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Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí 

vychází 8. února 2015 elektronická verze 

 

Tak je to tady zase, milí čtenáři Občasníku i vy ostatní. Ty útoky neberou konce a není vůbec nenápadné, že 
to začíná prvním lednem. Tedy současně s profláklými předsevzetími typu: "Budu jíst zdravě!" nebo 
"Budu pravidelně cvičit!" či snad "Do léta budu jako proutek!". Jako by ti PR manageři  a tvůrci reklamních 
spotů násilně narušujících pěkný film věděli, co my, obyčejní smrtelníci řešíme (když přes Vánoce hřešíme). 
Cukroví, klobásky, salátky, chlebíčky, dobrůtky a lahůdky se mnohdy ne příliš vítaně projeví na našich skříních, 
jejichž obsah se povážlivě "scvrkne" o jedno velikostní číslo, někdy o dvě. Považujeme to za zrádcovství, protože 
tohle se (nám) prostě nedělá! Vždyť jsme jen kousek ochutnali, támhle zobli, jinde se jen párkrát natáhli 
po nabídce bohatě prostřeného stolu, tak proč zrovna MY? Rovnice je jednoduchá - aby měli prodejci 
podvodných "hubnoucích" tabletek co prodávat, protože vědí, že člověk moc dobře slyší na to, že něčeho 
dosáhne jen tak, pro nic za nic. A přitom už od malička slýcháme, že ani to kuře zadarmo nehrabe, natož 
abychom my po polykání skutečněopravduefektivníchtobolek byli, jak se říká "šlink". Kdepak, takhle to 
nefunguje. Jenže i když to víme, dáváme lékárnám a tím i výrobcům onoho zázraku vydělávat. A přitom by 
stačilo: 

 zobat s mírou (je to jako s alkoholem, tak proč to nepraktikovat i u jídla?) 

 zkusit místo sezení u televize procházku na čerstvém vzduchu (mohu vřele doporučit, protože jít o 
Vánocích navštívit příbuzné či známé pěkně po svých, nechat si štípat mráz do tváří a pak se zahřát 
horkým čajem vůbec není k zahození) 

 využít například otevřené ZOO, kam to nikdo z nás nemá daleko (a vánočně nazdobené stromečky 
mezi pavilony s exotickým zvířectvem krásně podpoří sváteční atmosféru) 

 když už není ten sníh a do hor se nám nechce, tak nazout teplé boty, vzít batoh, naplnit ho ovocem, 
tvrdým pečivem, kouskem cukroví a zanést i zvěři do lesa něco lepšího na zub (sice vám srnec 
nepřiběhne osobně poděkovat, ale zaručuji vám, že si tímhle dobrým skutkem určitě šplhnete u svého 
ega) 

 nebo třeba vyrazit na ples, kterých je nyní v okolí požehnaně a na kterých se vyřádíte dosyta (a třeba 
se i stejně tak najíte, protože při tanci docela vyhládne - pravda, mé rady se tímto míjí účinkem, 
protože vydanou energii doporučuji hned doplnit řízkem s chlebem a kyselou okurkou, ale to je něco 
jiného... nebo ne?) 

Zkrátka, i když to třeba nebude mít tak "rychlý" efekt jako "stoprocentně fungující" prášky, existuje 
hromada alternativ, jak své tukové polštářky když ne shodit, tak jim alespoň pohrozit a nenechat se jimi 
omezovat. Užívat si s kily navíc stejně jako bez nich, radovat se ze svého těla, které nám dovoluje být tam, kde 
být chceme, jít tam, kam jít chceme... a vlastně i jíst to, co sami chceme. Poněvadž nejdůležitější ze všeho je, 
abychom se sami cítili skvěle, aby nám uvnitř bylo hodně dobře a pohodově, protože tohle všechno z nás pak 
tryská ven a ostatní nás tak i vnímají. Jako pohodové lidi. 

Přeji vám, abyste v sobě právě tuhle pohodu, radost a dobrý pocit našli, abyste se o to dělili s ostatními a 
aby vám celý rok ani od jednoho nechybělo! 

Vaše RD  
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Zprávy z „radnice“ 

 K 31. 10. 2014 byla dokončena oprava kapličky. Na jaře budou provedeny venkovní úpravy, 
včetně výsadby zeleně, dále se dokončí vnitřní vybavení kaple a drobné opravy v rámci 
záruky. Poté bude kaplička otevřena pro místní i cizí k nahlédnutí. 

 6. 4. 2015 budou zahájeny práce na zateplení a odvodnění budovy OU. Akce by měla být 
ukončena v polovině června. V průběhu prací nastanou omezení v pohybu kolem budovy i 
uvnitř. Za případné komplikace se předem omlouváme 

 Od 1. 1. 2015 vstoupil v platnost zákon, který zavádí povinné třídění a oddělený sběr bio 
odpadu. Bohužel, jak je u nás zvykem, tak prováděcí vyhláška, která stanovuje konkrétní 
parametry, vyšla a vstoupila v platnost až 16. 12. 2014. V současné době tedy teprve 
zpracováváme projekt, ze kterého vzejde konkrétní řešení sběru bio odpadu. Zatím se pracuje 
s variantou domovních kompostérů a likvidací větví pomocí drtiče. Tento projekt bude sloužit 
jako podklad pro žádost o dotaci z o. p. životní prostředí. Konkrétní dotační výzva by měla být 
vypsána v březnu. 

 Zkraje ledna neznámý výtržník rozbil okno u bazaru na koupališti. Cena za nové zasklení byla 
1 400,- Kč. „Děkujeme“ výtržníkům. 

 V současné době hledáme poruchu na vodovodu. V Doubravici a na Velehrádku půjde zřejmě 
o jednu poruchu na přípojce, na Zálesí jde o nějaký menší únik, cca. 20l za hodinu. Prosíme 
občany, aby pokud například při celodenním mrazu uvidí mokrý flek v okolí uzavíracích 
ventilů nebo hydrantů případně tekoucí vodu v místech, kde normálně neteče, informovali 
starostu na tel. 604 207 887. 

Miloš Valášek (starosta) 

 

Vážení spoluobčané, 
obec Doubravice má možnost se v letošním roce zapojit do příprav komplexních pozemkových úprav.  
Jde o dlouhodobý, administrativně velmi náročný proces, jehož výsledek bude hmatatelný až za 
několik let a to ještě v případě dostatku státních a evropských peněz. 
 
Co to vlastně jsou tyto komplexní pozemkové úpravy? 
 

Krajina v České republice prošla vlivem a působením člověka složitým vývojem, na kterém se 
podepsaly střídající se politické a hospodářské vlivy. V důsledku velkoplošného obdělávání půdy pak 
došlo k zániku polních cest, přirozených liniových prvků a dalších přírodních a krajinotvorných 
elementů. Neudržované a nerespektované vlastnictví pozemků způsobilo, že původní vlastnické 
parcely dosud evidované v Katastru nemovitostí České republiky neodpovídají skutečnému stavu v 
terénu. Jedinou cestou k nápravě tohoto stavu jsou pozemkové úpravy, které jsou nazývány „projekty 
krajinného inženýrství“. Pozemkové úpravy řeší komplexně celé území a ve veřejném zájmu se jimi 
prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost a 
využití, vyrovnání hranic a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto 
souvislostech se uspořádávají vlastnická práva a související věcná břemena. Současně se zajišťují 
podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a 
zvýšení ekologické stability krajiny. Toto přetváření obrazu krajiny vyžaduje úzkou spolupráci všech 
zúčastněných. 

 
 Nezbytným krokem k zahájení pozemkových úprav je podání žádostí jednotlivých vlastníků 
pozemků v katastrálním území Doubravice a Zálesí.  Jinými slovy, vlastníci pozemků musí projevit 
iniciativu, vyplnit příslušnou žádost s uvedením důvodů, proč požadují vyvolání tohoto procesu.  Obec 
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je ochotna napomoci těmto úkonům a pomoci v tom prvním, ale nesmírně důležitém kroku.  Teprve 
na základě dostatečného množství podaných žádostí (je nezbytné zajistit podání žádosti nejméně od 
51 % vlastníků zemědělské půdy v katastrálním území Doubravice a 51 % v katastrálním území Zálesí) 
může pozemkový úřad celý proces zahájit.    
 Je potřeba si uvědomit, že je to výjimečná šance na zpřístupnění pozemků všem vlastníkům, 
vybudování protierozních opatření okolo obce, přesné zaměření hranic, vyřešení věcných břemen a 
někdy i o nápravu majetkových křivd.  Možná si dnes někteří z Vás říkají proč? Dříve bylo zcela běžné, 
že se každý vlastník dostal po nějaké cestě ke svému poli.  Možná to nyní není tak důležité pro 
některé z nás, ale může to být důležité pro naše děti. Lidé si začínají uvědomovat, že mohou své 
pozemky pronajímat za výhodnějších podmínek, ale nezbytnou podmínkou pronájmu je přístupnost 
pozemku.  
 Výsledkem tohoto procesu bude po dlouhých desetiletích obnovení polních cest, alejí, někdy 
i záchytných suchých rybníků, tzv. poldrů, to vše o nemalé finanční hodnotě.  Veškerá příprava 
projektové dokumentace, jednotlivé úkony, povolení a komunikace se státní správou probíhá pod 
záštitou pozemkového úřadu a obec do tohoto procesu nevkládá ani korunu. Naopak do svého 
majetku získá nemalé hodnoty.  Jednotlivé vybudované objekty jsou po dokončení a kolaudaci 
postupně předány obci do jejího majetku. 
 Bližší informace o dalším postupu při zajišťování žádostí budou včas zveřejněny, 
předpokládáme svolání hromadné schůze vlastníků pozemků a pomoc s vyplněním žádostí. 
Příklady již zrealizovaných pozemkových úprav v našem okolí: cesty a poldr v katastru obce Hřibojedy, 
dále pak v Nouzově, letos proběhne částečná realizace v Dubenci. 

Ing. Karel Hrdina (místostarosta) 
 

 
1) Karle, kdybys měl trochu zlidštit úřednickou řeč, mám tomu rozumět tak, že... Napadá mě případ 
mé známé. Loni chtěla pronajmout svůj pozemek, pole. Pozemek je obklopený samozřejmě jinými 
pozemky, uprostřed rozlehlého „lánu“ a není k němu přístup. O pronájem nebyl zájem, všechny 
pokusy ztroskotaly právě na nemožnosti přístupu k pozemku, rozhodla se tedy pole prodat. Pozemek 
se zdál neprodejný, nakonec ho odprodala firmě, která na značné výměře polí okolo Doubravice 
hospodaří, ovšem za nižší cenu, než si představovala.  
Jestli to chápu správně, kdyby byly komplexní pozemkové úpravy již realizovány,  měl by každý 
majitel přístup ke svému pozemku z obecní cesty a má známá by byla svůj pozemek třeba výhodně 
pronajala?  

 Ano, po dokončení pozemkových úprav vznikne systém cest od páteřních zpevněných, např. 
asfaltových až  po travnaté, ale v důsledku se každý dostane ke svému pozemku, a to 
nejenom současní majitelé, ale samozřejmě  i dědicové, protože pole se max. rozdrobí, ale 
cesta okolo povede.  Tak že jestli si teď někdo myslí, že to pro něho je neaktuální ve smyslu „já 
hospodařit nebudu“, tak to může být aktuální pro jeho děti. 
 

2) Mezi Libotovem a Hřibojedy vede do polí nová asfaltová cesta, to je jeden z výsledků pozemkových 
úprav?  

 Ano, nejčerstvější v našem okolí, včetně poldru – suchý záchytný rybník pro přívalové deště. 
Fyzická realizace určité části pozemkových úprav začne letos i v Dubenci.  Sousední katastrální 
území jsou řešena tak, že hlavní cesty v nich navržené budou navazovat na naše hlavní cesty, 
jinými slovy se dostaneš po nich až třeba do Dubence atd., ale podmínkou samozřejmě je, že 
se musí postavit z obou stran, to se nemusí podařit hned, protože v každém k. ú. může mít 
obec jinou prioritu důležitosti řešení, ale v globále by to tak někdy mělo fungovat. 

 
Děkuji, teď mi je celá problematika srozumitelnější.   

Ing. Karla Hrdiny se ptala Lucie Baliharová  
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Ročenka 2014 

Co zažila naše obec v minulém roce? Někomu se možná zdá, že se v obci nic moc nedělo, 
pojďme si „malé“ obecní události připomenout.  Následující přehled jistě neobsahuje vše z bohatého 
života naší obce☺, pokud bylo něco opomenuto, omlouvám se a prosím o doplnění na: 
doubravicky.obcasnik@seznam.cz 
 

Obyvatelstvo 

Do roku 2014 obec vstoupila s 379 obyvateli. 23 občanů se během roku přihlásilo k trvalému 
pobytu, naopak 21 se jich odhlásilo. 6 dětí se narodilo, tři občané zemřeli. K 31. prosinci měla 
Doubravice s Velehrádkem a Zálesím 384 obyvatel. 

Různé 

o 4. 1. se mnozí občané zapojili do Tříkrálové sbírky, koledníkům se v kasičkách pro Charitu 
sešlo 3 602,- Kč 

o 29. 3. se konala každoroční úklidová akce Příkopy. 
o Na 30. 4. zvaly Piškotky o. s. a Obec Doubravice na tradiční „Pálení čarodějnic“ na letiště 

v Doubravici, součástí akce byl i cca 8 min. ohňostroj. 
o Na 10. 5. zorganizovaly Piškotky o. s. sběr starého železa. Získané finance byly použity na 

Dětský den a drobné opravy na hřišti. 
o Od soboty 10. 5. byl každou lichou sobotu odpoledne v provozu bazar na koupališti. 
o Od 24. 10. každý pátek v 17 hodin přijíždí k budově OÚ pojízdná prodejna firmy Majsner 

z Kunčic nad Labem s čerstvým mlékem a dalšími mléčnými výrobky. 
o 25. 12. jsme zpívali pod taktovkou Petra Havlíčka u vánočního stromu. 

Obecní úřad 

o K 10. 1. ukončil Vít Paula svou starostovskou funkci, novým starostou se stal Miloš Valášek, 
dosavadní místostarosta. 

o V březnu a dubnu probíhala kontrola vodovodních přípojek, ty zkontrolované získaly modrý 
nátěr. 

o O víkendech 22. – 23. 3. a 29. – 30. 3. probíhal v zasedací místnosti OÚ bazar knih vyřazených 
z naší obecní knihovny. Bazar novějších vyřazených knih se konal o víkendu 23. – 24. 8. 

o Byla provedena rekonstrukce dětského hřiště i parčíku u Ježkova domu, k užívání byl prostor 
předán ke konci letních prázdnin. 

o V září a říjnu probíhala oprava kapličky na návsi, od začátku prosince je v noci osvícena. 
o 10. – 11. 10. se konaly komunální volby, v nichž bylo zvoleno současné obecní zastupitelstvo, 

a první kolo senátních voleb. Druhé kolo voleb do senátu proběhlo následující týden, v pátek 
a sobotu. 

o 3. 5. a 8. 11. byly u koupaliště přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. 
o Na OÚ se zpracovávaly dokumenty a připravovaly podklady pro akce: Zateplení a odvodnění 

budovy OÚ a Revitalizace středu obce 

Sociální oblast 

o 25. 3. představení divadla VeTři pro seniory na téma jak se bránit šmejdům, jak na podomní 
zloděje alias falešné kontroly elektroměrů apod. Účást byla bohužel velmi malá, cenu 
představení hradila Obec Doubravice. 

mailto:doubravicky.obcasnik@seznam.cz


 
 

5 

o 27. 9. bylo v sále hostince U Hrdinů slavnostně uvítáno 9 občánků. (Vítání občánků). 
o 23 občanů bylo obdarováno balíčkem od OÚ k životnímu jubileu (obdarováni jsou občané, 

kteří dosáhli věku 60, 65, 70, 75 atd. let) 
o 59 občanů nad 70 let obdrželo malý vánoční balíček v hodnotě 100,- Kč 

Hostinec U Hrdinů 

o Od 10. 1. se hostinec U Hrdinů stal nekuřáckým, díky tomuto „revolučnímu“ kroku se 
hospoda dostala i do reportáže v televizních Událostech 5. 3. 

o Ve čtrnáctidenních intervalech gurmánské víkendy. 
o 15. 2. představení miletínských ochotníků Husička (v jedné z rolí Doubravičák Jiří Exner) 
o 1. 3. Doubravický ples s kapelou Jari Kurri Band z Bílé Třemešné. 
o 15. 3. se konala jedna z oblíbených přednášek cestovatele Petra Baudyše z Bílých Poličan, 

navštívili jsme Mexiko a Guatemalu. 
o 26. 7. se u příležitosti dvacetiletého výročí založení Piškotek tančilo. O hudební doprovod se 

postarala skupina Jari Kurri Band. 
o První představení Doubravických ochotníků Takové obyčejné Vánoce slavilo velký úspěch při 

premiéře 20. 12.  
o 25. 12. se konala Štěpánská zábava, k tanci či poslechu hrála kapela Trias. 

Sport 

o 26. 7. od 10 hodin probíhala na hřišti oslava 20. výročí založení Piškotek. 
o PiškotCup - tradiční turnaj v malé kopané se konal 28. 6., zúčastnilo se ho 5 týmů. 
o Poslední prázdninovou sobotu, 1. 9., se 5 týmů složených z mužů nad 35 let utkalo ve 

VeteranCupu Míry Palečka. 

Akce pro děti 

(akce pro děti organizovala buď Kristýna Bielicová, nebo kolektiv hostince U Hrdinů) 
Celý rok se každý pátek (mimo prázdnin) scházela v Ježkově domě skupinka dětí se svými vedoucími, 
Kristýnou Bielicovou a Katkou Hornychovou – oddíl Doubraváček. Na podzim se k nim přidal ještě 
Doubraváček Junior pro nejmenší a jejich maminky. 

o 4. 4. Noc s Andersenem - děti plnily řadu zajímavých úkolů v knihovně, na cestě podle 
tajemné mapy i v Ježkově domě, kde také nocovaly. Provázel je Komisař Vrťapka. 

o 19. 4.  Děti v hostinci U Hrdinů zhlédly loutkové divadlo s audiovizuálními prvky, pohádku 
Baba Jaga. 

o 14. 6. se na hřišti hemžily děti, byl pro ně v rámci oslav Mezinárodního dne dětí připraven 
bohatý program, navečer ještě na děti v hostinci U Hrdinů čekalo představení loutkového 
divadla, pohádka O princezně Dobrovíle. 

o 18. 10. se od 14 hodin konala na letišti Drakiáda. 
o 1. 11. se uskutečnila již druhá Halloweenská cesta. 
o 6. 12. se v sále hostince konala tradiční Vánoční dílnička, kterou opět navštívil Mikuláš s čerty 

a andělem a rozdal dětem sladké dárky. 
o Již potřetí se děti i rodiče vydali na Silvestrovskou cestu za pokladem k Zátluckému rybníku, 

31. 12. 
Lucie Baliharová 
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Z kroniky obce Doubravice           rok 1923 - dokončení 

Sokol 

Tělovýchovná jednota Sokol konala valnou hromadu 7. 1. 1923 U Hrdinů. Zvoleni následující 
činovníci: Josef Machek, starosta, Josef Štěpán, místostarosta dále František Machek, Marie 
Henclová, Josef Černý, Emil Stuchlík, Rudolf Mikeš a další. Členský příspěvek byl 10 Kčs, dorost 4,80 
Kčs, žáci 1,20 Kčs ročně. Okrskové cvičení bylo v Dolním Nemojově. Na místo župního sletu 
uspořádala župa zájezd na Slovensko do Priewidze. Od nás jeli dorostenci Jan Hrdina, Ot. Hrdina a 
Jos. Kunc. Pro názorové rozpory s výborem Sokola a členstvem rezignoval 5. 9. 1923 Josef Machek na 
funkci starosty. Vedením Sokola byl pověřen až do příští valné hromady místostarosta Josef Štěpán.  
Hlavní těžiště práce u Sokola byla úprava cvičiště. Veškeré práce vedl Josef Štěpán. Dřívější tok 
potoka byl sveden do nového toku, jak je dnes. Tvar cvičiště upraven v nynější podobě. Na úpravě 
cvičiště pracovalo téměř veškeré občanstvo z Doubravice i z Řečice. Kolem cvičiště upraven plot a 
vysázeny keře.  
 

Sklářství 

 
V oboru sklářství nastávala krise. Objednávky klesaly a tím skláři přicházeli o práci. Pracovali za velice 
nízkou mzdu. Někteří faktoři přestali korále přijímat. Nejvíce byl postižen faktor Emanuel Šturm. 
V Německu přišel téměř o veškeré peníze. Doma se učil a udělal zkoušky z učiva měšťanské školy. 
Později složil zkoušky učitelské a byl ustanoven učitelem v Holíně u Jičína. Hlavním rádcem v učení 
mu byl jeho bratr Ant. Šturm, okresní školní inspektor v Nové Pace. Při odchodu na nové působiště 
prodal Em. Šturm domek č. p. 50 Antonii Holanové, choti hostinského. 
 

Zemědělství 

 
V zemědělství probíhaly také značné změny, neboť rolníci si kupovali nové hospodářské stroje, 
upravovali hnojiště, vysazovali nové odrůdy ovocných stromů, byl zaváděn racionální chov drůbeže, 
hovězího i vepřového dobytka. Objednáváno zušlechtěné osivo a sádě. Výnos hospodářství stoupal. 
Všude se postupně lepší upravovala obydlí i hospodářské budovy. Život na vesnici se lepšil. Ceny obilí 
byly: žito 115 Kčs, pšenice 160 Kčs, oves 120 Kčs, ječmen 125 Kčs.  
Rozšíření mnišky způsobilo v našich lesích veliké národohospodářské škody. Ničení mnišky částečně 
zabraňovalo jejímu rozšíření. V lese byl zápach. Veškeré lesní plodiny byly znehodnoceny výtrusy 
mnišky. Cena palivového dříví klesla na 20 Kčs na 1m2 a ostatní dříví stálo 50 až 80 Kčs. Každý se bál 
voziti domů mniškou nakažené dříví.  
 

Život v obci 

 
Zamýšlená novostavba obecního hřbitova značně zasáhla do životního děje v obci. Občanstvo se 
rozdělilo na dva protichůdné tábory ostře proti sobě stojící. Závažné pohnutky bojů kořenily 
ponejvíce v názorech náboženských. Pokrokový tábor byl mocnější, klidnější a rozvážněji veden. 
Druhý tábor byl nesourodý, prudší a podléhal cizímu vedení. Doba ukáže, kdo šel správnou a poctivou 
cestou.  
 

Život ve státě 

 
V celkovém státním dění vystupovaly do popředí otázky sociální. Kladeným požadavkům dělnictva 
nebylo ze stran zaměstnavatelů vyhověno a k hájení jejich zájmů volána na pomoc ozbrojená moc. 
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Takovéto zásahy nepřispívaly ke klidu v mladém státě. Nerozvážný čin mladého člověka připravil o 
život tehdejšího ministra financí Dr. Aloise Rašína. V den pohřbu 21. 2. byly v obcích smuteční tryzny. 
 

(upraveno, zkracováno) 

Příště vkročíme do roku 1924. 

Lucie Baliharová

Jak jsem se zapletla s komedianty 
 
 Bylo to někdy v červenci minulého roku, stála jsem u okénka na naší poště a strkala si do 
peněženky podací lístek. „Poslouchej, nechtělo by se ti dělat ochotnické divadlo?“ ozval se najednou 
hlas mladé ženy za přepážkou. Usmála jsem se. 
 Ach ano, naše sousedka Kristýna, toho času pracující na poště, je pořád plná nápadů na 
kdejaké akce. Divadlo… Divadlo? Nikdy jsem nic podobného nedělala. Protože jsem osoba zvědavá, 

leč opatrná, řekla jsem váhavé 
ano. Možná. Možná se přijdu 
podívat. A pak jsem na to 
úspěšně zapomněla. 
 Je září a já, spolu 
s Martinem a Markem šťastně 
bloudím slunečnou Barcelonou. 
Večer najdu v mobilu e-mail: 
„Tak byla první schůzka 
ochotníků, všichni jsou nadšení. 
Napíšeš nám nějakou hru? Na 
Vánoce, víš?“ Podívala jsem se 
na horkem rozpálenou ulici. 
Vánoce? Hru? Jak to, napsat? 
Nikdy jsem nic takového 
nedělala! Ale přemýšlela jsem 
o tom.  
Copak, nápad jsem měla. Před 
pár lety jsem napsala povídku, 

která by se dala použít. Ale jak 
se vlastně píše hra? Jak se píše 
scénář? Chyběla mi příručka 
„Dramatikem snadno a 
rychle“:)) Ale protože jsem 
zrovna připravovala 
s královédvorskou knihovnou 
svůj Kurz zvědavých pamětí, 
obrátila jsem se na zdejší 
sympatickou ředitelku s prosbou 
o pomoc. Zamyslela se, pak 
koukla, sáhla a vytáhla útlou 
publikaci. „To je záznam o 
dramatizaci pohádky Tři zlaté 
vlasy děda Vševěda. Třeba vám 
to pomůže!“ 

Vítejte! Naším divákem bylo ten den jen mrtvé prase 

připravované na vepřové hody:)) 

Herci čekají na výstup – zima byla děsná, nikoho ani nenapadlo 
si odložit bundu:)) 
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 Inu, bylo to 
poučné. Naprosto jsem 
netušila, jaká věda se dá 
udělat z jedné pohádky! 
Co významů mi vlastně 
po celé roky utíkalo…:)) 
Pak jsem usoudila, že 
tato cesta je na mě příliš 
vědecká a určitě ji 
nezvládnu do týdne, kdy 
bylo třeba se sejít 
s ostatními a hru začít 
zkoušet. Tak jsem to 
napsala, jak jsem uměla. 
A strašila mě představa, 
co bude dál. K čemu jsem 
se to zase zavázala? 
Ale pak se to najednou 
změnilo a já se začala víc 

těšit než si zoufat. Proč? Protože 
jsem poznala členy svého 
ansámblu:)) Lucii Baliharovou, 
Gabrielu Čapounovou, Vlastu 
Hornycha, Anežku Hornychovou a 
Danu Paulovou. Jejich nadšení, 
kreativita, vyrovnanost a dobrá 
nálada byly úžasným povzbuzením. 
Takže jsem zvládla i ránu, kdy nám 
Standa, mající hrát dědečka Rudolfa, 
oznámil, že prostě zkoušky nestíhá a 
musí soubor opustit. Chvíli jsem 
horečně přemýšlela o další verzi 
scénáře, ale ostatní to vyřešili za mě 
– no co, dědečka budeš hrát ty! 
 Bum a prásk. Tak nejen 
autor, scénárista a režisér, ale ještě i 
dědeček Rudolf! A pak už to šlo 
rychle, protože čas na nás tvrdě 
tlačil. A já jsem zjistila, že zkoušky 
naší hry jsou mojí opravdovou a 
nefalšovanou radostí. My si vám ale 
užili legrace! A přitom všichni 
pracovali, vymýšleli, zdokonalovali 
nejen své role, ale společně jsme 

tvořili i scénu, a hledali rekvizity. Když naše zkušební úsilí vrcholilo definitivním poskládáním celé hry, 
odvedly nám Kristýnu mateřské povinnosti, protože se jí měsíc před Ježíškem narodilo miminko. 
 Začali jsme zkoušet přímo na jevišti a to dvakrát týdně. V sále bývala pořádná zima a také 
naším prvním „divákem“ byl vykuchaný čuník, mírumilovně čekající na to, až z něj budou vepřové 
hody. On se tam rozhodně nezkazil – a my vlastně taky ne:)) Vyzbrojeni hektolitry čaje a spoustou 
smíchu jsme pilovali a pilovali. Hru i scénu. „Už máš kapra nebo je tam pořád ten plyšovej bažant? 
Kdo přinese psa? Na tom stole musím mít víc věcí! A krabici s cukrovím. Já obstarám stromek. Máš 
volnej stojánek? A Katka Hornychová nám namaluje les!“ 

V ruce pilu a … tahák! Psa hrál ještě úplně 

malej plyšáček, na představení jsme měli 

většího:)) 

S Gábinou chodil zkoušet i její malý synek:)) 
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 Pak nastal čas 
oslovit Doubravické 
pekařky – to byl 
Standův nápad. Protože 
hra byla vánoční a 
vstupné dobrovolné, 
napadlo ho, že by 
místní excelentní 
kuchařky mohly přispět 
hrstí cukroví, aby lidé, 
kteří vstoupí do sálu, 
mohli ochutnat a 
vánočně se naladit. 
Navštívila jsem je tedy 
na jejich pravidelném 
sletu – jak jinak, než 
v hospodě:)) Některé 
z nich naše akce 
doopravdy zaujala a my 

jsme pak v den premiéry skutečně našli balíčky s fantastickou ukázkou domácího vánočního cukroví – 
čest jejich šikovným rukám a štědrým srdcím!:)) 
 Pak se přiblížil den generální zkoušky. Zkušenější, u kterých jsem čerpala aspoň základní 
znalosti o divadelní práci, mi poradili, že je třeba mít na generálce aspoň pár nezaujatých lidí, kteří 
hru uvidí poprvé. „Budou mít čerstvé oči, všimnou si věcí, které vy už ve svém zaujetí nevidíte.“ 
Poslechli jsme a vlastně jsme tak poprvé hráli před publikem. S výjimkou Anežky, která chodí do 
dramatického kroužku, to byla pro nás ostatní dokonalá premiéra. 
 Dopadlo to dobře, tak jsme mohli popustit uzdu nervům – jak to zítra zvládneme? Kolik přijde 
lidí? Bude se jim to líbit? Dolaďovali jsme dekorace, což znamenalo, že Katka Hornychová upekla 
královskou vánočku, Lucka udělala bramborový salát a zvlášť koupila kus gothaje. Když už, tak už! Můj 
muž zase přinesl do hospody smrček uříznutý v živém plotě naší zahrady – byl to přesně takový 
podokapník, jakého jsme do příběhu potřebovali:)) 
 A pak přišla sobota 20. prosince 2014, den D, den premiéry, den, kdy se hodí kostky, a my 
uvidíme, jak dopadneme. Dopolední zkouška dopadla strašně – co se mohlo pokazit, se taky pokazilo. 
Tak jsme doufali, že jsme si smůlu pro ten den vybrali a večer to pro změnu klapne. V podvečer jsme 

už před šestou přešlapovali 
na místě činu – tedy 
v doubravickém hostinci U 
Hrdinů. Vypadalo to, že 
lidé přicházejí! Těšilo nás 
to moc, ale zároveň 
stoupal pocit napětí a 
zodpovědnosti. Nemůžeme 
je zklamat! 
 A pak už zazvonil 
zvonec, opona se roztáhla 
a my se vrhli do hraní. 

Napumpovaní 
adrenalinem, nadšením a 
čistou radostí, kterou 
přináší vlastní tvorba. 
Protože na hře „Takové 
obyčejné Vánoce“ jsme se 

„Za celej den jsem dostal jen DVA kousky vánočky!“ 

A takhle to vypadalo při premiéře…:)) 
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Připravujeme 
 

Dětský karneval 
28. února 2015 od 14 hodin 

v hostinci U Hrdinů 
Zatančíme si, zahrajeme 

různé hry o ceny a 
vyhodnotíme masky. Také na 
Vás čeká překvapení. Těšíme 

se na Vás. 
 

Noc s Andersenem 
27. března 2015 

Na konci března se tato akce 
uskuteční již podruhé, opět 
plánujeme nocleh v Ježkově 
domě. Začátek bude v 17:30 
v obecní knihovně. Tento rok 

se vydáme do kouzelného 
světa Harryho Pottera. 

Přijďte si s námi zakouzlit. 
 

V dubnu plánujeme 

ekologickou akci v rámci Dne 

Země. 

skutečně podíleli všichni. A pak jsme vstoupili do předpokoje ráje, protože lidé se smáli, lidé se bavili, 
lidé tleskali. Nádherná zkušenost!:)) 
 A já bych tady ráda poděkovala nejen svým kolegům, ale i Kristýně Bielicové za bezvadný 
nápad znovu založit vesnické ochotnické divadlo, stejně všem lidem, kteří nás podporovali, kteří 
věřili, že něco dokážeme předvést. 
 Vzniklo vlastně maličké autorské divadlo a mě, jako toho autora, nesmírně potěšilo, když 
bezprostředně po naší premiéře následovaly četné dotazy: „Tak co budete hrát příště?“ A tak 
odpovídám: Budeme hrát, a pokusíme se opět diváky nezklamat. A pokud jde o téma a termín… 
nechte se překvapit!:)) 
  
A opět – záznam z představení najdete zde:)) 
https://www.youtube.com/watch?v=5WfcDsnzhq0 

Dáša Ruščáková 
 
 

Do 29. ledna 2015 měl záznam na youtube za sebou již 448 zhlédnutí. Zájem o naše 
představení nás samozřejmě těší. Našim divákům již teď můžeme sdělit, že zkoušíme novou hru, jejíž 
autorkou je opět Dáša Ruščáková. Víc ale neprozradíme. 

Lucie Baliharová 

 

 

Oddíl Doubraváček slaví 

 
V listopadu oddíl oslavil své první narozeniny. Ani se 

nezdá, jak ten čas letí, ale opravdu se s dětmi scházíme už celý 
rok.  Na oddíle hrajeme nejrůznější hry, kterými se snažíme 
rozvíjet rozmanité stránky osobnosti dětí. Učíme se tábornickým 
dovednostem, hrajeme deskové hry, vyrábíme nejrůznější výrobky 
pod vedením Katky a někdy si i zazpíváme s kytarou. Také jsme si 
byli opékat buřtíky na Zátlukách a zdobili vánoční stromeček 
zvířátkům v ZOO. 
 Od září 2014 ještě přibyl oddíl Doubraváček Junior, kam 
chodí děti od 1 až 4 let. Děti si zde spolu hrají, malují, 
s maminkami si vyrábějí. Také si hrajeme jednoduché hry a u nich 
si i zpíváme. 
 Pro letošní rok plánujeme celou řadu výletů a exkurzí, 
např. se chystáme navštívit hasičské zbrojnici ve Dvoře Králové 
nad Labem, psí útulek a mnoho dalšího. Takže pokud máte čas a 
chuť, najdete nás: oddíl Doubraváček Junior ve čtvrtek od 17 
hodin v Ježkově domě a pro větší děti oddíl Doubraváček v pátek 
od 17 hodin opět v Ježkově domě. 
 

Ohlédnutí za podzimními akcemi 
 
 Své 1. narozeniny jsme oslavili prostřednictvím již 
druhého ročníku Halloweenské cesty. Konala se 1. listopadu, a jak 
leták lákal, návštěvníky čekala cesta s úkoly, které strážila 
nejrůznější strašidla.  
 U budovy obecního úřadu cesta startovala, zde děti 

„Za celej den jsem dostal jen DVA kousky vánočky!“ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5WfcDsnzhq0
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dostaly od Bílých paní taštičky na odměny a kartičku na razítka. Při své první zastávce se dostaly na 
hřbitov, kde společně s kostlivcem a mumií shazovali halloweenské plechovky. Dále na ně čekal 
drakobijec, který hlídal rozzuřenou dračici a její vejce. Odtud se děti dostaly k Jacku o´lanternovi, 
který běhal okolo stromu, na kterém visely sladkosti.  U rybníka se potkaly s vodníkem a vodnicí. Zde 
hledaly dvojice škrpálů, které vodníci vylovili z vody. Další překážkou na cestě byl Bludný strom, který 
ve svých útrobách skrýval poklady a nejen to. U dvou upírů musely děti najít klíč k truhle s odměnou 
ve velké nádobě s přírodninami. U opuštěného domu děti hledaly u věštce karty. Přes nebezpečné 
údolí je převedli převaděči s loučemi a nechali je na kraji území duchů. Zde děti musely projít 
strastiplnou cestou, aniž by stouply mimo stezku. Jinak je duchové mohli stáhnout do bažin. Poté na 
ně čekala hornatá cesta, která je zavedla k čarodějnici. Ta strážila pavoučí síť. Děti jí musely projít, 
aniž by se dotkly pavoučích vláken, jinak by na sebe upozornily strašidelného pavouka a ten by je 
snědl. U kapličky je čekal Smrťáček. Ten je obdaroval pamětní medailí. Celou cestu děti zakončily u 
hasičárny, kde se podepsaly na pamětní list. V občerstvení U Dvou babek je čekal mošt a sladká tečka. 
S Ohnivcem si všichni mohli opéct přinesené buřtíky. 
 Počasí nám přálo a účast byla veliká. Odměněných dětí bylo 69, s jejich dospěláckým 
doprovodem čítala celková účast kolem 180 lidí. 
 Na dobrovolném vstupném se vybralo přes 2.000,- Kč. Ty putovaly na činnost oddílů 
Doubraváček a Doubraváček Junior. 
 Mé velké díky patří všem organizátorům. Na závěr chci také moc poděkovat Evě Nechanické 
za úžasný dort ve tvaru dýně, který pro organizátory vyrobila. 
 

Vánoční zpívání u stromečku 
 Také tato vánoční akce se dočkala svého druhého ročníku. Konala se 25. prosince v 16 hodin 
u hasičárny.  
 Začneme ale od začátku. Již na začátku listopadu se začali hudebníci pod vedením Petra 
Havlíčka scházet a nacvičovat koledy. Najít volný čas v nabitém programu každého z hráčů bylo velmi 
těžké. Já sama jsem již měla jiné starosti (čáp se blížil čím dál víc), ale oni si čas našli a zkoušeli a 
zkoušeli.  
 Také s ozdobením vánočního stromečku bylo letos dost práce. Ne tak manuální, jako spíš na 
řešení. Již během roku se zastupitelstvo zaobíralo tématem osvětlení vánočního stromu. Bohužel náš 
krásný strom u budovy obecního úřadu je tak hustý a velký, že cena osvětlení, které by bylo více 
nápadné, by stálo velké finance. Z tohoto důvodu přes noc vyrostl jiný a menší strom, který ozdobit 
již nebylo tak složité. 
 Jak to vše dopadlo, jsme viděli den po Štědrém dnu. A za svou maličkost bych řekla, že 
výsledek byl opět příjemný. O mluvené slovo se nám postarala Renča Derdová, teplé pití a sladké 
zpestření zajistili Štěpánovi a hudebníci zas rozezpívali dav přišedších sousedů. Co více si přát. Počasí 
si s námi trochu hrálo, ale nakonec vydrželo a účast byla hojná. Vybralo se 1.135,- Kč., které poputují 
na založení a činnost Spolku Melissa Doubravice a na ceny při akcích. 
 Také byla u této příležitosti vyhodnocena obecní soutěž o nejkrásnější vánoční výzdobu. 
Přihlášených bylo pouze 7. Výběr vítěze byl těžký, ale nakonec byla hlavní cena, v podobě poukazu na 
večeři v hostinci U Hrdinů, věnována Havlíčkovým. Přestože přihlášených do soutěže nebylo mnoho, 
když jste jeli naší obcí, byla spousta domů krásně, vkusně ozdobena. Snad příští rok bude soutěžících 
ještě víc a naše obec bude o to víc vánočně naladěna. 

Ráda bych poděkovala našim milým hudebníkům, Renče Derdové, Štěpánovým za 
občerstvení a poukaz do soutěže a všem, co si přišli zazpívat. 
 

Poděkování 
Během celého roku se snažíme v naší obci organizovat nejrůznější akce pro zpestření života 

v obci a pro děti jako hodnotnou alternativu k jejich „počítačovému životnímu stylu“. To vše by 
nebylo možné bez finanční záštity Obecního úřadu Doubravice. Velký dík ale především patří 
úžasným lidem, kteří se vždy rádi zapojí, a díky nim jsou akce nezapomenutelné jak pro veřejnost, tak 



 
 

12 

i pro organizátory. Všem bych chtěla poděkovat za ochotu a elán, se kterým vždy přijdou, a těším se 
na další podařené akce.  

Velké díky nakonec patří také mému muži, který se mnou má velkou trpělivost a vždy mi 
pomáhá mé nápady, ať už jsou jakékoliv, realizovat. 

Díky Vám nic není nemožné! 
Kristýna Bielicová 

 
 

Silvestrovské odpoledne bylo 

věnováno dětem. Parta nadšenců 

pro ně připravila dobrodružnou 

cestu za pokladem, během níž děti 

plnily úkoly. Cesta byla na Zátlukách 

zakončena hledáním rafinovaně 

ukrytého pokladu, opékáním buřtů, 

konzumací dětského i dospěláckého 

svařáku. Protože několik dní před 

Silvestrem přituhlo, odvážlivci 

vyzkoušeli i tloušťku ledu na 

Zátluckém rybníku. 

 

Celá akce, již třetí ročník, se opět 

nesla v duchu příjemné sousedské 

atmosféry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolek MELISSA Doubravice 
  
 Když jsme před rokem a kousek začaly s oddílem Doubraváček, přemýšlely jsme s Katkou 
Hornychovou, pod jakou organizaci nás začleníme. Nejdříve jsem uvažovala o dětské organizaci 
Pionýr, které jsem již mnoho let členkou. Svou domovskou pionýrskou skupinu mám v Trutnově, což 
je daleko na to, abychom se pod ní s oddílem připojily. Také nás napadlo oživit TJ Sokol, která 
v Doubravici má mnohaletou tradici. Nakonec vyhrála varianta třetí. Založit vlastní spolek.  
Následovalo tedy rozhodnutí, jak se bude jmenovat. Při výběru jsme se motivovaly latinským jménem 
meduňky lékařské, která má spojitost s názvem naší obce a je i v našem znaku. 
 Cílem našeho spolku je zaštiťovat akce, které doposud pořádal oddíl Doubraváček. Také 
chceme zajistit pojištění dětem, které chodí do našich oddílů. A v neposlední řadě se nám otevřou 
další možnosti pro získávání finanční podpory na naše akce a tím i realizaci dalších projektů a nápadů.  

Plnění úkolů během cesty za pokladem. 

Opékání buřtů  a „kotlíkový“ svařák v cíli na Zátlukách. 
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 Když to vše shrnu, náš cíl je tedy pokračovat dál ve zpestřování volného času dětí a dospělých 
v naší obci. 

Kristýna Bielicová 

 

Jezdecký klub Zálesí informuje 
  
 Za Jezdecký klub bych nejprve ráda všem popřála do nového roku vše nejlepší, zdraví, štěstí a 
úspěchy  životní i profesní. 
 Náš tým pracuje stále ve stejném duchu, rádi se scházíme při společné práci  i zábavě. Minulý 
rok náš Jezdecký klub uspořádal dvoje jezdecké závody, v sobotu 31. května a o prázdninách, 23. 
srpna. Někomu možná přijde uspořádání dvou jezdeckých dnů málo. Když srovnám velikost naší obce 
(Zálesí) s počtem stálých obyvatel cca 35 lidí s jinými pořadateli sportovních akcí, myslím, že se 
nemáme za co stydět. Účast pravidelně dosahuje přes 80 koní, což představuje asi 140 startů dvojic 
(jezdec a kůň) ve vypsaných soutěžích za jediný den. K tomu ještě připočteme diváckou nejezdeckou 
část, která je také nezanedbatelná. Aby vše fungovalo a zároveň byli všichni alespoň trochu 
spokojeni, není otázka pouze těchto dvou dnů. Příprava, materiální vybavení, organizace, bezpečnost, 
pravidla, zákony a přitom nesmí chybět chuť toto absolvovat a nenechat se "otrávit", další rok se jde 
opět do toho. 
Pro rok 2015 máme připravené také „jen“ dva termíny: sobota 30. května a sobota 15. srpna 2015. 
Tímto příznivce našich jezdeckých akcí co nejsrdečněji zvu jménem celého týmu JK Zálesí. 

 
Ilona Sedláčková 

 

 

Vzpomínáme 
  
 8. ledna odešel doubravický občan Josef Štěpán. Odchod blízké osoby 
na druhý břeh je vždy bolestivý. Nemohu se považovat za blízkou osobu pana 
Josefa Štěpána, a přesto mě klinkání umíráčku na naší obecní kapličce 
oznamující jeho skon hluboce zasáhlo.  Hned jsem si vybavila naše poslední 
setkání, kdy jsem jemu a jeho ženě nesla jménem obecního úřadu vánoční 
balíčky. Právě starostlivě své ženě naléval k obědu koprovou omáčku a zval 
mě, navzdory pro návštěvu zcela nevhodné době, na čaj či něco ostřejšího. 
Odmítla jsem, popřála pevné zdraví v novém roce a pospíchala o dům dál… 
 S panem Štěpánem jsem měla tu čest se setkat několikrát, nepočítám 
samozřejmě náhodná setkání „na ulici“ či obdivná slova pronesená na jeho adresu a kvetoucí skalku, 
když jsem okolo kráčela s naším psem.  Skalka, chlouba pana Štěpána, jak ta byla každé jaro 
okouzlující! Počítám setkání, při kterých jsem měla možnost poslouchat jeho vzpomínky na 
Doubravici v době, kdy já ještě „chodila po horách“. S Doubravicí se cítím spjatá, mám tu své kořeny, 
své předky, strávené dětství a osmnáct let i bydliště. Vzpomínky Josefa Štěpána, rodáka, navíc 
obdařeného uměním vyprávět, jsem u takových příležitostí hltala div ne s otevřenými ústy. Podílela 
jsem se s panem Karlem Hrdinou na jeho výstavě starých fotografií a pak s Katkou Hornychovou na 
přípravě almanachu k 500. výročí první písemné zmínky o obci. Za panem Štěpánem jsme chodili jako 
za pamětníkem, který rozpoznal na fotografiích nám neznámé obličeje, opravil či doplnil informace 
v textu. Často nezůstalo jen u jména osoby na fotografii, následovaly příhody a zážitky s danou 
osobou spjaté.  Pro mě osobně bylo každé takové setkání zážitkem. 
 Josef Štěpán se narodil 27. března 1925 v Doubravici, zde strávil celý svůj život, zemřel náhle 
8. ledna v nedožitých 90 letech. Jeho otec, také Josef Štěpán st., se jako legionář zúčastnil bojů na 
východní frontě a po bolševické revoluci prošel celým Ruskem až do Vladivostoku, odkud se s dalšími 
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legionáři na lodích přes Ameriku dostal domů, z jeho návratu se rodina radovala v srpnu 1920. Josef 
Štěpán st. byl člen Sokola i vášnivý ochotník, po návratu z války se zapojil do obecních aktivit. 
V sokolském duchu vychovával i svého syna, Josefa ml. Bylo zcela samozřejmé, že i on se stal aktivním 
sokolem. Spolu se svou manželkou Maryškou vedli mladší i starší žáky, organizovali pro ně výlety do 
okolí. Josef Štěpán podporoval nejen sportovní akce, ale zajímal se o veškeré dění v obci, přispíval 
svými články do Doubravického občasníku, pečlivě se staral o Pomník padlých a pravidelně nosil 
květiny k desce věnované památce Karla Ježka na bývalé škole. Vlastní děti mu a jeho ženě sice 
dopřány nebyly, ale několik generací dětí jeho široké rodiny učil poznávat a milovat přírodu a 
předával jim své životní zkušenosti. 
 Náš život není věčný, jak si snažíme často namlouvat, jsme smrtelní a smrtelní jsou i lidé 
kolem nás. Život pana Štěpána byl bohatý, aktivní, smysluplný a snad i dlouhý…, přesto mám pocit, že 
odešel brzy. Čest jeho památce! 

Lucie Baliharová 

 

 

Společenská kronika 

Významná životní jubilea oslavili a oslaví: 

leden Antonín Seifrt  Zdeněk Šubr  Šárka Procházková   

únor  Jiřina Valášková  Maryška Fatorová Radek Jákl  

březen  Josef Brož  Vladimír Derda  Jaroslav Brdička  

duben  Anděla Rudelová  Drahuše Hankeová  Naděžda Novotná   

 
 

 

Pro zasmání           
 

Jdou čtyři blondýnky spolu pod jedním deštníčkem, a přesto jsou suché. Jak je to možné? Neprší.  
 
 

Je to zelené, a když to spadne, tak to zamňouká. Co to je? 
Může to být cokoli, ale musí to spadnout na kočku. 

   
 
Do obchodu s ovocem a zeleninou vejde slečna. Zastaví se u pomerančů: „Prosím kilo, ale každý 
zvlášť zabalit.“ Totéž se opakuje u rajčat. Prodavač balí a najednou se rozkřikne: „Jedeš od toho 
máku!“ 
  

 

„Miláčku, co sis myslela, když jsem přišel ráno domů s tou ošklivou modřinou?“ 
„Když jsi přišel domů, tak jsi ji ještě neměl.“ 

 

Srdečně blahopřejeme! 
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Základní škola v Dubenci a 
Unie rodičů  při ZŠ Dubenec 

pořádají 
13. února 2015 od 20 hodin  

v hostinci U Hrdinů svůj ples. Hraje 
skupina GENERACE, bohatá tombola. 

Vstupenky: 70,- Kč. Informace a 

rezervace u paní učitelky Mgr. Jany 

Pejcharové 499 694 138 

Obecní úřad Doubravice 

provozní hodiny 
 

pondělí – pátek 7:30 – 14:30 
(s polední přestávkou) 

 
úřední hodiny 
 

pondělí 10:00 – 12:00, 15:00 – 17:00 
středa 10:00 – 12:00 
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