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DDOOUUBBRRAAVVIICCKKÝÝ 

OOBBČČAASSNNÍÍKK 

Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí 

Vychází 21. prosince 2017    elektronická verze 

 

Milí a KREATIVNÍ čtenáři studeného prosincového Občasníku! 

  

Opět jsem byla oslovena, abych vás hned v úvodu potěšila pár slovy na téma, které se k 

současnému období tak silně a automaticky váže - Vánoce. Dny štědré na kalorie, práci, ale také na 

pohádky, čas strávený s rodinou a přáteli, možná i na jakési zpomalení a prostor na zastavení se, 

na bilancování, na návrat v čase - to vše v ideálním případě zabalené do sněhových polštářů. Než 

ale usedneme k nazdobenému a bohatě prostřenému stolu, do uší nám budou znít tradiční 

vánoční koledy a my budeme připíjet na to, že jsme spolu, čeká 

nás ještě… a teď bych mohla v bodech jmenovat deset, možná 

dvacet úkonů, které „musíme“. Ale my přece nemusíme, my 

chceme! Nebo tak by to mělo správně být. Pojďme zkusit to 

nepříjemné a stresující sloveso „muset“ trochu upravit a povýšit 

na „rád chtít“. Nechme naše ruce tvořit v souladu se srdcem, tedy 

s láskou, ať už máme dlaně umazané od těsta na vanilkové rohlíčky 

nebo ve zmrzlých prstech svíráme zahradní nůžky, se kterými 

stříháme větvičky jehličnanů na výzdobu bytu. Podívejme se na to, 

co nám před Vánocemi vzniká pod našima vlastníma rukama, 

pohledem nikoliv kritickým, ale nadšeným a uctivým. Pochvalme 

se za to, jak krásně se nám letos povedl adventní věnec, jak 

nádherně jsou tentokrát perníčky ozdobené a pak v noci, kdy nás 
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nikdo nevidí, mrkněme do tajných skrýší a znovu s radostí zadržme dech nad tím, že tak oku libě 

jsme ještě nikdy Ježíškovy dárky neměli zabalené tak jako nyní. A co teprve ta voňavá jedle, co 

netrpělivě čeká ve stodole / na balkóně / v garáži, až se načančá! Zkuste zavřít oči, zhluboka se 

nadechnout a představit si, jak krásně voní bramborový salát a čerstvě usmažený řízek, klobása 

nebo kapr, co kdo rád? Cítíte tu nenahraditelnou vůni? Nikdy během roku tahle lahůdka nechutná 

tak jako právě v prosincových svátečních dnech. Čí je to zásluha? Přece naše! Je to v nás, je to o 

nás - jak prožijeme přípravy na Štědrý den i dny následující, jestli ve spěchu a nervech nebo v 

poklidu a natěšení. Je to o naší kreativitě, ale i o myšlení a především o srdci. Na to si žádná zima 

nepřijde!  

Přeji vám, ať vás Vánoce baví, ať vás baví i všechny následující příjemně obyčejné a klidné dny, ať 

máte radosti pořád víc než trápení a ať jste šťastní! A taky zdraví! Zkrátka se vším spokojení… i 

sami se sebou! 

Vaše RD  

ZPRÁVY Z RADNICE  OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017 

Blíží se konec roku, dovolte mi tedy zrekapitulovat, co se za uplynulé období podařilo udělat, 

připravit nebo dotáhnout do konce. 

 Revitalizace středu obce Doubravice a dostavba vodovodu  - Akce byly stavebně dokončeny 

již koncem roku 2016. V průběhu roku 2017 proběhly kolaudace obou staveb. Průběžně celý 

rok se řešily převody pozemků pod stavbou chodníků mezi obcí a Královéhradeckým krajem a 

do konce listopadu se podávalo poskytovatelům dotace na obě akce tzv. „Závěrečné 

vyhodnocení akce“.  Obě akce máme od poskytovatelů dotace schválené bez výhrad. 

 

 Ve středu obce byla provedena výsadba zeleně, keřů a stromů. Návrh i vlastní výsadbu 

provedl p. Jiří Bouček, cena 97 724,- Kč. Byl také předlážděn vjezd do hasičské 

zbrojnice, předláždění provedl p. Petr Bartoň, cena 96 450,- Kč. 
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 Na kapličce byla v rámci záruční doby provedena oprava venkovní fasády, nátěr barvou bude 

proveden příští rok po důkladném vyschnutí. Zároveň po vyřešení majetkových poměrů na 

pozemcích okolo kapličky pracovníci místního zahradnictví provedli prořez stávajících dřevin, 

výstavbu nové části plotu a novou výsadbu. 

 

 Na Zálesí byla asfaltovým recyklátem opravena část obecní cesty od trafostanice 

k Jarolímkovým. 

 

 Oprava kulturních památek - V letošním roce byl opraven smírčí kříž poblíž hřbitova. Vloni byl 

poničen při autonehodě. Byly též zahájeny přípravné práce na opravě krucifixu na podstavě na 

Zálesí, oprava bude dokončena v jarních měsících příštího roku. Obě opravy provádí firma 

Ateliér Kašpar, Mostek – Souvrať.  

 

 Pro zlepšení zimní údržby obec zakoupila sněhovou frézu Stiga. 

 Obec Doubravice zahájila projekční práce na dostavbě chodníků podél silnice II/325. Chodníky 

by měly vést od autobusové zastávky U Plecháčů na dolní konec k odbočce na Sádovskou. Celý 

projekt se snažíme koordinovat se SÚS tak, aby na sebe oprava silnice a výstavba chodníků 

projekčně i stavebně navazovaly. Krátký chodník plánujeme ještě od mostu k odbočce ke 

zdravotnímu středisku. 

 

 Obec Doubravice v letošním roce připravila projekty na opravu dvou obecních cest. Na 

Zálesí jde o cestu k hájence, v Doubravici o Prostřední cestu. Realizace bude probíhat 

dle finančních možností obce v následujících letech. 

 

 Silnice II/325  - Jak jste jistě zaregistrovali, Královéhradecký kraj začal s opravou silnice II/325, 

což v našem případě znamená úsek od Lanžova přes Velehrádek směrem na Bílou Třemešnou. 

Celá rekonstrukce je rozdělena na více jednotlivých úseků, letos byl opraven úsek od konce 

vesnice ke křižovatce se silnicí II/300 (Zátluky). V příštím roce by se dle vyjádření SÚS měl 

opravovat úsek od křižovatky II/300 do Bílé Třemešné a průtah Bílou Třemešnou. Průtah obcí 

Doubravice a Velehrádkem se v současnosti projektuje, nyní je hotová dokumentace pro 

územní řízení a v současnosti se pracovníci SÚS obracejí na majitele dotčených pozemků okolo 
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komunikace a dojednávají s nimi „Smlouvy o právu provést stavbu“. Oprava silnice uvnitř obce 

by měla dle současných informací probíhat za provozu, pouze při částečných uzavírkách. 

Nejspíš bude rozdělena do několika etap, asi horní konec, dolní konec a most nejspíše 

samostatně. 

V souvislosti s touto stavbou jedno důležité upozornění pro majitele okolních pozemků. Pokud 

někdo odvádí dešťovou vodu nebo přepad ze septiku nebo z ČOV pouze do příkopu u silnice, tak 

projektanti po našem dotazu upozorňují, že takovéto řešení je nelegální a při opravě silnice 

nebude akceptováno. Správné řešení takovýchto případů je buď vsakovací jímka na vlastním 

pozemku, nebo potrubí vedené až do nejbližší vodoteče (potok). Příkopy, které budou podél 

komunikace, budou sloužit k zachycování povrchových vod z okolních pozemků, případně 

z komunikace nebo chodníků. Naopak potrubí, která jsou již dnes uložena pod komunikací (např. 

jako odtok od RD do vodoteče), budou zachována, jelikož se předpokládá, že byla nějak povolena 

či schválena. Vzhledem k tomu, že ale nejsou nikde zakreslena, bude třeba, aby si každý vlastník 

toto při stavbě ohlídal. 

 

 Parkování na obecních plochách - Jedna věc je pořídit do domácnosti jedno, dvě nebo tři auta, 

ale pak musí dle mého názoru následovat i druhý krok, a to je vytvoření potřebných 

parkovacích míst na vlastním pozemku. Není řešením, jak to někteří spoluobčané předvádějí, 

parkovat na obecních (většinou travnatých pozemcích), rozjezdit je do hlubokého bahna a pak 

se posunout parkovat o kousek dál. Pro ilustraci si stačí projít Prostřední cestu, ale ten problém 

je obecný. Naprostá neúcta k vlastnictví a tomu, že se někdo o něco stará a udržuje. Pokud se 

situace nezlepší, tak budu navrhovat zastupitelstvu nějakou formu poplatku za zábor obecních 

pozemků. 

 

 Silnice přes Zálesí je stále ve fázi projekce. I když to při různých jednáních připomínám a urguji, 

tak evidentně to pro kraj není priorita číslo 1. 

 

 Veřejné osvětlení Zálesí - Obec má připraven projekt nového veřejného osvětlení na 

Zálesí. O jeho výstavbě se uvažuje v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí sítě 

společností ČEZ. Zatím vše vázne na stavebním úřadu, kde se „zaseklo“ projednávání 
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projektu ČEZ. V nejbližší době budu kontaktovat vlastníky pozemků dotčených stavbou 

VO se žádostí o uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“. Jedná se o stejné pozemky, 

které si již smluvně zajišťoval ČEZ pro svoji stavbu, my jdeme ve stejných trasách. 

 

 Výstavba nového bytu v Ježkově domě - Zastupitelstvo rozhodlo přestavět nevyužívaný 

prostor sociálního centra (prostor po Diakonii) v budově Ježkova domu na dva malobyty. Tyto 

malobyty budou přibližně stejné jako ty současné v 1. patře. Následně nájemníky z 1. patra 

přestěhujeme do nových malobytů a současné malobyty v 1. patře přestavíme na nájemní byt 

3+1. Celou tuto rošádu plánujeme hlavně z důvodu, aby starší nájemníci malobytů získali 

bezbariérový přístup a nebyli odkázáni na pomoc druhých. 

 

 Komplexní pozemkové úpravy - Státní pozemkový úřad v letošním roce zahájil Komplexní 

pozemkové úpravy v našich obcích. Letos proběhla první fáze, kdy byla za účasti vlastníků 

dotčených pozemků stanovena hranice obvodu KPÚ a takto stanovená hranice byla zapsána do 

Katastru nemovitostí i s případnými změnami hranic stávajících pozemků, které byly 

dohodnuty mezi vlastníky. 27. listopadu proběhla první schůzka Sboru zástupců vlastníků 

pozemků, na které byl zrekapitulován dosavadní průběh KPÚ a zástupcem SPÚ a projekční 

firmy představen návrh Plánu společných zařízení (budoucí síť cest mezi pozemky, protierozní 

opatření aj.) Sbor zástupců uvedené návrhy posoudil a vybral vhodná řešení. Do dalšího 

jednání sboru zástupců budou tyto návrhy převedeny do grafické podoby a budou zároveň 

připraveny majetkové nároky na uvedená řešení. 

Miloš Valášek 

 

ÚDRŽBA ZELENĚ V  OBCI A PODĚKOVÁNÍ P.  MILOŠI JEŽKOVI  

 V oce 2008 rozhodlo zastupitelstvo obce, že zajistí trvalou údržbu obecních pozemků 

vlastním pracovníkem. Na základě tohoto rozhodnutí tehdy starosta vysloveně „umluvil“ pana 

Miloše Ježka, zda by uvedenou práci nezkusil, a ten celou údržbu obce vybudoval takřka z nuly. 

Když vzpomeneme, že začínal s jednou malou sekačkou a křovinořezem, je to z dnešního pohledu 
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téměř úsměvné. Za těch 10 let se rozsah udržovaných pozemků zněkolikanásobil, samozřejmě se 

ale pořídila i výkonnější technika.  

 Rozsah činnosti a přínosu pana Miloše Ježka pro naši obec není možné zaškatulkovat do 

nějakého zaměstnaneckého rámce. Tak byl rozmanitý. Miloš je člověk, na kterého bylo a je 

spolehnutí. Když bylo potřeba, pracoval např. při odstraňování poruch vodovodu o sobotách a 

nedělích. Doma ve své dílně svým nářadím a svou elektřinou renovoval obecní techniku tak, že 

měla několikanásobně delší životnost. Vznikala tu i větší část obecního mobiliáře té doby – lavičky 

u koupaliště a u lesa, obecní kotec, různá zábradlí atd. 

 Miloš Ježek naopak není člověk, který by se uměl přenést přes bezohlednost a nepořádek 

druhých. Tak se stávalo, že se ozval, když na čerstvě posečený obecní pozemek někdo navezl 

zelený odpad ze své načinčané zahrádky. V souvislosti s jeho prací nemohu nevzpomenout jedné 

zvláštní věci, s níž jsem se předtím nesetkal. Konkrétně mám na mysli postoj některých lidí k osobě 

zaměstnance obce obecně.  

 Tak tedy - není to obecní slouha ani poskok. Není tu za trest. Má řádnou smlouvu s obcí a 

jeho činnost je kontrolována starostou. Je samozřejmě možné stát se stopkami za záclonou a 

měřit, za jak dlouho poseče ten či onen pozemek, ale než nahlásím, že u nás celý den nebyl, zjistím 

si raději, nepracoval-li na druhém konci obce. 

 Chci Miloši Ježkovi poděkovat za práci a za paličatost, se kterou ji vykonával. Nemusí se za 

nic stydět.  Za to vše a ještě spoustu jiného patří pouze jediné - MILOŠI, DÍKY. 

Vít Paula, Miloš Valášek 

 

KOMENTÁŘ KE STANOVENÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK 2018 

 

Do poplatku za komunální odpad se zahrnuje: 

1. Směsný komunální odpad z domácností, likvidovaný pravidelnými svozy od rodinných domů či 

rekreačních objektů. 

2. Velkoobjemový odpad, tedy to, co končí ve velkoobjemových kontejnerech při jarním a podzimním 

svozu. 

3. Náklady spojené s pořízením úložných zařízení (popelnice, pytle atd.). 
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Svoz komunálního odpadu není ze strany obce dotován, dotován 

je svoz tříděného a nebezpečného odpadu. 

Celkové náklady na svoz KO jsou za rok 2017 cca 252 778,-Kč, 

oproti loňským 251 972,-Kč. 

 

Předepsaná částka k úhradě od občanů při poplatku 620,- Kč byla 

na letošní rok 254 424,- Kč, v této výši však vybrána nebyla, vždy se 

najdou drobné výjimky, které své povinnosti neplní a stanovený 

poplatek nezaplatí. V případě rozpočítání celkové částky za KO 

počtem všech trvale bydlících (letos 370) a rekreačních objektů 

(78), tedy počtem 448, by poplatek činil 564,24 Kč. Dle platné 

vyhlášky však poskytujeme již několik let určité výjimky a počet platících je ve skutečnosti nižší, V letošním 

roce je to 324 platících občanů a 78 majitelů rekreačních objektů. 

Od poplatku jsou osvobozeni: 

 děti - za první se platí, druhé a další osvobozeno do 15 let 

 občané hlášeni k trvalému pobytu na adrese OÚ 

 občané bydlící na základě doloženého potvrzení (nájemní smlouva, potvrzení OÚ) v jiné obci a tam 

platící poplatek za svoz KO 

 druhá nemovitost jednoho vlastníka 

 

V případě zachování současného stavu, tedy zachování výjimek a požadavku nedotovat svoz KO, by 

poplatek měl z 620,-Kč platných v roce 2017 vzrůst na 628,-Kč pro rok 2018.  Jelikož však ze strany TS 

Dvůr Králové nedošlo ke zdražení svozu za rok2017, bylo zastupitelstvu obce na prosincovém zasedání 

navrženo zachovat poplatek na současných 620,- Kč. Výše poplatku byla zastupitelstvem odhlasována. 

Karel Hrdina 

JAKÝ BYL ROK 2017 

OBYVATELSTVO 

 Do roku 2017 vstoupila obec s 371 obyvatelem, ke konci roku (k 15. 12. 2017) se celkový 

počet obyvatel trvale hlášených zvýšil o dva, tedy na 373. V průběhu roku jsme se se sedmi občany 

rozloučili navždy, byl mezi nimi i do té doby nejstarší muž České republiky, pan Čeněk Petřík. Dva 
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občánci se narodili, čtyři občané se z obce odstěhovali, jedenáct se jich přihlásilo k trvalému 

pobytu.  

ROZVOJ OBCE  

 V roce 2017 obec Doubravice hospodařila s 4 934 500,- Kč. Na březnovém zastupitelstvu byl 

odhlasován návrh rozpočtu na r. 2017 jako rozpočet vyrovnaný.  Podrobně o záměrech i realizacích 

se dočtete v příspěvcích pana starosty v rubrice Zprávy z radnice. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

 O víkendu 7. – 8. 1. procházely obcí dvě skupinky koledníků v rámci Tříkrálové sbírky pro 

Farní Charitu ve Dvoře Králové nad Labem. 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE, AKCE PRO DĚTI 

 Jediný ples v doubravickém hostinci U Hrdinů pořádali fotbalisté z Libotova v pátek 17. 

února. K tanci hrála Arnika, v průběhu večera se návštěvníci plesu mohli třikrát zapojit do 

společenské hry, kromě bohaté tomboly byly navíc slosovány i vstupenky.  

 V sobotu 4. března se v sále hostince U Hrdinů bavily děti, konal se karneval. Další oblíbené 

akce pro děti, Noc s Andersenem a Halloweenská cesta, se bohužel již nekonaly, z obce se 

odstěhovala jejich organizátorka, Kristýna Bielicová, a nikdo jiný nenašel chuť, čas či odvahu 

převzít štafetu. 

 V sobotu 17. června odpoledne doubravické hřiště zaplnily děti, Jana Štěpánová opět 

zorganizovala oblíbený Dětský den. K ruce měla spoustu ochotných dobrovolníků, kteří se na 

jednotlivých stanovištích dětem věnovali. 

 Několik měsíců nacvičovaly doubravické ochotnice novou divadelní hru, opět z pera 

autorky her předchozích, Dagmar Ruščákové. Hra s názvem Kančí zub měla premiéru 16. prosince 

v 19 hodin v sále hostince U Hrdinů. 

AED – AUTOMATIZOVANÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR  

 Obecní zastupitelstvo schválilo zakoupení automatizovaného externího defibrilátoru, 

přístroje, který je určen k laické resuscitaci. Postiženému srdci podá elektrický výboj (tzv. 

defibrilace). Laika navádí hlasitými mluvenými pokyny. Tři občané Doubravice, členové spolku 

Rescue stopaři, Dagmar Ruščáková, manželé Dana a Vít Paulovi, úspěšně absolvovali na začátku 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_v%C3%BDboj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Defibrilace
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roku 100 hodinový kurz pro First Respondery, oni také iniciovali pořízení tohoto defibrilátoru. Pan 

Paula intervenoval na MěÚ ve Dvoře Králové s žádostí o příspěvek, odhlasováno bylo 5 tis. Kč, a na 

Krajském úřadě KHK – 25 tis. Kč. Zbytek, 33 360,- Kč, dofinancoval OÚ Doubravice. Následně byly 

osloveny obce v dosahu účinného použití přístroje s žádostí o finanční příspěvek (Dubenec, 

Libotov, Zábřezí, Bílé Poličany, Lanžov, Zdobín, Trotina). Celkový příspěvek od těchto obcí, 19 500,- 

Kč, se navrátil do obecní pokladny. AED je umístěn v budově obecního úřadu. 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY  

 I v tomto roce byly učiněny kroky vedoucí k plánovaným pozemkovým úpravám. 2. března 

se konala schůzka vlastníků pozemků v katastru obcí Zálesí a Doubravice s pracovníky PÚ a KÚ. 

K dalším jednáním byli doporučeni zástupci vlastníků Zdeněk Čapek, Vojtěch Fleček, Radim Kunc, 

za firmu Karsit pan Sedláček. Za OÚ byli navrženi Karel Hrdina (Doubravice) a Libor Sedláček (k. ú. 

Zálesí). Podrobněji v článku pana starosty výše.  

 

VODNÉ A POPLATEK ZA ODPADY 

 Kalkulace vodného na rok 2017, fakturovaná cena, tedy ta, kterou zaplatí koncoví 

odběratelé, byla stanovena na 21 Kč. Průměrná cena za m3 však byla vypočítána na 37,40 Kč, rozdíl 

mezi cenou průměrnou a fakturovanou je kryta rozpočtem obce. Výše poplatku za svoz 

komunálního odpadu na rok 2017 byla stanovena ve stejné výši jako na rok 2016, tedy 620 Kč na 

osobu trvale zde bydlící a 620 Kč na rekreační objekt.  

 

PŘÍSPĚVKY, SOCIÁLNÍ OBLAST  

 Na Obecním úřadě v Doubravici se pravidelně scházejí žádosti různých organizací o finanční 

příspěvek na činnost či provoz. Dlouhodobě naše obec přispívá částkou 20 tis. Kč Domovu sv. 

Josefa v Žirči, Farní Charitě ve Dvoře Králové částkou 3 tis. Kč a Diakonii 4 tis. Kč (pro rok 2018 byla 

tato částka navýšena na 8 tis. Kč). Na provoz MŠ v Lanžově OÚ přispívá částkou 3 tis. Kč na každé 

dítě s trvalým pobytem v Doubravici, letos navštěvují lanžovskou školku tři doubravické děti, 

příspěvek tedy činil 9 tis. Kč. Z místních spolků o příspěvek 3500 Kč požádali Rescue Stopaři, 

požadovanou částku obdrželi. Pravidelně OÚ přispívá Městské knihovně Trutnov, která v naší 

obecní knihovně obměňuje knihy v dlouhodobé zápůjčce, částkou 2 tis. Kč.   
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 Dále je placen příspěvek na dopravní obslužnost Královéhradeckému kraji, jedná se o 

dotaci, na které se s námi podílí i obec Dubenec, na úhradu ztráty z provozování veřejné linkové 

dopravy nad rámec dopravní obslužnosti území KHK.  Dotována je autobusová linka z Dubence do 

Dvora Králové, která zajišťuje našim dětem dopravu domů z odpoledního vyučování v dubenecké 

škole. Na období od 11. 12. 2016 - 9. 12. 2017 činila tato dotace 18 831 Kč. 

 Jezdecké závody na Zálesí, pořádané místním jezdeckým klubem 3. června a 19. srpna, OÚ 

podpořil finančním darem do soutěže O cenu obce Doubravice. Účastníci této soutěže, kteří se 

umístili od 1. do 5. místa, získali finanční odměnu odstupňovanou dle místa - 1 500 Kč, 1 300 Kč, 1 

000 Kč, 700 Kč a 500 Kč.  

 Obec Doubravice nezapomíná ani na naše starší občany. 64 občanů ve věku sedmdesát let 

a více obdrželo od obecního úřadu malý vánoční balíček v hodnotě 100 Kč. V průběhu roku 

dostávali dárkový balíček i jubilanti, s kulatým životním jubileem (60 let a více, deset občanů) 

v hodnotě 250 Kč), s „půlkulatým“ v hodnotě 200 Kč (65 let a více, jedenáct občanů). 

HOSTINEC U HRDINŮ  

 Hospodský, který převzal hostinec po Honzovi Štěpánovi, jenž ji s kolektivem 

spolupracovníků úspěšně provozoval více jak čtyři roky, se za pípou příliš nevyskytoval, pivo točil a 

roznášel jeho známý… S hospodou to šlo „od desíti k pěti“. V neděli 2. 4. otevřel tento 

hospodský/nehospodský naposledy. Během následujících šesti týdnů byla hospoda zavřena, 

několik štamgastů přijalo azyl hospod v okolních obcích, ve Zdobíně a Třebihošti. Majitel 

nemovitosti Ing. K. Hrdina nakonec vyslyšel naléhání rodové tradice a spolu se svým společníkem 

se rozhodl hostinec opět uvést k životu. To ale vyžadovalo radikální zásah, nejvýraznější změny 

zasáhly kuchyň, tak aby vyhovovala přísným hygienickým nárokům. V lokále získala podlaha novou 

krytinu. Provoz byl zahájen 26. května. Podrobnější ohlédnutí za hospodským děním přináší článek 

MUDr. Jaroslava Špatenky.  

DROBNÁ SAKRÁLNÍ ARCH ITEKTURA 

 Po Vánocích minulého roku, snad 25. 12. byl nalezen smírčí kříž nedaleko hřbitova, kulturní 

památka, povalen. Pan starosta kontaktoval Národní památkový ústav v Josefově a Policii ČR. Ta 

provedla šetření, jejím závěrem bylo konstatování, že kříž byl poničen v důsledku autonehody, ke 

které došlo již v létě, neznámý viník nehody kříž provizorně upevnil zpět na místo (byl však 

zlomen), v zimě možná vlivem výrazných teplotních změn, „prací“ materiálu, nebo přičiněním 
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lidské síly, kříž spadl. Policie případ odložila pro nedostatek důkazů. Aby nedošlo ke zcizení či 

dalšímu ničení kříže, byl deponován do hasičské zbrojnice v budově OÚ. Díky šetření se však 

ukázalo, že kříž se nacházel na soukromém pozemku. Vlastník pozemku o současném vlastnictví 

kříže do té doby neměl ani ponětí, hned vstoupil do jednání s panem starostou a dotčenou část 

svého pozemku, cca 7 m2, nabídl obci za 1 Kč za m2 k prodeji. Na únorovém zasedání OZ bylo 

schváleno pozemek, a tedy i kříž odkoupit a poté opravit. Restaurátorskou práci provedl Ateliér 

Kašpar, Mostek - Souvrať za cca 46 tisíc Kč. Na začátku října byl kříž navrácen na své původní 

místo, očištěný, nakonzervovaný, narovnaný. 

 

SPORT 

 Veterán CUP, turnaj v malé kopané pro hráče nad 35 let, se konal 5. srpna dopoledne. 

Zúčastnilo se ho šest mužstev: Rodos, Házená, FKS Vítězná, Kontakt tam byl, Maďaři a doubravické 

Piškotky. Piškotky bohužel nezískaly ani jeden bod a skončily poslední. Skóre 2:21. S 11 body turnaj 

vyhráli Maďaři. Akci zpestřil i doprovodný program - měření obvodu v pase.   

 Jezdecké závody na Zálesí, pořádané místním jezdeckým klubem, se uskutečnily 3. června a 

19. srpna. 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR  

 Ve dnech 20. – 21. října šli občané k volebním urnám s nadějí, že svým hlasem přispějí 

k pozitivním změnám v české politice. V doubravickém volebním okrsku se k volbám dostavilo 198 

z 308 oprávněných voličů, což představovalo 63,64%, do celkového sčítání bylo započteno 196 

platných hlasovacích lístků.  Vítězem voleb se v našem volebním okrsku stalo hnutí ANO s 63 hlasy 

(32,5%), druhé místo obsadila SPD – T. Okamury s 30 hlasy (15, 5%) a třetí ODS s 24 hlasy (12,4%). 

V dalším pořadí se umístila Česká pirátská strana (19 hlasů, 9,8 %), dále KSČM (14 hlasů, 7,2%), 

STAN (13 hlasů, 6,7%). Stejně jako v celorepublikovém průměru i v našem volebním okrsku zcela 

propadla ČSSD, svůj hlas jí odevzdalo jen 6 voličů (3,1%). Pro srovnání, ve volbách před čtyřmi lety 

volilo ČSSD 42 občanů (20,3%). Jako další poražený z voleb vyšla TOP 09, v Doubravici získala 7 

hlasů (3,6%), v roce 2013 to bylo 26 hlasů (12,6%). 

Lucie Baliharová 
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Z KRONIKY OBCE DOUBRAVICE   ROK 1926 

Tento rok začínáme tím, jak se naši občané vzdělávali a veselili. 

Kulturní práce – 28. 2. Národní Jednota Severočeská uvedla hru Když služebnictvo stávkuje. 7. 3. 

Sokol pořádal tělovýchovnou besídku. Proslov o T. G. Masarykovi měl Josef Černý. 20. 3. a 21. 3. 

sehráli členové Národní Jednoty Severočeské hru bratří Mrštíkových Maryšu. 28. 3. školní mládež: 

Smrt nesem ze vsi, 28. 3.  Sokol pořádal loutkové divadelní představení Žádost kmotra Jahelky. 4. 

4. Národní Jednota Sever. sehrála hru Veselá bída. 5. 4. Sokol předvedl loutkovou hru Ponocný a 

strašidla. 11. 4. Národní Jednota Severočeská opakoval hru Veselá bída. 9. 5. Sokol pořádal besedu 

o sokolském sletu, promluvil J. Černý. 20. 6. Národní Jednota Sever. uvedla hru Pasekáři. 24. 6. 

Lidová škola hospodářská uspořádala přednášku o budování mlékáren, promluvil zvěrolékař Fischl. 

28. 10. dopoledne školní besídka, odpoledne loutkové divadlo Za tatíčkem prezidentem do Prahy. 

Večer besídka o 28. říjnu, promluvil J. Černý, recitoval básně Josef Malý a Fr. Kytler. 14. 11. Sokol 

uspořádal vycházku do Řečice. 14. 11. sbor ze Zálesí se zúčastnil Zemské přehlídky. 28. 11. Národní 

Jednota Sever. sehrála divadelní hru Z deště pod okap, zúčastnilo se 300 diváků. 5. 12. Sokol 

připravil mikulášský večírek, zúčastnilo se ho 200 lidí. 16. 12. Národní Jednota Sever. hrála 

Fraňkovu hru  Na Benešově gruntě, představení zhlédlo 250 diváků. 31. 12. sokolové organizovali 

silvestrovský večírek (hry Už mou milou, Parohy, zpěvy, kuplety). Plesy: 16. 1. Sokol, 23. 1. sbor 

Zálesí, 30. 1. sbor v Doubravici. 

20. 11. přednáška soc. demokracie o nynější politické situaci, promluvil redaktor Vaněk. V každém 

spolku konány příležitostné proslovy, takže kulturní činnost bohatá. Veškerá kulturní práce byla 

konána zdarma – obětavě. 

Knihovna – Pokladníkem knih. rady byl Frant. Havel. Celkový příjem činil 1052, 70 Kč, vydání 947, 

42 Kč. Nových knih koupeno za 419, 22 Kč. Knihovna byla umístěna ve škole, knihovníkem byl Josef 

Černý. Zájem o knihu se šířil, čtenářů bylo 110. Vypůjčeno bylo 1590 svazků.  

Loutkové divadlo – 17. 3. zakoupil Sokol loutkové divadlo. Duší celého podnikání byl Antonín 

Sturm, sklář. Hrami připravil dětem mnoho krásných chvil a radostí.  

T. G. M. – 10. 10. prožila obec Doubravice radostný a vzrušující den. Toho dne projel obcí 

prezident republiky T. G. Masaryk. Přijel od Miletína a jel do Dvora Králové. Noc trávil v lázních 

Velichovkách. Doubravice se na průjezd prezidentův důkladně připravila. Domy byly ozdobeny 

státními vlajkami a prapory. Josef Štěpán se svými spolupracovníky postavil na mostě dvě 
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slavobrány s nadpisem: „Vítáme našeho milého prezidenta T. G. M.“. Redaktoři lidových novin, 

kteří prezidentův zájezd provázeli, věnovali okrase naší obce zvláštní článek a zmínili se o dvou 

slavobranách. Kolem 16. Hodiny přicházejí místní krojované spolky, školní mládež, družičky, bíle 

oděny, obecní zastupitelé se starostou Josefem Černým, legionáři, četné obecenstvo a vše se kupí 

u Památníku padlých. Přijíždí auto s okresním hejtmanem Pacovským, který jede vstříc prezidentu 

na hranice okresu. Vše je v radostném napětí. V tom přijíždí auto a oznamuje, že prezidentovo 

auto vjíždí do obce. Již je zde. Z auta se vyklání bělovlasý stařec, první prezident republiky T. G. M. 

a zdraví celé shromáždění u památníku. Velebné a dojemné ticho je v celém zástupu… Většina vidí 

dnes poprvé svého prezidenta, který národu přinesl svobodu a státní samostatnost. Krátký byl 

průjezd prezidenta, ale v mnoha myslích zanechal trvalé vzpomínky na vážného starce, který 

z Hradčan řídí naše osudy… Myslitel – člověk projel naší obcí a zanechal v našich duších krásné 

vzpomínky. A vzpomenul si on, že naší vesnicí před dávnými léty procházel psanec J. A. Komenský, 

který věřil, že vláda lidu opět se vrátí do jeho rukou. T. G. Masaryk věštbu Komenského splnil. 

Pravda vítězí! 

Upraveno. Pokračování příště.        Lucie Baliharová 

AKTIVNÍ DOUBRAVIČTÍ SENIOŘI V ROCE 2017 

 Společenství dříve narozených občanů, jejichž jádro tvoří doubravické „Pekařky“ („Pekařky“ 

napekly občerstvení na oslavy k 500. výročí od první písemné zmínky o Doubravici v roce 2013 a od 

té doby se pravidelně scházejí ke společným posezením a pořádají výlety. Pozn. redakce) a k nimž 

se připojili rodinní příslušníci a přátelé nejen z Doubravice a Velehrádku, ale i ze Dvora Králové či 

Zábřezí, podniklo v tomto roce řadu poznávacích exkurzí a výletů.  

 

21. 2. 2017 – v 13.45 hod. jsme se sešli před závodem Pravé hořické trubičky s. r. o. v Miletíně. 

S výrobou nás seznámil pan majitel a zájemci si zkusili zatočit trubičku, ochutnali jsme některé 

výrobky a samozřejmě i nakoupili. Poseděli jsme v restauraci „U Lípy“ v Třebihošti. (32 účastníků)  
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21. 3. 2017 – v 12.30 hod. byl sraz v areálu Královédvorský pivovar Tambor. Ujal se nás p. Bedřich 

Machek z marketingu. Prohlídka trvala 45 min., rozdělili jsme se na dvě skupiny, maximální počet 

na prohlídku je 15 lidí. Počkali jsme v pivovarské hospůdce. Někteří z účastníků ještě šli posedět do 

restaurace „U Lubinů“, někteří odjeli domů. (23 účastníků) 
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18. 4. 2017 – v 12.30 hod. byl sraz před podnikem Vánoční ozdoby - DUV na Benešově nábřeží. 

Představenstvo požadovalo jmenný seznam účastníků s datem narození a bydlištěm. Vstupné 50,- 

Kč, děti 20,- Kč. Prohlídku s námi absolvovala paní Regina – vedoucí provozu. Navštívili jsme sklad 

skleněných trubic, foukárnu, stříbřírnu, malířky a ženy, které stříkají ozdobičky různými barvami, 

lepení ocásků, výrobu papírových krabiček, konečné úpravy a nakonec balírnu. Exkurze trvala do 

14 hod., potom následovalo posezení v restauraci „U Hlaváčků“, část účastníků si poseděla 

v kavárně „Chopper“. (29 účastníků) 

 

 

16. 5. 2017 – ve 14 hod. sraz v Likérce Apicor v Rudníku. Firma je česká, provozuje ji p. Ing. Jiří 

Cerman a vyrábí se tady různé druhy medoviny.  Přísady jsou pouze rostlinného původu, bez 

konzervantů, „éček“, med nakupují od okolních včelařů i z hor. Med se rozpustí a pak musí kvasit 

v nerezových a plastových tancích. Firma má 4 zaměstnance, plnění lahví, zátkování, lepení etiket, 

balení, to vše je pouze ruční práce. Odborný výklad nám provedl majitel firmy a součástí byla i 

neomezená ochutnávka, která byla v ceně vstupného (50,- Kč). V areálu je i podniková prodejna a 

každý si zakoupil nějakou lahvinku, a třeba i dvě. Byla to zatím nejlepší exkurze. Poseděli jsme 

v restauraci na konci Rudníku. (20 účastníků) 

13. 6. 2017 – ve 14 hod. jsme se sešli před Pamětní síní J. A. Komenského v Bílé Třemešné. Tady 

na nás čekal p. Petr Mlejnek, majitel, a provedl s námi prohlídku se zajímavým výkladem. Po 
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skončení prohlídky jsme se prošli k rybníku Dubina a pak poseděli v restauraci „U Šmídů“ a 

v cukrárně „Vít a vnuk“. (17 účastníků)  

 

 

25. 7.2017 – sraz byl v 7.30 hod. na nádraží ČD ve Dvoře Králové. Vlakem v  7.56 hod. jsme odjeli 

do stanice Turnov. Tady kafíčko a chlebíček v restauraci naproti nádraží. Autobusem v 10.33 hod. 

jsme pokračovali na zastávku Pulečný, Kopanina, rozhledna. Protože nebyla dobrá viditelnost, 

vydali jsme se pěšky na Malou Skálu, přes Frýdštejn a Pantheon, cesta vedla sice z kopce, ale 

kamenitým a kořenovým terén. Je to asi 7 km, šli jsme to 3 hod. Poseděli jsme v Boučkově statku 

na dršťkovce a v kavárničce naproti. Na vlak z Malé Skály jsme nasedli v 14.51 hod. (7 účastníků) 

22. 8.2017 – sešli jsme se v 15 hod. na dvoře Galerie akad. malíře a sochaře Fr. Šormy v Dolním 

Dehtově. Galerie je umístěna v nádherné stodole bývalého statku. Prohlídku s výkladem nám 

provedl majitel soukromé galerie, p. Josef Šorm, synovec sochaře, který zachránil většinu 

mistrových děl po jeho smrti. Po skončení prohlídky, opět už tradičně následovalo posezení 

s občerstvením - v Bílé Třemešné v restauraci „U Šmídů“. (13 účastníků) 

18. 9.2017 – sraz byl v 10 hod. před firmou Stránský – Petržík v Bílé Třemešné. Firma se zabývá 

výrobou pneumatických válců a oživováním strojů řízených počítačem. Exkurze trvala asi 1 hod., 

provedl nás vedoucí směny. Po skončení exkurze jsme si vychutnali oběd v restauraci „U Šmídů“. 

(21 účastníků) 
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25. 10. 2017 – sraz byl v 10.30 hod. před podnikovou prodejnou firmy Rautis a.s. v Poniklé. Firma 

vyrábí perličkové vánoční ozdoby. Paní vedoucí provozu nás seznámila s výrobou a provedla nás 

celým provozem. V podnikové prodejně jsme nakoupili zajímavé ozdůbky a potom jsme navštívili 

Muzeum podkrkonošských řemesel. Prohlídka s výkladem byla velmi zajímavá a majitelé už nemají 

místo, kam by další exponáty mohli instalovat. Původní hospodářskou budovu zrekonstruovali a 

přistavěli novou část. Zakončením výletu bylo posezení v restauraci ve Studenci a v Bílé Třemešné. 

(24 účastníků) 

 

 

  

Kromě těchto výletů a exkurzí jsme se pravidelně každý měsíc scházeli na posezení v hospůdce U 

Hrdinů. Teď nás mrzí, že v zimě bude zavřeno, takže se musíme přesunout do jiného restauračního 

zařízení. Několik seniorek také každý čtvrtek protahovalo svá těla během cvičení s Luckou 

Baliharovou. 

 

 Věříme, že i příští rok prožijeme ve zdraví a aktivně, že uspořádáme zase spoustu 

zajímavých exkurzí a výletů a prožijeme společně příjemné chvíle.  

Marie Malá 
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HOSTINEC U HRDINŮ ŽIJE I V ROCE 2017 

Hospoda bezesporu nepatří k nejdůležitějším „vymoženostem“ v obci a určitě se dá bez ní žít. 

Na druhou stranu jsem ale hluboce přesvědčen o tom, že fungující hospoda je pro vesnici 

velmi přínosná, zejména když nemá jen výčep, ale nabídne návštěvníkovi i něco „na zub“ a 

když má dokonce i multifunkční sál, jako ta naše! 

 

Proto jsem tak rád, že naše hospoda přežívá i v tomto roce, na rozdíl od mnoha obdobných 

provozů v malých obcích.  My pamětníci dobře víme, že po roce 1989, po první vlně euforie, 

kdy byla hospoda v každé garáži, došlo a dochází postupně k zániku nejen hospod, ale 

veškerých drobných provozů a služeb v malých obcích!  Faktorů je více, od úbytku obyvatel ve 

vsích, ohromného nárůstu byrokratických požadavků a opatření vůči drobným živnostníkům, 

až po změnu chování nás spotřebitelů nakupujících ve městech v nákupních centrech.  Změna 

chování spotřebitelů se samozřejmě projevuje i v „hospodském byznysu“,  ty tam jsou doby, 

kdy hospody byly plné lidí a pivo se pilo ve velkém.  Statistiky pivovarů z posledních let 

prokazují neustále nižší výrobu točeného piva (částečně si tento problém vytvořily pivovary 

samy – výroba levných „rádoby piv“, piv stáčených do plastu a neustálá nabídka i velmi 

kvalitních piv v akčních letácích, valících se na nás ze všech stran). Nemůžeme se potom divit, 

že hospody jedna za druhou zanikají a lidé sedí doma u televize s „lahváčem“ v ruce.  

 

Na jaře se provozu hostince ujal nový provozovatel, Jiří Kalenský, a ve spolupráci s majitelem 

Karlem Hrdinou došlo k částečné rekonstrukci tohoto objektu.  Byla rekonstruována kuchyně, 

aby splňovala aspoň základní požadavky současných hygienických nároků, ve výčepu došlo 

k opravě podlahy, výměně světel atd.  Celý hostinec pak dostal nový fasádní nátěr, což určitě 

nemálo přispělo k celkovému vzhledu středu obce, který se v posledních dvou letech 

neuvěřitelně změnil. 

Samozřejmě, je velmi snadné nalézt nedostatky, kritizovat úroveň obsluhy, cenovou hladinu, 

šíři nabídky jídel i nápojů, teplotu v zimním období a mnoho dalších parametrů. Já bych ale 

rád zdůraznil pozitiva, zamyslel se hlouběji nad programem a nad tím, jak bychom měli i my 

úspěšnému provozu napomáhat, pokud nám záleží na tom, aby byla funkce hostince i nadále 

zachována. 
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Myslím si, že zatím nejsem alkoholik ani hospodský povaleč, ale přiznám se Vám, že strašně 

rád, zejména o víkendu, zajdu na pivko. Jsem přesvědčen, že obzvláště v případě 

nepasterizovaného piva z Trutnova jde o zdraví prospěšný nápoj, pokud je správně ošetřován 

a konzumován v rozumném množství. Je príma se dozvědět, čím vesnice žije, zjistit, co si myslí 

sousedé a spoluobčané o aktuálních politických či kulturních událostech, a vyčistit si hlavu, 

normálně plně zaměstnanou pracovními a jinými povinnostmi. Stejně tak je zajímavé slyšet 

novinky od chalupářů z míst, kde žijí, a konfrontovat jejich názory na obecní věci s názory 

našimi. Útulno je pak zejména, když z kuchyně dýchne vůně atraktivních pokrmů a když 

člověk ucítí od sousedního stolu, že je konkrétní jídlo zajímavé i vůní, a zaznamená podle 

rychlosti „luxování talíře“, že se to kuchaři/kuchařce bezesporu povedlo. 

 

V hospodě také všechno vyřídíte, dostanete kontakt na řemeslníka, zjistíte, kde co prodávají 

v akci, kde se v okolí chystají kulturní a společenské akce a co se kde přihodilo… Ale vůbec 

nejvzácnější pro mě je, když se mi povede přijít (většinou v nestandardní dobu) tak, že tam 

není nikdo z „kumpánů“, když tam sedí neznámí přespolní strávníci a místní střední generace 

má obsazený celý stůl, takže můj příchod nikdo nezaznamená. To si potom sednu na roh 

„Stolu rejpalů“ a nenápadně „pozoruji cvrkot“. Vnímám fortel anebo naopak určitou 

nešikovnost obsluhy, prostuduji v klidu, důkladně, případně kriticky jídelní i nápojový lístek a 

vychutnávám si v chladných měsících „Krákoru“ s ohříváčkem. Jde o nadstandard, který není 

běžně v nabídce, a já sám neznám jinou hospodu, kde bych si mohl takto nechat pivo 

„individualizovat“ :-) Velikou výhodou v takových chvílích je jinak nepříjemný hendikep, 

kterým mne obdařila příroda. Na jedno oko prakticky nevidím a mám strabizmus (= šilhám). 

Tím pádem ale nikdo nepozná, kam se vlastně dívám :-) To mi umožňuje si v klidu a pozorně 

prohlédnout a sledovat věci, na které se většina kolegů neodváží a nebo stydí dívat :-) Protože 

jde naše hospoda s dobou, je samozřejmostí fungující WiFina (jak familiárně nazýváme 

přístup do pavučiny internetu), takže vím, zda ode mne něco nežádá zaměstnavatel, a díky 

výše popsanému vlastnímu optickému vybavení si mohu většinou nezpozorován vychutnat, 

jak ostatní hosté žhaví SMSky, konzumují a expedují emaily a „gůglí“ cokoli jim přijde na mysl. 

 

Svátkem jsou potom různé akce:  

Přiznám se, že jako přízemního tvora (který v mládí na vlastní kůži zažil hlad) mne vzrušují 

většinou povedené akce kulinářské, protože pokračuje úspěšná tradice tematických 



20 

 

víkendů, kterou zde zavedl Honza Štěpán a které se Karel Hrdina věnoval již dříve v „Penzionu 

Na Faře“ v Dubenci.  

 

Požehnáním pro obec je ale multifunkční sál, kde se hraje divadlo (díky obětavosti 

místních umělců), kde není problém uspořádat akce příznivců cykloturistiky, akce 

pověstné a dnes již proslavené skupiny „Hujerovců“, rodinné i firemní oslavy (v důstojném 

prostředí, za přijatelnou cenu) a také naše akce – veřejná zasedání Gerontklubu. Bývají tu 

plesy i některé akce obecního významu. Sál má bohatou historii, pravidelně v něm cvičili 

doubravičtí sokolové, hrálo se ochotnické divadlo a v šedesátých letech promítaly filmy.  

Samozřejmě je dnes v horším technickém stavu (částečně propadlá podlaha, nevyhovující 

elektroinstalace, poničené pódium, netěsnící okna atd.)  Desetiletí správy pod Jednotou, 

střídání nájemců a jen omezené využívání samozřejmě nikoho nenutilo do něj investovat.  

V silách majitele, Karla Hrdiny, to také není.  Proto je otázkou, zda existuje nějaké řešení, 

které by tento prostor pomohlo zlepšit a zachránit.  

 

Nicméně v tomto roce byly jako naprostá novinka uvedeny v život ochutnávky vína, u 

kterých si dovolím se zastavit. Jde svým způsobem o průlomovou událost v naší hospodě 

v Doubravici, protože zatím jsme za takovýmito zážitky museli dojíždět na Kuks, do Jaroměře, 

či do Velkého Vřešťova a nebo se vydat ještě mnohem dále. Při první standardní ochutnávce 

v říjnu nám pan ing. Karel TOMÁŠEK, someliér z Velkého Vřešťova, představil kolekci 

kouzelných vín z produkce rodinného vinařství Víno Kutná Hora s.r.o. Akce ukázala, že i 

v malé vesnici se najdou zájemci o dobrá vína. Staré přísloví praví: „S jídlem roste chuť“! Tak 

jsme se rozhodli vydat na tenký led, zariskovat a připravili jsme  „Souboj mladých vín z Čech 

a Moravy, Itálie a Španělska versus Beaujolais ze sladké Francie“. Akce to byla povedená, 

zajímavá a myslím si, že i úspěšná. “Šampióny“ večera se stala dvě výjimečná mladá vína – 

stejný počet bodů získalo francouzské BEAUJOLAIS Nouveau 2017, Domaine Ruet a 

Mladé víno Müller Thurgau 2017, Víno Kutná Hora s.r.o.  

Věřím, že tímto směrem budeme pokračovat a nabídneme i zamyšlení nad touto 

problematikou v samostatné úvaze v příštím Občasníku. 
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JAK TO BUDE „U HRDINŮ“ DÁL?  

Především musíme respektovat rozhodnutí provozovatele Ing. Jiřího Kalenského a 

majitele pana Ing. Karla Hrdiny, kteří mají jasnou představu o úrovni zařízení, které chtějí 

provozovat! Nechtějí podprůměrnou, špinavou nalévárnu úrovně IV. cenové skupiny, ale 

chtějí provozovat hospodu, kde se dá na úrovni posedět, vybrat si z běžných jídel na lístku a 

občerstvit se teplými a studenými, nealko i alkoholickými nápoji. Pro nás to znamená, že se 

nemusíme stydět zajít s nečekanou návštěvou na oběd či na večeři, a to o běžném víkendu, či 

svátcích a bez objednávky. 

V malé vesnici máme ověřeno, že nás několik místních a „lufťáků“, kteří rádi zajdeme na pivo, 

nezajistíme obrat podniku, který by pokryl režii včetně topení. Proto bude hospoda do jara 

uzavřena, s výjimkou dvou akcí (doubravický a libotovský ples v termínu 20. 1. a 9. 2.) O 

těchto víkendech bude hostinec otevřen, v případě nějaké jiné velké akce by otevření bylo 

včas oznámeno.  A samozřejmě s nástupem jarního počasí a oteplení se provoz hostince opět 

rozběhne. 

 

Pojďme se ale společně zamyslet nad tím, jak můžeme našemu oblíbenému hostinci 

pomoci? Především je třeba hospodu navštěvovat, využívat! Když už jdeme, měli bychom 

aspoň občas konzumovat, prostě si dát aspoň utopence, i když máme doma co jíst. Měli 

bychom si vážit úsilí nejen personálu hostince, ale i pořadatelů obecních i ostatních akcí a 

podpořit je naší návštěvou a adekvátní útratou.  

Měli bychom se ale také všichni zamyslet nad tím, jak pomoci s nutnou údržbou 

především toho krásného multifunkčního sálu, který nejen údržbu, ale i modernizaci po 

desetiletích špatné správy nutně potřebuje. Jde o soukromý majetek, ale obci a jejímu 

obyvatelstvu dlouhá desetiletí velmi dobře slouží! Pevně věřím, že najdeme společnou vůli a 

že se nám podaří společně najít (resp. vybojovat) potřebné prostředky.  

 

Jménem provozovatele, Ing. Jiřího Kalenského, majitele, Ing. Karla Hrdiny, a jejich 

spolupracovníků, i jménem pravidelných návštěvníků naší útulné hospody si Vám všem 

dovolujeme popřát krásný adventní čas, hezké Vánoce, důstojnou oslavu nového roku a 

těšíme se na další setkání na jaře 2018. 

 

Jaroslav Špatenka a Karel Hrdina 
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Název hry: 

Kančí zub 

Scénář a režie: 

Dagmar Ruščáková 

Hrají: 

Lucie Baliharová 

Gabriela Lašťovka 

Dana Paulová 

Dagmar Ruščáková 

BTW: KANČÍ ZUB ANEB ZASE SI HRAJEME! 

 

V sobotu ráno jsem vstala časně, protože neklid mi nedal spát. 

Nervozita se míchala v jednom hrnci se vzrušeným očekáváním – 

po roce máme zase premiéru! Obrovská spousta práce se má 

předvést vlastně v jeden okamžik, a jak se ten okamžik blíží, jsem si 

stále méně jistá. Máme u diváků šanci? 

 

Naše amatérská divadelní kariéra začala v Doubravici s hrou 

„Takové obyčejné Vánoce“ 

(http://www.dedenik.cz/2016/10/31/btw-majak-aneb-divadlo/) 

v roce 2014. Díky tomu, že byla vánoční, byl termín jejího uvedení daný. Když jsem později, po 

stabilizaci našeho týmu napsala další hru, přišlo nám přirozené mít premiéru ve stejném čase – a 

na stejném místě. Naší domovskou scénou je totiž sál hostince U Hrdinů v Doubravici.  

Ano, máme domovskou scénu – a s tím vlastně i obrovský závazek. Předvést našim sousedům, 

kteří s velkou zvědavostí sledují naše úsilí, to nejlepší, čeho jsme schopny. A řekněme si upřímně, 

jak je premiéra záležitost vrcholného adrenalinu (tedy pro herce, autora i režiséra určitě:)), tak 

málokdy nabídne tu nejlepší vypilovanou podívanou, protože ta přichází až s četným opakováním.  

Ovšem premiéra… to je jako jízda na divokém býkovi. Zvenku je to obvykle velmi zábavné!  Jste-li 

však ten, kdo se právě snaží udržet na jeho zmítajícím se hřbetě, vidíte to jinak. Vzrušení se rychle 

střídá s hrůzou, když se místo hladké návaznosti nacvičeného textu dostaví jen bílá tma. Vždyť je to 

poprvé, co se nová hra prezentuje před obecenstvem! Karel Čapek kdysi napsal: „Premiéra je 

nejhorší představení. Proto o ní kritici píší.“ A řekla bych, že věděl, co říká:)) 

Loni jsme měly před Vánoci premiéru naší úspěšné hry „Maják“ (… aneb vítejte v kvasnicových 

lázních) a její reprízy jsme pak hrály na mnoha různých místech postupně od ledna až do června. A 

bylo to na jaře, když se objevily první dotazy – bude letos i nějaká nová premiéra? A tak jsem 

začala psát hru s pracovním názvem „O třech tchýních“. Jenže v červnu se do toho připletlo 

dobrodružství s královnou Žofií http://www.dedenik.cz/2017/07/04/btw-jak-se-zofie-snazila/, kdy 

jsem prvně ve své tvorbě opatrně zabrousila do historie. Scénka s královnou Žofií Bavorskou byla 

napsána a odehrána na objednávku, jako součást oslavy místní patronky – Dvůr Králové nad 

http://www.dedenik.cz/2016/10/31/btw-majak-aneb-divadlo/
http://www.dedenik.cz/2017/07/04/btw-jak-se-zofie-snazila/
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Labem byl její první věnné město. Bylo to extrémně rychlé, na všechno, od napsání po premiéru 

(včetně tvorby kostýmů) jsme měly jen deset dní!  

A mně se – jako autorce – najednou otevřely nové dveře, do kterých bych asi bez tohoto impulsu 

nevstoupila. Proč nezkusit napsat historickou hru? Když už jednou máme ty kostýmy? Jenže… jak 

bych mohla hrát v gotických kulisách já, která potřebuju mít na nose brýle? Dvacetiminutová 

scénka se dala zvládnout, ale hodinu a půl trvající představení? Ani omylem. Hm. Ale ty 

kostýmy…:)) 

A pak přišel ten nápad – současný hrad, současné problémy, kastelánka. A prapůvod jednoho 

z kritických problémů leží v dávné historii šlechtického rodu, který kdysi hrad vystavěl. Jinými slovy 

– pokud se má kastelánka vyhnout dotačnímu maléru, potřebuje zlomit jednu kletbu, o níž 

zpočátku nemá ani tušení, že existuje. Ale když se jí zcela náhodou podaří zhmotnit duchy tří 

historických hradních paní, otvírá se cestička k řešení. Jestlipak kastelánka přijde na to, jak kletbu 

zlomit? A podaří se jí to včas?:)) 

Myslím, že jsme se nikdy tak nebavily, jako při tvorbě a zkoušení této hry. Musela jsem si vymyslet 

kromě hradu i celý šlechtický rod, s Lucčinou pomocí (studovala kromě jiného historii:)) jsem ho 

zasadila do českých dějin. Povahy oněch dam, stejně jako okolnosti, za kterých násilně sešly 

z tohoto světa, se mi v hlavě už líhly samy a opravdu jsme si užily vymýšlení podrobností – včetně 

jmen.  

Já jsem si kupodivu užila i ostatní 

činnosti, ve kterých jsem také 

upřímným amatérem – tedy 

tvorbu scény, kulis, návrhy 

kostýmů. Díky pomoci zkušených, 

tedy našeho Marka (kulisy – 

vytvořil finální podobu obrazů 

z mnou nafocených portrétů), 

Katky Hornychové (kostýmy) a 

vlásenkářky a kadeřnice paní Věry 

Grzegorzové (účesy paruk) se nám podařilo postoupit k opravdové výpravě našeho představení! 
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Podzim byla doma učení se a zkoušek. A věru jsme byly těžce zkoušené! Nejen nám vcelku 

očekávaně vzdorovala naše paměť, ale hlavně nás pronásledovaly nemoci a další potíže, kvůli 

kterým se hledání termínu pro zkoušku – kdy bychom mohly opravdu všechny přijít v jeden čas na 

jedno místo – opravdovou výzvou.  

 

Občas se mě lidé ptají, proč aktivně nehledám další členy souboru? Vždyť opravdu potřebujeme 

aspoň nějakého muže! Ano, přemýšlela jsem o tom. Opravdu! Jenže si pořád říkám, jestli je co 

chvíli potíž, abychom se pravidelně scházely čtyři (a zkouška mívá pravidelně až dvě hodiny), jak 

bych sladila ještě víc kalendářů? A tak to zatím neřeším. 
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Každopádně 16. prosince 2017 proběhla v sále hostince U Hrdinů naše další premiéra – hra „Kančí 

zub“ se v zásadě líbila, což nám udělalo obrovskou radost. Je pravda, že náš výkon nebyl úplně 

stoprocentní – jeden záchvat smíchu po přebreptu a nějaká ta okna v paměti se taky našla. Ale 

celkově jsme hrály s maximálním nasazením a radostí a diváci to většinou ocenili. 

 

Těšíme se na reprízy – už máme první pozvánky na hostování po blízkém okolí a doufáme, že 

vyrazíme i do toho vzdálenějšího. Ach ano – a ještě jedna drobnost. Po třech letech naší společné 

divadelní existence jsme se rozhodly svoji činnost učinit oficiální: vznikl doubravický amatérský 

divadelní spolek Dedivadlo z. s. Doufáme, že nás čeká vzrušující budoucnost – nové hry, nové 

premiéry a především, snaha okouzlit naše diváky:))  

Dagmar Ruščáková 

AKCE PLÁNOVANÉ NA ZIMU 2017/2018 

Zpívání u vánočního stromu  - Tradiční sousedské setkání s vánočními koledami, 

svařeným vínem a cukrovím. Přijďte si vychutnat slavnostní atmosféru 25. prosince 2017 od 16.30 

hod. ke smrku u budovy obecního úřadu. Hudební doprovod bude řídit Petr Havlíček, slovem 

provede Dagmar Ruščáková. 

 

Silvestrovská cesta za pokladem – Oblíbená akce nejen pro rodiny s dětmi. Startujeme 

od hostince U Hrdinů 31. prosince 2017 v 13.30 hod. Cesta k pokladu bude plná úkolů, v cíli bude 

čekat horké občerstvení, buřty a samozřejmě ukrytý poklad. 

 

Doubravický ples – V sobotu 20. ledna 2018 od 20 hodin se bude tančit v sále hostince U 

Hrdinů. K tanci, zpěvu i poslechu bude hrát pan M. Chytráček se svými zpěvačkami. Těšit se 

můžete na bohatou tombolu i slosování vstupenek. Cena vstupenky činí rovných 100,- Kč. 

Vstupenky budou v prodeji od 27. prosince 2017 u Lucie Baliharové, Doubravice 172, jejich 

rezervace je možná na čísle 724 680 631.  Vaše případné dary do tomboly jsou vítány, 

shromažďovány budou opět u L. Baliharové. 
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Vše nejlepší! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI A OSLAVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porozuměním a spokojeností naplněné vánoční svátky, úspěšný vstup do nového 

roku, pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů Vám přeje 

redakce DO 
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