
 
 

1 

Výběr z čísla: 

Zprávy z radnice 

 zateplení budovy OÚ 

 likvidace bioodpadu 

 údržba zeleně 

 rozpracované projekty 

 pozemkové úpravy 

Z kroniky obce – rok 1924 

Univerzita třetího věku 

v Dubenci? 

Ohlédnutí za proběhlými 

akcemi 

 příkopy 2015 

 dětský karneval 

 noc s Andersenem 

 

 

 

 

 

Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí 

vychází 6. července 2015    elektronická verze 

Milí čtenáři,  
to se nám ale konečně vyvedlo krásné léto, co? Já vím, tak strašně horko 
by být nemuselo, ale popravdě – kdy jindy už horko čekat, než o 
prázdninách. Ostatně naší vísce léto mimořádně sluší. Krajina je pořád 
ještě šťavnatě zelená, na posečených loukách voní schnoucí tráva, lesy 
v horku vydechují vůni pryskyřice. Také se radujete nad pohledem na ten 
nádherný zlatavý ječmen mezi Doubravicí a Zálesím?  
Miluju dlouhé světlé večery, na které v těchto dnech navazují noci 
s jasným měsíčním světlem. Měsíc mě neruší, spíš láká ven, tiše sedět na 
zápraží a radovat se z toho, že můžu být tady a teď. Já vím, že svět vůbec 
není v pořádku, že je těžko pominout osobní starosti, napětí a nervozitu. 
Jenže řekněme si upřímně – co vyřešíme pozdě večer na lavičce před 
domem? Není lepší si k sobě pustit mír a hojivou krásu místa, kde žijeme?  
Jen se podívejte do zahrad, kde zraje úroda! Po prvním náporu jahod se 
připojily třešně, na keřích dozrává rybíz a lesy jsou plné borůvek. 
Hospodyně vytahují zavařovací sklenice, děti jásají nad přísunem sladkých 
ovocných dobrot. Hm, nejsou to jen děti, kdo nad nimi jásá!:)) 
I jinak je teď na naši obec moc pěkný pohled. Tráva je pravidelně sekaná, 
budova obecního úřadu se nám vyloupla do nečekané úpravnosti, snad i 
krásy – řekla bych. V hospodě se dobře vaří, na zahrádce se povídá, děti 
mají o prázdninách posunutý budíček a jeden se nestačí divit, kolik jich tu 
najednou máme. 
A tak bych moc ráda připomněla pár věcí. Naše náves není bezpečné místo pro dětské hraní! Bohužel, dokud se 
nám nepodaří získat peníze na přestavbu středu obce, bude křižovatka u hospody stále riziková a ne každý řidič 
jezdí přes vesnici tak, jak káže zákon – a zdravý rozum.  
Děti jezdící hluboko do večera na kolech na sobě jen málokdy mívají nějaké reflexní prvky a v nadšení z večerní 
svobody provozu na silnici moc pozornosti nevěnují. Dávejte tedy, prosím, pozor na děti! Nejen na své, na 
všechny:)) 
A pak je tu odvrácená strana letního cestování – během dovolených zůstávají domy prázdné a zloději si takových 
věcí bystře všímají. Než odjedete, domluvte se sousedy, ať vám na dům dohlédnou, zajistěte, že vám schránka 
nebude překypovat nevybranými letáky. Neusnadňujme to nenechavcům!  
A ještě jedna rada – už se to tu s úspěchem použilo. Když uvidíte neznámé auto, jak pomaličku projíždí obcí, aniž 
by u někoho zastavilo, všimněte si ho. A pamatujte si, čeho jste si všimli:)) S trochou pozornosti nás zloději 
vyškrtnou ze svého rajónu.  
Přeju vám krásné požehnané léto. Užijme si čas, kdy je na nás příroda vlídná. Protože ono to totiž velmi rychle 
přejde:)) 

Dagmar Ruščáková 
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Poděkování 

Kdo nakoukl okénkem do interiéru 
obecní kapličky, byl určitě mile 
překvapen. O vymalování a 
výzdobu stěn se postaral pan 
Vlastimil Jarolímek. Pracoval velmi 
pečlivě a precizně, na své dílo 
může být právem hrdý. Rostlinné i 
náboženské motivy jsou vkusně 
vyvedeny a celý interiér kapličky 
působí až něžně.  
 V lednu a únoru okolí silnic 
vedoucích k obci vyčistili 
zaměstnanci SÚS od náletových 
stromů a křovin, „síly jim však 
nestačily“ na odstranění trnitých 
šípkových keřů, obzvlášť rozrostlé 
byly v kopečku na konci obce, u 
silnice ke hřbitovu. Chvála za 
vykonání této nepříjemné, možná 
až bolestivé práce patří obecním 
zaměstnancům, panu Ježkovi a 
panu Brdičkovi. Teď jen 
nedopustit, aby se trní znovu 
vzchopilo! 
 Obec Doubravice děkuje 
panu Ivanu Noskovi za zajištění a 
financování dodávky a montáže 
silničních obrubníků na akci 
Oprava místní komunikace 
Velehrádek. 

Zprávy z „radnice“ 

Nejdůležitější obecní budova získala novou podobu, v této chvíli probíhají poslední práce na úpravě jejího 
bezprostředního okolí. K současné podobě budovy OÚ vedlo několik samostatných, i když navazujících kroků – 
akcí. 

 Zateplení budovy OÚ- Práce provedla fi. Stafi ze Dvora Králové 
n/L.  Na akci byla získána dotace ze SFŽP ve výši 907 000,-Kč. 
Bylo provedeno kompletní zateplení obvodových stěn, stropu 
nad 1. patrem a základů. V přízemí byly sníženy a zatepleny 
stropy chodby, ordinace a celé hasičské zbrojnice. Zároveň bylo 
kolem celé budovy provedeno odvodnění, žlaby a okapové 
svody se vyměnily za nové. 

 Oprava střechy budovy OÚ – Výběrové řízení na opravu 
střechy vyhrála firma Lestav ze Dvora Králové n/L.  Řemeslníci 
odstranili starou krytinu, vyměnili poškozené bednění a položili 
novou krytinu.  Zároveň bylo vyměněno nadzemní vedení 
hromosvodu. V současné době probíhají ještě zemní práce, 
které provádí firma pana Martina Lapky z Doubravice, až budou 
hotové, budeme do budovy obecního úřadu přicházet po 
úhledném chodníčku. Barevné řešení možná neladí úplně 
každému oku, ale určitě se všichni shodneme, že opravená 
budova obecního úřadu je reprezentativní dominantou naší 
vesnice.  

 Oprava staré hasičské zbrojnice-  Stav staré hasičské zbrojnice 
byl v havarijním stavu, proto musela Obec přistoupit k její 
opravě, vcelku logicky se nabízelo rekonstrukci staré hasičárny 
časově spojit (nikoli finančně) s rekonstrukcí budovy OÚ. 
Opravu střechy provedla fi. Lestav.  Bylo vyměněno poškozené 
bednění a celý jeden krov a položena nová krytina. Zednické 
práce a opravu fasády provedl p. Martin Lapka se svými 
řemeslníky. 

 Likvidace bioodpadu - Obec zpracovala projekt na likvidaci 
bioodpadu pomocí domácích kompostérů (pro každé číslo 
popisné jeden kompostér) a pořízení drtiče větví na likvidaci 
dřevní hmoty na štěpku. Uvedený projekt jsme podali na SFŽP 
v rámci žádosti o dotaci. Dotace nám byla přiznána ve výši 
maximálně 852 000,- Kč-. Přesná výše dotace bude známa až 
po probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele. Celá akce 
bude zrealizována do konce roku 2015. 

 Oprava obecní cesty na Velehrádku-  Opravu v současnosti provádí fi. Colas Hradec Králové. V rámci 
opravy došlo k sanaci krajnic a poškozených úseků a byl položen nový asfaltový koberec. Práce měly být 
dokončeny do 30. 6. 2015. 

 Na zasedání obecního zastupitelstva byla odsouhlasena oprava hráze a opěrné zdi na potoce u čp. 58. 
Práce provede p. Martin Lapka během letních měsíců. 

 Údržba veřejné zeleně a obecního majetku- K jednomu pracovníkovi v trvalém pracovním poměru byli 
přijati na sezónu dva pracovníci na VPP z úřadu práce. Dále byl v rámci doplnění a obnovy techniky 
pořízen sekací a mulčovací traktor Stiga, který by měl postupně sekat všechny rovné a mírně svažité 
pozemky- hřbitov, koupaliště, sportoviště, okolo OU aj. V současnosti probíhá čištění pozemků od pařezů, 
kamení a náletů, údržba koupaliště a běžné sečení. 
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Rozpracované projekty 

 Projekt dostavby vodovodu - Jde o dostavbu hlavního vodovodního řadu od čp. 100 (Knürovi) podle 
silnice k autobusové zastávce a dále podle obecní cesty k čp. 68 (Havlíčkovi) a zpět do vesnice k napojení 
za školou. Jsme ve fázi projekce, územního řízení a žádosti o stavební povolení. 

 Projekt střed obce - Jde o výstavbu chodníků pro bezpečný pohyb občanů od křižovatky na Lanžov a 
Zábřezí až k budově OU. V současnosti máme hotovou dokumentaci pro stavební povolení, připravuje se 
žádost o dotaci ze SFDI. 

 Projekt sportoviště -Tento projekt zatím prošel územním řízením a změnou využití území, budeme shánět 
vhodný dotační titul. 

Přes zimu p. Ježek opravil všechny lavičky a na jaře byly rozmístěny po obci na původní místa. Trochu proti mému 
přesvědčení jsme je všechny zajistili řetězem proti odcizení. Jak si jistě většina všimla, na autobusové zastávce ve 
středu obce nepomohl ani řetěz. Lavička je pryč a nikdo nic neviděl. 

Miloš Valášek, starosta 

     

Vážení spoluobčané, 
jak jsme vás již informovali v únorovém Doubravickém občasníku, má obec Doubravice možnost zapojit se do 
příprav komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Doubravice a Zálesí. 
Jedním z nezbytných předpokladů je naše iniciativa v podání jednotlivých žádostí vlastníků pozemků, což je 
nezbytný krok k zahájení tohoto složitého procesu.   
Svoláváme proto na 27. srpna na 18:00 do sálu hostince U Hrdinů schůzi, jejímž cílem je vás informovat o dalším 
postupu. 
Součástí schůze bude kromě vysvětlení celého postupu pozemkových úprav zástupcem Pozemkového úřadu v 
Trutnově také předání vzoru žádosti, vysvětlení jak žádost vyplnit a vlastní žádost. 
Prosíme o max. účast všech vlastníků pozemků v katastrálním území Doubravice a Zálesí a vzájemnou 
informovanost spoluobčanů, kterých se tato tematika dotýká. 
Děkujeme. 

Karel Hrdina 

 

 

 

Z kroniky obce Doubravice        rok 1924 

 

Rok 1924 byl u nás rokem bouřlivým a v některých 
obdobích značně bouřlivým. Oč se v obci jednalo? 
Stavba obecního hřbitova, úprava cvičiště, 
elektrisace a celkový nástup mladé generace do 
veřejného života. Častý podklad k rozbrojům byly 
pohnutky náboženské a tvrdošíjné lpění na 
zastaralých názorech. Někdy to byly boje osobní, 
rodové a neporozumění době.  Největší rozbroje 
vznikly před obecními volbami. Proto si nejdříve 
všimněme věcí obecních do voleb. Byl ustálen 
honební výbor. Honební nájem obdržely hasičské 
sbory na úhradu vydání výzbroje a výstroje. Nájemné 
z obecních pozemků sníženo na jednom sáhu o 10 h. 
Navrženo k příznivému vyřízení žádosti Karla Machka 

o udělení hostinské koncese. Převzato rukojmí na 
státní půjčky Ant. Mikeše, truhláře, a Rud. Mikeše, 
holiče. 
Cvičiště - Potřebné obecní pozemky na úpravu 
cvičiště věnovány zdarma a určeni spoluvlastníci 
cvičiště – Tělovýchovná jednota Sokol, Sbor 
dobrovolných hasičů v Doubravici a místní školní 
rada. Bližší podmínky věnování jsou stanoveny 
v obecních protokolech. Přikročeno k další úpravě 
cest a rybníků. Schváleny účty obce a všech fondů na 
rok 1923. Projednán rekurs proti stavbě hřbitova a 
postoupen rozhodnutí okresní správní komisi. Za 
učitele Fr. Josífka, který odešel na nové působiště 
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do Bílé Třemešné, byl zvolen členem obecní finanční 
komise Josef Machek, rolník, č. p. 14/I.  
Novostavby, prodej – Prodány obecní pozemky na 
stavbu nových budov, nebo rozšíření stávajících 
budov, a to:  Karlu Hrdinovi, 1 m2 za 90 h, Františku 
Čapkovi, 45/I, 1 m2 za 4 Kč. Schváleny novostavby: 
městská hájovna, sál u hostince Ant. Rykra, 
truhlářská provozovna Frant. Machka a přístavba 
kůlny Frant. Čapkovi, 45/I. 
Obecní volby – Okresní úřad ve Dvoře Králové vypsal 
14. 5. 1924 obecní volby a stanovil den voleb na 27. 
6. 1924. Volební doba byla velice rušná a bojovná. 
Utvořily se dva volební tábory, pokrokový a 
zpátečnický. 22. 5. Svolána první volební schůze 
občanstva, ve které se mělo jednati o způsobu 
provedení voleb. Ve schůzi se střetly oba tábory 
v prudké výměně názorů, v nichž každý tábor jasně 
oznámil, jak si představuje další růst obce po všech 
stránkách veřejného života. V názorovém pojetí 
dalšího života v obci se projevily velké rozpory. 
Dohoda nebyla docílena. Schůze však splnila svůj 
úkol, neboť občané poznali, kdo má na mysli 
skutečně rozvoj obce a kdo míní ustrnouti na 
dřívějším způsobu života. Strana pokroková svolala 
druhou schůzi občanstva, ve které vzájemným 
rozhovorem ukázala, jak ona si představuje veřejnou 
práci v obci a zlepšení života na vesnici. Současně 
oznámila jména kandidátů do obec. zastupitelstva. 

Výběr ukázal, že strana pokroková nehledí, čím 
kandidující je, nýbrž jaký je a jaký má poměr 
k veřejnosti. Při výběru se nehledělo na jeho 
stavovské postavení, náboženský názor, věk, 
majetek.  Dělník vedle rolníka, živnostníka, domkaře, 
veřejného zaměstnance. Lidé čestní, pracovití… Další 
doba ukázala správnost nastoupené cesty, neboť 
velká většina občanstva prohlásila souhlas 
s vytčeným programem. Druhý tábor pozoroval, že 
jenom nepatrná část občanů s ním souhlasí, proto 
nastoupil cestu ústupků. Při konečném jednání 
schválena jediná kandidátní listina s názvem 
Kandidátní listina rolníků, dělníků, domkařů. 
Navržení kandidáti byli schváleni. Josef Malý, rolník, 
Jan Reil, krejčí, Josef Štěpán, tesař, Václav Všetečka, 
sklář, Ant. Rejl, tovární dělník, Fr. Machek, truhlář, 
Em. Lhota, spolumajitel barevny, Josef Baryhar, 
faktor perlí, Jos. Machek, ml. rolník, Jos. Čapek, 
rolník, Jos. Machek, st. rolník, Frant. Havel, rolník, 
Jos. Černý, učitel, Ant. Rykr, hostinský na Zálesí, Jan 
Havel, mlynář Velehrádek.  
Volba starosty – V ustavující schůzi obec. 
zastupitelstva konané 27. června 1924 zvoleni: Jos. 
Černý, učitel, starostou, Jos. Malý, nám. starosty. 
Radními: Jan Reil, Jan Havel, Ant. Rykr. Agenda 
starosty předána 1. července 1924.  
Pokračování příště. 

Lucie Baliharová

 
 

Univerzita třetího věku v Dubenci?  

 Pro aktivní důchodce, kteří se i v postproduktivním období života chtějí nadále vzdělávat, udržovat se 
v psychické kondici a nacházet nové přátele, organizují mnohé vysoké školy v rámci nabídky celoživotního 
vzdělávání tzv. univerzity třetího věku. Lidem vyššího věku je tak nabízena možnost všeobecného, zájmového a 
neprofesního vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Přednáškové programy a vzdělávací kurzy jsou vesměs 
realizovány v prostorách samotných vysokých škol. Dojíždění do vzdálených měst však pro seniory z venkova 
může být problematické, ať už ze zdravotních nebo finančních důvodů.  Vstřícný krok v tomto směru učinila Česká 
zemědělská univerzita v Praze, ta seniorům v regionech, kteří se z různých příčin nemohou zúčastňovat 
prezenčních přednášek v sídlech vysokých škol, nabízí Virtuální Univerzitu třetího věku. 
 Díky síti konzultačních středisek a využití nových komunikačních technologií a internetu Virtuální U3V 
umožňuje přístup k vysokoškolskému zájmovému studiu všem seniorům v rámci celé ČR bez rozdílu bydliště. 
 Nejbližší konzultační střediska Virtuální U3V  se nacházejí ve Dvoře Králové (knihovna Slavoj) a v Dubenci 
v zasedací místnosti obecního úřadu. Kontaktní osobou pro středisko v Dubenci je paní Vobicková. U ní je možné 
se stále ke studiu přihlásit. Zimní semestr následujícího školního roku bude obsahovat 2 kurzy, Etika jako 
východisko z krize společnosti a Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, v termínech viz tabulka níže. Cena za 
studium v 1 kurzu je 300,- Kč. Obsahuje 6 přednášek a přístup k jejich video- i textové podobě na webu univerzity. 
Každá přednáška je zakončená testem, který  studenti mohou skládat z domova. Na konci kurzu je závěrečný test, 
k jehož vyplnění jsou k dispozici stále přístupné přednášky z celého kurzu. 
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 Možnosti vzdělávat se na 
Virtuální U3V již využilo i několik 
doubravických občanů a jejich dojmy 
jsou pozitivní.  Bližší informace o studiu 
na U3V najdete zde: 
https://e-senior.czu.cz/ 

 
 

 
Vít Paula a Lucie Baliharová 

 
 

 
 

Akce „Příkopy 2015“  

Končil březen a studené a větrné počasí 
zkoušelo, jak moc jsme odhodlaní se vypravit ven – 
v sobotu a kvůli práci, ne za zábavou. Bylo milé 
zjistit, že počasí nezvítězilo a v Doubravici na 
zastávce se sešla skupina lidí odhodlaná ke 
každoročnímu úklidu. Akce Příkopy 2015 mohla 
začít:)) 

Začalo se fasováním nezbytností – pytle, 
provázky na jejich zavazování, rukavice a reflexní 
vesty. Potom už následovalo rozdělení do skupin a 
dohoda o trasách. Popřáli jsme si dobrý lov a vyrazili. 
Naše skupinka šla směrem na Velehrádek. Půda byla 
promáčená, v hlubších příkopech se držela voda. 
Byla jsem zvědavá, co najdeme a moc doufala, že se 
lidé loni chovali lépe než dřív, že nejsou až taková 
čuňata, jak bývalo zvykem.  

Musím říct, že jsem skutečně byla mile 
překvapena – na celém našem úseku jsme nenašli 
celý pytel plný odpadků, jaké byly ještě nedávno 
dost pravidelným nálezem. Takové pytle byly něco 
jako mina: buď se roztrhly už ve chvíli, kdy byly do 
příkopu hozeny, nebo se o to postarala divoká 
zvířata ve snaze najít v nich něco jedlého. Výsledek 
byl – čtenáři prominou – hnusnej bordel, který vítr a 
voda snaživě roznášely po okolí.  

Také se v podstatě nenašly ty velké věci, jako 
třeba kusy nábytku, vany, pneumatiky a další 
obludnosti, nad jejich nálezem člověku zůstává 
rozum stát. Možná přece jen pomáhá pravidelné 
přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad. 
Prima!  

Což ovšem neznamenalo, že by se naše pytle 
neplnily. Podle svých pozorování bych řekla, že 
vedou plastové lahve a plechovky mimo jiné 

naznačující, jak často cyklisté a řidiči potřebují 
dobíjet baterky – vedle lahví od vody a limonád byly 
nejčastějším nálezem obaly od energy drinků a 
všelijakých tyčinek. Tak si říkám – copak ti lidé 
nemají kapsy? 

Ale měli jsme i pár nálezů z této kategorie se 
vymykajících. Poklice odpadané z aut bych celkem 
tolerovala, o tom člověk ani nemusí vědět, že je 
ztratí. Ovšem použité dětské jednorázové plenky? 
Ráda bych tímto upozornila rodiče, že taková plenka 
se nerozkládá, jen se promění v něco opravdu 
hnusného.  

Taky jsme našli jednu mrtvou kočku. To 
potom srdce bolí a já musím přemýšlet nad tím, jak 
někdo chodí po okolí, volá Mourka nebo Micku, a 
čeká s miskou jídla, aby se nakonec nedočkal. Takže 
si neodpustím ještě jednu výzvu – zkuste prosím 
počítat se zvířaty na silnici! Já vím, že někdy se už 
nedá nic dělat, ale s trochou snahy a předvídavosti 
mohou být počty mrtvých zvířat trochu menší.  

Nejzábavnějším nálezem pak bylo DVD 
s obsahem jen pro dospělé. Přemýšlím, jak se do 
toho příkopu mohlo dostat? Zklamal jeho majitele 
děj? Našla ono dévédéčko v přihrádce auta matka či 
manželka jeho majitele a nezvládla nápor svého 
rozhořčení? Nedokážu si totiž představit, jak se dá 
něco takového ztratit v oblasti mezi loukami a poli 
pouhou náhodou:)) 
  Akce skončila řádkou pytlů s odpadky pěkně 
vyrovnaných na vhodných místech u silnic a skvělým 
pocit, že aspoň u nás a na chvíli je pěkně uklizeno. 
Přiznám se, že jsem potom s jistým despektem 
shlížela na nepořádek v příkopech patřících jiným 
vesnicím! 

 

 Etika jako 
východisko z krize 

společnosti 

Pěstování a využití 
jedlých a léčivých 

hub 

přednáška datum od do od do 

1 8. 10. 2015 9:00 10:00 10:30 11:30 

2 22. 10. 2015 9:00 10:00 10:30 11:30 

3 5. 11. 2015 9:00 10:00 10:30 11:30 

4 19. 11. 2015 9:00 10:00 10:30 11:30 

5 3. 12. 2015 9:00 10:00 10:30 11:30 

6 10. 12. 2015 9:00 10:00 10:30 11:30 

https://e-senior.czu.cz/
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Já vím, čuňata, tedy lidé bez vychování, 
odhazující odpadky, kde je napadne, zase zasviní i 
naše uklizené příkopy. Jen si říkám, že je snad 
přece jen o něco těžší být prvním, kdo odhodí 
odpadky do čistého příkopu, než prostě přidat něco 
ke svinčíku, který tak už je.  

A tak děkuju Lucce Baliharové a Štěpánce 
Odráškové za organizaci a všem, kdo přišli, aby 
pomohli udržet okolí naší obce čisté. Petru Válkovi 
ze Dvora Králové nejen za pomoc, ale i za zajištění 
naší bezpečnosti prostřednictvím reflexních vest, 
Karlu Hrdinovi za kontaktování SÚS, a tak zajištění 
odvozu naplněných pytlů. Není to zrovna příjemná 
práce, ale má smysl a užili jsme si i legraci – ne, že ne:)) A tak doufám, že až se vyhlásí akce „Příkopy 2016“, 
spotřebujeme zase méně pytlů, než kolik jich bylo potřeba letos. Kdo ví?  

Dagmar Ruščáková 
 

P. S. AKCE PŘÍKOPY 

 Parta Zálesáků, která v hojném počtu tradičně likviduje nepořádek ve směru k Zálesí a dále, se letos 
sobotní akce nezúčastnila. Zálesáci si totiž počkali na opravdu hnusné počasí, které udeřilo v neděli, pršelo, byla 
zima a mlha, a vyrazili do terénu vyčistit svůj obvyklý úsek od konce Doubravice po křižovatku u bunkru, přidali 
k tomu i vyčištění okolí polních cest k lesu. I jim díky.  

Lucie Baliharová 
 
 
 

Dětský karneval 

Poslední sobotu v únoru v hostinci U Hrdinů proběhlo setkání nejrůznějších masek. Přišli víly, princezny, 
piráti, nejrůznější zvířátka jako kočky, tygři a mnoho dalších krásných masek, celkem jich bylo 26. Zahráli jsme si 
různé soutěže, zatancovali. A s prázdnou jsme domů také nešli. Jako malý dáreček si každý mohl odnést zvířátko 
z balónků, které na místě bylo vyrobeno. Vybralo se přes 1.175 Kč. Děkuji všem maskám a také rodičům a všem, 
co se na karnevale podíleli. 

Kristýna Bielicová 
 
 

 

Noc s Andersenem 

V pátek 27. března se uskutečnil již druhý ročník (doubravický 2. ročník!) této jinak 
celorepublikové akce. Tento rok jsme se vydali do kouzelného světa Harryho Pottera. 
Zahájení proběhlo v doubravické knihovně, poté Moudrý klobouk účastníky rozdělil do dvou 
kolejí – Nebelvír a Zmijozel. Děti se staly studenty Školy čar a kouzel v Bradavicích. Dostaly 
rozvrhy hodin a účastnily se kouzelnického vyučování Obrany proti černé magii, Létání, Bylinkářství a dalších 
hodin. Také si zkusily uvařit vlastní lektvary a po celou dobu sbíraly body do kouzelnického počítadla. Když přišla 
noc, bojovaly se Smrtijedy. Letošní akce, ačkoli se jí zúčastnilo jen šest dětí, byla opět vydařená a těšíme se na 
další ročník. 

Kristýna Bielicová 
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P. S. Noc s Andersenem 
  
 Hlavním smyslem akce Noc s Andersenem je přivést děti k četbě knih. Dnešní digitální, elektronická doba 
nabízí tolik jiných lákadel, že kniha zůstává outsiderem. Přestože si cením jakékoli snahy motivovat děti k četbě, o 
efektivitě této akce poněkud pochybuji. Mé pochyby letošní doubravický ročník Noci nerozptýlil, ba naopak.  
 Při závěrečném vědomostním kvízu se děti v odpovědích na otázky týkajících se všech dílů Harryho 
Pottera předháněly, téměř si vykroutily ruce v ramenou, jak moc moc chtěly být vyvolány a překvapit ostatní 
svými hlubokými i širokými znalostmi. Žasla jsem. Mě knihy o kouzelnickém učni sice příliš neoslovily, již jsem 
odrostlá, ale díky své učitelské, češtinářské, praxi jsem opravdu vděčná za to, když děti NĚCO čtou. Kvíz skončil a 
poslední otázku jsem položila já: „Kdo z vás aspoň jeden díl přečetl?“ Z rukou, které ještě před chvíli divoce 
mávaly a dožadovaly se vyvolání, se nezvedla ani jedna. „AHA!“, spadla mi smutně čelist. Všechny své znalosti děti 
načerpaly nikoli z knih, ale z filmů. 
 Proč považuji čtení knížek za důležité? Z mnoha důvodů, já z nich vyberu čtyři, které vidím já osobně jako 
nejdůležitější, a to nebudu mluvit o vzdělávací, relaxační, estetické, výchovné,… funkci krásné literatury. 

1. Četba rozvíjí fantazii. To, co nám autor popíše, či jen naznačí, si my v obrazech představujeme. Pokud 
vyměním knihu za filmovou adaptaci, sleduji realizované představy režiséra a ty mohou být naprosto 
odlišné od těch mých. Vlastní bujná fantazie je obrovské, nezcizitelné bohatství. 

2. Četba obohacuje slovní zásobu. Velmi často jsem nemile překvapená, jaká vcelku běžná slova děti neznají, 
nebo slovo už slyšely, ale tápají s jeho významem. 

3. Četba upevňuje znalost pravopisných pravidel. Četbou dostáváme do podvědomí vzhled slov, chybně 
napsané slovo se nám pak prostě tak nějak nelíbí, aniž bychom přemýšleli, které pravopisné pravidlo 
právě uplatnit. Mozek má pro označení místa, kde se vaří, zafixované slovo kuchyně, proto by nedopustil 
napsat kuchině. Věřte, tato chyba se vyskytuje v žákovských pracích poměrně často, hroutím se i nad 
mnohem většími pravopisnými zločiny. 

4. Četba pomáhá v komunikaci, rozvíjí schopnost smysluplně vyjádřit vlastní myšlenky. Děti stále hůře 
formulují své myšlenky do slov, nedokážou smysluplnou větou vyjádřit své přání, svou žádost, což je do 
budoucího samostatného života dost hendikepuje. Na položené otázky odpovídají heslovitě a scestně, 
posuďte sami. Je dostačující odpověď na otázku „Kdo byl Thomas Alva Edison?“ – „Žárovka.“ ? 

Školy, knihovny, akce typu Noc s Andersenem, Čtení pomáhá, Celé Česko čte dětem se o návrat klasických knih 
mezi malé čtenáře snaží, co jim síly stačí, ale bez podpory rodičů jsou všechny snahy marné. 

Lucie Baliharová 
 
 
 
 

Ukliďme si Doubravici 

 
Do celorepublikové akce ke Dni Země Ukliďme Česko se Doubravice zapojila s upraveným mottem Ukliďme si 
Doubravici. Tato uklízecí akce se konala 18. dubna. Přes velmi malou účast jsme si rozdělili úkoly a šli uklízet 
odpadky okolo hřiště, na horní cestě a u koupaliště. Také jsme se snažili alespoň trochu vyčistit autobusovou 
zastávku směr na Lipnici. Pro děti byly po obci připraveny úkoly zaměřené na ekologii. Pouze jedno dítě tuto trasu 
absolvovalo. Odměny jsme přesto rozdali. 
Děkuji všem, co přišli pomoct. 

Kristýna Bielicová 
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Srdečně blahopřejeme! 

Dětský den 

V sobotu 6. června od 15 hodin se na doubravickém hřiště 
slavil Dětský den. Na jeho organizování se podílely spolky 
Rescue stopaři, Melissa, JK Zálesí a hostinec U Hrdinů. Pro 
děti byly připraveny nízké lanové aktivity, divadélko, 
tvořivá dílnička, malování na obličej, jízda na poníkovi, 
ukázka výcviku 
psů a další. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Společenská kronika 

Významná životní jubilea oslavili a oslaví: 

květen Marie Muselasová  Josef Machek  Zdeněk Jirousek   

červen  Libuše Flečková  Hana Klustová  

červenec  Alena Stuchlíková  Marta Ervová  Walter Grzegorz    

 Stanislav Patočka  Jana Kulihová  

srpen  Zdeněk Rudel  Zdeněk Čapek  Miloslav Janeček  Věra Hlavatá  Miroslav Bezstarosti  

září  Bohuslava Paříková  Jana Exnerová  Jiří Kráčmar  

 
 

Vzpomínáme 

 Den co den potkáváme nespočet lidí. Někteří projdou naším životem bez povšimnutí a 
naopak někteří nás obohatí již tím, že jsme měli to štěstí je potkat. 
Takovým člověkem pro mě a mou rodinu byl pan Antonín Seifrt, který nás 18. března navždy 
opustil. Proto bych společně s Vámi na něj zavzpomínala. 
 Pocházím z Trutnova, kde své sousedy skoro neznáte, popřípadě se pouze pozdravíte, 
když se potkáte na ulici. Po přestěhování sem do Doubravice, byl pan Seifrt jedním z prvních lidí, 
se kterými jsme se seznámili. Ihned si nás vzal pod svá „ochranná křídla“. Vyměňovali jsme si návštěvy při kafíčku, 
vyprávěl nám o chodu obce, o místních poměrech. Také nám vždy rád ukázal pohledy z ciziny, které dostával od 
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rodiny, jejichž prostřednictvím rád i ve svém věku cestoval. Mnohokrát nám ukazoval fotky z mládí a vypravoval o 
tom, co vše zažil. O pobytu na Kateřině, o práci v textilce a mnoho dalšího. Rád pekl, dokonce mě učil péct 
preclíky, také nám vždy ukazoval své rozkvetlé květiny, které mu dělaly radost. 
Pan Seifrt pro nás nebyl pouze soused, ale velmi blízký přítel. I nyní, když se podívám k jeho domečku, čekám, že 
svou pomalou chůzí vejde na zahrádku. Měli jsme velké štěstí, že nám alespoň na nějaký čas vstoupil do života, a 
nepřestaneme na něj s láskou vzpomínat. 

Kristýna Bielicová 
 
 

Dne 16. 3. 2015 by se dožila paní Antonie Macháčková 90 let. 
Vzpomínají dcera Věra Přibylová, vnučky Markéta Knejflová a Lenka Rousová, 

pravnučka Erika Hysková. 

 
 
 

Program akcí  
v hostinci U Hrdinů 

 

11. - 12. července – Zvěřinové hody 

18. - 19. července – Pivní slavnosti a speciality na 

grilu 

25. - 26. července – Italská kuchyně 

1. – 2. srpna – Rybí speciality 

15. – 16. srpna – Bulharská kuchyně 

22. – 23. srpna – Řecký víkend 

29. – 30. srpna – Americký víkend 

Kulturní léto 
na koupališti Lanžov 

11. července – Oldies disco 
12. července – Kozlaňáci 
18. července –Markýz John 
25. července - Lanžovská lávka + The Angels 
1. srpna – Aréna Praha 
2. srpna – Piňakoláda 
8. srpna – UDG +Voxel 
15. srpna – Vaťák + Whatrock 
22. srpna – Na stojáka + Wishmasters 
29. srpna – YoYo Band + Tam Rock Praha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLEVA TRIČEK A ALMANACHŮ 

V kanceláři OÚ si i nadále můžete koupit trička 
s motivy naší obce a almanach z oslav 500. výročí 

první písemné zmínky o Doubravici, a to za sníženou 
cenu! 

Tričko za 99 Kč a almanach za 80 Kč. 

DOVOLENÁ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
MUDr. Klepačová čerpá letní dovolenou 

 7. – 24. července 2015. 
V případě akutního onemocnění vás ošetří 

MUDr. Roškotová a MUDr. Šnajdrová. 
Najdete je v ordinaci naproti gymnáziu. 

Doubravický občasník 
Vydává kulturní a sociální komise OÚ v Doubravici. Vychází nepravidelně. 
Odpovědný redaktor Mgr. Lucie Baliharová. Grafická úprava Mgr. Štěpánka Odrášková.  
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