
 

 

 

 

Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí 

vychází 25. března 2016   elektronická verze 

Krásný den všem čtenářům občasníku! 
  
Znáte to pořekadlo: „Kdo si hraje, nezlobí“? Jsem přesvědčena o tom, že jistě, protože se s ním setkáváme 
už v dětství a sami ho pak na našich vlastních dětech aplikujeme. Obecně zabavit každého nějakou činností, 
tvorbou, hrou je vlastně cílené, protože dotyčný pak nemá čas vymýšlet hlouposti. A že těch se někdy vyrojí 
víc než včel v době pylosběrové. Už od miminek, kterým vkládáme do rukou chrastítka a kousátka s tím, že 
se musí naučit poznávat okolní svět, zdokonalovat svou motoriku a nechat nás, abychom měli čas na sebe 
(a to už si račte přebrat každý sám, protože ženy to vidí úplně jinak než muži). Odrostlé ratolesti 
zahrnujeme knížkami, hračkami, v poslední době spíše technického ražení, protože co svítí, hraje, mluví, to 
vede na plné čáře. Po ní  se pak  jednoduše dojde k zábavě, která už tak úplně fajnová není - mobily, 
počítače, tablety, televize - žrouti času, kteří spolykají roky puberty, dospělosti a najednou jsme v důchodu 
a zjistíme, že jsme úplně zapomněli, co se po nás v dětství chtělo. Zapomněli jsme si hrát. Místo toho 
honíme povinnosti, škrtáme si z pomyslných úkolníčků jednotlivé body, přeskakujeme z jednoho do 
druhého a svoje hravé já ukládáme k věčnému spánku nebo minimálně do stavu očekávání, kdy místo 
budíku přikluše k naší třinácté komnatě princ a probudí v nás onu Šípkovou Růženku. A přitom je tak 
jednoduché zkusit to někdy jinak a neusnout. 
Každá domácnost jistě disponuje, byť třeba značně opotřebovanými deskovými hrami – Člověče, nezlob se! 
je určitě jedna z těch, které by měly být povinnou výbavou. Nebo kartami, ať už s nimi míníme naložit 
jakkoliv - Prší i žolíky se dají hrát téměř donekonečna. Papír a tužka, i to jsou propriety, se kterými se dá 
skvěle pobavit - vzpomeňte na Jméno, město, zvíře... nebo Kdo, s kým, kde... Na čtverečkovaný je ideální 
malovat kroužky a křížky a vyhrávat si s piškvorkami nebo vytunit lodní bitvou. Nic nezabralo, nic nezaujalo? 
Nezbývá, než sáhnout po pexesu - tam se teprve pozná, jaký má kdo fištrón a jak je to s krátkodobou 
pamětí. 
Ať už zvolíte jakoukoliv hru a začnete třeba jen v páru, garantuji vám, že v případě větší rodiny se postupně 
její členové budou přidávat, až bude herní plocha zcela obsazena, ony vychytávky typu tablet či 
notebook  zůstanou nepovšimnuty ležet kdesi v pokoji, televize přestane vydávat záření a vy najednou 
zjistíte, že se ohromně bavíte a že je vám spolu báječně, byť jste zrovna soupeři. Je-li vás málo, přizvěte 
sousedy či přátele, rozjeďte herní olympiádu a uvidíte, že o legraci nebude nouze a vy jako mávnutím 
kouzelného proutku znovu budete těmi malými slečnami a kluky, které rodiče postrkují a nabádají, ať si 
jdou hrát. Bez odmlouvání, s laškovným mrknutím na zbytek týmu poslušně kývete a uháníte vstříc zábavě - 
neumyté nádobí, nevyžehlené prádlo, neposekaná zahrada..., nic z toho vám neuteče, jen čas... Užijte si ho 
tedy alespoň chvíli tak, jak to učíte své potomky a jak to kdysi vaše maminky a tatínkové učili vás. 
  

Krásné, veselé a hlavně hravé jaro přeje RD 



 

ZPRÁVY Z RADNICE 

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE  

Nové obecní webovky se postupně  zaplňují čerstvým či aktualizovaným obsahem.  Je již funkční fotogalerie, 
nyní bude záviset jenom na místních spolcích a občanech, zda tam budou zveřejňovat svá fota z různých 
pořádaných akcí. Dále přibyl samostatný box Nabídka práce, který umožnil zveřejňovat pracovní nabídky 
z našeho regionu a blízkého okolí, zároveň je možné se přímo připojit na stránky ÚP Dvůr Králové, kde jsou 
další pracovní nabídky z Královédvorska. Už asi měsíc funguje Mapový portál, na kterém je možné 
vyhledávat informace o nemovitostech přes připojení na katastrální úřad, vyhledat a zobrazit polohu 
inženýrských sítí v obci (vodovod, plynovod a telekomunikační kabely), zároveň mapa umožňuje orientační 
měření vzdáleností nebo plochy a jiné drobnosti. Je třeba se nebát a vyzkoušet všechny možnosti, doufám, 
že to bude užitečný pomocník. Dále v sekci Dokumenty ke stažení jsou nejběžnější vzory dokumentů pro 
jednání s různými úřady nebo odkazy na stránky úřadů, kde je možné potřebný dokument stáhnout. 
Zároveň stránky fungují jako zdroj informací o dění v obci ať zveřejňováním na úřední desce nebo v 
Aktualitách. Tuto záložku jistě uvítají občané, kteří jinou možnost informovanosti nemají, buď jsou mimo 
obec, nebo nečtou informace vyvěšené na obecních vývěskách, případně si nenechávají zasílat informační 
SMS. Na doplnění obsahu stále čeká sekce O obci, ale i zde se snad uživatelé brzy dočkají informací o historii 
a současnosti Doubravice, Velehrádku i Zálesí. 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD  

Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu dne 23. 4. 2016. Kontejnery budou přistaveny na 
obvyklém místě u koupaliště. Upozorňuji, že do kontejnerů nepatří pneumatiky - svozová firma nám je 
neodveze a ponechá na místě. Pneumatiky je možné likvidovat v rámci svozu nebezpečného odpadu. Ten 
letos proběhne v sobotu 11. 6. 2016 a to v těchto časech: Zálesí 9.10 - 9.35 hod., Doubravice 9.45 - 10.10 
hod., Velehrádek 10.20 - 10.45 hod. Termíny obou akcí budou včas zveřejněny na vývěskách obce a SMS 
zprávami. 

ODEČET VODOMĚRŮ  

Jarní odečet vodoměrů proběhne ve dnech 30. 3. - 6. 4. 2016. Odečítat se budou pouze vodoměry trvale 
bydlících obyvatel. 

Miloš Valášek, starosta 

 

Obec Doubravice v roce 2015 realizovala projekt s dotací fondů Evropské unie s názvem „Snížení 
energetické náročnosti budovy OU Doubravice“. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti 
budovy obecního úřadu. Na objektu bylo zatepleno obvodové zdivo, vyměněna garážová vrata, zateplen 
strop budovy. Z  celkových nákladů akce ve výši cca 1,32 mil. Kč byla z fondů Evropské unie – ERDF uhrazena 
částka ve výši 857 tis. Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 50 tis. Kč. Realizací projektu 
dochází k významným úsporám nákladů za vytápění, ke snížení spotřeby energie o cca 74GJ tepla, což 
odpovídá úspoře 21 tun CO2 ročně.  

 



 

Poděkování 
Poslední únorový den bylo datum, ke kterému ukončil svou dlouholetou činnost pro obec pan Miloslav 
Rejl. Od podzimu roku 1993, kdy byl zprovozněn první úsek obecního vodovodu, vykonával funkci osoby 
odpovědné za jeho provoz. Mezi jeho povinnosti patřilo mimo jiné sledování stavu všech vodárenských 
zařízení, zajišťování jejich pravidelných revizí a tlakových zkoušek, výměny vodoměrů, atd. To je jen 
zlomek jeho povinností a účelem tohoto zamyšlení není jejich výčet.  
Být odpovědnou osobou vesnického vodovodu s minimálním personálním zajištěním na jedné straně a 
pod stálou hrozbou vysokých sankcí od kontrolních orgánů na straně druhé, to chce profesionála.  A jak 
se vlastně pozná práce profesionála? V našem případě se projeví například tak, že voda bez větších 
přerušení a ve vysoké kvalitě už 23 let jednoduše JE! Nikdo nevidí spoustu práce, která se za tím faktem 
skrývá, a nikoho to v podstatě ani nezajímá. Tak je to dobře a má to tak být. A když taková situace 
nastane, jsme svědky profesionální práce. 
Vážený pane Rejle, děkuji Vám za Vaši práci pro obec, za ochotu, odpovědnost a trpělivost, s níž jste 
svou práci vykonával. 

Vít Paula 

K POZEMKOVÝM ÚPRAVÁM  

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi informovat Vás, že se nám v nedávné době podařilo shromáždit žádosti o pozemkové úpravy od 
potřebného počtu vlastníků zemědělské půdy v katastrálním území Doubravice a Zálesí. 
 Žádosti byly průběžně doručovány na Pozemkový úřad v Trutnově, kde jsou odevzdané žádosti 
evidovány.  Zároveň Pozemkový úřad v Trutnově vlastníky vyrozuměl dopisem,  že budou o dalším postupu 
informováni. Dle našich informací bude výběrové řízení na zpracovatele projektu pozemkových úprav v k. ú. 
Doubravice a Zálesí vyhlášeno v podzimních měsících. 
 Chtěl bych touto cestou ještě jednou moc poděkovat těm vlastníkům zemědělské půdy, kteří 
žádosti odevzdali, za pochopení tohoto významného a svým způsobem i nezbytného procesu, který probíhá 
již skoro ve všech obcích okolo a který by nás stejně neminul. Při osobních setkáních, přesvědčováních a 
prosbách jsem se samozřejmě setkal i s negativními názory.  Tady mohu jen opakovat, že se i tito vlastníci již 
nyní tomuto procesu nevyhnou.  Mrzí mne jen postoj některých z nich a argumentace typu „já to 
nepotřebuji, já mám pozemky scelené a u cesty“ poškozuje ty, kteří takové štěstí nemají.  Nás ostatní jejich 
postoj stál o to více energie shromáždit potřebné žádosti. 

Karel Hrdina 
 

KULTURNÍ AKCE 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  

V pátek dne 22. ledna k nám zavítali již potřetí ochotníci z Pivovarské zahrádky Miletín. Tentokrát přijeli 
s upravenou verzí druhé hry autora Štěpána Haka Vázání Kytice, která se snaží nalézt odpověď na otázku, 
proč je Erbenovo dílo tak pochmurné a někdy přímo hororové. Tento smyšlený příběh, v němž však autor ctí 
Erbenovu tvorbu a citlivě spojuje fikci a realitu, přišlo zhlédnout více než šest desítek diváků nejen z 
Doubravice. Zde je reakce jednoho z nich: 
 
 
 



 

KYTICE VERSUS VÁZÁNÍ  KYTICE 

 
Dne 13. 1. 2016 jsem viděl v Hankově domě divadelní hru Kytice od  Karla Jaromíra Erbena v podání 
souboru Klicperova divadla z Hradce Králové. Byl to úžasný zážitek večera. Známý příběh, citlivě zpracovaný 
a doplněný zpěvy mladých a dobrých hereček. 
Několik dní poté jsem byl pozván na hru Vázání Kytice do malého sálu doubravické hospody. Tentokrát 
v podání amatérského souboru z Miletína – rodiště K. J. Erbena. S úctou jsem se podivoval způsobu 
zpracování a vázání Svatební košile, Kytice, Polednice, Vodníka a Zlatého kolovratu. Vím, že to není lehké. 
Převést báseň tohoto druhu do dramatické podoby je velmi těžký úkol. 
Několik dní po sobě vidět stejné dílo 
v jiném pojetí a v jiném provedení. 
Proto vlastně píšu do Doubravického 
občasníku. Poděkujte miletínským 
ochotníkům v čele s autorem panem 
Štěpánem Hakem a režisérem 
Martinem Hlavatým, kteří s ostatními 
herci (Jiřím Exnerem, Janou 
Horákovou, Martinou Daníčkovou a 
Šárkou Horákovou) zajímavě tuto 
českou klasiku zpracovali. 
Když si uvědomíme časový odstup od 
autora – básníka (1811-1870) a jeho 
obrozenecké myšlenky, podobné 
Klicperovi, Kollárovi, Hankovi a Jungmannovi, nedivme se, že pronikly do dramatické tvorby Josefa Kajetána 
Tyla, Tháma i Krameria. Bojují proti předsudkům a despotismu ve jménu rozumu a proti násilí. Je třeba si 
rovněž uvědomit místo vzniku a rodiště těchto obrozenců. Ano, jsou to východní Čechy (Tyl, Škroup, 
Klicpera, Hanka) a další, kteří se stali nositeli českých pověstí, říkanek, písní a jiných prvků ze života českého 
lidu a vzorem pro další básníky typu Jana Nerudy, Karla Hynka Máchy apod. 
Toto představení bylo odměněno spravedlivým a opakujícím se potleskem obecenstva a věřím, že se o něm 
mluvilo nejen ve  výčepu v Doubravici, ale i v Pivovarské zahrádce v Miletíně. Jistě se budeme těšit na další 
divadla, která pro nás nacvičí miletínští. Doubravičtí připraví jistě příjemné uvítání. 

Milan Kněžour, Tylova 3166, Dvůr Králové n. L. 

 

DĚTSKÝ KARNEVAL  

V neděli 6. března 2016 se u nás 
opět konal karneval. Sešli jsme 
se v sále hostince U Hrdinů v 15 
hodin. Tancovali jsme, také jsme 
si zahráli různé hry, čekalo nás 
malé divadélko a dokonce přišel 
i pan kouzelník se svým úžasným 
vystoupením. Také pro nás 
vyrobil zvířátka z balónků. Účast 
byla opět hojná, pamětní list a 
odměny si odneslo přes 30 
překrásných masek.  
 

Vázání Kytice - Pivovarská zahrádka Miletín 



 

Masky vyhodnocené jako nejhezčí dostaly medaili, jednu nejsympatičtější 
masku vybrali rodiče. Celé karnevalové odpoledne se vydařilo. 
Ráda bych poděkovala všem dětem v nápaditých maskách a také jejich 
rodičům. Samozřejmě velké díky patří rovněž organizátorům – Honzovi 
Štěpánovi za hudební doprovod, Gábině Čapounové za divadélko, panu 
kouzelníku Pavlu Rydvalovi a všem v hostinci U Hrdinů.  Nejvíce bych za 
svou osobu poděkovala Ríšovi Nechanickému a Líbě Bradové. 
Těšíme se na shledanou na další akci. 

Kristýna Bielicová 
 
 
 

DOUBRAVICKÝ PLES  

V pátek 18. března se v hostinci U Hrdinů konal již tradiční Doubravický ples. Sešlo se více než šedesát 
platících a více, či méně tancechtivých občanů z Doubravice a blízkého i vzdálenějšího okolí. O hudební 
doprovod se postaral osvědčený Jari Kurri Band z Bílé Třemešné, losy do tomboly šly na dračku a tančící i 
netančící osazenstvo se dobře bavilo dlouho do noci. 
Ples by se zajisté neuskutečnil nebýt obětavosti Jany Farské a Denisy Hažvové. Děkujeme také všem, kteří 

přispěli do tomboly, neboť bez nich by tato nemohla být bohatá. 

 

ROČENKA 2015 

 

Sice už je rok 2016 v plném proudu, ale pojďme zavzpomínat, co přinesl rok minulý naší obci a jejím 
obyvatelům. Kdo má pocit, že se v Doubravici, na Velehrádku a Zálesí nic moc v loňském roce nedělo, tak 
věřte, že to „nic“ zabralo 14 stran formátu A4 velikosti písma 11 dokumentu aplikace Word, což 
představovalo 6 669 slov, souhrn událostí roku ručně přepsaný do Pamětní knihy obce zabral 24 stran. Tady 
je stručný přehled dění v obci v roce 2015: 

 

ROZVOJ OBCE 

 

 Budova obecního úřadu získala novou podobu, byla zateplena (díky dotaci ze Státního fondu 
životního prostředí ve výši 907 000,- Kč). Zároveň bylo kolem celé budovy provedeno odvodnění, 
žlaby a okapové svody se vyměnily za nové.  Na střechu byla položena nová krytina. Zemní práce 
změnily i bezprostřední okolí budovy, do níž nyní přicházíme po úhledném chodníčku. Původní 
travnatý povrch byl urovnán a osázen keříky a trvalkami.  

 Opravy, tj. nové krytiny a fasády, se dočkala i stará hasičská zbrojnice. 

 Obecní cesta na Velehrádku byla v červnu opravena a získala nový asfaltový koberec. 

 Během září byla opravena nádržka na Zátluckém potoce u č. p. 58.  

 Na údržbu obecních pozemků a veřejné zeleně Obec pořídila nový sekací a mulčovací traktor Stiga. 

 Vlastimil Jarolímek vyzdobil interiér kapličky. 



 

 Ve fázi projekce, územního řízení a žádání o stavební povolení byla Obec u projektu dostavby 
vodovodu a u projektu Revitalizace středu obce.  

 Obec Doubravice se pokusila využít možnost zapojit se do příprav komplexních pozemkových úprav 
a oslovila vlastníky pozemků, aby svými žádostmi tyto úpravy iniciovali. 

 Novelou zákona o odpadech byla obcím stanovena povinnost zajistit pro domácnosti místa pro 
odkládání bioodpadu.  Obec Doubravice zpracovala projekt na likvidaci bioodpadu, podala ho i 
s žádostí o dotaci na SFŽP. Dotace byla přiznána ve výši 829 286,- Kč, a tak byly zakoupeny domovní 
kompostéry a drtič větví. Kompostéry byly bezplatně zapůjčeny občanům.  

 U obecního úřadu a Ježkova domu byly umístěny cedule s informacemi o historii, 
pamětihodnostech a současnosti obce. 

 Na majestátní smrk u obecního úřadu, tradiční vánoční strom, bylo nainstalováno nové osvětlení, 
slavnostně bylo rozsvíceno 5. 12. 

 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 

 

 30. 4. se uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic. 

 V hostinci U Hrdinů probíhaly každou druhou sobotu a neděli (o letních prázdninách každý víkend) 
gurmánské víkendy. 

 Během plesové sezóny se v hostinském sále konaly dokonce tři plesy – fotbalistů z Libotova, 
dubenecké školy a Doubravický ples. 

 Poslední únorový den večer v sále líčil své zážitky z cesty po Nepálu Štěpán Medikus a první říjnový 
den přednášela MUDr. Bronislava Chlebovcová o zdravém životním stylu, o hubnutí, stravování a 
pohybových aktivitách v závislosti na DNA. 

 25. 12. se Doubravičáci, chalupáři i přespolní sešli již potřetí ke Zpívání u vánočního stromu. 
 

 AKCE PRO DĚTI  

 

 30. 1. měly školou povinné děti pololetní prázdniny, na tento den Kristýna Bielicová zorganizovala 
v Ježkově domě Dopoledne deskových her a turnaj v pexesu. 

 28. 2. odpoledne se v sále hostince U Hrdinů konal dětský karneval.  

 Dětský den se konal v sobotu 6. 6. odpoledne jako obvykle na místním hřišti.  

 5. 12. se uskutečnila akce s mnohaletou tradicí, vánoční dílna s mikulášskou nadílkou. 

 Noc s Andersenem tento rok připadla na 27.3. Organizátorka doubravické Noci, Kristýna Bielicová, 
akci pojala v duchu Harryho Pottera.  

 Ve čtvrtek se scházejí maminky s malými dětmi pod vedením Kristýny Bielicové v Ježkově domě 
v rámci oddílu Doubraváček junior. 

 31. 10. se v Ježkově domě uskutečnila tvořivá dílna Vyrábíme z dýní.  

 7. 11. se konal třetí ročník Halloweenské cesty, akce byla opět velmi úspěšná, na start přišlo více 
než osmdesát dětí, velká část byla přespolních. Protože děti chodily v doprovodu svých rodičů či 
prarodičů, tak Halloweenskou cestu absolvovalo okolo 300 lidí.  

 Již potřetí se poslední den v roce vydaly děti na Silvestrovskou cestu za pokladem, s cílem u velkého 
Zátluckého rybníka. 

SPORT 

 Jedinou sportovní akcí na hřišti byl 5. ročník turnaje pro hráče nad 35 let, Veteran Cup. Konal se 

v  sobotu 29. 8. za účasti tří družstev.  
 



 

JK ZÁLESÍ  

 Jezdecký klub na Zálesí sezónu zahájil akcí Příkopy, pak členové organizovali zálesácké pálení 
čarodějnic.  Poté přišly na řadu závody, příprava a realizace těch na Zálesí (30. 5. a 15. 8.), ale i účast 
jejich koní jinde.  Mezitím se členové klubu několikrát sešli ke společnému posezení a již po deváté 
absolvovali společnou předvánoční večeři.  

OSTATNÍ 

 

 V rámci Tříkrálové sbírky se v kasičkách koledníků sešlo 3 356,-Kč, které byly následně odevzdány 
královédvorské Charitě. 

 Proběhly dvě úklidové akce, tradiční Příkopy a Ukliďme Doubravici („dceřiná“ akce celostátního 
projektu Ukliďme Česko). 

 Již více jak rok každý pátek před 17. hodinou přijíždí k budově OÚ automobil s mlékem a mléčnými 
výrobky z farmy Mejsnar z Kunčic nad Labem. 

 Na jaře v areálu bývalé pily zahájilo provoz zahradnictví. 

 Od listopadu v pondělí a ve středu probíhá v Ježkově domě výuka angličtiny. 

 Na jaře a v průběhu léta se v Ježkově domě každou neděli cvičilo s Denisou, od října se ve čtvrtek 
cvičí s Luckou. 

 Doubravický občasník vyšel v tomto roce pouze třikrát, v únoru, červenci a listopadu. 

OBYVATELSTVO 

 

 Do roku 2015 vstoupily Doubravice, Zálesí a Velehrádek dohromady s 384 obyvateli.  

 K 31. 12. 2015 se celkový počet obyvatel snížil na 382.  

 V tomto roce se narodilo pět dětí, samí chlapci, sedm občanů zemřelo. K trvalému pobytu se v obci 
přihlásilo 12 občanů, naopak trvalý pobyt 9 občanů odhlásilo. 

POČASÍ 

 

 Rok byl teplotně nadprůměrný a mimořádně suchý, živelní pohromy se naší obci naštěstí vyhnuly. 

 V úterý 31. 3. sehrálo počasí divadlo a bylo opravdu aprílové: Dopoledne intenzivně sněžilo, 
napadlo asi 5-7cm sněhu, po poledni se sníh změnil v déšť, všude čvachta. Chvíli svítilo sluníčko, 
náhle se přihnaly tmavé mraky, zesílil vichr a z nebe padaly krupky, velké dešťové kapky i sníh, za 
několik minut opět vykouklo slunce, tak jsme mohli na náhle vyjasněné obloze obdivovat dvojitou 
duhu, ta byla za několik minut vystřídána dalším poryvem větru, který vyvracel stromy, ničil 
skleníky, odnášel nepřipevněné věci. Večer vypadl elektrický proud, porucha byla opravena až 
dlouho po půlnoci. 

 Víkend 7. - 8. 3. byl krásný, sluníčko hřálo, lidé pracovali na zahrádkách, vyjeli cyklisté i motorkáři, 
zaplněná byla i zahrádka v hospodě. Odpolední teploty ve stínu byly kolem 14°C, na sluníčku 
samozřejmě mnohem více.  

 V pátek 13. 3. jsme pozorovali částečné zatmění Slunce, u nás bylo asi 73% a vrcholný okamžik 
nastal v 10.46.  

 Když dětem začaly letní prázdniny, nastalo i opravdu letní počasí, teploty začaly stoupat do 
tropických hodnot. Extrémní horka kolem 35 °C trvala do 8. 7., kdy byla ukončena bouřkou a 
ochlazením až o 20 °C, pak teploty opět pozvolna stoupaly. Velmi teplý den byla středa 22. 7., 
někde teploty dosahovaly 37°C, v Doubravici 35 °C. Bylo velké sucho, meteorologové tvrdili, že 
největší za 12 let, hrozily lesní požáry, žně začaly už v polovině července. Ochlazení přinesla sv. 
Anna. Sucho pokračovalo i v srpnu, meteorologové již mluvili o největším suchu za posledních 50 
let. Nejteplejší dnem měl být pátek 7. 8., denní maxima byla překročena na mnohých stanicích, 
absolutní maximum překročeno nebylo. U nás 37,5 °C, stejně tak i v sobotu 8. 8., teploty nad 35 °C 



 

a sucho se držely i další dny. Červenec a srpen byly tak nejteplejší měsíce za historii měření 
v Klementinu, v červenci průměrná teplota 25 °C, červen-srpen 22,5 °C.  

 Suchý byl i podzim, houbaři si neužili plných košíků.  

 Velmi teplá byla i první polovina listopadu, v neděli 8. 11. byl nádherný slunečný den, padaly teplotní 
rekordy, na jižní Moravě 21 °C, u nás kolem 17 °C, zaplnila se i zahrádka v hospodě, kde právě 
probíhaly Svatomartinské hody.,  

 První sníh padal v neděli 22. 11., teploty byly nad nulou, tak sníh po chvilce roztál. 

 Také prosinec byl nadprůměrně teplý, na Vánoce i svátky vánoční jsme si užívali jarní počasí, 
polojasno až skoro jasno a odpolední teploty 10 – 12 °C. 

Lucie Baliharová 

Z KRONIKY OBCE DOUBRAVICE 

Rok 1924 – pokračování 
Lidová škola hospodářská – Lidová škola hospodářská vyučovala v 1. ročníku. Zapsáno bylo 15 žáků. 
Správcem školy byl Frant. Josífko, st. Odborným zemědělským předmětům vyučoval František Machek, 
rolník. Ministerstvo zemědělství vybavilo školu četnou odbornou zemědělskou literaturou, ale rolníci knih 
málo využili. 13. 3. pořádala škola veřejnou přednášku O katastru a daních. Přednášel Ing. Lhotka. Účast 50 
osob. 
Sport. výroba – Výrobu sáněk a lyží zaváděl kolář Josef Kunc. Hlavním pracovníkem v tomto oboru byl 
tovaryš Josef Machek, který pocházel z Krkonoš, kde výroba sportovních věcí byla zavedena. Postupně do 
výroby sportovních věcí se zapracovával Josef Holan, kolář. Sport byl u nás oblíben hlavně mezi mládeží. 
Sklářství – Firma Finger a spol. měla výbornou konjunkturu. Zaměstnávala 120 dělníků. Mzdy byly nízké. 
Domáčtí dělníci nebyli ani nemoc. pojištění. Organisováni nebyli. Pracovali doma s petrolejem. Obarvené 
perle byly posílány do Jablonce nad Nisou, kde bylo středisko sklářství, a odtud byly expedovány do celého 
světa. 
Politické spolky – Politická organisace zde byla pouze Národní demokracie. Předsedou byl říd. učitel 
František Josífko. Nepochopitelné bylo, že u organisace byli také dělníci. Organisace pořádala společně 
s městskou organizací 10. 5. na Zálesí Slavnost květů. 
Národní Jednota Severočeská - Národní jednota severočeská čítala 86 členů. Jednatelem byl učitel Josef 
Černý, který současně vedl divadla.  N. J. S. se věnovala divadelnictví, z výtěžku divadelních představení 
podporovala N. J. S. v pohraničí, místní žactvo a knihovnu. Josef Černý vedl také divadla u tělovýchovné 
jednoty Sokol a večírky u hasičského sboru. Měl kruh spolupracovníků, kteří mu ochotně v práci pomáhali. 
Byly to doby radostného rozmachu kulturních pracovníků v obci. Doubravice vedla celé okolí. Veškeré 
podnikání bylo občanstvem místním i okolním hojně podporováno. 14. 3. pořádala N. J. S. divadelní 
představení Dražba na nevěstu od Stěžerského, 400 lidí. 23. 3. div. představení opakováno. 30. 3. 
podniknuto nacvičené představení v Nových Lesích. Herci sklidili zaslouženou pochvalu. 20. 4. hrány Tvrdé 
palice od Votruby, 300 lidí. 23. 11. hrán Otec božího lidu od Berana, 300 lidí. 14. 12. Následky dostaveníčka, 
25. 12. a 28. 12. Kráska ze Šumavy od Fořta, 700 osob. Pěstovány hry se zpěvy. 7. 9. sehrála u nás 
pohostinsky N. J. S. ze Starobucka divadelní hru Moderní Xantipa, 300 osob. V měsíci dubnu v obci 
účinkovali ruští studenti, studentky a různí běženci. Předvedli ruské tance, zpěvy sborové i jednotlivců. 
Z tanců se líbil kozáček a zpěvy s balalajkou. Všechna představení byla provedena v ruských národních 
krojích.  Tímto způsobem si vydělávali na živobytí.  Z Ruska utekli po Velké říjnové revoluci. U nás 
dostudovali.  Na darech věnovala N. J. S. 500, - Kčs místnímu sboru dobrovolných hasičů na motorisaci 
stroje a Kčs 25,- odborům v pohraničí. 
Sokol – Ve valné hromadě těl. jed. Sokol konané dne 7. 2. zvoleni: František Machek, starostou, Josef 
Štěpán, místostarostou, Rudolf Baryhar, náčelníkem, Marie Folová, náčelnicí, Josef Černý, jednatelem a 
vzdělavatelem, Emil Stuchlík, pokladníkem, Mil. Nosková, knihovnicí. Cvičební ruch byl čilý a zdařilý. Cvičily 
veškeré složky Sokola. Založen lyžařský odbor a pokračováno v úpravě cvičiště. Do místní osvětové komise 



 

zvolen jednatel Josef Černý. 9. 3. pořádána beseda s divadelním představením Pod vlastním krovem. 
Proslov o TGM měl vzdělavatel. 24. 8. hudební koncert. Dirigoval učitel František Zlatník ze Dvora Králové. 
14. 9. tělovýchovná besídka nejmenších cvičenců. 28. 10. tělovýchovná besídka všech složek. Hudbu cvičila 
Boženka Stránská, orchestr řídil Emil Stuchlík. Proslov vzdělavatel, recitace, učitel František Josífko, ml. 
Vzdělavatel pronesl před šikem 39 proslovů. Ples byl 19. 1. a 16. 5. společný výlet na Zvičinu. Připravena 
vzpomínka na jednatele v době, kdy ležel raněný v nemocnici v Rožnově na Slovensku.  
12. 6. I. a II. třída školy výlet do Českého ráje. Vedla učitelka M. Rückrová. 12. 6. – 15. 6. III. třída podnikla 
výlet do Prahy. Vedl učitel Josef Černý s chotí Marií Černou. 
(kráceno, pokračování příště) 

Lucie Baliharová 
 

NĚMÍ SVĚDCI HISTORIE NAŠICH PŘEDKŮ 

 Dennodenně kolem nich chodíme či jezdíme, 
téměř si jich nevšímáme, bereme je jako součást krajiny 
nebo našeho vesnického prostředí, pro většinu z nás 
jsou maximálně tak orientačním bodem v terénu nebo 
součástí místních názvů.  Mám na mysli kříže, boží 
muka, kapličky, smírčí kříže, sochy svatých a další 
drobné pomníčky, tedy objekty, jež jsou souhrnně 
označovány pojmem drobná sakrální architektura.  
 Objekty drobné sakrální (bohoslužebné) 
architektury vyjadřují vztah člověka, našich předků, 
k Bohu i krajině a představují důležitý krajinotvorný 
prvek. Stavěly se na význačných místech, na 
křižovatkách cest, ve středu obce, u jednotlivých domů. 
Vyjadřovaly duchovní potřeby našich předků, byly 
výrazem zbožnosti, pokory či poděkování. Jejich 
umístění nebylo náhodné, vždy mělo nějaký důvod, 
jejich historie je však už mnohdy zapomenuta. Velké 
množství těchto památek vzniklo v období baroka, které 
se vyznačovalo svou spiritualitou, další významnou vlnu 
jejich budování přineslo století 19. Druhá polovina 
minulého století sakrálním památkám příliš nepřála, po 
roce 1948 chátraly a často jako symboly nepřátelské 
ideologie byly bourány. Hříchy vůči duchovnímu odkazu 
našich předků se v posledních letech snaží mnohé obce 
napravit a tyto drobné památky, většinou s využitím 

dotačních finančních prostředků, opravují.  I naše obec by ráda památky uvedla do důstojného stavu a má 
v plánu postupně všechny zrestaurovat, zatím jsou vyřizovány majetkové vztahy a pak se bude čekat na 
vhodný dotační titul… 
Než budete číst dál, zkuste si vybavit všechny drobné sakrální památky v Doubravici, na Velehrádku a Zálesí. 
  Začnu „odspodu“, tedy od Velehrádku: boží muka na křižovatce Velehrádek – Lanžov – Bílé 
Poličany, v Doubravici kříže u domu č. p. 12, mezi kaštany u domu č. p. 86 a u domu č. p. 161, dále smírčí 
kříž v příkopě u silnice ke hřbitovu, ten neoddělitelně patří k druhému smírčímu kříži u autobusové zastávky 
k Zábřezí – Řečici, v centru Doubravice kaplička. Na Zálesí najdete barokní kříž u silnice pod mohutnou lípou 
a polorozpadlý kříž u cesty poblíž domu č. p. 6. Pokud jsem na nějakou sakrální památku zapomněla, dejte 
mi to prosím vědět. Na území našich obcí najdete ještě jiné památky, ty však pod pojem sakrální nespadají, 
myslím tím pomníky válečným obětem – v Doubravici památník padlým z obou světových válek, na hřbitově 

Opravená kaplička 



 

hrob rudoarmějců a na samém vrcholu Záleského vrchu pomník padlým vojákům z prusko-rakouské války 
roku 1866. Vlastní kapitolou jsou pak památky funerální a sepulkrální, jež najdeme na hřbitově, tedy 
spojené fenoménem smrti a pohřbívání (náhrobky, hrobky, sochy a sousoší jako součásti hřbitovů). 
 V dalších číslech Doubravického občasníku bych se ráda objektům drobné sakrální architektury blíže 
věnovala, mám v úmyslu popsat jejich současný stav a v mezích svých znalostí ztvárněnou symboliku. 
Nemám bohužel časové možnosti pátrat v archivech po jejich historii, proto uvítám vzpomínky pamětníků, 
případně tradované příběhy vztahující se k památce (památka má přece cosi do činění s pamětí) či místu.  
V příštím čísle Smírčí kříže 

Lucie Baliharová 

V POŘÁDKU 

Jedu dolů od královédvorského nádraží a v lipové aleji opatrně přibrzdím. Mezi stromy se míhají oranžové 
reflexní vesty a mně je jasné, že královské stromy už zase zaměstnávají plno lidí – z těch lip pořád něco 
padá! A po sté si uvědomuju, jak naše krajina i města zkrásněla. 
A nejde jen o pěkná a uklizená centra měst. Ony zhezkly i vedlejší ulice, i domy na vesnicích. Důležité je, že 
nejen domy. Vesnice mívají upravenou náves, tráva je posečená, mnoho kapliček, božích muk a památníků 
je opečováno, upravené jsou i příkopy kolem silnic, je mnohem méně divokých skládek. 
Napadlo vás někdy, že pořádek a péče o veřejný prostor jsou nejen znakem civilizovanosti, ale též 
znamením, že společnost žije v klidu a relativním bohatství? Je vůle a jsou k dispozici prostředky k tomu, 
aby se uklízelo. Veřejný pořádek znamená, že snaha společnosti uklízet je silnější než lenost a arogance lidí 
dělajících binec.  
Nepořádek a špína jdou spolu s lidmi. Na tom není nic divného, však s ním denně bojujeme i doma. Uklízet 
se musí, stejně jako je třeba pracovat, aby měl člověk živobytí. Důležité je, že uklizený veřejný prostor mluví 
nejen o péči, ale obvykle i o bezpečí.  
Však jste určitě slyšeli o teorii rozbitých oken, kde je dokázáno, že pustnutí veřejného prostoru se pojí 
s nárůstem kriminality, a v krajním případě se tak dokážou proměnit v ghetta i původně slušné a příjemné 
části měst a vesnic. Návrat z tak bezútěšného stavu pak vyžaduje nesrovnatelně víc úsilí, než prostá snaha 
uklízet a na pořádku trvat. 
Tak, jako je v lidské společnosti stále přítomný boj dobra se zlem, je i boj s nepořádkem nekončící ságou. 
Začátkem měsíce dubna u nás na vsi budeme jako každý rok čistit příkopy přilehlých silnic. Už teď, když jedu 
autem, zaznamenávám, kolik práce nás zase čeká!  
Nebudeme rytíři na bílých koních, ale lidé v reflexních vestách, kteří v rukavicích a s velkými pytli půjdou do 
boje s nepořádkem, lidskou bezohledností a lhostejností. A třeba i na chvíli zvítězíme:))  

Dagmar Ruščáková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud chcete přiložit ruku k dílu, přijďte v neděli 3. dubna v 9 hodin na autobusovou zastávku 

v centru obce. Vesty a rukavice s sebou, pytle zajištěny. Bude nás víc a nepříjemných překvapení 

v příkopech se nebudeme bát nic! 

AKCE PŘÍKOPY 2016 



 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBENEC 

CO SE DĚLO V ZŠ DUBENEC OD LEDNA DO BŘEZNA      www.zsdubenec.cz 

 

 Už poněkolikáté nás potěšili členové dramatického kroužku pod vedením paní vychovatelky Bc. Jany 
Šebkové svým vystoupením. Na to pořádané ve čtvrtek 21. ledna jsme do školy přizvali i okolní mateřské 
školky a děti ze ZŠ ve Velichovkách. Připraveny pro ně byly dvě pohádky – O Červené karkulce, kterou 
sehráli herci a herečky z 2. stupně, a O Popelce v podání mladších školáků. To, že pozornost udrželi po celou 
dobu i ti nejmenší diváci, je důkazem, že představení bylo sehráno s nasazením profesionálů. Představení 
mělo reprízu v pátek 12. února a tentokrát se hrálo pro děti z naší školy. 
 
 Do zajímavého projektu se přes zimu pustili šesťáci. Využili nabídku ochránců přírody z KRNAP a 
vzali si do opatrování malého ježka, který by v přírodě zimu nepřežil. Pracovník KRNAP pan Ing. Daniel Bílek 
na podzim dětem předal ježka zbaveného všech parazitů spolu s instrukcemi, jak o něj pečovat. Poznatky od 
pana Bílka spolu s dalšími zajímavostmi ze života ježků zpracovali šesťáci do krátké interaktivní prezentace, 
na kterou postupně zvali zejména mladší školáky. Pomohli tak dobré věci jak záchranou Bodlinky, tak 
rozšířením vědomostí dětí o životě ježka západního.  
 
 V pondělí 1. února jsme ve školní tělocvičně přivítali skupinu filharmoniků z Hradce Králové. 
Tříčlenné těleso s názvem Trijo Bájo představilo hudební pohádku Tři veteráni pro hoboj, klarinet, příčnou 
flétnu a pikolu. Autorem hudby je pan učitel Mgr. Lukáš Pelc. 
 
 Školní družina využila nabídku DDM Jednička ze Dvora Králové a ve spolupráci s jeho pracovníky 
uspořádala pro děti šermířské odpoledne. Pan Vladimír Jiřička nás znovu překvapil nejen svými historickými 
znalostmi, ale i působivým středověkým úborem, zbraněmi a bojovým nasazením při praktických ukázkách. 
Možnost vyzkoušet si ovládání středověkých zbraní byla pro děti dalším lákadlem. Akční odpoledne se 
výrazně protáhlo a skončilo bez jakékoli újmy na zdraví. 
 
 Druhá polovina února znamenala pro některé žáky výjezd na okresní kola ve vědomostních 
soutěžích. Nejprve jsme drželi palce Pavlíně Všetečkové a Michalovi Dohnalovi z 6. třídy, kteří se zúčastnili 
okresního kola zeměpisné olympiády ve Dvoře Králové nad Labem. Pája obsadila 4. místo, Michal se umístil 
na 19. místě. 18. února jsme se vydali s Anetou Rejlovou z 9. třídy a Jakubem Huňatem ze 7. třídy do 
Hostinného na okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. Soutěž se skládala ze dvou částí – poslechové a 
konverzační. Jakub se v kategorii I. A umístil na 5. místě. Aneta soutěžila v kategorii II. A a obsadila 6. místo.  
 
 Již několik let pořádáme na 1. stupni recitační soutěž. A za tu dobu nám ve škole vyrostli zdatní 
recitátoři. Z třídních kol postoupili vždy tři nejlepší soutěžící a ti se utkali 9. března ve školním kole soutěže. 
V nejmladší kategorii zvítězil Kryštof Janeček, na druhém místě se umístila Justýnka Balcarová a na třetím 
místě Adam Modrý. V prostřední kategorii obsadil Jára Horký první místo, druhá byla Kája Holubová a třetí 
Štěpán Janeček. V nejstarší kategorii se stal vítězem Matěj Horký, na druhém místě skončil Radek Holub a o 
třetí místo se podělili David Lacina a Adélka Klofáčová. Diváci ocenili jejich výkony mohutným potleskem. 
 
 

JEDNOU VĚTOU:  

 Michal Dohnal ze 6. třídy získal 1. místo v soutěži s názvem „Vyzbroj si svou babičku“ vypsanou 
Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje. 

 Žáci 2. stupně strávili několik hodin tělesné výchovy bruslením na stadionu ve Dvoře Králové a 
plaváním v hořickém bazénu. 

http://www.zsdubenec.cz/


 

 V pondělí 7. března zahájil svou činnost nový kroužek sebeobrany pro dívky z 2. stupně. 

 Ples Unie rodičů se konal v pátek 19. února od 20 hodin v Penzionu Na Faře v Dubenci. Výtěžek z 
plesu posílil účet Unie rodičů o 4 420,- Kč. 

 K letošnímu zápisu se dostavilo se svými rodiči celkem 17 budoucích prvňáčků, těšíme se s nimi na 
shledanou v září. 

 Děti z prvního stupně navštívily divadelní představení Čert a Bára v královéhradeckém Draku. 

 Druhý stupeň se kulturně vyžíval na představení „Čert tě vem“ v Hankově domě. 

 Lyžařský výcvik 7. třídy proběhl od neděle 13. března do pátku 18. března na Sagasserových 
boudách v Krkonoších.  

 Čtenářskou Noc s Andersenem pro děti z 1. stupně plánujeme na pátek 1. dubna. 

 V dubnu zahajujeme jarní sběr papíru. 
Aleš Malý, ředitel 

 
 

POZVÁNKA 

 
Ráda bych Vás pozvala na již 3. ročník akce doubravické knihovny a Klubu dětských knihoven SKIP ČR, Noc 
s Andersenem. Letos se naše Noc jmenuje Nocujeme s ČTYŘLÍSTKEM.  
Pojďte v pátek 1. dubna 2016 společně s Fifinkou, Pinďou, Bobíkem a Myšpulínem za velkým 
dobrodružstvím. 
Program je rozdělen na dvě části:  
Odpolední začíná v 17 hodin v knihovně a končí ve 21 hodin.  
Večerní s přespáním bude končit v sobotu 2. dubna v 9 hodin.  
Akce je určena pro všechny věkové kategorie. Přespat mohou i menší účastníci. Večerní program a přespání 
se uskuteční v klubovně v Ježkově domě. Zajištěna je strava, pitný režim a pedagogický dozor. 
Přihlášky jsou k dispozici v knihovně a na webu www.doubravice.cz. 
Další info a bližší informace u mě na tel. 605 456 740. 
Těším se na Vás společně se ČTYŘLÍSTKEM. 

Kristýna Bielicová 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 

 Sběr starého železa (květen) 
 Vítání občánků (květen) 
 Dětský den (červen) 
 Divadelní představení Maják v podání Doubravických ochotníků (zatím nikdo neví kdy ) 

 

 

http://www.doubravice.cz/


 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Významná životní jubilea oslavili a oslaví: 

leden - Karel Anderle, Miloš Vondrouš, Vladislava Janečková 

únor - Vít Paula, Jaroslav Hrdina, Antonín Seifrt, Miloš Jirousek, Jana Strnadová 

březen - Miluše Vondroušová, Milada Novotná 

květen - Jana Bezstarostová, Jaroslava Pavlíčková, Zdeněk Haňáček, Zdenka Jarolímková, Ladislav Pik 

Miluška Mašková, Jaromír Balihar 

červen - Anna Derdová, Marta Kozová, Karel Hrdina 

Srdečně blahopřejeme! 

PRO BYSTRÉ HLAVY 

 

____________________________ (tajenka) 
se narodil ve Dvoře Králové nad Labem v roce 1889 
jako čtvrté z pěti dětí. 
Vystudoval několik uměleckých škol. 
Pro nás nejznámějším jeho dílem je socha Babičky s 
dětmi v Ratibořicích z roku 1921. 
Další známá sochařská díla: Úzkost, Hamlet, Hlava, 
Don Quijote, Sedící žena, Boje legií, atd. 
Byl jedním z českých představitelů kubismu. Působil 
také jako profesor na Umělecko-průmyslové škole v 
Praze. 
Zemřel v roce 1927, utopil se v Praze ve Vltavě. 

 

Ing. Josef Brož 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešení: OTTO GUTFREUND (prosba, katoda, patina, kvočna, pagoda, kouzla, pětina, kofola, porada, kresba, poutka, Kanada, Padova) 

P     A  pokorná žádost 

K     A  záporná elektroda 

P     A  měděnka 

K     A  kvokající slepice 

P     A  asijský chrám 

K     A  čarovné jevy 

P     A  pátý díl celku 

K     A  nealkoholický nápoj 

P     A  konzultace 

K     A  výkres 

P     A  ouška k zavěšení 

K     A  severoamerický stát 

P     A  město v severní Itálii 
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