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Samotné výročí 

připadá na 4. října 

 

500, pět set let, polovina milénia, odstavec, možná stránka z historie lidské společnosti, mžik 

v historii Země, a přitom kolik lidských osudů, kolik radosti i bolesti, hrdinských činů i zrad. 

500 let na malém kousku naší země, na zcela nepatrném „bodě“ naší planety. Točit tak 

časostrojem na zpětný chod a rozmotávat životy celých generací obyvatel spjatých s tímto místem 

pevnými kořeny nebo osudy těch, kteří se tu jen nakrátko, na pár let či na jeden lidský život 

„mihli“!  

Kolika stopami lidských nohou je toto místo popsáno? 

Kolik životů se tu zrodilo a kolik životních poutí zde bylo dovršeno? 

Jak moc se toto místo změnilo, kolik domů zaniklo, kolik cest a cestiček bylo rozoráno či 

zapomenuto?  

Více jak pět set let tu lidé pracovali a žili svými každodenními radostmi a starostmi, jejich životy 

se potýkaly někdy více, jindy méně s převratnými historickými událostmi a s událostmi ryze 

regionálními či obecními, v běhu času se měnily jejich pracovní prostředky, móda, zábava, …, ale 

stejně jako my toužili po lásce, štěstí a bezpečném domově. 

 

 

 

Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí 

Vychází: 26. května 2013, počet stran 6, zdarma 

 

 

Den D, 8. června, se nezadržitelně blíží, přípravy na oslavu 500. výročí od první písemné 

zmínky o Doubravici jsou v plném proudu. Ráda bych Vám jejich průběh shrnula a nastínila fáze, 

které má přípravný tým již za sebou, a ty, které se teprve budou realizovat. 

Tento den  roku 1513, jak se píše v zemských deskách 

českého království, prodali synové vladyky Bořka z Poličan 

Majnušovi Bukovskému z Hustířan  tvrz Poličany s dvorem 

plužním, s poplužím a několik vsí, mezi nimi byla právě část 

Doubravice. V různých vlastivědných sbornících či knihách se 

většinou v souvislosti s Doubravicí a Velehrádkem uváděl rok první písemné zmínky 1542. K tomuto 

nedopatření došlo v souvislosti s tím, že zemské desky roku 1541 shořely při požáru Pražského hradu, 

po této události byli majitelé statků vyzváni, aby učinili vklad do nově založených zemských desek, 

což Majnuš Bukovský splnil roku 1542. 

My 500. výročí oslavíme již v červnu, uznejte, že říjen není na venkovní oslavy právě ideální. 
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První 

podnět aneb 

Kdo za to 

může 

Obecní znak 

a vlajka 

Schůzky 

Od pátku 24. května budou na 

výlepových místech po Dvoře 

Králové umístěny plakáty, do 

okolních vesnic je rozvážíme 

sami. Komunikaci s medii má 

na starosti pan Paula. 

Vybavuji si 

situaci, v létě 2010 

s Karlem Hrdinou 

ml. pomáháme jeho 

otci s přípravou 

výstavy Doubravice 

ve starých 

pohlednicích, prohlížíme jednotlivé historické 

pohlednice a také kalendář roku 2008 

Trutnovsko – města, obce, vesnice, osady na 

starých pohlednicích. Samozřejmě hledáme 

pohled Doubravice a nacházíme jej v 36. 

týdnu, pod ním text „Doubravice: první 

zmínka r. 1513, pohlednice z roku 1902“. 

Stejný pohled nacházíme i ve sbírce pana 

Hrdiny st., viděli jste ho na výstavě, a pokud 

jste si zakoupili knihu vydanou u příležitosti 

této výstavy, najdete ho na straně 8. Karel 

zareagoval: „Hele, za tři roky to bude 500 let, 

to by se mělo oslavit!“ Tak začal celý ten 

maraton, který by měl být završen letos 8. 

června.  

Informaci z kalendáře bylo potřeba 

prověřit, pan starosta poslal podnět do 

Okresního archivu v Trutnově, štafetu si 

převzal Národní archiv v Praze a odtud přišlo 

7. ledna 2011 potvrzení, že první písemná 

zmínka o obci Doubravice je z roku 1513. 

Přípravy na oslavy byly odstartovány. 

 

V rámci příprav oslav rozhodlo zastupitelstvo, že obec nechá 

zhotovit obecní znak a vlajku. Byl osloven heraldik Stanislav Kasík, který 

předložil návrhy čtyř variant obecního znaku a vlajky. Pan Kasík při 

tvorbě návrhů vycházel z etymologie názvů našich obcí a ze znaků jejich 

bývalých vlastníků a vypracoval tři varianty obecního znaku. Ke každému z předkládaných návrhů 

obecního znaku byl přiložen návrh vlajky.  Od 1. 8. 2011 byly tyto návrhy i s komentářem zveřejněny 

na webových stránkách obce a na obvyklých vývěsních místech. Občané i chalupáři měli možnost 

hlasovat o nejlepší z nich. Hlasy občanů se dostaly do nerozhodného stavu, konečné rozhodnutí bylo 

na zastupitelstvu. Rozhodnutí bylo předáno heraldikovi p. Kasíkovi a následně spolu s žádostí o 

udělení těchto symbolů na heraldickou komisi Parlamentu ČR k připomínkování a schválení. 8. 11. 

2011 byl danou komisí schválen návrh znaku a vlajky naší obce a předsedkyni Poslanecké sněmovny 

bylo doporučeno jeho udělení.  K samotnému aktu udělení obecního znaku z rukou předsedkyně 

Parlamentu ČR, paní Miroslavy Němcové, došlo 26. ledna 2012, zúčastnil se ho pan starosta Vít 

Paula.  

 

V květnu 2012 se ustanovil užší realizační tým ve složení Karel Hrdina 

ml., Kateřina Hornychová, Lucie Baliharová. Při několika schůzkách sestavili 

hrubý scénář plánovaných oslav. S tímto scénářem byli ke konci června 

seznámeni obecní zastupitelé a od této chvíle přípravy probíhají v kooperaci se zastupitelstvem. 

Přesněji řečeno několika zastupiteli: Liborem Sedláčkem, 

Milošem Valáškem a panem starostou Paulou. Termín oslav byl 

stanoven na sobotu 8. června 2013. Program, jeho náplň i 

jednotlivá stanoviště se na každé schůzce organizátorů, ke 

kterým se připojily i další dobrovolnice, Marie Malá a Renata 

Derdová, měnil. Prvotní plán programu oslav počítal s několika 

stanovišti a s vystoupením některé známé kapely. Na dalších 

schůzkách se pak hlavně vzhledem k finanční náročnosti a 

nepředvídatelnosti počasí i účasti návštěvníků plán programu zjednodušoval. Poslední variantou je, že 

všechny hlavní body oslav se budou koncentrovat do budovy obecního úřadu a na prostory v jejím 

okolí. 

I přes velké okleštění původního záměru bylo potřeba zařídit mnoho a mnoho věcí. Jistě 

vzpomenete na chalupáře z kultovního filmu Na samotě u lesa: „To máte…“ Takže to máte: pódium, 
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Almanach 

V této době se také vyráběly 

smaltované „vítací“ tabule, 

které budou umístěny na 

začátku Doubravice, 

Velehrádku i Zálesí poblíž 

dopravních značek 

oznamujících začátek obce. 

zvučení, el. přípojky, stoly, židle, lavice, stany, mobilní 

záchody, zajistit parkovací plochy, ukazatele, oslovit účinkující, 

jiné účinkující a zase  jiné účinkující, občerstvení, další 

občerstvení, řešení dopravní situace, zajistit fotografa, 

kameramana, zdravotníka, informovat hasiče, policii, zhotovení 

pozvánek, almanachu, razítka... Pan starosta Vít Paula 

s místostarostou Milošem Valáškem museli oslovovat příslušné 

orgány a organizace, např. Policii ČR, Technické služby ve 

Dvoře Králové atd., situaci konzultovat, žádat o povolení…. 

Paní Marie Malá kolem sebe sdružila tým, který dával dohromady adresy rodáků či bývalých občanů 

Doubravice, aby jim byly včas rozeslány pozvánky, dále shromažďovala fotografický a další materiál, 

který bude využit na výstavu, organizuje doubravické ženy, které na den oslav připraví (upečou) 

koláče a jiné sladké dobroty. Renata Derdová bude celou akci provázet svým slovem, tedy bude ji 

moderovat. Ing. Libor Sedláček s partou lidí ze Zálesí zajišťují vše kolem občerstvení – rožnit se bude 

prase a krůty, k tomu samozřejmě pivo, klobásy.  Katka Hornychová zajišťuje vše, co je spojené 

s propagací a tiskem, je hlavní spojkou s tiskárnou ARPA. Veškerou činnost koordinuje Ing. Karel 

Hrdina. 

 

Ani nevím, 

kolik týdnů jsme 

s Katkou Hornychovou 

strávily prací na almanachu (sborníku), tedy 

publikaci shrnující samostatné texty, které 

spojuje téma Doubravice. Sháněly jsme 

podklady, konzultovaly s pamětníky, žádaly o 

příspěvky, shromažďovaly fotografie… Ani 

nevím, kolikrát jsem pročítala záznamy 

v obecních kronikách, starší čísla Občasníků. 

Ani nevím, kolikrát jsme texty měnily, 

upravovaly… Důležitým okamžikem pro nás 

bylo požehnání pana starosty, že se v rozsahu 

almanachu nemusíme omezovat. Dále jsme se 

zaradovaly z finančního daru 20 tis. Kč, který 

na vydání almanachu poskytla Rada 

Královéhradeckého kraje. I když jsme 

almanachu věnovaly čas na úkor našich rodin, 

určitě nelitujeme, neboť během pátrání 

v pramenech i při poslouchání vzpomínek 

pamětníků jsme odhalily nejen mnohé z dějin 

obce, ale i z historie našich rodů, dostaly jsme 

se blíže „ke kořenům“. Almanach samozřejmě 

neaspiruje na dílo vědecké, jeho účelem má být 

shrnout ty nejdůležitější informace o 

Doubravici, Velehrádku a Zálesí.  

28. března Katka koncept almanachu 

odvezla do tiskárny ARPA, kde se připravuje 

k tisku. Katka se nadále k jeho grafické podobě 

vyjadřuje a na její pokyny se jeho tvář mění až 

do konečné verze.  Současně se v této tiskárně 

tiskly pozvánky a programy, většina z vás je 

již určitě našla v poštovní schránce, plakáty, 

trička s motivy obce (grafický návrh je opět 

dílem Katky, věnovala jej jako sponzorský 

dar), zhotovuje se pamětní razítko, banner… 

 Po prvním „nástřelu“ almanachu se 

text opět kontroloval, objevené chyby se 

opravovaly, znovu se koncept vytiskl, znovu se 

opravovaly chyby… 20. května Katka 

odevzdala další verzi po korektuře. Po 

závěrečných úpravách, které almanach ještě 

čekají, bude tisk této publikace odstartován. 

Do tisku se připravují též pohlednice. Focení 

se ujal Vlasta Hornych a tiskárna Arpa je opět 

zpracovává. Almanach, trička a pohlednice 

budou ke koupi na oslavách. 

 

 

 

 

 

Řešení ze stran 5 a 6: Tajenka: Zbyněk Žába (kouzla, klubka, kobyla, klenba, Kotěra, klikva, kněžna, Kocába, kambia, Kanada). 

Malířská zebra: Po silnici od Velehrádku přijede pan Dvořák. Kvíz: 1913,1961, 6, poblíž budovy OÚ, od Velehrádku k hájence, 325, Pro-

Metal D, prasata, 8, hnědou, 6 (2 žluté, 2 modré, 1 červený, 1 zelený), stojan na kola, 2, 5 stromů jírovce maďalu, hnědočervená a žlutá, 5, 9, 

3, „Pozor, děti!“, 27, 20, válka 1866, 418, třešně, smírčí kříž, 3, 425, perucký a koryčanský pískovec.  
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Výstava 

Pamětní 

strom 

Dětský 

koutek 

Regionální 

výrobky 

Na podzim roku 2010 pan Karel Hrdina st. připravil výstavu starých 

pohlednic vztahujících se k Doubravici, případně k nejbližšímu okolí. Setkala se 

s velkým úspěchem, takže bylo zcela samozřejmé, že v určité podobné verzi, o 

něco rozšířené a o něco zredukované, by měla být součástí oslav. Pro výstavu, nejen pohlednic, ale i 

fotografií, plakátů, kronik… bude vyhrazena zasedací místnost na OÚ. S její instalací začínáme od 

pondělí 3. června. 

Na počest událostí, které jsou hodny zapamatování, se obvykle vysazují 

pamětní stromy, v naší zemi to jsou obvykle lípy. Během oslav také pamětní 

strom zasadíme a to na místo budoucího parčíku u Ježkova domu. Toto místo 

zatím slouží, nebo spíše už neslouží, jako dětské hřiště. Zbývající z původního 

vybavení bude přemístěno k fotbalovému hřišti, pozemek zplanýrován a později 

upraven podle návrhu Pavla Hlavatého. Pamětním stromem však nebude lípa, ale pro navrženou 

parkovou úpravu vhodnější sakura. Už samotný převoz pamětního stromu k Ježkovu domu by měl být 

atrakcí, v plánu je totiž před převozem ozdobit povoz (malý traktůrek bez startéru z 50. let s vlekem) 

jako alegorický vůz a v průvodu jej následovat na místo výsadby stromu. U této příležitosti bude také 

otevřen Ježkův dům a zájemci si budou moci jeho prostory prohlédnout. 

Při přípravě oslav myslíme i na děti, pro ně bude sloužit „dětský 

koutek“, z jehož nabídky neprozradíme vše, aby zbylo také nějaké překvapení. 

Děti si s Katkou Hornychovou budou moci namalovat porcelánové hrnečky, 

s místními hasiči ruční stříkačkou cílit na plechovky, Kristýna Bielicová 

s pomocníky připravuje slaňování a spoustu dalších aktivních her. 

Naše pozvání přijali i někteří regionální výrobci potravin, např. 

řezník a uzenář z Jaroměře, holandské sýry z Lázní pod Zvičinou, 

Miletínské Modlitbičky, Hořické trubičky, medovina ze Zábřezí…. 

Místnost v přízemí obecního úřadu bude vyčleněna pro malířku a 

foukačku vánočních ozdob, které návštěvníkům předvedou svou zručnost 

při výrobě, jejíž tradice je s naší obcí úzce spjata. Výrobky DUV Vánoční ozdoby se tu budou i 

prodávat. 

 

Snad jsem neprozradila úplně všechno a nějaké překvapení, doufejme milé, zůstalo zatím utajeno. 

Jak je zřejmé, na oslavy se připravujeme opravdu dlouho a zodpovědně, ale co nemůžeme naplánovat, 

je počasí. Vkládáme se s do rukou Medardových a věříme, že své kápě spustí nejdříve 9. června. 

Lucie Baliharová 

Doplňovačka – doubravický rodák 

K     A  výkony eskamotéra 

K     A  svitky motouzu 

K     A  klisna 

K     A  oblouková konstrukce 

K     A  český architekt 

K     A  bahenní rostlina 

K     A  panovnice 

K     A  přítok Vltavy 

K     A  rostlinná pletiva 

K     A  severoamerický stát 

Byl významný český egyptolog. Byl žákem a také 

nástupcem Františka Lexy. Významným způsobem 

se podílel na založení Československého 

egyptologického ústavu a na jeho prvních 

výzkumech v Núbii v rámci záchranné 

akce UNESCO před zprovozněním Asuánské 

přehrady. Vedl výzkum v Ptahšepsesově 

mastabě v Abúsíru. Za významné je dodnes 

považováno 

jeho francouzské vydání Ptahhotepova naučení a 

 anglické vydání skalních nápisů z Núbie. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Egyptologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Lexa
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_egyptologick%C3%BD_%C3%BAstav
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_egyptologick%C3%BD_%C3%BAstav
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAbie
http://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asu%C3%A1nsk%C3%A1_p%C5%99ehrada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asu%C3%A1nsk%C3%A1_p%C5%99ehrada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ptah%C5%A1epses
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mastaba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%BAs%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francouz%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ptahhotep
http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihy_moudr%C3%BDch_rad_do_%C5%BEivota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAbie
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Pro bystré 

hlavy 

1. Jaký je letopočet na kapličce?  

2. Jaký letopočet je na budově obecního úřadu?  

3. Kolik jmen padlých za druhé světové války je na Pomníku padlých ?  

4. Kde byste v Doubravici našli na vývěsce podrobnou mapu zdejšího okolí?  

5. Která silnice vedoucí přes náves je značena jako hlavní (s předností v jízdě)?  

6. Jaké číslo má tato hlavní silnice?  

7. Jak se jmenuje firma, která se nachází vedle skladu Vánočních ozdob?  

8. Co se teď chová v bývalém kravíně JZD?  

9. Kolik širokých schodů vede k bývalému vchodu do bývalé prodejny Jednoty?  

10. Jakou barvu mají dveře u bývalé hasičárny (nyní sklad majetku obce vedle domu paní 

Veverkové)?  

11. Kolik kontejnerů stojí vedle budovy obecního úřadu a jakou mají barvu?  

12. Jaký předmět stojí těsně u lavičky před hlavním vchodem do budovy obecního úřadu?  

13. Kolik řad dlaždiček tvoří chodníček podél budovy obecního úřadu (od stromu ke vchodu do 

budovy)?  

14. Jaké stromy rostou kolem křížku u bývalého hostince U Machků (Noskovi)?  

15. Jaké dvě barvy jsou na vratech nové hasičárny?  

16.  Kolik zarámovaných obrázků visí na zdi v chodbě v přízemí v budově obecního úřadu?  

17.  Kolik oken je v průčelí Ježkova domu?  

18. Kolik laviček je před Ježkovým domem?  

19. Jaká dopravní značka je vedle zrcadla u Ježkova domu?  

20. Kolik kilometrů to je podle směrových tabulek z naší návsi do Hradce Králové?  

21. Jaké popisné číslo má hospoda?  

22. Na Zálesí v zahrádce u domu č. p. 16 se nachází pomník. Co připomíná?  

23. Jaká nadmořská výška Doubravice je uvedena na novém rozcestníku na kraji lesu u 

Havlíčkových?  

24. Jaké stromy převažují v ovocném sadu na Velehrádku?  

25.  Jaký kamenný objekt se nachází v příkopě vpravo od silnice ve vzdálenosti asi 100 m od 

hřbitova směrem k Doubravici?  

26. Kolik vojáků Rudé armády má společný hrob (jména psána azbukou) na Doubravickém 

hřbitově?  

27.  Jaká nadmořská výška je uvedena u Čertových hradů?  

28. Jakými druhy pískovce jsou tvořeny skalní útvary Čertových hradů? 

Lucie Baliharová a Josef Brož 

Malířská zebra             (Řešení všech úkolů najdete na straně 3.) 

Do Doubravice chtějí přijet čtyři malíři. Každý se jmenuje jinak, každý má 

auto jiné značky, každý přijede po jiné silnici a každý chce u nás malovat 

něco jiného. Víme, že: 

- pan Novotný přijede po silnici od Bílé 

Třemešné 

- louku u hájenky chce malovat pan Dvořák 

- po silnici od Zábřezí přijede malíř v renaultu 

- pan Svoboda přijede v oplu 

- rybník v Zátlukách bude malovat majitel saaba 

- škodovkou nepřijede malíř, kterému se zalíbily 

Čertovy hrady 

- od Zálesí přijede umělec, který se chystá 

malovat náves s kapličkou; pan Krejčí je však 

někdo jiný

 

A na závěr otázka: Kdo přijede po silnici od Velehrádku?    Ing. Josef Brož 
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Dramatický kroužek Dráček vás zve na pohádku 
 

Čert a Káča 

 

 

 
režie Pavlína Derdová 

kostýmy Ivana Hellingerová 

obsazení 
Káča - Manon J. Bouteiller, čert Kokeš - Filip Lapka, 

pastýř Ondra - Mikuláš Brich, Lucifer - Vladimír Hak, 

správce - Aneta Válková, kněžna, tanečnice - Majda 
Homolová, hostinská, čertík - Eliška Gajdulová, 

tanečnice, čertík - Nikola Rudelová, štamgast, čertík - 

Daniel Válek 

 
premiéra 1. 6. 2013 ve 13 hod. v sále hostince U Hrdinů 

první repríza 8. 6. 2013 v 11:50 na pódiu u OÚ 

 

Dětský den  
 

v sobotu 1. června od 14 hodin 

na fotbalovém hřišti 

 

 

 

 

čeká vás 

spousta soutěží a her o ceny, 

tvořivá dílnička, malování na 

obličej, střelnice, dětské hřiště pro 

nejmenší, projížďky na koních, 

sladké z nebe 

kola a koloběžky s sebou 

občerstvení zajištěno 

všichni jste srdečně zváni 

Hlavní pódium u obecního úřadu 

10.00     >      Zahájení 

10.15     > Mažoretky ZUŠ Dvůr Králové nad Labem 
10.20     > Slavnostní projev starosty obce a hostů, vyvěšení vlajky a-odhalení znaku obce 

10.50     > Mažoretky ZUŠ Dvůr Králové nad Labem 

11.00     > Crazy Band - hudební vystoupení souboru ZUŠ Dvůr Králové n. L. 
11.30    > Duo M+V - břišní tanečnice 

11.50     > Čert a Káča - pohádka v podání dětského souboru Dráček  

12.40     > Anna Flečková - pěvecké vystoupení doubravické rodačky 

13.15     > Duo M+V - břišní tanečnice 
13.30    > ÚLET - country - bluegrass z Jaroměře 

15.30      > Podzvičinka - dechová hudba z Bílé Třemešné 

18.00    > Převoz pamětního stromu k Ježkovu domu a jeho zasazení, prohlídka JD  

Po celou dobu oslav bude probíhat doprovodný program: 

Budova obecního úřadu: 
> Výstava „Doubravice a okolí ve starých fotografiích a pohlednicích“ 

> Promítání krátkých spotů týkajících se Doubravice 
> Ukázky foukání a malování vánočních ozdob 

Okolí obecního úřadu: 
> Výstava veteránů a vyjížďky historickými vozidly po obci 
> Informační a prodejní stánek Doubravice a sdružení Podkrkonoší  

> Prodej regionálních potravin a výrobků 

> Dětský koutek - hry a výtvarná dílna 
> Občerstvení všeho druhu 

Hostinec U Hrdinů: 
20.00    >    Taneční zábava s živou hudbou 

22.00     >    ASCARYA - ohňová a žongléřská show 
 

mailto:doubravicky.obcasnik@seznam.cz

