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Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí 

vychází 17. listopadu 2015    elektronická verze 

Milí čtenáři Doubravického občasníku. 
  
No není tohle nespravedlivé? Už od malička nám je podsouvána říkanka: „Únor bílý - pole sílí; Březen - za kamna 
vlezem; Duben - ještě tam budem“. A pak najednou útrum, šlus, padla. Ostatní měsíce ostrouhaly a své vlastní 
básničky se nedočkaly - jako by s nimi rok nepočítal, jako by měl na očích pořád jen přechod ze zimy do jara a pak 
už nic, respektive devět měsíců spojených do jednoho celku, do toho bezveršového, diskriminovaného nebožátka. 
Což je věčná škoda, co si budeme povídat. A tak mě napadlo zkusit to změnit a vymyslet alespoň pro aktuální 
podzimní měsíce kousek verše, který by je charakterizoval, doplnil, zkrátka aby ona říkanka z dětství měla 
pokračování. Začněme zářím: 
  

 Září - slunce míň září (no jasně, je to poměrně jednoduché, až primitivní rýmování, ale je to prostě tak) 
 Září - škola v kalendáři (pochopitelně, dlouhé letní prázdniny jsou u konce, je čas připravit školáky na jejich 

povinnosti a zodpovědnost ke svému vzdělání) 
 Září - houbám se daří (pokud tedy rok nestojí za pendrek tak, jako letos, kdy houbu abys pohledal) 

Na začátek to vůbec není marné, dost možná, že by se něco z toho i dalo použít a třeba  časem zlidovělo. Otázkou 
zůstává, zda stejně úspěšný bude i desátý měsíc v roce: 

 Říjen - teplem je míjen (chladno a sychravo se prostě musí někdy dostat na piedestal) 
 Říjen - čajů zvýšený příjem (kdy jindy se pije tolik horkých nápojů než z kraje podzimu? V zimě už je to jiná, 

ale v říjnu zkrátka čaj chutná nejlíp.) 
Kdepak, s říjnem se špatně pracuje, ten se k veršování a básnění moc nehodí. Jediný, kdo to může zachránit, je 
listopad: 

 Listopad - na zem spad´ (prosté konstatování faktu) 
 Listopad - prázdný sad (jablíčka, hrušky, všechno ovoce by mělo být již sklizené a uskladněné, v sadech 

stojí holé stromy připravené spát a odpočívat) 
 Listopad - mlhy rád (časy, kdy jsou rána i podvečery zahalené do mlhavého závoje, jsou tu!) 

To by v tom byl čert, aby to nevyšlo! Aby se časem z těchto hokusů pokusů nestalo automatické pokračování výše 
uvedené říkanky. Kdyby se podařilo zdárně doplnit zbytek jara, léto a kousek zimy, měli bychom vyhráno, nastala 
by spravedlnost a například děti ve školkách by měly o besídkách co přednášet a ještě by se o každém měsíci 
dozvěděly víc. Protože v našem rodném jazyce se  měsíce jmenují tuze hezky a už samy názvy ve většině případů 
 prozrazují, o čem že který ten čas je.  Že všechno startuje ledem v lednu, pak  je mnoho samic březích, jindy zase 
příroda kvete  a "Prosinec - nakonec". Ačkoliv ono je to stejně ve finále jedno, jaké roční období právě probíhá, 
důležité je, že se máme pořád dobře, že jsme naladění na dobrou notu a máme chuť k životu. Protože bez toho a 
ještě plna dalšího by naše vlastní jaro-léto-podzim-zima nebylo zdaleka tak barevné, jaké je, když jsme v pohodě. 
A to vám i přeji - buďte v pohodě a mějte se rádi ♥! 
  

Krásné dny! 
RD 
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Poděkování 
Obecní úřad v Doubravici děkuje 

paní Gabriele Čapounové, která 

pravidelně u příležitosti Velikonoc, 

Dušiček či Vánoc zdobí budovu OÚ 

výtvory svých šikovných rukou. 

Výzva k dodatečnému vyzvednutí 
kompostéru 

 
Kdo jste si z jakýchkoli důvodů dosud nevyzvedl 

kompostér, dostavte se v provozních hodinách na 

Obecní úřad v Doubravici, kompostér vám bude 

vydán dodatečně. 

Obecní webové stránky 
Novou podobu získaly obecní webové stránky: 

www.doubravice.cz. Pro uživatele stránek by 

měly být nejen atraktivnější, ale hlavně 

přehlednější. Některé části, např. Fotogalerie, 

 O obci či Dokumenty ke stažení jsou zatím ve 

výstavbě. 

Zprávy z „radnice“ 

 

Nakládání s bioodpadem 
 Novelou zákona o odpadech byla obcím stanovena povinnost 
zajistit pro domácnosti místa pro odkládání bioodpadu.  Obec 
Doubravice s podporou Operačního programu Životní prostředí, 
prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží (FS) v rámci projektu „Pořízení kompostérů a 
štěpkovače pro obec Doubravici“ zakoupila domovní kompostéry typu 
Thermoking o objemu 900 l a drtič větví. Kompostéry byly bezplatně 
zapůjčeny občanům a vydány během posledního říjnového týdne. Kompostéry slouží k likvidaci biologického 
odpadu rostlinného původu (tráva, listí aj.) tak, jak je popsáno v přiloženém návodu ke kompostování.  
 Na betonové ploše, na místě, kde se tradičně pálí „čarodějnice“, je pro občany obce vyhrazený prostor na 
ukládání větví a klestí. Vše budou následně pracovníci obce štěpkovat. Vzniklý materiál bude použit na území 
obce. Odvoz větví si každý musí zajistit sám. Hromadný svoz zajišťuje obec pouze na jaře před „čarodějnicemi“. 
Věříme, že bude respektován text na cedulce u tohoto místa a občané sem budou skutečně ukládat pouze určený 
biologický materiál, nikoli listí, trávu, nebo dokonce domovní odpad. 

 
 
 

Miloš Valášek 

    
 

Komplexní pozemkové úpravy 
 
Vážení spoluobčané, 
 znovu se jako člen zastupitelstva vracím k tématu komplexních pozemkových úprav, které je možné 
zahájit zatím v „papírové formě“ i v katastrálním území Doubravice a Zálesí.  Na konci srpna jsme uspořádali 
schůzi vlastníků zemědělské půdy, pozvali ředitele Pozemkového úřadu v Trutnově, který celý proces podrobně 
vysvětlil a zodpověděl dotazy účastníků. Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří přišli a projevili 
zájem dozvědět se, co tento proces obnáší. Zároveň jsme při schůzi předávali jednoduchou žádost s prosbou o její 
vyplnění, neboť tento krok je ze strany vlastníků půdy nezbytný a poprosili o její odevzdání na Obecní úřad 
v Doubravici. 
 Do současné doby se nám vrátilo pouze deset vyplněných žádostí.  Mrzí mne, že jsem se již při osobní 
žádosti o vyplnění setkal s názory typu „já to nepotřebuji, já mám pozemky u cesty, mně eroze nehrozí, mně 
nevadí, že mám jedno políčko tady a druhé tam, a já to nepotřebuji, protože tam hospodařit nebudu“.  Považuji to 
za projev sobectví k ostatním vlastníkům pozemků v Doubravici, které je mají nepřístupné a „utopené“ někde 
v širých lánech velkokapacitního zemědělství z dob socialismu, k těm vlastníkům, kteří by možná chtěli své 
pozemky pronajmout za výhodnějších podmínek, kteří by možná svým potomkům chtěli majetek předat scelený 
s vyřešením všech majetkových nejasností.  A to nemluvím o zájmu celku, tedy obce, na vytvoření protierozních 
opatření, které jsou i v naší obci nezbytná.  Snad si všichni dobře uvědomujeme, co dokáže napáchat přívalový 
déšť a splavená hlína z velkoplošných lánů.  A to vše nám někdo nabízí zcela zdarma za trochu našeho úsilí a času. 

http://www.doubravice.cz/
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Ježkův dům v datech 
1840 – 1976 – slouží jako škola 
1840 - budova postavena, vyučovat se zde začalo roku 1841 
1881 - od tohoto roku je škola dvoutřídní 
1885 – v 1. třídě se zřítil shnilý trám a s ním spadla i polovina 
stropu, obešlo se bez zranění 
1895 – škola je trojtřídní 
1910 -  nastoupil Josef Černý (učil do r. 1950) 
1928 – od tohoto roku na škole působil Karel Ježek, až do 
svého zatčení gestapem 2. 7. 1942 
1945 – vyučování obnoveno 22. 5., škola byla jednotřídní 
1952 – ředitelem školy Miroslav Střítezský, škola dvoutřídní 
1959 – 1964 – ve funkci ředitelky se vystřídaly Věra Huňáčková 
(provdaná Vošoustová), Jelena Košnarová a Jituše 
Krkonošková (provdaná Zajíčková) 
1964 – ředitelem Miroslav Seifrt, škola opět jen jednotřídní, 
druhá třída se využívala jako tělocvična 
1974 – zavedena předškolní výchova pro děti, které 
nenavštěvovaly mateřské školy 
1976 – škola v Doubravici rozhodnutím ONV v Trutnově 
zrušena 
1997 – za pomoci dotace vybudován v 1. patře byt pro lékaře, 
později přeměněn na byt zvláštního určení (na dobu určitou 
slouží k překonání tíživé životní situace) 
1998 – 1999 – opět za pomoci dotace vybudovány v 1. patře 
dva malobyty 
1999 – vybudován stacionář a ordinace praktického lékaře 
(Celý projekt získal v celostátní soutěži „Obec seniorům“ první 
místo v kategorii obcí.) 
2000 – budova napojena na domovní ČOV 
2004 – díky plynofikaci celé obce byl i Ježkův dům přepojen 
z PB vytápění na zemní plyn 
2011 – výměna oken za plastová, zateplení a nová fasáda, na 

střechu instalovány 4 solární panely 

 Věřím, že nakonec převládne ochota, zájem spolupracovat, učinit ten drobný krok a během pár minut 
vyplnit jeden papír.  Jestliže ne, tak mně nezbude než obcházet jednotlivce, tratit na tom spoustu osobního času a 
energie.  A jestli ani pak neshromáždíme dostatečný počet žádostí, tak se holt nemůžeme v Doubravici divit, že na 
rozdíl od všech ostatních obcí v našem okolí nemáme připravené podklady pro komplexní úpravy.   
Před lety jsme v Doubravici řešili územní plán, který určuje, co a kde se může v obci stavět.  Kde budou rodinné 
domy, kde sportoviště, kde případné průmyslové objekty.  Již mnohokrát se nám vyplatilo, že územní plán máme 
zpracovaný a schválený příslušnými orgány.  Komplexní pozemkové úpravy jsou takový územní plán nejbližšího 
okolí Doubravice, kde budou cesty, kde bude protierozní příkop, kde alej. Naši předci si tyto věci tvořili sami, 
nepotřebovali nic složitě plánovat a schvalovat, byli spjatí s přírodou a dobře věděli, co kde má svůj význam.  To 
vše bylo za dob kolektivizace zničeno, aleje vytrhány a cesty rozorány.  Tak se pokusme aspoň položit základy 
k tomu, co tady již bylo. 
 Děkuji všem, kteří již žádost odevzdali, a prosím ostatní vlastníky zemědělské půdy, aby tak učinili pokud 
možno co nejdříve. A znova zdůrazňuji, že se nebude nic měnit (scelovat, dělit, přesunovat) bez souhlasu vlastníka 
pozemku.  

Karel Hrdina 
 

V Ježkově domě to žije! 

 Budova školy, dnešní Ježkův dům, byla 
postavena roku 1840. Svému původnímu účelu 
sloužila téměř 140 let, vyučování v ní bylo 
zahájeno roku 1841 a definitivně zrušeno 
rozhodnutím Okresního národního výboru 
v Trutnově od školního roku 1976/77. Dalších 
dvacet let byly prostory školy využívány jen 
částečně, jedna ze tříd sloužila sokolům a 
mládeži jako tělocvična. Radikální proměnou 
procházela budova od roku 1997, současnou 
podobu získala roku 2011.  Dnes se v přízemí 
nachází ordinace praktického lékaře a denní 
stacionář pečovatelské služby (Diakonie). 
Stacionář je vlastně multifunkční místnost 
s kuchyňským koutem, sloužící jako výdejna 
obědů, jídelna i společenská místnost. 
V oddělené části stacionáře je kompletní 
sociální zařízení -  WC, koupelna s vířivkou, vše 
je uzpůsobeno i pro nemobilní klienty, dále je 
zde k dispozici pračka a sušička. V prvním patře 
se nacházejí tři byty. Dnešní pojmenování, 
Ježkův dům, získala budova na počest řídícího 
učitele Karla Ježka, který byl za svoji činnost 
v odboji během heydrichiády popraven. 
 V současnosti jsou plně obsazeny 
všechny byty, v úterý a ve čtvrtek v přízemí 
ordinuje paní doktorka Klepačová, využití 
stacionáře se však poslední dobou zredukovalo 
na vydávání obědů, které do obce dováží 
pečovatelská služba Diakonie ze Dvora Králové, 
pomoc při osobní hygieně využívá pravidelně 
pouze jeden občan. Hledaly se tedy další 
způsoby využití těchto prostor. Minulý rok se 
uvažovalo o zřízení mateřské školy, jejíž 
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Pondělí: Angličtina pro dospělé 
   Angličtina pro děti 
Středa:   Angličtina pro dospělé 
Čtvrtek: Oddíl Doubraváček JUNIOR 
  Cvičení s Luckou (Cvičíme od 
18.15, v poklidném tempu, cvičení je 
zaměřeno na protažení celého těla a 
rozhýbání kloubních spojení.) 
Neděle: Cvičení s Denisou (Nyní 

přerušeno, pokračovat se bude po 

Novém roce. Fyzicky náročnější cvičení 

v rychlejším tempu, zaměřené na 

formování problematických partií.) 

fungování by zastřešila dubenecká základní škola. Přeměna 
stávajících prostor na prostory vyhovující přísným předpisům pro 
mateřské školy by byla bohužel pro obec příliš finančně nákladná, 
navíc rodiče malých dětí nemohli čekat, jak jednání dopadnou, a 
hledali pro své děti místo ve školkách v okolních obcích. Přesto 
dnes můžeme říct, že prostor stacionáře nezahálí a téměř každý 
den ožívá díky různým aktivitám. 
 Dále se v místnosti odehrávají tvořivé dílny, za jejich 
organizací, stejně jako za organizací většiny podobných akcí, stojí 
Kristýna Bielicová. 31. října se zde uskutečnila tvořivá dílna 
Vyrábíme z dýní, připravují se dílny: Tvoření adventních věnců a 
Výroba vánočních svící a dekorací. Z plánovaných akcí je na 
programu beseda s logopedkou a workshop zaměřený na cvičení 
a masáže dětí. 

Lucie Baliharová 
 

 
Ohlédnutí za první tvořivou dílnou 

Poslední sobotu v říjnu se v Ježkově domě uskutečnila první kreativní dílna, Vyrábíme z dýní. Na programu 
bylo dlabání dýní, pečení a ozdobení dýňových muffinů, vyrábění netopýrů a duchů z papíru, papírová přání na 
Halloween a Dušičky. Celkem se nás sešlo přes 33 lidí, z toho kolem 14 dětí. Výtvory se moc povedly. Těšíme se na 
Vás při další dílně.  

Kristýna Bielicová, Jaroslava a Ludmila Hrdinovy 
 

 

Z kroniky obce Doubravice      rok 1924 (pokračování) 

 
 Spory o zřízení hřbitova – Vůdcem oposice proti stavbě hřbitova byl F. F., sadař a rolník v Doubravici. 
Ačkoliv byl členem obecního zastupitelstva a věděl o finančních věcech obce i ostatních jednáních obce o 
hřbitovu, udal obecní úřad, že věci nejsou takové, jak jsou líčeny ve spisech, a žádal zem. úřad  o revisi obec. 
hospodářství. Úředník zem. úřadu provedl revisi celého obecního hospodaření a shledal vše ve vzorném 
pořádku. Revisi byli přítomní členové obec. zastupitelstva a starostové obcí, které s námi chtěly míti společný 
hřbitov. Přítomnému F. F. vytkl úředník jeho jednání jako nečestné. Když nepomohl tento způsob, napadl 
neznámý pisatel kryjící se za redaktora v klerikálním časopisu Štítu (politický týdeník Československé strany 
lidové Štít, pozn. redakce) Josefa Černého, učitele a starostu obce, tak hrubým způsobem, že napadený podal 
na redaktora žalobu. Šetření o hřbitově bylo provedeno 22. 9. 1924. Místní spolky a organisace postavily se za 
postiženého učitele a starostu obce Josefa Černého provoláním v novinách (výstřižek z novin s tímto 
provoláním z 15. 6. 1925 je v kronice vlepen, pozn. redakce). Před tiskovým senátem v Hradci Králové žádal 
redaktor Štítu Šupka o smír. Vše odvolal a vzešlé útraty zaplatil. Pisatele nevyzradil. Každý v obci věděl, kdo 
Šupkovi podal zprávy. Intriky proti stavbě hřbitova nepřestaly.  Pod tlakem veřejného mínění úřady konečně 
stavbu hřbitova povolily. Cesta ke stavbě byla strastiplná a plná překážek. Jednotná vůle ostatních občanů 
zvítězila a 10. 12. 1924 započato se stavbou hřbitova. Plán vypracoval stavitel Hynek Bürke z Lanžova. 
Zednickou práci vedl František Vondrouš, zedník, a tesařskou Josef Kavan 
ze Řečice. Většina prací byla konána zdarma. Cihly, kámen, dříví přivezli rolníci. Při neznatelnosti hranic u lesa 
byla lesní hranice překročena a tím stavba zase ohrožena. Spor byl smírně vyřešen a hranice ponechána tak, 
jak byla. Zima byla mírná, proto stavba rychle pokračovala. Oposice nelenila a podnikla nový záludný útok.  
Pod stávajícím hřbitovem stávala kdysi pohodnice (mrchoviště, místo určené pro uložení zdechlých zvířat či 
zvířat zabitých kvůli nakažlivé chorobě, pozn. redakce). Oposice rozšířila mezi lidem pověsti, že v místech 
hřbitova bylo mrchoviště. I tato pomluva se rozplynula. Mnoho a mnoho lží bylo o hřbitově nakupeno, ale 
ničeho nepomohlo. Pokroková strana se nenechala vyprovokovat a tiše pracovala. Konec ukázal, kdo měl 
pravdu. 
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 Škola – 1. ledna 1924 byl přeložen do Bílé Třemešné učitel Frant. Josífko. U nás působil čtrnáct roků. 
Byl dobrým učitelem i člověkem. Pracoval ve všech místních spolcích. Hlavně v Nár. Jednotě Severočeské a 
v Sokole. Byl výborným recitátorem. Při odchodu se s ním rozloučilo členstvo místních spolků na spol. večírku. 
Sokol mu daroval fotografii se všemi členy. Na jeho místo byla ustanovena učitelka Marie Rückrová z Filířovic a 
od 1. září Jiřina Lehrausová, učitelka z Choustníkova Hradiště. Po dobu její nemoci ji zastupovala učitelka Marie 
Poláková. Okresním školním inspektorem byl Dr. Tomáš Hrubý, profesor reálného gymnázia ve Dvoře Králové 
n. L. Byl inspektorem čestným a taktním. Pracoval také literárně a vydal několik knih. Ve škole bylo 146 dětí. 17 
jich chodilo do jiných škol. 
 Hasičstvo – Hasičský sbor věnoval rok 1924 motorisaci stříkačky. Po zkušenostech v Řečici usnesl se 
výbor dáti také náš hydrofor motorisovati. Provedla firma Štěpánek a spol. v Kostelci nad Černými lesy za 
obnos 20 094 Kčs. Na úhradu dluhu zapůjčilo členstvo Kčs 12 200 na 4%, obecní zastupitelstvo věnovalo Kčs 
1700, zem. výbor Kčs 5000, okresní správní komise našeho okresu Kčs 5000. Ostatní zapůjčila Kampelička na 
mírný úrok. Záruku za půjčku převzala obec Doubravice. Nár. Jednota Sev. věnovala sboru výtěžek 
z divadelního představení Kčs 500. Sbor vykonal záslužnou práci, neboť lidskou dřinu nahradil strojem. 
Motorisovaný stroj byl slavnostně předán veřejnosti 1. června. K občanstvu promluvil učitel Josef Černý, 
jednatel sboru. Přítomni byli zástupci župy, předseda okresní správní komise Dr. Jeřábek se členy komise. 
Téhož dne provedl župní dozorce Em. Josífko z Bílé Třemešné přehlídku sboru a zapsal se do protokolní knihy. 
Starostou sboru byl Jos. Machek, rolník, Jos. Černý, učitel, jednatelem a Jan Reil, krejčí, velitelem. Poměry ve 
sboru v Zálesí se uklidnily a sbor se věnoval vlastní práci. Měl svého vzdělavatele J. Mikeše, který se svojí funkci 
řádně věnoval. Do sboru vstoupili mladí rolníci, kteří převzali funkce, a tím práce sboru měla jiný směr. 20. 
července 1924 byl v Zálesí župní hasičský sjezd. Nejmenší sbor v župě ukázal, co dokáže obětavá spolupráce 
členů. Sjezd se plně vydařil, jak po stránce technické, finanční i mravní. Starostou sboru byl Jos. Malý, velitelem 
Ant. Rykr, hostinský, a jednatelem Frant. Janeček, rolník. 
(red. upraveno, pokračování příště) 

Lucie Baliharová
 
 

Pozor, strašidláci aneb Halloweenská cesta potřetí 

„Paní, paní, pojďte si otevřít tu rakev!“ Kolem mě nedočkavě poskakují 

dvě asi desetileté holčičky a ukazují na víko rakve opřené o 

informační tabuli České pošty. Než se stihnu rozhodnout, 

promluví na mě Smrťák v černé kápi: „Nemáš telefon na 

Kristýnu? Nevím, kam mi dali kosu!“  

 

Zkouším Smrťákovi vyhovět, ale mám smůlu – v centru obce 

prostě signál O2 nenajdu. Naštěstí vedle telefonuje rozrušený 

ohnivý muž (mající jiného operátora) kvůli chybějícímu dřevu, 

takže předá postrádané Kristýně vzkaz. Nakonec se Ohnivák otočí ke 

Smrťákovi a hlásí: „Kosu máš už u kapličky!“  

Je podivně teplý listopadový podvečer, po naší vísce se válí mlha, která spolu s nastávajícím soumrakem pomáhá 

navodit tu správnou strašidelnou atmosféru. Za chvíli začne již třetí ročník Halloweenské cesty, akce, na kterou se 

těší stále více dětí i dospělých nejen z naší obce. Je to duchovní dítko Kristýny Bielicové, ženy s nevšední energií, 

překypující nápady na to, jak smysluplně zaměstnat děti. V tandemu s Kateřinou Hornychovou, pro změnu 

výtvarnicí, vymyslely před třemi lety strašidláckou večerní bojovku a pak do její přípravy zapojily nejen své muže, 

ale i pěknou řádku dalších místních obyvatel. 
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Ještě bych k reportáži Dáši Ruščákové ráda 
doplnila, že se letos této akce účastnilo 
přes 80 dětí, loni to bylo 69. Protože děti 
chodily v doprovodu svých rodičů či 
prarodičů, tak Halloweenskou cestu 
absolvovalo okolo 300 lidí! Na 
dobrovolných příspěvcích se vybralo 
2.874,- Kč. 
Ráda bych poděkovala sponzorům – Obec 
Doubravice, Carla Dvůr Králové nad Labem, 
Vánoční ozdoby, Město Dvůr Králové nad 
Labem, Policie ČR a také všem ostatním, 
kteří se podíleli svými dary na atraktivních 
cenách pro děti.  
Děkuji i všem, kteří se akce zúčastnili, 
bezesporu obrovské díky patří i všem 
organizátorům a strašidlům, bez jejich 
úžasných výkonů by Halloweenská cesta 
nebyla pro děti „hrůzyplnou“ atrakcí. 

Kristýna Bielicová 

Nejde o klasické halloweenské oslavy, děti nikde 

nekoledují (trickortreat). Dokonce se ani nekoná ve 

správném termínu, dalo by se říct, že bývá některou 

sobotu po Dušičkách:)) Idea je jednoduchá: děti musejí 

skoro potmě absolvovat výpravu mezi strašidly, přičemž 

odměnou jsou jim nakonec vedle uspokojení z vlastní 

odvahy a šikovnosti i drobné ceny a koláče a perníčky od 

Doubravických pekařek. Ti menší s sebou mají rodiče nebo 

prarodiče – cílem je děti pobavit, ne je k smrti vyděsit. 

A že by se to na několika místech opravdu mohlo povést! 

Třeba drak řvoucí v Čapkově stodole, ten musel být! Kdo 

ví, jestli se mu Rytíř, hlídkující před stodolou, dokáže postavit! A jestlipak víte, proč má čarodějnice s modrými 

vlasy zkažené zuby? Inu, mlsá! Prostě neodolá a jí mnohem víc dětí, než je zdrávo. Pak tu jsou lidojedi ozdobení 

tolika kostmi, že by nad jejich zjevem slintal žádostí každý kostimilovný pes. A nechtějte vidět, co se ukáže, když 

odklopíte víko té rakve! A je úplně jedno, že je ta rakev papírová:)) 

Přesto je nadšených statečných každý rok víc. Letos přišlo na 

start už osmdesát dětí. Jen pro informaci – naše víska nikdy 

nedosáhla, ve všech svých třech osadách, ani 400 obyvatel, 

takže je zřejmé, že sláva naší Halloweenské cesty se šíří okolím 

– znají ji i ve Dvoře Králové!:)) A to nemluvím o tom, že část 

místních dětí se už nechodí bát, protože místo toho tu straší. A 

protože jsme opravdu malá obec, všechno to chystání probíhá 

v zasedačce obecního úřadu – jinde potřebné místo není.  

Když nastane chvíle „ch“, zhasne starosta veřejné osvětlení 

v dotčené části obce a kolem cesty tak jen blikají svíčky 

schované v zavařovacích sklenicích, jednotlivá zastavení pak 

zdobí šklebící se svítící vydlabané dýně. Protože kousek trasy 

musí jít po silnici, fungují v týmu strašidel dva „převodníci“, sice 

zahalení v černých kápích, ale též vyzbrojení baterkami a 

pořádnými červenými blikačkami. Ti dbají na to, aby se malým 

hrdinům na noční silnici nic nestalo.  

No, a protože se letos sešla Halloweenská cesta se 

Svatomartinskými husími hody, bylo v sobotu v naší vísce 

opravdu živo. Moje stanoviště bylo na konci vedle pekařek, 

takže jsem viděla děti hned poté, co strašidláckou cestou prošly. Ty menší ještě bývaly zaražené, a když jim 

„Babička“ nabídla perníček, dokázaly i zaváhat:)) Starší se skvěle bavily. Všichni ale měli zdravý apetit, a přestože 

bylo na listopad nezvykle teplo, každý si rád dal u „Babiček“ kromě koláčů i ohřátý jablečný džus.   

Byla to moc povedená akce a já jsem opravdu vděčná, že u nás na vsi je dost lidí ochotných se angažovat, i když 

nejde přímo o jejich blaho. Ale abych nebyla tak strašně pozitivní – než druhý den dopoledne stačili organizátoři 

odvozit poskládané rekvizity, někdo některé z nich poškodil a sebral zbytek cen, které byly zabalené na jednom ze 

stanovišť. No, i takové lidi tu máme.  

Dagmar Ruščáková 

Fotky najdete zde: http://sandvika.rajce.idnes.cz/Dede_-_Haloweenska_cesta 
 
 

http://sandvika.rajce.idnes.cz/Dede_-_Haloweenska_cesta
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Termíny dalších předškoliček: 
26. 11. 2015  Setkání s kouzelnou tabulí 
17. 12. 2015  Výtvarné setkání 
28. 1. 2016 Setkání s matematikou 
18. 2. 2016 Setkání se slovy a 
říkankami 
31. 3. 2016 Setkání v tělocvičně 
28. 4. 2016 Setkání s hudbou 
26. 5. 2016 Setkání na školní zahradě 
23. 6. 2016 Setkání s paní učitelkou 
Začátky vždy v 16 hodin. 

Pestrý podzim na ZŠ Dubenec 

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola Dubenec je plně organizovaná škola, která nabízí 
alternativu k městským školám – malý počet žáků ve třídách, venkovské prostředí s rodinnou atmosférou. Ve 
škole se stále něco děje a i říjen byl bohatý na různorodé aktivity. 
     Týden od 5. do 9. října trávili osmáci a deváťáci v rakouském Lienzu. Výjezd na jazykový pobyt spojený s 
poznáváním alpské přírody i památek umožnila dotace MŠMT z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Jeden den v Alpách popisuje paní učitelka Petra Weymanová: 
„Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Osmá třída měla dopolední výuku s rodilou Rakušankou, devátá se oblékla do 
neoprenových obleků a vydala se sjíždět patnáctikilometrový úsek na řece Drávě. Všichni jsme byli nadšeni barvou 
vody v této alpské řece. Tyrkysová voda měla jen jednu vadu, byla totiž ledová, a tak jsme se všichni modlili, 
abychom do ní z raftů, kánoí či paddleboardu nespadli. Každý z nás měl možnost vyzkoušet si dle své odvážnosti 
jednotlivá plavidla. Spokojení a vykoupaní v ledové Drávě jsme se vrátili na penzion. Odpoledne se program otočil. 
První skupina se vydala na sjíždění alpské řeky, druhá skupina zasedla do lavic.“ Dodejme, že němčina se vyučuje 
na škole vedle angličtiny jako další cizí jazyk. Lepší motivaci si rodiče pro své děti nemohli přát.   
 Další ročník tradiční soutěže v lepení papírových modelů Papír v Dubenci zorganizoval vedoucí školního 
kroužku Papírové modely, Ing. Ladislav Provazník, ve dnech 23. – 24. 10. Školní tělocvična se na tuto dobu zaplnila 
více než čtyřmi stovkami modelů z celé republiky i sousedního Polska, které soutěžily celkem v deseti kategoriích o 
přízeň odborné poroty i diváků. Snad i díky slunečnému podzimnímu počasí letos na akci zavítal nadprůměrný 
počet návštěvníků. Závěr října patří na škole už několik let duchařským aktivitám. Paní učitelky z 1. stupně 
připravily pro mladší školáky a předškoláky i jejich rodiče dílničku „Se světýlky za strašidly“ okořeněnou večerní 
stezkou odvahy. Halloweenskou noc spojenou s noclehem ve škole pak pro 2. stupeň zorganizovali deváťáci. 
Prožité hrůzy nezanechaly na nikom vážnější následky. 
Z dalších aktivit vyberme: Ve čtvrtek 22. 10. proběhla už druhá Předškolička pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, 
tentokrát na téma Práce s tužkou. Další spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy jsme zahájili při obnově 
mokřadu ve Velichovkách. Od začátku listopadu na škole probíhá sběr starého papíru. 
 I na konec kalendářního roku se chystá ve škole řada akcí pro děti i jejich rodiče. Všechny aktuální 
informace získáte na webových stránkách školy www.zsdubenec.cz nebo na facebooku. 

Mgr. Aleš Malý, ředitel školy 
 

Předškoličky 
  
 ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec pořádá pro 
budoucí prvňáčky a jejich rodiče řadu tematicky zaměřených 
Předškoliček. Dvě se již uskutečnily, v září a říjnu.  
 Dubeneckých Předškoliček se pravidelně účastní i budoucí 
školačka z Doubravice, pětiletá Baruška Štěpánová. Její zážitky i 
své dojmy shrnula maminka Iva Štěpánová: 
„Já i Barunka jsme byly Předškoličkou nadšené. Barunka se na 
školu moc těší, takže bylo jasné, že do Předškoliček budeme chodit. 
První návštěvu byla zprvu zaseknutá, ale po chvilce se rozkoukala a 
nechtělo se jí domů. Jediné, na co byla naštvaná, bylo, že neviděla 
jídelnu, prý měla hlad. Druhou návštěvu nás ani nenechala 
vystoupit z auta a už stála ve škole. Myslím, že Předškoličky jsou 
super nápad. Během první návštěvy jsme se všichni, budoucí školáci i jejich rodiče, byli podívat v družině, 
tělocvičně, hudebně a ve třídě, seznámili jsme se tak s prostředím školy.  Druhou návštěvu jsme byli ve třídě a 
kreslili tužkou. Seznamovali jsme se se správným úchopem tužky. Na konci děti dostaly koláč, tak to byla Barča 
opravdu nadšená. Je fajn, že se Barča seznámí s dětmi, s kterými nejspíš půjde do školy, takže to pro ni na začátku 
nebude takový šok. A seznámí se i s učiteli. Takže určitě další plus. Rozhodně Předškoličku doporučuji dalším 

http://www.zsdubenec.cz/
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budoucím prvňákům i jejich rodičům, děti se seznámí s tím, do čeho jdou, co je čeká, škola pro ně nebude 
strašákem.  Navíc se během Předškoliček rodiče dovědí, co by jejich dítě mělo k zápisu či do 1. září ještě zvládnout.  
Barča, kdyby mohla, tak už chodí do školy teď. Jen je škoda, že tam nejsou všichni, co by mohli. Myslím si, že 
seznámit se předem s prostředím školy i s učiteli, je pro děti před vstupem mezi školáky výhodou. Barunka se už 
těší na setkání s kouzelnou tabulí. A já taky.“ 

Lucie Baliharová a Iva Štěpánová 
 

Den otevřených dveří a předvánoční dílny na ZŠ Dubenec 
3. prosince 2015 bude Základní škola v Dubenci po celý den otevřena všem, kteří si chtějí prohlédnout její 
prostory, vybavení, mají zájem seznámit se blíže s učiteli, vychovatelkami a ostatním personálem a nahlédnout do 
tříd během výuky. Odpoledne si pak rodiče i děti budou moci v rámci předvánočních dílen vyrobit drobné vánoční 
dárky, věnce a jiné dekorace. Bližší informace budou zveřejněny na www.zsdubenec.cz a na facebooku. 

 
 

105. narozeniny doubravického občana 

 

Čtvrtou říjnovou sobotu se u Petříků slavilo. A 

nebyla to oslava ledasjaká. Pan Čeněk Petřík se totiž dožil 

svých 105. narozenin, a to v neuvěřitelné kondici, patří tak 

mezi úplně nejstarší občany naší republiky.  

Měla jsem tu čest s panem starostou být jménem 

obecního úřadu mezi gratulanty. Oslavenci i hostům přálo 

počasí, akce totiž probíhala venku před domem Petříkových 

a sluníčko v ten den asi zapomnělo, jak by se dle kalendáře 

mělo chovat. Organizátoři oslavy, syn pana Petříka 

s partnerkou, raději počítali s nepřízní počasí a stanový 

altán vybavili i ohřívadlem. Možná se ve večerních 

hodinách dočkalo svého využití, neboť oslava se protáhla 

do pozdních nočních hodin.  Já byla přítomná 

jen odpolední, sluncem prohřáté, části oslav. A byl to pro 

mě zážitek! 

Pan Čeněk Petřík patří neodmyslitelně k naší obci, 

strávil v ní celý svůj život, pracoval jako sklář, byl aktivním 

sokolem a bez jeho klarinetu se neobešla žádná 

doubravická tancovačka. Jeho věk by mu nikdo nehádal, 

sice už špatně slyší a postupně ztrácí zrak, ale jinak je zcela soběstačný. Ještě loni vyrážel do lesa na houby, letos 

by se jistě vydal také, ale bohužel, letošní sucho houbařům nepřálo. Když oslavencův syn s vnukem vyprávěli, co 

pan Čeněk Petřík ještě vše dokáže, např. nedávno na zahradě štípal dříví, pravidelně jezdí autobusem do Miletína 

na dršťkovou a do cukrárny na kafíčko, rád vaří, gratulantům také upekl vynikající sekanou,…všichni obdivně a 

nevěřícně kroutili hlavou.  

Za oslavencem přijel i redaktor královéhradeckého vysílání Českého rozhlasu, Václav Plecháček. Také on 

byl vitalitou pana Petříka ohromen. Pokud jste jeho reportáž vysílanou v neděli 25. 11. ráno propásli, najdete ji i 

s audionahrávkou na odkazu http://www.rozhlas.cz/hradec/zpravy/_zprava/cenek-petrik-jeden-z-nejstarsich-

obyvatel-republiky-slavil-narozeniny-kolikate--1547300 .  

http://www.zsdubenec.cz/
http://www.rozhlas.cz/hradec/zpravy/_zprava/cenek-petrik-jeden-z-nejstarsich-obyvatel-republiky-slavil-narozeniny-kolikate--1547300
http://www.rozhlas.cz/hradec/zpravy/_zprava/cenek-petrik-jeden-z-nejstarsich-obyvatel-republiky-slavil-narozeniny-kolikate--1547300
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Řešení úloh ze strany 10: 
Skrývačky: Lisabon, Paříž, Oslo, Kodaň, Záhřeb, Praha, Tirana, Atény, Berlín, Vaduz, Bern, Řím, Sofia, Skopje 
Doplňovačka: Zbyněk Žába (hrozba, trubka, babyka, flinta, viněta, jiskra, kněžna, armáda, učebna, Sahara) 

Kdyby pan redaktor nespěchal za dalšími událostmi regionu, divil by se později ještě víc. Po třetí hodině 

odpolední totiž pan Petřík dostal hlavní dárek, přijela mu k narozeninám zahrát a zazpívat  Podzvičinka. Když 

muzikanti vybalili aparaturu a své instrumenty, bylo vidět, jak pan Petřík ožil, za chvilku už stál u zpěvaček a jeho 

hlas se nesl z reproduktorů. A pak si zazpíval i sólo!  

Ještě jsem ochutnala tu výše zmíněnou výbornou sekanou, s panem Petříkem se rozloučila a chvátala 

dělat dceři garde do tanečních. Moc přeju panu Petříkovi, aby mu zdraví nadále sloužilo a neopouštěla ho dobrá 

nálada. 

Lucie Baliharová 

 

 

Plán akcí  
 
konec listopadu  dílna Tvoření adventních věnců 
5. prosince  Vánoční dílna s mikulášskou nadílkou a rozsvícení vánočního stromu  
Tradiční tvořivá dílna zpestřená návštěvou Mikuláše a jeho partičky se bude konat od 14 hodin v sále hostince U 
Hrdinů. V 17. 30 pak Mikuláš odvede průvod dětí i dospělých k budově obecního úřadu, kde bude rozsvíceno nové 
osvětlení vánočního stromu.  Předvánoční čas snad zpříjemní několik koled a sousedská popovídání. 
V průběhu prosince   dílna Výroba vánočních svící a dekorací 
25. prosince   Zpívání u vánočního stromečku  
Již potřetí se vpodvečer Božího hodu sejdeme u vánočního stromu u obecního úřadu a pod vedením Petra 
Havlíčka si společně zazpíváme známé vánoční koledy, popijeme grog, svařené víno, ochutnáme cukroví 
sousedek… 
Podrobně budete o všech akcích informováni prostřednictvím plakátků, sms zpráv z OÚ nebo na webových 
stránkách obce. 
Začátkem roku 2016 nás čeká Tříkrálová sbírka, Vítání občánků a další… 
 
 

Pár slov… 
  
 Jelikož se nám pomalu blíží konec tohoto roku, ráda bych pouze pár slovy vyjádřila, jakou radost mám ze 
všech akcí, které se nám tento rok povedly. Mám na mysli nejen jednorázové akce, ale také pravidelné činnosti 
v naší krásné obci. Pokračujeme s oddílem Doubraváček JUNIOR, začalo se cvičit – od června Cvičení s Denisou a 
od října Cvičení s Luckou, také se začala od listopadu vyučovat angličtina a po letní pauze opět Ochotníci nacvičují 
nový dramatický kus.  
 Vše toto by se nepovedlo bez lidí, kteří mají tolik elánu a ochoty dělat něco i pro druhé, proto bych jim 
všem chtěla poděkovat. A také jim i Vám všem popřát k blížícím se Vánocům, ať Vás provází o těchto svátcích jen 
pohoda a radost a v novém roce pevné zdraví. Celé naší obci přeji i v příštím roce spoustu dalších vydařených akcí 
a činností. Děkuji. 

 

Kristýna Bielicová 
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Srdečně blahopřejeme! 

Skrývačky – evropská hlavní města 
 

V každé z následujících čtrnácti vět se skrývá jedno evropské město. Dokážete ho vyznačit na mapě? 

 

Vše probrali s abonenty už včera.  
Z roztoku se neodpaří žádná voda. 
V té větě chybí ještě jedno slovo.  
Nedaleko daňka se objevil i jelen. 
Tady z toho prkna vylézá hřebík.  
Natrhej kopr a hada si nevšímej.  
Zasáhli terč všemi šesti ranami.  
Vítězka dostala sošku zlaté nymfy. 
Stádo zeber líně procházelo kolem.  
Tu závadu zítra ráno odstraníme.  
Tady si vyber nějakou pěknou knihu. 
Vedlejší chata patří mému příteli.  
Proč má toto maso fialovou barvu?  
Nech mi periskop ještě jeden den. 
 

 
 

Doplňovačka s tajenkou – doubravický rodák 
 

Narodil se 19. 6. 1917 v Doubravici, zemřel 15. 8. 1971 v Praze. 

Byl profesorem egyptologie na Univerzitě Karlově v Praze. V 

roce 1958 byl spoluzakladatelem a od roku 1960 ředitelem 

Československého egyptologického ústavu v Praze a v Káhiře. 

Zabýval se filologií, právem, dějinami a literaturou starověkého 

Egypta. Vedl archeologické výzkumy v Egyptě (Abúsír, Núbie). 

Autor vědeckých monografií a popularizačních knih: 

Ptahhotepovy maximy, Zpěvy Nilu, Tesáno do kamene, psáno 

na papyrus a dalších. 

 

Ing. Josef Brož 

Řešení najdete na straně 10. 

 

 

Společenská kronika 
 

Významná životní jubilea oslavili a oslaví: 

říjen  Čeněk Petřík  Věra Cermanová  Libuše Bradová  

  Hana Horáčková  Lidmila Hrdinová  Vilém Herink   

listopad  Věra Piková  Věra Hrdinová   

prosinec  Anna Řepková  Miloslav Rejl  Josef Kříž   

H     A  výhružka 

T     A  hudební nástroj 

B     A  druh javoru 

F     A  puška (hovorově) 

V     A  etiketa 

J     A  žhavý uhlík 

K     A  šlechtična 

A     A  vojsko 

U     A  školní místnost 

S     A  africká poušť 
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Tip na vánoční dárek 
Udělejte radost svým blízkým doubravickým 
tričkem. Trička a almanachy z oslav 500. výročí první 
písemné zmínky o obci jsou stále ještě ke koupi na 
OÚ, ale za výrazně snížené ceny. Neváhejte, neboť 
některé velikosti a barvy triček již docházejí. 
 

Gurmánské víkendy 
v hostinci U Hrdinů 

 
21. - 22. listopad Zvěřinové hody 
5. - 6. prosinec  Vepřové hody 
19. - 20. prosinec Špízy, meče, jehly 

 

Pivovarská zahrádka Miletín uvádí v rámci 20. ročníku Divadelního Erbenova Miletína 

Vázání kytice 
režie: Martin Hlavatý         autor: Štěpán Hak 

sál Sousedského domu v Miletíně v pátek 20. 11. 2015 od 19:30 hod. 
hrají: Jiří Exner, Jana Horáková, Štěpán Hak, Martina Daníčková, Šárka Horáková, Martin Hlavatý 

vstupné: dospělí 70 Kč, děti 40 Kč 
Jste srdečně zváni! 

Rozsvícení vánočního stromu – 5. prosince 
 
Občané Doubravice, Velehrádku a Zálesí, chalupáři i přátelé naší obce z širokého okolí, 

jste srdečně zváni k slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu u budovy obecního úřadu.  
Majestátní smrk stříbrný se nám představí ve zcela novém světelném hávu.  K rozsvícení sice 

nedojde o první adventní neděli, ale až o týden později, v sobotu 5. 12., avšak kouzlo 

předvánoční atmosféry to jistě nijak neochudí.  Samotný slavnostní okamžik rozsvícení 

proběhne po skončení Vánoční dílny a mikulášské nadílky pořádané v hostinci U Hrdinů, přibližně v 17. 30. Snad 

bude přát počasí, od stromu nebudeme pospíchat do tepla svých domovů a příjemné chvíle sousedského setkání 

si prodloužíme zpěvem koled. 
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