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Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí 

vychází 2. října 2014 elektronická verze 

Krásný den vám, kdož právě v rukou držíte čerstvé vydání Občasníku a jistě hladově hltáte každé 
slovo, které je v něm vytištěné... 
  
...nebo alespoň popíjíte voňavou kávu a k ní přikusujete báječnou 
bábovku a dopřáváte si chvíli volna. A třeba právě v téhle chvíli vás 
napadne, že tenhle den vůbec není na houby, tedy na nic, přičemž 
vás musím vyvést z omylu, protože na houby je. A rozhodně to na nic 
není, právě naopak. Poněvadž jestli zemědělci mají sklizeno a jejich 
žně mají pro letošek odzvoněno, tak všehochuť lidská milující 
mykologické poklady své žně teprve prožívá. Do slova a do písmene - 
jinak se totiž o současné nadílce, kterou si nosíme z lesa v košíkách, 
taškách, kloboucích, mikinách, svetrech, náručích, kapsách mluvit 
nedá. Sotva se člověk rozhlídne, už zaznamenává, že mimo 
„jedůvek“, kterých je též požehnaně (a zároveň je to důkaz, že prostě 
rostou), tu z borůvčí vykukuje polohříbek, tam zase coby chráněnci 
březového háje postávají pevní kozáci a občas mezi nimi ještě zajiskří 
rezatý klobouk křemenáčů. Babky obloukem obcházíte a necháváte 
je žít svým životem, protože víte, že jen o kousek dál vás jistě čeká 
něco lepšího, například fešák vskutku lázeňský, hřib pravý. Opravdoví 
sběrači se ohýbají i holubinkám, bedlám, "masákům", pýchavkám, 
klouzkům, ale já říkám, jak to nemá hnědou hlavičku, tak to do mé 
kuchyně nepatří. A je mi naprosto jasné, že s mým názorem se 
ztotožní tak padesát procent houbařů... 
Jestli po lese naběháte nějaký ten kilometr, věnujete cca dvě hodiny 
pobytu na zdravém vzduchu, je zcela evidentní, že další maraton vás 
pak čeká doma při likvidaci a zpracování všech těch nádher, které jste 
si hrdě donesli a ze kterých jste zatím pořád v určité euforii. A to nejméně do té chvíle, dokud si plný 
koš nepostavíte vedle sebe na stůl a nevytahujete z něho po jedné houbě, kterou pokrájíte na sušení, 
na povaření ... a nebo na odpad. Plata sušičky i kastrol na podušení se plní přímo úměrně ubíhajícím 
hodinovým ručičkám, další práce stojí, ale houby mají zkrátka přednost. Vítězí i nad obvyklým 
vzduchem v bytě, protože jejich jedinečná nepřebitelná vůně je natolik intenzivní, že ji sotva pohltí 
vonná svíčka nebo ono právě čerstvě uvařené kafe, které opatrně srkáte a přitom kontrolujete už 
třicátý druhý polohříbek a zvažujete, jestli ho dát na zavaření nebo do smaženice. 
  
A tak vám z celého srdce košíku přeji, aby váš pocit, že „je to na houby“ za ty houby opravdu stál. 
Krásný podzim a užívejte každého dne - zasloužíte si to. Zdraví vás 

Vaše RD 
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Oprava kapličky 

Dětské hřiště 

Zprávy z „radnice“ 

 
Na konci 

letních prázdnin, 
28. srpna, byla 

zahájena oprava dominanty centra naší obce, 
kapličky. Loni tato památka oslavila sté 
narozeniny a radikální ozdravnou kúru si už 
opravdu zasloužila. Na její opravu bylo 
vypsáno výběrové řízení, ze kterého jako vítěz 
vyšla královédvorská firma Pavel Hauser – 
Stavhaus. Termín dokončení prací je do konce 
října. Pokrytí celkových nákladů, 222.366,- Kč, 
je financováno dotací z Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR (155.656,- Kč) a z obecního rozpočtu 
(66.710,- Kč, na této částce se podílí i výtěžek 
z prodeje obecních triček a almanachů a 
z různých společenských akcí minulého roku). 

 Kaplička v těchto dnech zažívá 
skutečnou generálku, od podlahy až po křížek 
na střeše. Stavba byla odizolována proti 
vlhkosti a odvodněna, dostala novou podlahu, 
opraveny byly vnitřní i vnější omítky, dále byla 
opravena střecha, dostala i nový nátěr, 
následovat bude rekonstrukce schodiště, 
venkovní i vnitřní výmalba, kompletní repase 
dveří a oken. Objekt bude také nasvícen a 
stane se nepřehlédnutelnou dominantou 
středu obce i v nočních hodinách. Vchod do 
kapličky byl osazen mříží, v letních měsících 
tak bude vnitřní prostor větrán a současně 
bude zvát k nahlédnutí.  Do kapličky se vrátí i 
zrenovované obrazy a svícny, vybavení 
mobiliářem však již není součástí akce „Oprava 
kapličky“. Na svém místě celé počínání sleduje 
zvon a čeká na plnění svého poslání, i do 
budoucna klinkáním oznamovat smutnou 
zprávu a připomínat tak konečnost lidského 
bytí. 

 
 Za budovou 
Ježkova domu byla 

před pár týdny dokončena montáž dětského 
hřiště a parková úprava celého pozemku. 
V současnosti se ještě dokončují poslední 
úpravy (nátěry, lavičky, odpadkové koše). 

Celkové vyúčtování nákladů zatím nebylo 
dokončeno, počítá se ve stotisícových 
částkách. 

Podle původní koncepce mělo být 
nové dětské hřiště zřízeno v okolí vzrostlé lípy, 
v těsném sousedství hřiště na malou kopanou, 
tedy jako součást plánovaného sportovního 
areálu. Toto místo, po porovnání plusů a 
mínusů, se nakonec ukázalo jako nevyhovující. 
Hlavními důvody byl nedostatek místa, hrací 
plocha by byla také znečišťována opadáváním 
květů či listí z lípy, hřištěm by byly zasaženy 
pozemky cizích vlastníků. Navíc vybudování 
celého sportovního areálu bude akce natolik 
finančně náročná, že její realizace bude možná 
„až někdy“. Pro prostor u Ježkova domu 
hovořila návaznost na původní dětské hřiště, 
dále již částečně připravený pozemek i zázemí, 
které může poskytovat samotný Ježkův dům. 

 Prvky dětského hřiště dodala firma 
Alestra s.r.o. z Kuřimi. Prostor pro herní prvky 
musí splňovat velmi přísné bezpečnostní 
předpisy, proto se hledaly varianty jak celý 
projekt neprodražit a přitom vyhovět nárokům 
na bezpečnost. Původně se například počítalo 
s tím, že herní prostor bude vyplněn umělým 
trávníkem. To se ukázalo jako finančně 
neúnosné, jako levnější varianta, možná i 
estetičtější, posloužil kačírek. Zemní práce 
provedl M. Antoš ze Zálesí, zednické realizoval 
M. Lapka z Doubravice, části ze dřeva, tj. plot a 
pergolu dodal M. Šulc ze Zálesí, o nátěry se 
postaral pan Ježek s panem Brdičkou. Plán 
parkové úpravy je dílem Ing. Pavla Hlavatého 
ml. z Doubravice, samotné osazení zelení 
provedlo zahradnictví pana Žižky z Rohoznice. 
V centru celého parčíku byla na místo 
uhynulého pamětního stromu z oslav 500. 
výročí opět vysazena sakura. 

Doufáme, že hřiště i přilehlý parčík 
budou malým i velkým sloužit k plné 
spokojenosti a že zůstanou uchráněni před 
návštěvami vandalů. 
 

Miloš Valášek a Lucie Baliharová
 

 
 
Řešení ze str. 11: Pardubice (kapka, klaka, karma, kudla, kauza, kobra, klika, kocka, Klema), lanýž hřib, babka, liška, satan, bedla, choroš, ryzec, 

hlíva, kozák, sluka, kovář, oříš, ucháč. Elektromontér Dohnal se chystá na stavbu koupaliště. 
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Stručně… 

 Na hřbitově byla provedena oprava přečerpávání vody z nádrže do vrchní vany. Opravu 
provedl z vlastní iniciativy a s naším souhlasem p. Miloš Kytler. Děkujeme. 

 Žádáme občany, aby tříděný odpad opravdu třídili. V poslední době přibývá případů, kdy se 
hází plast i papír do jednoho kontejneru, případně někdo postaví pytel se smíšeným 
odpadem ke kontejnerům asi v domnění, že to za něj někdo vytřídí. NEVYTŘÍDÍ. 

 Také nechápu člověka, kterému stojí za to nosit komunální odpad k obecnímu úřadu a tam 
ho dávat do popelnic OÚ nebo České pošty. Vzhledem k tomu, že přibývá po menších 
částech, tak odhaduju, že to dotyčný nenosí zdaleka. Ale od toho přece platíme poplatek, aby 
nám domovní odpad vyváželi až od branky vlastního domu a to v libovolném množství. 

 V průběhu prázdnin se vyskytla stížnost na neuklizenost zastávky ve středu obce, proto jsme 
od srpna zvýšili četnost úklidu na 1x denně, většinou odpoledne, mimo víkendu. Přesto to 
moc nepomohlo. Za sebe si myslím, že problém není v těch, co uklízí, ale v těch, co znečišťují. 
Dokud rodiče dětí, které tam převážnou část toho nepořádku vytvářejí, nevysvětlí svým 
ratolestem, že takhle se na veřejnosti nelze chovat, a pokud každý z nás, co kolem nich 
chodíme, to po nich nebude vyžadovat, tak se nikam nehneme. 

 Dne 12. 9. bylo provedeno geodetické zaměření posledních vodovodních uzávěrů. Následně 
bude vše převedeno do mapového programu, který je k dispozici na OÚ. Přesto žádáme 
občany, aby si každý svůj hlavní uzávěr vody opatroval a udržoval ho viditelný. Věřte, že najít 
některé nebylo jednoduché a některé jsme nenašli dodnes. V okamžiku, kdy ho budete nutně 
potřebovat, je pozdě vzpomínat, kde asi tak mohl být. 

 Byla zahájena příprava výběrového řízení na dodavatele akce Zateplení a odvodnění budovy 
OÚ. Na akci máme přislíbenu dotaci z OPŽP. Výběrové řízení proběhne ještě letos, případná 
realizace bude na jaře 2015. 

 Prosíme občany o náměty, kde v obci umístit lavičky, případně vytvořit nějaké klidové 
zákoutí. 

 Miloš Valášek – starosta 
 
 

Jaká je naše škola 

Proč učíš na té vesnické škole? Zeptala se mě dávná spolužačka z města. Proč nejdeš někam do 
města, kde je vyšší plat? Vždyť stále bojujete s nedostatkem žáků. A všichni si – děti, rodiče, učitelé – 
vidíte do talíře.  
Odpověď je: Právě proto. Venkovská neznamená horší. Možná právě naopak. 
Dubenecká škola je škola venkovská. Plně organizovaná – má všech devět ročníků. Navíc dvě školní 
družiny, vlastní školní jídelnu s kuchyní a patří k ní mateřská škola. Za školou je hřiště a sad, obecní 
hřiště je v dosahu pár minut chůze. V budově školy je tělocvična, dílna, počítačová učebna, 
specializovaná učebna na výuku hudební a výtvarné výchovy. V jedné učebně je interaktivní tabule a 
ve všech třídách dataprojektor.  V loňském roce došlo k zateplení budovy, k výměně oken a dveří. 
Škola je vytápěna moderní kombinací tepelného čerpadla a plynu. Tyto všechny předpoklady staví 
naši školu po materiální stránce na úroveň nejlépe vybavených škol v kraji.  
Je pravda, že stále čekáme na novou střechu a na zavedení vody do dvou učeben, kde to dosud 
nebylo možné. Na druhou stranu bychom měli v tomto školním roce začít s kompletní rekonstrukcí 
školní zahrady ve výukové a rekreační arboretum. 
Do školy chodí nebo dojíždí žáci z Dubence a okolních vesnic: Lanžova, Sedlce, Mířejova, Velkého 
Vřešťova, Doubravice, Velehrádku, Hřibojed a Hvězdy, Libotova, Nouzova, Litíče, Vilantic.  Protože 
v republice je dlouhotrvající pokles populace, klesá nám i přes současný krátkodobý boom počet žáků 
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ve třídách. Z počáteční nevýhody se vyklubala 
výhoda. Na jednotlivé děti je víc času a je 
možné se jim věnovat individuálně nejen na 
papíře, ale i ve skutečnosti. Ve třídách je větší 
klid na práci, na každého se dostane 
mnohokrát za vyučovací hodinu. Všichni se 
známe. Učitelé a další pracovníci školy znají 
všechny děti ve škole. Pokud se něco děje, 
někdo to vždy zpozoruje, a to i mino školu. 
Tam sice nemáme právo zasahovat, ale jako 
od venkovské školy a součásti obce se od nás 
očekává, že budeme nějakým způsobem 
reagovat. Pokud je to možné, činíme tak. 
Často stačí už jen ten pocit – ví se to – a uličník 
si své nekalé úmysly rozmyslí. 
Někomu je možná nepříjemné, když je na 
očích. Chtěl by anonymitu města.  Ale většina 
inteligentních rodičů oceňuje možnost mít své 
děti pod kontrolou. Moci se domluvit. Vědět.  
Protože škola funguje jako komunita, je možné 
to špatné řešit ihned a domluvou, to dobré 
ocenit ze všech stran. Pepíčka dnes bolí hlava, 
paní učitelko -  dobrá, budeme k němu dnes 
shovívaví. O Zuzanku se tento týden stará 
babička – aha, proto ty chyby v úkolu 
z angličtiny. Jirka zase přišel pozdě domů ze 
školy - slyšeli jsme, že chodí kouřit za krám, 
pokuste se s tím, tatínku, něco udělat. 
Ochota domluvit se má ovšem své hranice. 
Pane učiteli, řekněte mi, kdy ten náš kluk 
nepřišel do školy, já mu to omluvím. Pokud 
nedáte mé dceři čtyřku, ale pětku, dáme ji na 
jinou školu. Tak tady není možné ustupovat, 
přestože tím riskujeme, že dotyčný „rodič“ 
školu pomluví. S tím se nedá nic dělat. Možná, 
že taková dobře míněná pomluva udělá 
nakonec škole reklamu. Rozumný rodič přece 
nedá dítě na školu, kde se dostávají známky 
zadarmo a kde si každý dělá, co chce.  Kdo 

chce od druhých okamžité jednoduché řešení, 
v dlouhodobém důsledku na to doplatí sám.  
Když zavítá do školy cizí návštěvník, obzvlášť 
z většího města, je překvapen, že ho děti na 
chodbách zdraví. Že ho školník hned u dveří 
vyzpovídá, aby nepustil do budovy někoho 
nevhodného. Oceňuje uzavřený prostor školy, 
kde děti nepřecházejí mezi budovami, je to 
pro ně bezpečnější. Diví se velkému počtu 
kroužků – letos máme kroužek sportovní, 
hudební, ručních prací, angličtinu hrou, 
florbal, pletení z pedigu, keramiku, bojové 
umění, kytaru, šachy, dramatický, včelařský, 
lepení papírových modelů.  
Teď trochu reklamy věcem, které my učitelé 
už považujeme za samozřejmé, ale o kterých 
běžná veřejnost neví: Ovoce do škol – zdarma 
ovoce a zelenina pro žáky prvního stupně. 
Dyslektická asistentka – pravidelná péče pro 
děti s poruchami učení. Výchovný poradce a 
metodik prevence rizikového chování – péče o 
nadané nebo naopak problematické děti. 
Výborná představení dramatického kroužku. 
Ve družinách sobotní dílny pro děti i rodiče a 
sběr víček na pomoc nemocné holčičce 
z Třebechovic. Třídění odpadu. Pravidelné 
akce jako Sportovní den, lyžařský a plavecký 
výcvik, návštěva Národního divadla, exkurze 
do zajímavých míst v okolí, Noc s Andersenem, 
Halloween, velikonoční a vánoční prodejní 
výstava, účast na Noci kostelů, úžasný i 
zatracovaný Den matek!!! 
Snažíme se, abychom se všichni ve škole cítili 
dobře. Děti (a přes ně i jejich rodiče) i učitelé. 
Vždycky se to nepovede, ale trávíme tu 
společně mnoho času – vážně si to zkuste 
někdy spočítat – takže to stojí za to, aby byla 
škola pro všechny příjemná. 

Mgr. Lenka Skurčáková (učitelka ZŠ Dubenec)
 

 

Z obecní kroniky     rok 1923 (pokračování) 

 

 Školství  Místní obecná škola měla 3 třídy. Zapsáno bylo 131 žáků. Do měšťanské školy ve 

Dvoře Králové chodilo 15 dětí. Čsl. vyznání bylo 79 dětí, řím. katol. 42 a bez vyznání bylo 10 dětí, 

Německé národnosti bylo 14 žáků. Na škole vyučovali: Frant. Josífko, říd. uč., Frant. Josífko, učitel, 

Jos. Černý, učitel, Boh. Rykrt, čsl. farář z Velkého Vřešťova, Jos. Dítě, řím.kat. farář z Lanžova, a Mar. 
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Bauerová, žen. ruč pracím. 24. 3. a 25. 3. 

sehrály děti div. představení Utopený 

hastrman od Jar. Rudlofa. Čistý výtěžek 213 

Kčs věnován na zakoupení školních pomůcek. 

V ostatním poukazuji na školní kroniku. 

Poněvadž se ve školách počalo vyučovati 

ručním pracem chlapeckým, svolila m. š. r. 

k tomu, aby do učit. knihovny byly zakoupeny 

nové knihy jednající o novém předmětu. M. š. 

r. žádala okresní školní výbor o svolení, aby se 

u nás na škole mohlo vyučovati jazyku 

německému. Zemská školní rada v Praze 

žádosti nevyhověla.  

 Hasiči   Hasičský sbor zúčastnil 

se požárů v Bílých Poličanech, Miřejově a 

v Zábřezí u Bukovanských. Členové sboru 

provedli domovní požární prohlídky. Zjištěné 

nedostatky postoupili k vyřešení na obecní 

úřad. Na garanční fond k zájezdu do Prahy 

zasláno za každého člena sboru 1 Kčs. Do kom. 

pro udržování Památníku padlých zvolen Fr. 

Mikyska a Fr. Strnad. Stávající hydrofor vážící 

6,87q předán k motorisaci firmě Štěpánek za 

cenu 20 094Kčs. Úhrada provedena členskými 

půjčkami, dary od zájemců atd. Garanci za 

dluh sboru vzniklý mot. stříkačky  převzala 

obec Doubravice. 

 Kampelička  Kampelička konala valnou 

hromadu 4. 3. 1923 ve školní budově. Vklady 
na knížkách činily 1 263 943 Kčs, zápůjčky 
105 450 Kčs, podíly 1 040 Kčs, rez. fond 6 
643,73 Kčs, čistý zisk 3 984,53 Kčs, obrat za rok 
1 520 294, 16 Kčs. Pokladníkem byl Fr. Šturm. 
Úřadovalo se v jeho bytě pouze v neděli 
dopoledne. 
 

 Československá církev  Ve vedení 

církve nenastalo u nás žádných změn. Členové 
výboru se soustředili na organizační práci a 
rozšiřování ideí církve. Bohoslužby byly 
pravidelně konány ve škole. Podobně 
vyučování dětí bylo pravidelné. Veškeré 
církevní úkony obstarával obětavý, šlechetný 
čsl.farář B. Rykrt z Velkého Vřešťova. 1. 5. 
1923 konal u nás veřejnou přednášku „Čechy a 

Řím“. Návštěva veliká. Přednáška zanechala 
v posluchačstvu hluboký dojem a upevnila u 
nás posice církve. Někteří občané řím.katol. 
vyznání stále proti příslušníkům Čsl.církve 
nepěkně vystupovali, takže často docházelo 
k ostrým sporům. 
 

 Národní Jednota Severočeská  Místní 

odbor N.J.S.měl valnou hromadu dne 2. 2. 
1923. Zvoleni staří osvědčení pracovníci. Josef 
Machek, předseda, Jan Reil, krejčí, pokladník, 
Jos.Černý, učitel, jednatel a vedoucí divadla, 
Václav Všetečka, hospodář. Odbor čítal 96 
členů, věnoval se nejvíce divadlům: hráno 
Románek na horách od Skružného, Naši 
furianti od Stroupežnického, 22. 7. první 
divadelní představení v přírodě v Zátlukách, 
„Bránského Frantina“ od Fingala. Budování 
divadelního hlediště si vyžádalo obrovskou 
práci. Společným úsilím veškeré překážky 
překonány. Poslední večer se přihnala velká 
bouře a většinu zařízení nám zničila. Během 
dopoledne obětavé občanstvo nám vše 
upravilo. Odpolední návštěva se rozrostla do 
obrovských rozměrů, takže pořadatelé příliv 
občanstva nezvládli. Kde v okolí jeviště bylo 
prázdné místo, stáli diváci. Omladina se 
usadila ve větvích stromů. Hra byla bezvadně 
po všech stránkách provedena.  Těžko je 
hodnotiti výkony herců, neboť všichni podali 
nejlepší výkony. Přítomní diváci z okolí i 
samotné Prahy přišli po představení hercům 
blahopřát k dosaženým úspěchům. 
Vzpomínáte na herce? Božena Lhotová, Ant. 
Šturm, Václav Všetečka, Jos. Všetečka, Jos. 
Štěpán, Marie Rejlová, Josef Šafka, Petr 
Janeček st., Marie Henclová, Božena 
Janečková, všechny sousedky, všichni sousedi, 
zpěváci, děti a jezdci. Úspěch hry po stránce 
finanční i morální byl dokonalý. Potřebné 
kostry na stavení zhotovil Jos. Štěpán a malbu 
provedl Jos. Baryhar a Jos. Bozner. Všichni se 
přičiňovali o zdar hry. Režii měl Josef Černý, 
učitel, nápovědu Fr. Josífko, učitel. Byla to 
první hra v přírodě u nás i v okolí. Večer byla U 
Hrdinů společná veselice. Dále bylo hráno Pro 
zlatý poklad republiky od Olivy, Tatíčkovi to 
nejkrásnější od Nalžovského a jednoaktovky 
Kukačka a Darebák. (zkracováno) 

Lucie Baliharová
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Volební program - Doubravice 2014 

 

V pátek 10. a v sobotu 11. října se uskuteční podzimní komunální volby do zastupitelstev 

obcí. Jako sdružení nezávislých kandidátů za obec Doubravici bychom vám rádi představili program, 

který bychom chtěli v následujícím volebním období realizovat.  

 

V uplynulých letech se toho v naší obci udělalo hodně. Šlo však obvykle o změny, které nejsou 

na první pohled vidět, nicméně jsou zásadní pro fungování obce a zajištění základních standardů pro 

život na vsi. Patří sem např. zabezpečení dostatku kvalitní pitné vody, plynofikace, údržba obecních 

cest, odvoz domovního, tříděného a nebezpečného odpadu, zajištění dopravní obslužnosti, územní 

plán obce, rozvojové plány, příspěvky na stavbu ČOV a podobně.  

Díky dobrému hospodaření je obec bez dluhů, takže nyní nastává čas investovat do dalších 

oblastí, snad pro občany viditelnějších. V našem případě to znamená přidat snahu o zkrášlení obce, 

starost o bezpečnost a také zpříjemnění života jejích občanů. Tyto plány se pak dají rozdělit do dvou 

skupin – na akce, pro které je možné získat dotace, a na ty, kde bude investovat přímo obec.  

Zde je třeba upozornit na jednu věc – ani dotace nejsou pro obec zadarmo. Aby bylo vůbec 

možno se o nabízené dotace ucházet, je třeba mít dopředu zpracovanou projektovou dokumentaci 

na vše, co bychom mohli nyní i v budoucnu chtít s pomocí dotací pro obec pořídit.  

Pokud jde o aktuální stav, tak k realizaci je připravené zateplení budovy obecního úřadu, 

které začne na jaře roku 2015. Ze systémových opatření, započatých v minulosti, ještě chybí dodělat 

propojení koncových větví vodovodu dle plánu obnovy tak, aby byly nahrazeny nevyhovující průměry 

trubek plnohodnotným vodovodním řadem. Dále máme zpracovanou dokumentaci např. na 

revitalizaci středu obce, na výstavbu multifunkčního sportovního hřiště a na úpravu jeho okolí. Rádi 

bychom co nejdříve využili dotace i na opravu a rekonstrukci komunikací v obci. Ovšem právě 

komunikace patří mezi akce, které bychom rádi dokončili i v případě, že žádné dotace vypsané 

nebudou – protože to je potřeba.  

Podobně naléhavým se jeví i problém likvidace bioodpadu, protože je možné, že to 

v budoucnosti bude pro obce povinné. Uvažujeme i o vypracování projektové dokumentace na objekt 

bývalé prádelny/sokolovny, abychom ho v případě získání dotace dokázali zrekonstruovat a využít. 

Podobně se snažíme najít využití pro budovu šaten na hřišti, abychom ji potom k tomu účelu mohli 

patřičně upravit.  

Mezi zvažované akce patří i příprava dokumentace pro výstavbu chodníků v obci, což je však 

dlouhodobý projekt. Zatím bychom rádi zvýšili bezpečnost v obci žádostí o nové vodorovné značení 

na obecních komunikacích, včetně vyznačení minimálně jednoho přechodu pro chodce.  

Z vlastních peněz obce budou placeny doplatky k dotacím, dále budou každoročně udržovány 

protierozní valy a příkopy, případně se budou budovat další. Potřeba je také dovybavit obecní 

pracovníky odpovídající technikou za účelem včasnější údržby zeleně a rozšíření ploch údržby. Máme 

v plánu k odpovídající údržbě zeleně vyzvat i soukromé majitele, kteří se nyní o své pozemky 

nestarají. Zvažujeme získání dalšího pracovníka na údržbu zeleně a květin kolem kapličky, Ježkova 

domu, zastávek a podobně. S tím vším pak souvisí nutnost vybudovat zázemí pro údržbu obce, 

nejspíš z poloviny hasičské zbrojnice. 

Bude pokračovat i naše snaha opravit pomníky a jejich okolí. Podmínkou je jejich získání do 

majetku obce, což je již rozjednáno. Samostatným bodem je nutnost pustit se do agendy 

pozemkových úprav.  
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Máme v plánu z rozpočtu obce podporovat místní spolky a jejich činnost, včetně akcí pro 

naše nejmenší a činnosti vedoucí k větší socializaci obyvatel naší obce. Budeme se snažit rozhýbat i 

dění na koupališti, kde bychom rádi zřídili dětský bazén a možná i hřiště pro plážový volejbal. To však 

záleží i na zájmu obyvatel o tyto aktivity.  

V rámci zkrášlení obce a její prezentace vůči vnějšímu světu bychom rádi zmapovali památky 

a význačné body obce a propojili je naučnou stezkou s několika zastaveními – a lavičkami. Pokud se 

vyskytne na podobnou akci nějaká dotace, chceme být připraveni, byť mnohé se dá pořídit z vlastních 

fondů. Dále se chceme zamyslet nad fungováním části Ježkova domu jako komunitního centra obce, 

kde mohou probíhat různé kroužky a akce pro děti, dospělé i seniory.  

Vzhledem k potřebám IZS také zvažujeme možnost formálního zřízení ulic s přidáním 

orientačních čísel domů (vedle již existujících popisných) tak, aby v případě naléhavé potřeby bylo 

možné rychle a jednoznačně najít příslušný dům. Názvy ulic by patrně vycházely z jejich polohy (nebo 

tradice) tak, aby se místní i návštěvníci snadno orientovali – tedy mohli bychom mít ulici Záleskou, 

Zábřezskou, Horní, Prostřední, Sádovskou či Hlavní (případně Severní a Jižní).  

Všem kandidátům záleží na naší obci a jsou ochotni pro ni něco udělat tak, aby se nám tu 

společně žilo co nejlépe. 

 

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce Doubravice konané ve dnech 10. -11. října 2014 

 

Volební obvod č. 1 

 

Název volební strany: Sdružení nezávislých kandidátů  

Typ volební strany: Sdružení nezávislých kandidátů 

 

Kandidáti:  

 

1. Miloš Valášek, podnikatel, Doubravice, bez politické příslušnosti 

 

2. Ing. Karel Hrdina, podnikatel, Doubravice, bez politické příslušnosti  

 

3. Ing. Libor Sedláček, technik, Zálesí – Doubravice, bez politické příslušnosti 

 

4. Pavel Derda, podnikatel, Velehrádek – Doubravice, bez politické příslušnosti 

 

5. Vít Paula, důchodce, Doubravice, bez politické příslušnosti 

 

6. Kristýna Bielicová DiS., poštovní specialista, Doubravice, bez politické příslušnosti 

 

7. Ing. Pavel Hlavatý, stavební inženýr, Doubravice, bez politické příslušnosti 

  

8. Mgr. Lucie Baliharová, učitelka, Doubravice, bez politické příslušnosti 

 

9. Ing. Dagmar Ruščáková, publicistka, Doubravice, bez politické příslušnosti 
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Předvolební zamyšlení 
 

Tak za pár dnů tu máme další volby. Ty 
obecní by měly být bez problémů. V naší vsi se 
navzájem známe a dobře víme, co od kterého 
z kandidátů můžeme očekávat. Jen mne mrzí, 
že hodně lidí k volbám nechodí. Dávají tím 
najevo, že je dění v obci nezajímá. Každý hlas 
je přece důležitý. Už několikrát se stalo, že 
právě ten jeden hlas rozhodl o tom, kdo se do 
zastupitelstva dostane. 

Senát - ano, nebo ne? Já si myslím, že 
by senát měl zůstat, ale měl by dostat více 
pravomocí na úkor poslanecké sněmovny. Už 
také proto, že senátní volby mi připadají o 
trochu více demokratické než ty parlamentní. 
Senát s větší pravomocí by mohl právoplatně 
pozastavit nebo i zrušit špatné rozhodnutí 
vlády nebo poslanců a splnil by tak svoji 
kontrolní úlohu. Poslanci při uvedení do 
funkce slavnostně slibují, že budou svůj 
mandát vykonávat podle svého nejlepšího 
svědomí, ale zároveň musejí slíbit poslušnost 
straně, která je na kandidátku postavila. A 
to vždy nemusí být totéž. Ono by vůbec 
neškodilo, kdyby poslanci a senátoři mohli 
svoji funkci vykonávat nejvýše dvě volební 
období, alespoň by se tak také dostali mezi 
nás obyčejné lidi. 

 Já se po roce 1989 zúčastňuji každých 
voleb a jako zapřisáhlý nestraník mívám 
problémy s tím, koho volit. V současné době 
jsem stále příznivcem pana Okamury a jeho 
hnutí. Vadí mi hlavně strany, které pomáhaly 

vytvořit ten ohromný státní dluh. On je dluh a 
dluh. Když si třeba Brazílie na dluh postaví 
nové hlavní město, nebo když u nás postavíme 
dálnici, která se za krátký čas rozpadá. A náš 
dluh se nesplácí, ale stále narůstá. Podle 
informací z televize platíme v současné době z 
tohoto dluhu každý rok 80 až 90 miliard (!!!) 
úroků. Dovedete si představit, co užitečného 
by se dalo za ty peníze pořídit? A kam zmizely 
peníze za rozprodaný státní majetek? Národ 
chudne, ale to vůbec nebrání tomu, aby se 
politickým stranám štědře platilo ze státní 
kasy, aby ty strany mohly vesele peníze 
rozhazovat, třeba za přiblblé předvolební 
billboardy. Přitom členy některé ze stran je v 
ČR jen asi jedno procento voličů. Takže i takhle 
se dá hospodařit.  

Jenže proti tomu se nedá bojovat 
neúčastí ve volbách! Je nutno volit jiné 
perspektivní strany, třeba ty malé, a to i za 
cenu, že se ta strana možná do parlamentu 
nedostane a hlas propadne. Šikovných lidí je v 
těch menších stranách dost a je třeba jim dát 
příležitost, když to ty větší strany neumí. Ono 
by vůbec bylo lepší volit do parlamentu přímo 
osoby a ne strany, ale tohle u nás sotva někdo 
prosadí. V senátních volbách sice osoby 
volíme, ale u každého kandidáta je hned 
zvýrazněna jeho stranická příslušnost. A 
zřejmě i poslušnost. Já mám na to stranické 
hašteření spadeno, nezlobte se. 

Ing. Josef Brož
 
 

Moučníková kuchařka „500 let“        část pátá 

Hraběnčiny jablečné řezy 
Těsto: 450g polohrubé mouky, 150 g cukru moučka, 4 žloutky, 1 prášek do pečiva, 250 g rostlinného 
tuku. 
Náplň: Asi 1 kg jablek, 4 bílky, 150 g cukru moučka, skořice, rozinky, umleté vlašské ořechy. 
Postup: Změklý rostlinný tuk, mouku, prášek do pečiva, cukr a 4 žloutky zpracujeme na těsto. 
Přibližně 1/3 těsta odebereme a dáme na asi 30 min. do lednice. Zbytek těsta rozválíme na plech 
(pečicí papír). Oloupaná jablka nastrouháme na hrubém struhadle, plát těsta posypeme ořechy, 
navrstvíme jablka, posypeme skořicí a rozinkami. Ze 4 bílků a cukru ušleháme tuhý sníh a naneseme 
ho na jablka. Na sníh nastrouháme vychlazený zbytek těsta.  Koláč pečeme v troubě vyhřáté asi na 
180 oC 20 – 25 min.       Autorka: Hrdinová M. 
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11. - 12. října – Ruská kuchyně 
25. - 26. října – Jihoamerické speciality 
8. - 9. listopadu – Svatomartinská husa 
22. - 23. listopadu – Zvěřinové hody 
6. - 7. prosince – Vepřové hody 
20. - 21. prosince – Víkend špízů 

 

Nebe v hubě 
500 g hladké mouky, 2 vejce, 100 g cukru, 200 
g tuku Hera, 1 lžička jedlé sody, 2 lžíce medu. 
Postup: Vše spojíme v těsto. Vyválíme 2 
placky, jednu dáme péct na pečicí papír – 
175°C. Na druhou dáme náplň: Opečeme do 
zlatova na pánvi 250 g vlašských ořechů na 
hrubo pokrájených, 100 g Hery, 100 g cukru, 2 
lžíce medu. Ještě horké položíme na syrovou 
placku a dáme péci. Vychladlou první placku 
můžeme pomazat marmeládou nebo pokapat 
rumem. Obě placky spojíme krémem a 
necháme 1 – 2 dny uležet.  
Krém: 3 dcl mléka, jedna a půl lžíce hladké 
mouky, jedna a půl lžíce solamylu, 1 vanilka, 1 
máslo. 
Ořechová placka bude navrchu. 
Autorka: Hrdinová M. 
 

Koláče z nekynutého těsta 
50 dkg polohrubé mouky, 25 dkg ztuženého 
tuku, 1 kostka droždí, 3 vejce – žloutky, 0,2 l 
mléka (dle potřeby), sůl, citronová kůra, 
trochu cukru. 
Postup: Kvásek – droždí, vlažné mléko a cukr 
zasypat trochou mouky. Žloutky rozšlehané ve 
vlažném mléce. Nahrubo nastrouhaný ztužený 
tuk, sůl, citronová kůra. Vše zpracujeme v 
těsto. Hned děláme koláčky, potíráme vejcem.  
Náplň: Tvaroh, povidla, mák, ořechová. 
Pečeme dozlatova, horké obalujeme v 
moučkovém cukru s vanilkovým. 
Autorka: Ježková L. 
 

Ořechové řezy s tvarohem 
30 dkg cukru krupice, 4 žloutky, 10 lžic 
studené vody = ušlehat. 
Přidat: 20 dkg polohrubé mouky, ½ prášku do 
pečiva, 10 dkg mletých ořechů, ze 4 bílků sníh. 
Po upečení potřít rybízovou marmeládou. 
První náplň: 30 dkg ořechů, 10 lžic medu, 12 
dkg másla, rum = smíchat s rozehřátým 
máslem. 
Druhá náplň: 250 g tvarohu, 1 malý bílý jogurt, 
1 vanilkový cukr, 2 lžíce cukru krupice, 1 
šlehačka, 1 želatinový ztužovač za studena. 
Navrch postrouhat čokoládou. 
Dobrou chuť!! 
Autorka: Cermanová A. 
 

Košíčky 
Korpus: 21 dkg hladké mouky, 14 dkg tuku 
(máslo, Hera), 7 dkg cukru, citronová kůra, 
vanilka, 1 žloutek. 
Náplň: 15 dkg másla 10 dkg oříšků, 18 dkg 
rumových perníčků, lžíce rybízové marmelády, 
cukr, kakao, rum, rozinky. Čokoládová poleva 
a navrch kandované ovoce. 
Autorka: Knürová B. 
 

Buchta ze šlehačky 
1 šlehačka, 3 celá vejce, 1 sklenička (od 
hořčice) cukru krupice, 2 skleničky polohrubé 
mouky, 1 prášek do pečiva, 1 lžíce kakaa. Do 
těsta přidat ořechy nebo kokos. 
Navrch čokoládová poleva a půlky ořechů. 
Autorka: Flégrová B.

 

Zprávy z hostince U Hrdinů 

 
Léto nám pomalu, ale jistě končí a tak bych touto 
cestou rád poděkoval všem, kteří nás v průběhu 
prázdnin přišli podpořit a navštívili naši 
hospodskou zahrádku. Pokud se vám u nás líbilo, 
rádi vás opět přivítáme. Tentokráte již vzhledem 
ke chladnému počasí raději uvnitř v nekuřácké 
hospůdce u zapáleného krbu. A na co se můžete 
s příchodem podzimu těšit? 
 
Vše pro vás bude připravovat náš kuchař Jirka. 
Budeme se těšit na shledání s vámi… 

Tým hostince U Hrdinů 
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Miletínští ochotníci v Doubravici 

  
 Milým překvapením 
pro pracovníky Základní školy 
v Dubenci bylo zpestření jejich 
závěrečného školního 
posezení v sále hostince v 
Doubravici. Na jevišti se v 
pátek večer dne 20. června 
2014 objevili ochotníci z 
Miletína se svou divadelní 
hrou z blíže neuvedené 
minulosti. Pod názvem „Vodní 
družstvo“ se rozvinula 
zápletka mezi představiteli 
obce, která se snaží vyřešit 
problémy s vodou, investorem 
a majiteli pozemků, kteří 
samozřejmě bojkotovali tuto 
investici. 
 Velmi nám to připomínalo aktuální problémy s výstavbou dálnic a jiných objektů v naší 
současné realitě. Nechyběla ani milostná zápletka, která je nutná pro zpestření celého příběhu tak, 
jak to v dramatických dílech bývá. Nakonec vše dobře dopadlo, rozum zvítězil, mládí se potkalo a 
staré vzpomínky a přátelství se naplnilo. Obdivovali jsme amatérské divadelníky, kteří v této 
přetechnizované době si dovedou najít čas na nácvik dramatického projevu, což určitě představuje 
velké úsilí, čas a vypětí při mnohých zkouškách v jejich volném čase. Velký dík a obdiv. Není už mnoho 

míst v naší české kotlině, kde by se 
ochotníci takto semkli a dokázali 
secvičit divadelní hru. Pro mnohé 
z nás je přece pohodlnější se 
usadit k televizi a pasivně 
podřimovat u různých 
„duchaplných“ filmů a seriálů. 
 Proto patří velké 
poděkování ochotnickému 
souboru z Miletína a řediteli školy 
z Dubence, že se na tomto 
programu domluvili a tím nejen 
zpestřili celý večer v 
doubravickém hostinci, ale 
poděkovali tím pracovníkům školy 
za jejich celoroční záslužnou a 
vyčerpávající pedagogickou práci. 
Přičtu-li kvalitní občerstvení, 

pestré „ MENU“ a příjemnou, ochotnou obsluhu, nemohu než vyjádřit poděkování za všechny 
pracovníky Základní školy v Dubenci a přát si, abychom se vždy takto nejen sešli a občerstvili, ale i 
pobavili tak, jak nám to umožnil i výše jmenovaný divadelní soubor z Miletína. 

Milan Kněžour, uč. v.v. 
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A jedeme dál… 

říjen 

prosinec 

Podzim s Doubraváčkem a spol. 

 
S prázdninami jsme se již rozloučili a další školní rok začali aktivně. Od 5. září opět odstartoval 

oddíl Doubraváček , který se schází každý pátek od 17 hodin v Ježkově domě. Tento oddíl je určen 

pro školní děti od 6 do 14 let.  

Pro menší děti se otevřel Doubraváček Junior , který je každý čtvrtek opět od 17 hodin 

v Ježkově domě. Zde se setkávají děti navštěvující školku, ale i mladší.  

Pro oba oddíly připravujeme program uzpůsobený věku návštěvníků. 

Oddíly to ale nekončí. Také jsme připravili i něco pro dospělé. Každé pondělí od 19 hodin se 

v zasedací místnosti obecního úřadu schází skupina nadšenců s názvem Ochotníci Doubravice . Pokud 

by někdo projevil zájem o rozšíření našich skromných řad, bude vřele vítán. 

Až bude podzim v plném proudu, uskuteční se 18. října Drakiáda. Konat se 

bude od 15 hodin na letišti nad Doubravicí. Zalítáme si s draky a vyhodnotíme 

dvě kategorie. Jedna bude Doma vyrobení draci a druhá Kupovaní draci. S sebou Vám postačí dobrá 

nálada a hlavně létající drak. 

Ačkoliv se to nezdá, čas rychle uteče a nás bude čekat 2. ročník Halloweenské cesty . Tato 

akce se uskuteční v sobotu 1. listopadu. Start bude opět od 17 hodin u Obecního úřadu v Doubravici. 

Na cestě Vás budou čekat stará známá strašidla z loňského roku, ale i nová stanoviště se zajímavými 

úkoly a postavami. Zakončení bude u hasičské zbrojnice, kde si budete moci opět opéct buřtík nebo 

se občerstvit sladkými dobrotami. V cíli bude také připravena halloweenská dílnička. Letošní rok bude 

zajímavější v tom ohledu, že účastníci budou moci přijít v kostýmu a na konci trasy budou nejhezčí 

masky oceněny. 

Na viděnou na Halloweenské cestě. 
 
 

Další připravované akce 

 
 

Od října budou jednou za měsíc v Ježkově domě probíhat Kreativní dílny. Každé setkání 
bude jinak tematicky rukodělně zaměřeno.  

 
Ochotníci Doubravice pro Vás připravují své premiérové vystoupení. To se 
uskuteční 20. prosince od 17 hodin v hostinci U Hrdinů. 
25. prosince 2014 proběhne Zpívání u vánočního stromečku. Připraveno bude malé 

pohoštění a především budeme zpívat vánoční koledy s našimi doubravickými hudebníky. Na 
shledanou na připravovaných akcích. 

Kristýna Bielicová a kolektiv a organizátorů 
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Zatoulaný žralok zaútočil na plavce. 

O řece Ohři budu vyprávět pozítří. 

Ani baobab kamarádka nepoznala. 

Náš soused příliš kamarádský není. 

Víno přines a tanečníky tu pohosti. 

Koupím pro tebe dlažbu do chodby. 

Máme strach o rošťákovo zdraví. 

Utekly zebry ze cvičeného stáda. 

Přišli dva zběhlí varšavští studenti. 

Tenista stál blízko základní čáry. 

Ani tomu heslu kamarádi neuvěří. 

Byla to jen taková říčka v horách. 

Má teta hovoří šesti cizími jazyky. 

Děda rád poslouchá české písničky. 

Pro bystré hlavy     z dílny ing. Josefa Brože 

Doplňovačka s tajenkou:    Skrývačky – houby: 
 

K    A  malá krůpěj 

K    A  objednaný potlesk 

K    A  ohřívač vody 

K    A  kapesní nůž 

K    A  právnický případ 

K    A  jedovatý had 

K    A  část dveří 

K    A  slovensky krychle 

K    A  Klement domácky 

 

Kandidáti na starostu – kvíz: 
V jednom menším městě kandidují na starostu čtyři 
muži. Každý se jmenuje jinak, každý bydlí v jiné ulici, 
každý má jiné zaměstnání a každý slíbil voličům, že po 
svém zvolení prosadí ve městě jinou stavbu. Dále jsme 
se dověděli, že: 
 Pan Karásek bydlí v Dlouhé ulici. 
 Řidič autobusu chce postavit nový kulturní dům. 
 Koupaliště by chtěl vybudovat kandidát ze Široké ulice. 
 Účetní se jmenuje Veselý. 
 Zavedení plynovodu plánuje pan Vomáčka. 
 V Krátké ulici má své bydliště poštovní úředník. 
 Muž z Úzké ulice slibuje stavbu dětského hřiště, není to však pan Dohnal. 
A nakonec otázka: 

Na kterou ze staveb pomýšlí kandidát, který dosud pracuje jako elektromontér? 
Řešení všech úkolů najdete na straně 2. 

 
 
 

Společenská kronika 

Významná životní jubilea oslavili a oslaví: 

září  Marie Ujčíková  Antonín Grossmann  Vratislav Mašek  Karel Kunc  Vladimír Nyč  

 Pavel Karel  říjen  Čeněk Petřík   

listopad  Jana Malá  Oldřich Štěpán  Vladislav Rulf  

prosinec  Anna Řepková  Zdeněk Malý Vojtěch Fleček  

 

Srdečně blahopřejeme! 
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Obec Doubravice 
vyhlašuje 

soutěž pro občany 
„O nejkrásnější vánoční výzdobu“ 

 
Od začátku adventu bude v obci 

probíhat soutěž, v níž se bude hodnotit 
venkovní vánoční výzdoba domů a jejich 

nejbližšího okolí. Soutěž končí 22. 
prosince, kdy vybraná komise ohodnotí 

3 nejkrásněji ozdobená obydlí. 
Soutěží se o zajímavé ceny a 

vyhodnocení proběhne 25. prosince 
2014 na akci Zpívání u vánočního 

stromečku. 
Přihlásit se do soutěže můžete osobně 
na Obecním úřadě Doubravice nebo na 
tel. čísle 499 397 129 nebo na emailu: 

obec.doubravice@seznam.cz. 
Těšíme se na Vaši kreativitu a na 

krásnou výzdobu obce. 
Kristýna Bielicová - místostarostka 

Vítání občánků 2014 

V sobotu odpoledne dne 27. září 2014 
proběhlo v sále hostince U Hrdinů Vítání 

občánků. 
Naposledy se noví doubravičtí občánci vítali 

před 2 lety, od té doby se narodilo 9 dětí, které 
bylo potřeba u nás v Doubravici uvítat. 

Začalo se několika úvodními slovy. Program 
nám zpestřily dívky ze Základní školy v Dubenci 
pod vedením paní učitelky Lenky Skurčákové. 
Rodiče s dětmi byli obdarováni upomínkovými 

předměty v podobě hrníčků s fotkami dětí 
nebo tričky se znakem obce, domovními listy a 

květinami. 
Vše bylo zapsáno do Kroniky vítání občánků a 

pan fotograf nás zvěčnil na fotografie. 
Velké díky patří všem organizátorům, paní 
učitelce Lence Skurčákové a dubeneckým 
žačkám za doprovodný program a Gábině 

Čapounové za překrásnou výzdobu. 
Kristýna Bielicová - místostarostka 

 

Dovolujeme si Vám oznámit zahájení provozu Masérské, rekondiční a regenerační služby. 

Terapeut: Danuše Paulová, pracoviště: Doubravice 155 (v přízemí budovy OÚ). Zahájení provozu: 8. října 2014 

Provozní doba: pondělí 8.00 – 12.00, 14.00 – 17.00, středa 8.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

Objednání na tel. č. 604 136 445 (doporučujeme) Doba bude podle potřeby upravována. 

Pracoviště je vybaveno přístrojem firmy BTL, který umožňuje léčbu ultrazvukem i elektroléčbou a dále přístrojem Rebox. 

Je zde možné provádět i tzv. měkké techniky a dále rekondiční a rehabilitační léčbu. Léčení není hrazeno zdravotními 

pojišťovnami, ceník služeb je k disposici v ordinaci. 

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. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Svůj Občasník najdete také na: www.doubravice.cz 

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