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Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí 

Vychází 12. května 2018   elektronická verze 

 

Krásný (v den, kdy úvodník píšu, je venku přímo 

pohádkově) slunečný den všem čtenářům Občasníku! 

  

„Když nebude o čem, budeme si povídat o počasí...“ 

Takové „záchytné lano“ v případech, kdy si lidé nemají moc 

co říct, ale nezbývá jim, než o něčem konverzovat. A právě 

„počasí“ je tím ideálním tématem, ke kterému má snad každý co sdělit. Minimálně se 

vyjádří k tomu, že nesnáší zimu, miluje bláto, stresuje ho přílišné teplo a maximálně 

vyhledává deštivé dny. Odtud už se dá vlastně rozvinout řeč do mnoha jiných oblastí, 

jakými jsou koníčky, vaření, vzpomínky, historky... A najednou si ti dva-tři-čtyři, co 

ještě před pár minutami netušili, kam se jejich hovor bude ubírat, skáčou do řeči, 

protože je přece toho TOLIK!!!, co si chtějí povědět. 

I já jsem původně chtěla psát o nádherných dnech, které nás teď lákají být radši venku 

na sluníčku, než zavření doma, vyzývají k procházkám do přírody, která nemá v 

žádném jiném období tak čerstvou barvu a vůni jako právě teď. Ale to by bylo nošení 

dříví do lesa - vždyť to všichni vidíme a cítíme, tu radost a vděk, že se po zimě vrátilo 

jaro (nebo už léto?). Nechám se tedy inspirovat tím, o čem jsem psala v úvodu - o 
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komunikaci mezi lidmi. Mám totiž dojem, že "umět spolu mluvit" je jedním ze 

zásadních bodů spokojeného soužití - partnerů, rodičů, dětí, kamarádů, sousedů, 

kolegů a vlastně i cizinců. Je přirozené, že mnohdy člověk nemá chuť se bavit, nechce 

se mu vypustit ani slovíčko, ani to nejmenší a nejkratší citoslovce, to je pochopitelné. 

Ale věřím, že daleko častěji dochází k situacím, že má a chce něco říct. Ideální stav je, 

když má komu a když onen dotyčný nejen poslouchá, ale především i naslouchá a 

následně reaguje. Jakmile se z monologu stává dialog, je to posun. Je to děj. Je to 

reakce na akci a většinou se vždycky něco dozvíme. O tom druhém i o sobě. Tím, že 

rozvíjíme rozhovor, se k nám dostává spousta informací, se kterými můžeme dál 

pracovat. Navazovat vztahy, udržovat vztahy, mít vztahy. Neumím si představit, že 

bych výrazně dlouho měla mlčet a jen se dívat. Je to sice očistné, ale izoluje vás to 

(nejste-li tedy zrovna příslušník australského domorodého kmene, o kterých jsem 

kdesi četla, že se umí dorozumívat telepaticky, že jsou na takové úrovni, že řeč 

nepotřebují. Ale vlastně i to je dialog, byť při něm nevypustíte hlásku.) 

Co jsem těmi několika slovy vlastně chtěla sdělit? Asi abyste na sebe nezapomínali a 

mluvili. O všem. Dělili se o radost, která se tím násobí, ale i o bolest, která se půlí. 

Abyste vždycky měli důvod říct tomu druhému něco pěkného, ale abyste to i slyšeli. 

Abyste se nebáli vyjádřit svůj názor, ale uměli přijmout i ten cizí. Abyste ve vypjatých 

situacích nezapomínali na to, že slovo bolí víc než facka, abyste uměli ta ještě 

nevyřčená slova vážit a aby váš hlas a myšlenky produkovaly co nejvíc krásných vět 

směrem k vašemu okolí a klidně i k vám samotným. Protože i to se může stát - něco 

se vám podaří a zrovínka jste na to sami a máte nevýslovnou chuť se svým dílem 

někomu pochlubit. Není tedy nic špatného na tom, když si nahlas řeknete: „Teda já ti 

povím, Tondo, to se ti povedlo! Seš fakt dobrej!“  

Ať máte vždy co a komu říct, přátelé! Krásné jaro a léto a vůbec všechno! 

Vaše RD  
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ZPRÁVY Z RADNICE   

 

ÚVAHA O ODPADECH  

 Chtěl bych tuto úvahu věnovat nakládání s odpady v naší obci. Současný stav je 

takový, že komunální odpad (popelnice, pytle) odvážíme od každého rodinného domu 

nebo chaty 1x za 14 dní v jakémkoliv množství. Dále mají všichni možnost třídit plast, 

papír, sklo a drobné kovy do kontejnerů, rozmístěných na 5 stanovištích po celé obci. 

Kromě toho jsou u obecního úřadu kontejnery na drobné elektro, textil a nádoba na 

sběr použitých rostlinných olejů. Navíc se 2x ročně sváží velkoobjemový odpad a 

nebezpečný odpad. Domácí bio odpad lze likvidovat pomocí zapůjčených domácích 

kompostérů. Za to vše občané platí místní poplatek, stanovený Obecně závaznou 

vyhláškou ve výši 620,- Kč za svoz komunálního odpadu, ostatní náklady za tříděný a 

nebezpečný odpad hradí obec.  

Problém je v tom, že přes rozsáhlou možnost třídění jenom málo klesá množství 

svezeného komunálního odpadu a stagnuje množství vytříděného odpadu. Velice 

dobře to je vidět, když srovnáme naše údaje například se sousedním Dubencem. 

 

 Komunální 
odpad 

Plasty Papír Sklo 

Doubravice  99 tun 7,4 tuny 6,1 tuny 6,9 tuny 

Dubenec 111 tun 20,5 tuny 11 tun 8 tun 

To, co je na tom zarážející, je, že Doubravice má 370 trvale žijících obyvatel a 80 

chalup/chat a Dubenec má cca 720 obyvatel + chalupy/chaty. Zvláště položky 

komunální odpad a plasty ukazují, že zřejmě u nás velké množství plastů končí 
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v komunálním odpadu a že možná hodně lidí dává přednost topení uhlím před 

ekologičtějšími možnostmi (plyn, elektřina, tepelná čerpadla aj.) 

Množství svezeného a uloženého komunálního odpadu na skládku má samozřejmě 

také vliv na výši poplatku, který všichni platíme. V současnosti se za 1 uloženou tunu 

na skládce platí 500,- Kč a tato částka tvoří asi čtvrtinu ceny, kterou platíme za odvoz. 

Jelikož se v horizontu 4-5 let uvažuje o postupném navýšení poplatku za uložení 1 tuny 

odpadu na skládku až na čtyřnásobek, tedy 2 000,-Kč za tunu, můžeme si všichni 

udělat představu, jak toto zamává s cenou za svoz a následně také s výší poplatku, 

který budeme všichni platit. 

Cesta z toho není jednoduchá, ani neexistuje „jediná správná“. Je potřeba se zaměřit 

na předcházení vzniku komunálního odpadu (např. vratné obaly, změna vytápění aj.), 

třídit, kompostovat… a až teprve co nepůjde takto vytřídit, tak to dát do popelnice. 

Obec tomu může napomoci tím, že zkusí ve spolupráci s ostatními obcemi vybrat 

svozovou firmu s příznivější cenou, nicméně není jisté, že do naší obce bude nějaká 

firma připravena posílat 2 typy vozidel - na naše úzké obecní cesty se velký vůz 

nevejde. Dále by bylo možné zrušit současný systém výjimek a ponechat pouze ty 

dané zákonem. 

Jinak se budeme za pár roků velice divit. A to tento text nepíšu ani tak z hlediska 

ekologie, ale spíše z hlediska financí. 

 

PŘIPRAVOVANÉ STAVEBNÍ PRÁCE NA ROK 2018 

1. OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA ZÁLESÍ, K BÝVALÉ HÁJENCE - Oprava je připravena a 

proběhne letos v létě. Přesný termín bude stanoven po jednání s dodavatelem, o 

případné uzavírce nebo omezení provozu budou majitelé sousedících nemovitostí 



5 

 

včas informováni. Při rekonstrukci budou také vyměněny hlavní vodovodní uzávěry 

pro přilehlé RD. Akce bude financována z rozpočtu obce. 

2. RESTAURACE POMNÍKU KRUCIFIX NA PODSTAVĚ NA ZÁLESÍ - Restaurování probíhá již od 

začátku roku 2018, hotovo by mělo být letos na podzim. Na uvedené práce máme 

zažádáno o dotaci z  Královéhradeckého kraje, ale práce budou provedeny i v případě 

jejího nepřidělení. 

3. VÝSTAVBA BYTŮ V OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO CENTRA (JEŽKŮV DŮM) - Akce je 

projekčně i papírově připravena, nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. 

Předpokládané zahájení je 7/2018, dokončení 6/2019. Akce bude hrazena z rozpočtu 

obce. 

4. DÁLE JSME ZAČALI S PŘÍPRAVOU NA OPRAVU MÍSTNÍ KOMUNIKACE PROSTŘEDNÍ CESTA, kde 

máme v plánu žádat o financování ze dvou dotačních titulů, a to z Ministerstva pro 

místní rozvoj a z Královéhradeckého kraje. Nyní probíhá „papírová příprava“ tak, 

abychom byli schopni vyhovět poměrně náročným podmínkám poskytovatelů dotace. 

Zde je finanční náročnost bohužel taková, že bez dotačních prostředků nejsme 

schopni uvedenou akci realizovat. 

5. ZAČALA TAKÉ PŘÍPRAVA NA REKONSTRUKCI SILNICE II/325, a to konkrétně v horní části 

obce – od středu obce po autobusovou zastávku U Hájenky, kde to naváže na již 

opravený úsek. Obec zde ve spolupráci s Údržbou silnic KHK připravuje výstavbu 

chodníku - nyní budeme řešit potřebné výkupy pozemků od jednotlivých majitelů. 

Předpokládaná realizace v r. 2020. 

6. OBEC ZAHÁJILA PŘÍPRAVU NA ZAVEDENÍ HLAVNÍHO VODOVODNÍHO ŘADU do lokalit, kde 

v současnosti není vodovod zaveden buď vůbec, nebo o nevyhovujícím průměru, aby 

se zlepšilo zásobování pitnou vodou v daných lokalitách a zároveň bylo umožněno 

napojení novým odběratelům. 



6 

 

ÚDRŽBA ZELENĚ 

Pro letošní rok bude údržba zeleně zajišťována pracovníky přijatými do pracovního 

poměru přes úřad práce. Jelikož původně přijatý pracovník, který měl nahradit p. 

Ježka, nás ještě ve zkušební lhůtě opustil, je třeba počítat s tím, že obec bude udržovat 

pozemky v rámci kapacity současných pracovních sil a možná ne všechno bude vždy 

takové, jak jsme byli zvyklí. 

Miloš Valášek, starosta 

 

JAK SE NEUTOPIT V ODPADECH 

 

Každý z nás slyšel o nutnosti třídit odpad a troufám si říct, 

že většina z nás tak i do různé míry činí. Potíž je v tom, že 

v naší obci, ve srovnání třeba s Dubencem, pořád 

produkujeme mnohem víc komunálního odpadu, než by 

bylo záhodno, a stojí nás to dost peněz navíc. Každého. 

Jinými slovy, současná úroveň třídění nestačí. Tak mě 

napadlo, že bychom si mohli shrnout pár zkušeností s tím, jak si třídění odpadů 

usnadnit.  

Tímto článkem navazuji na příspěvek starosty obce, Miloše Valáška. Z něj jsou patrné 

dvě základní informace. Za prvé: navzdory snaze některých občanů třídíme jako obec 

málo, zejména pokud jde o plasty. Za druhé: v nejbližších letech nás čeká razantní 

zvýšení ceny za uložení komunálního odpadu na skládce. Tolik stručné shrnutí. Co to 

pro nás znamená? 
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Když si odmyslíme ekologické hledisko a všechna nebezpečí současné „doby 

plastové“, kdy plasty neúnosně zamořují planetu, je tu významné hledisko finanční. 

Možná vám už dnešní poplatek za svoz komunálního odpadu, ve výši 620 Kč na osobu 

a rok, přijde vysoký. A nyní si představte, že se poplatek za uložení tuny odpadu na 

skládku zvýší čtyřikrát – co myslíte, že udělá cena za svoz komunálního odpadu? 

Samozřejmě vzroste, ve svozu představuje uložení na skládku nezanedbatelný podíl 

nákladů. Není v silách obce dotovat tento poplatek a není to ani rozumné – každý 

člověk je zodpovědný za odpad, který vyprodukuje. 

Existuje jediný způsob, jak se masivnímu zvýšení poplatků aspoň do určité míry bránit.  

Eh, tady bych ráda poznamenala, že snaha házet odpadky do příkopů či lesů, stejně 

jako jejich pálení v domácích kotlích není správná odpověď! To je ta trestná!:)) 

Správným způsobem, jak se k problému postavit, je snaha snížit množství 

komunálního odpadu jeho důsledným tříděním. Vím, že většina z nás to chápe. Jenže 

pak přijde spěch a stres každodenního života a hodit všechno do koše je najednou to 

nejrychlejší řešení.  

Takže si pojďme říct něco o tom, jak si třídění 

odpadů usnadnit. V podstatě je vše založeno na 

cestě odpadků v domácnosti. Přeloženo do normální 

řeči to znamená způsob, jak si nakládání s odpadky 

doma nastavíte. Pokud si vymyslíte metodu, která 

vás bude minimálně obtěžovat, máte napůl 

vyhráno!:)) 

Vezměme si třeba ty plasty – kterých je v odpadu 

strašně moc, zabírají spoustu místa a čísla ukazují, že 

ho třídíme málo. V zásadě doma potřebujeme 

minimálně dvě sběrná místa. Jedno by mělo být nejlépe přímo v kuchyni, kde se plasty 

objevují nejčastěji. Já jsem na ně třeba vyhradila ten malý dřez, který je mezi velkým 
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a odkládací plochou na sušení nádobí. Tam končí veškeré kuchyňské plasty, které se 

objeví při vaření a práci s potravinami.  

Plastové obaly obvykle opláchnu od zbytků jídla, pokud je to nutné – přece jen tak 

trochu eliminuji zápach uskladněných plastů. Z kuchyně je pak – podle potřeby, 

obvykle jednou denně – odnesu do popelnice, kterou mám venku vedle domu. Je to 

speciální popelnice, kterou jsem si koupila poté, co mi jiná řešení nevyhovovala. Mám 

v ní velký silný plastový pytel, který postupně plním plastovými odpadky tak, jak 

přicházejí. Jakmile se pytel naplní, kouknu, v jakém stavu jsou kontejnery, a plasty 

jednorázově vyvezu. Pytel vysypu, používám ho opakovaně. 

Tímto způsobem se mi nehromadí špinavé plasty v domě, zelená plastová popelnice 

nehyzdí okolí a dá se zavřít, takže se na odpadky neslétá hmyz a vítr je nerozfoukává 

po okolí. Pokud ovšem máte stodolu, kůlnu nebo jiné vhodné zastřešené místo, stačí 

vám na sběr plastů nějaká jednodušší nádoba. Měla by být ale uzavíratelná, aby 

nelákala třeba hlodavce, kteří na obalech mohou cítit zbytky jídla. Mimochodem, 

stejným způsobem sbírám i konzervy, kterých mám v odpadech kvůli psům také 

hodně.  

Další kapitolou je sběr papíru. Běžný papír (noviny, časopisy, propagační letáky, pokud 

se objeví) dávám v domě na hromádku tak, aby to moc nepřekáželo, a jakmile 

hromádka povyroste, opět papír vynáším ven, do nádoby (uzavíratelné) na papír 

určené. Papírové obaly tam obvykle nosím rovnou. Potíž může být s kartony z krabic, 

zvlášť pokud občas nakupujete po internetu – potom jejich množství stoupá.  

Krabice obvykle rozdělám tak, aby z nich byla další placatá hromada. Kartony se 

samozřejmě do nádoby nevejdou, tak je do odvozu ke kontejnerům držím v dřevníku. 

Zde mají opět výhodu jedinci vlastnící stodoly a kůlny, kde se dá papír před odvozem 

snadno skladovat. Kartony dáváme do kontejneru pěkně placaté, aby se tam vešly i ty 

sousedovy:)) 
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Zacházení s bioodpadem z domácnosti je na vsi, řekla bych, velmi přirozené. Všichni 

máme kompost a obecní kompostér – stačí je používat:)) 

Zkrátka nad odpady je třeba se na začátku pořádně zamyslet a pokusit se najít si pro 

svoji domácnost ten nejvhodnější systém. Takový, který vás nebude zdržovat, který 

vám nezanese obytné místnosti odpadky a nebude šeredit okolí domu.  

Jakmile si najdete svůj způsob, jak s odpadky pohodlně a efektivně nakládat, hned se 

vám bude třídit snáz a množství komunálního odpadu v popelnici se významně sníží. 

A v konečném důsledku ušetříte. A to nemluvím o dobrém pocitu, že jsme ten náš 

kousek planety zase trochu vylepšili. 

Dagmar Ruščáková 

 

Z KRONIKY OBCE DOUBRAVICE ROK 1926 POKRAČOVÁNÍ 

Sokol  - Tělovýchovná jednota Sokol věnovala největší pozornost nácviku prostných, 

neboť se blížil VIII. slet všesokolský a Sokol měl ukázat celému světu mravní a tělesnou 

vyspělost našeho národa. Slet se zdařil po všech stránkách sletových a zástupci celého 

světa viděli, čeho zmůže láska k věci a nadšení pro celostátní zájmy vlastního státu. 

Bohužel ve zprávách místního Sokola není zapsán počet účastníků sletu. V zápise je 

napsáno, že se sletu zúčastnily veškeré cvičící složky Sokola.  

Správu sokolských věcí toho roku vedli: Fr. Machek, starosta, Josef Štěpán, 

místostarosta, Josef Černý, jednatel a vzdělavatel, Emil Stuchlík, pokladníkem, Josef 

Karban, náčelníkem, Božena Petříková, náčelnicí.  Z jednotky odešel na nové 

působiště Fr. Voňka. Členstvo se s ním rozloučilo na společném večírku a věnovalo mu 

obraz jeho rodného domku, který maloval Josef Bozner. Náhle ze středu Sokola a pilné 

práce odešla Božena Petříková, dělnice – náčelnice. Pohřbu se účastnilo všechno 
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sokolstvo a cvičící složky v kroji.  Zemřela tichá, poctivá pracovnice. Vedením žen 

pověřil výbor E. Vondroušovou. 

Národní Jednota Severočeská - Národní Jednota Severočeská letošního roku dále 

cílevědomě pracovala v oboru divadelním. Pomalu se hrály těžší kusy i se zpěvy. Okruh 

návštěvníků divadel se šířil. Na darech zaslala N. J. S. do pohraničí Kčs 85. Z kruhu 

divadelních ochotníků odešel do Josefova Fr. Voňka. Byl obětavým a nadšeným 

ochotníkem. Ochotníci se s ním rozloučili na společném večírku se Sokolem. N. J. S. 

věnovala peněžitý příspěvek na malbu dříve jmenovaného obrazu. 

Čsl. církev – Československá církev během roku se starala o založení pěveckého 

kroužku, proto zvolila do výboru Boženu Lhotovou.  

Zátluky – 30. 6. řízení o rybníku v Zátlukách. Velikost rybníku stanovena na 0, 93 ha. 

Hasiči – Hasičský sbor v Doubravici konal valnou hromadu 21. 1., ve které byl zvolen 

náměstkem velitele Josef Fleček, poněvadž dosavadní náměstek velitele Josef Machek 

se svojí funkce vzdal. Ples sboru byl 30. 1. Účast veliká. Přítomní se sousedsky pobavili. 

Členové sboru konali řadu technických cvičení. Ve zbrojnici upravena cementová 

podlaha. V Zálesí byla 14. 11. Vykonána zemská přehlídka zemským přehlížitelem 

Švarčíkem. Zvláštních závad neshledal. Jinak sbor ničeho nepodnikal, poněvadž v roce 

1926 jsou pouze dva zápisy.  

Obec -  Obecní zastupitelstvo v mnoha schůzích se zabývalo elektrisací obce. Zájem o 

provedení elektrisace u občanů stoupal. Za tou příčinou vyslalo obecní zastupitelstvo 

několik členů do obcí, kde elektrisace byla, aby se informovali o postupu práce při 

provádění elektrisace. Má se zříditi družstvo, nebo elektrisace prováděti obec? Velké 

potíže nám působilo včlenění obce pod svaz v Poříčí. Okolní obce patřily pod Hradec 

Králové, kde elektrisace postupovala rychleji. Po dlouhém jednání naše obec byla 
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přidělena pod Hradec Králové, kde byl předsedou elektrár. svazu poslanec Jan Černý 

z Věkoš.  

Provedena sbírka mezi občany ve prospěch pohořelého Kavana z Vrch Poličan. 

Domovské právo uděleno Fr. Peterové, vdově s dětmi, J. Jünglingovi. 19. 12. obdržel 

Karel Machek hostinskou koncesi.  

Hřbitovní výbor dokončil úpravu obecního hřbitova a jednal o získání vody pro hřbitov. 

Stavby dokončili: Antonín Hrdina, Karel Petera, Josef Kunc, Josef Čapek, cukrář, zahájil 

v nově vystavěném domě cukrářský obchod.  Postupováno v úpravě a otázce rybníku, 

výsadbě stromů, rozšiřování mostu u Noskových. Množily se v obci krádeže. Za tím 

účelem upravena pol. hodina v hostincích a požádáno četnictvo o častější večerní 

pochůzky v obci. Žel, že veškerá tíha práce spočívala na několika jedincích a hlavně na 

starostovi. Úřadovalo se v jeho bytě. 

(upraveno, pokračování příště) 

Lucie Baliharová 

SPONZORSKÉ DARY ZŠ DUBENEC 

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec se obrací na 

všechny případné dárce, kteří by chtěli pomoci škole v jejím dalším rozvoji. 

Vzhledem k dalším vysokým investicím do zlepšení prostředí pro žáky (např. nové 

lavice, židle i nábytek v některých třídách) přivítáme finanční dary v jakékoliv výši. 

Podnikatelé i firmy si mohou darovanou částku odečíst ze svých daní. 

Pokud chcete škole pomoci sponzorským darem, obraťte se na ředitelku školy 

prostřednictvím emailu reditelka@zsdubenec.cz 

nebo na telefonním čísle 499 694 138. 

Předem děkujeme případným sponzorům. 

mailto:reditelka@zsdubenec.cz
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PŘEDÁVÁNÍ 

Sedíme v prostoru za kulisami a snažíme se soustředit. Hrát v klubu znamená úžasný 

kontakt s diváky, ale zároveň velmi stísněnou scénu. Na chvilku jsem si vzpomněla na 

krásný sál hořické radnice. To bylo opravdové divadlo! Tohle vystoupení v Praze je 

však kvůli malému prostoru jen pro zvané a já přemýšlím, jestli je to horší, nebo lepší 

než obvykle.  

 

Naše Dedivadlo je autorské ochotnické divadlo a na scéně jsme čtvrtým rokem. To 

znamená, že už jsme si na vlastní kůži vyzkoušely (my, herečky:)), jak moc ovlivní 

výsledek představení ochota lidí nás vnímat. Když nabídneme divákům vše, co umíme, 

a lidé v hledišti jsou naladěni na stejnou vlnu, stane se takový malý zázrak. Energie 

začne proudit oběma směry a celé představení rozkvete. 

Tímto způsobem zatím fungovaly všechny naše premiéry, které se tradičně odehrávají 

před Vánoci v Doubravici, naší domovské obci. Sál hostince U Hrdinů zaplní naši 

přátelé a sousedé a svým nadšením a podporou nám pomohou překonat premiérovou 

krizi. U cizího publika se takové napojení někdy povede, jindy ne úplně. Za děsivého 

ticha jsme naštěstí ještě nehrály!:)) 

Dnes jsme v Praze, na dohled od Zlaté kapličky, a podstatnou část diváků tvoří moji 

čtenáři. Nejdřív jsem myslela, že ta… známost bude plus, ale pak jsem zjistila, že je to 

naopak. Ta odpovědnost! Touha přesvědčit, touha uspět. Zhluboka se nadechuju – je 

čas začít! 

Uplyne polovina prvního jednání a já už vidím, že to bude dobré. Diváci hrají s sebou! 

Citlivě reagují na každou narážku, na každý vtip. Nás to okamžitě posílá o úroveň výš. 

I když se nám občas zamotá text, improvizujeme a ono se to daří! Dáváme ze sebe 

všechno a bohatě se nám to vrací.   
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Konec, potlesk a skutečné hmatatelné štěstí – aspoň na naší straně určitě! Teprve když 

jedeme nocí domů a já se zodpovědně snažím soustředit na ubíhající dálnici, vidím, 

kolik fyzických sil mě to představení stálo. Ale ta radost, snad na obou stranách, ta za 

to stojí!:)) 

Dagmar Ruščáková 

USPOŘÁDANÉ AKCE 

AKCE PŘÍKOPY 2018   

Každoroční úklidová akce 

Příkopy se uskutečnila 

v sobotu 14. 4. Počasí přálo, 

sběrači se sešli na návsi v 9 

hodin zhruba ti samí jako 

předešlé roky. Doubravické 

úseky zvládly dvě tříčlenné 

skupinky a jedna dvojčlenná. 

Zálesí reprezentovalo jako 

obvykle více dobrovolníků, 8 

dospělých a čtyři děti.  

 Nic mimořádného na úklidové čety nečekalo. Pytle se jako obvykle plnily 

převážně krabičkami od cigaret, plastovými lahvemi, plechovkami od nápojů a obaly 

od fastfoodových pokrmů. Nad třešňovým sadem na Velehrádku sběračky narazily na 

velké množství skla, zvládly vysbírat však jen ty větší kusy. Dle očitého svědka, který 

tu zhruba před měsícem projížděl na kole, se tu z přívěsu auta sesunulo několik tabulí 

skla. Řidič vozovku uklidil asi tak, že sklo smetl z vozovky do trávy pod ní. A bylo 
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uklizeno . Okolí všech přístupových cest k Doubravici bylo poseto papírky od 

hašlerek. Co si o tom myslet??? 

 Naplněné pytle byly ponechány na viditelných místech a hned v pondělí je vozy 

SÚS svážely. Bohužel, někdo aktivní, kdo to jistě myslel dobře, svezl pytle ze třech míst 

kolem Velehrádku k místní autobusové zastávce, takže je SÚS neodvezla. Odvezeny 

byly až o několik dní později, zřejmě Technickými službami při svozu komunálního 

odpadu.  

 Neuběhl ještě ani měsíc a bezohlední uživatelé komunikací plní příkopy opět 

dalším přísunem odpadků. Tak zase za rok!  

 

VELIKONOČNÍ DÍLNY PRO DĚTI  

 Sobotní odpoledne 23. 3. v sále hostince U Hrdinů patřilo dětem a jejich 

šikovným rukám.  Pod vedením několika „lektorek“ mohly tvořit drobné velikonoční 

dekorace. 

 Několik let za sebou se konaly prosincové vánoční dílny, spojené s mikulášskou 

nadílkou. V prosinci 2017 se však již neuskutečnily. Nápad oživit tradici tvořivých dílen 

vzešel od Ivy Štěpánové a její maminky Ivany. Do přípravy dílen se zapojila velká část 

jejich široké rodiny a několik přátel. Jana Štěpánová připravila perníčky a s dětmi je 

zdobila. Jana napekla i své vyhlášené preclíky a sladké housky, vše směly děti i jejich 

dospělý doprovod ochutnávat. Dále děti vyráběly z papírových talířů zaječí hlavy, 

zdobily květináče dřívky od nanuků či ubrouskovou technikou. Připravena byla i 

vanička s hlínou a kbelík s obilím, takže ozdobený květináč hned posloužil a do 

velikonočního pondělí se jistě i zazelenal. S velkým zájmem se setkaly velikonoční 

domečky z dřívek od nanuků a zvířátka a vajíčka z bedýnek od banánů. Na jejich 
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vyřezávání lupínkovou pilkou se podíleli všichni, kteří se v přípravné době objevili u 

Hulíkových na chalupě. 

 Velikonoční dílny se účastnilo asi třicet dětí, v sále panovala poklidná a velmi 

příjemná atmosféra, do tvoření se zapojili dokonce i tatínkové, o hudební kulisu se 

postaral Jan Štěpán. Je moc dobře, že se v obci opět našli lidé ochotni a schopni 

organizovat akce pro děti. Držím Vám palce! 

Lucie Baliharová 

 

ČARODĚJNICE  

 Duben se letos zpronevěřil své 

pověsti, zapomněl na aprílové počasí a 

obdaroval nás slunečnými dny, letními 

teplotami a neobvyklým množstvím 

pylu. Spíše letní počasí vydrželo i do 

posledního dne měsíce, do 30. dubna. 

Z toho se radovali všichni, kdo se chtěli 

účastnit „rituálu“ pálení čarodějnic, 

který se tradičně v Doubravici 

odehrává na „letišti“.  A účast byla 

vskutku velká, díky počasí, ale určitě i 

díky bohatému programu, který byl 

připraven především pro děti. 

 Organizaci programu vzala do 

rukou opět Iva Štěpánová se svou 



16 

 

maminkou Ivanou, zapojily další členy rodiny a přátele. Přímo na „letišti“ připravily 

pro děti tvořivou dílnu, děti si vyráběly košťátka či malé čarodějnice, a několik soutěží 

– slalom v pytlích, chůze na chůdách apod. 

Samozřejmostí bylo občerstvení i s opékáním 

buřtů, bonusem byly výborné preclíky Jany 

Štěpánové. Kolem 20. hodiny Míra Bezstarosti 

zkušeně zapálil mohutnou hromadu větví, klestí 

a dalšího odpadu ze zahrad i s děsivou 

čarodějnicí na vršku. Ve 21.30 se zraky všech 

obrátily k nebi, aby sledovaly osmiminutovou hru 

světel a barev – ohňostroj. Akce se vydařila, 

někteří vytrvalci čarodějnické rejdiště opouštěli 

dlouho po půlnoci. 

Lucie Baliharová 

 

 



17 

 

 

 
 
 
 
 

Pálení čarodějnic nebo také filipojakubská noc, Valpuržina noc či Beltine 

  

 Svátek, který je prastarého původu, pochází od Keltů, v dobách 

křesťanských byl spojen s ochranou před řáděním čarodějnic či se světci 

Jakubem, Filipem či Walpurgou. Pro nás je to po Velikonocích další svátek, 

kterým vítáme jaro a který využíváme k setkáním s přáteli a sousedy. Pro 

Kelty tímto dnem začínala světlá část roku, na zemi se vlády ujala bohyně 

lásky a žití, její vláda skončí 31. října, kdy Dušičky zahájí tu temnou část 

roku. Ohněm, který měl očistnou moc a zahořel na vyvýšených místech tak, 

aby byl viděn do dalších vesnic, byl vítán příchod jara a s ním spojené 

plodnosti. 

 Ve středověku a raném novověku lidé věřili, že se na vršky kopců a 

hor slétávají čarodějnice na tajemné sabaty. Proto se zapalovaly ohně, při 

nichž byla spálena smolná košťata, která se vyhazovala do výšky. Popel z 

těchto ohňů měl mít magickou moc pro úrodu. Dobytek, jenž prošel 

popelem, měl být zdravý a plodný.  Lidé také věřili, že se o této noci 

otevírají jeskyně, v nichž je ukrytý poklad. Také byliny, sbírané o půlnoci, 

nabývaly čarovné moci. Pálení čarodějnic bylo spojeno na venkově se 

stavěním májky a v některých případech i soutěží mládenců ve vyhazování 

hořících březových košťat do výšky a skokem dívek přes oheň. 

 Název filipojakubská noc vznikl podle církevních svátků svatého 

Filipa a Jakuba. Oba svatí byli jedné noci, kdy se ukryli v jakémsi domě, 

chyceni Židy, ti si zelenou větvičkou onen dům označili, aby jej ráno 

poznali. V noci však sestoupil z nebes anděl a položil stejnou větvičku na 

každé stavení. Židé tedy ráno dům s apoštoly nepoznali a ti tak mohli utéci.  

 A proč Valpuržina noc? Jedná se o německou obdobu filipojakubské 

noci či pálení čarodějnic. Památka sv. Walpurgy, saské světice žijící v 8. 

století, se slaví právě 1. května. Walpurga proslula jako léčitelka a 

bylinářka a také jako ochránkyně před čarodějnými mocnostmi.  

 

(zdroj: nternetweek.cz/filipojakubska-noc/filipojakubska-noc-aneb-nejmagictejsi-noc-v-roce) 
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PRO BYSTRÉ HLAVY    Z DÍLNY ING. JOSEFA BROŽE 

 

Doplňovačka s tajenkou: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Skrývačky – najdete hudební nástroje? Obrázky vám napoví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešení najdete na následující straně. 

     A  přerušení práce 

     A  den v týdnu 

     A  ozdoba zahrádky 

     A  část budovy 

     A  spolupráce 

     A  pomůcka k sepnutí 

     A  hudební skladba 

     A  jímka na vodu 

     A  nástroj na štípání 

     A  slovensky tchýně 

Tu druhou slepici ti nemohu prodat. 

Kde se vzal holub u benzínové pumpy? 

Dívky ta radostná událost překvapila. 

Tady svetr i Angličanka ráda nosila.  

Ani ti mladí boháči nelyžují každý den. 

Hned u Dyje se všichni rozejdeme. 

Na moji ruku lelek nikdy neusedne. 

Proč ten starý Bulhar falešně zpívá?  

Parník může proplout naším městem. 

Včera dívky přijely ranním rychlíkem. 
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duben: Marie Brožová, Jiří Brož, Miroslav Rezek 
Petr Havlíček, Dana Zimová 

 
květen: Milada Vlková červen: Jindřiška Peterová 
 
červenec: Bohunka Knürová, Jaroslava Urbanová 
      Janka Kuncová, Eliška Valešová, Marcela Kubečková 
 

srpen:  František Jarolímek, Věra Márinková, Marie Vondroušová, Vladimír Skurčák 
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