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ZPRAVODAJ OBCÍ DOUBRAVICE, VELEHRÁDEK A ZÁLESÍ 

vychází 21. února 2019             elektronická verze 

 

Pěkný dnešní den všem čtenářům Doubravického občasníku. 

  

Nedávno jsem viděla animovaný obrázek s citátem, na kterém vedle sebe kráčí medvídek Pú a jeho 

kamarád prasátko. Medvídek se prasátka zeptal, jaký je dnes den, a to mu odpovědělo, že „Dnes je 

dnes.“ A Pú radostně zvolá: „Můj oblíbený den!“ Kdybych bývala knížku o milovníkovi medu četla, 

asi bych z toho tak překvapená nebyla, ale protože jsem v dětství 

četbě moc nedala a nyní, v dospělosti - vyjma Malého Prince a Káji 

Maříka, tíhnu spíše k jinému druhu literatury, byla jsem tak mile 

potěšená. Pohlazená krásnými a pravdivými slovy, která jsou 

všeříkající a přesná. Skoro by stálo za to si je zarámovat a dát někam, 

kam se naše oči během dne často stáčí. Možná by nebylo na škodu si 

třeba na kus papírku ty tři krátké věty napsat a připevnit na dveře lednice místo odstrašujícího a 

výhružného: „Nežer!“ Anebo místo nákupního seznamu ... tak mě napadá, že téma „Výzdoba dveří 

u lednice“ by někdy v příštím úvodníku vůbec nemuselo být od věci. To je ale vzdálená budoucnost, 

věnujme se radši dnešku. Zkusme si bez ohledu na to, zda zrovna na tenhle dnešek vychází sobota, 

středa nebo pátek, položit otázku - co pěkného nás dnes čeká? Zkusme se hned po ránu (nebo klidně 

večer před usnutím s vidinou na čas po probuzení - to se taky může, protože to už to zítra je skoro 

dnes) nasytit emocemi radosti a dobré nálady vyplývající z toho, že to jistě bude další z pěkných dní. 

Zkusme se těšit. A je úplně jedno na co nebo z čeho. Někomu udělá radost naložená kýta, co čeká, 

až ji hospodyňka postaví na plotnu, někdo plánuje výlet nebo třeba jen procházku do lesa, jiný má 

rozečtenou detektivku a už opravdu nutně potřebuje vědět, zda vrahem je opravdu ten zahradník, 

jak se to o něm říká. Možná má přijet návštěva? Nebo se chystáte na nákup a to vaše schované 
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vnitřní děťátko si sní o dobré čokoládě, kterou samozřejmě koupíte a potají slupnete, necháte si její 

chuť pozvolna rozplývat na jazyku nebo rychle rozkoušete pár kostiček s předsevzetím, že ten zbytek 

si necháte na příště? To je přece úplně jedno, podstatná je ta radost. Takové to nepopsatelné „hurá, 

jupí, jéé“. A v neposlední řadě také to, abyste si pak, když už den končí, mohli říct: „To byl ale fajn 

den. Byl to další den z mých nejoblíbenějších dní.“ 

Z celého srdce vám přeji, ať všechny vaše „dnešky“ stojí za to a ať jsou krásně barevné, veselé, 

šťastné, spokojené, klidné - prostě takové, jaké je máte rádi.    Vaše RD  

ZPRÁVY Z RADNICE 

PŘESTAVBA V  JEŽKOVĚ DOMĚ  

Od začátku ledna začaly stavební práce na přestavbě 

bývalého sociálního centra v Ježkově domě na byty. 

Práce budou probíhat po celý letošní rok, termín 

dokončení je do 30. 11. 2019. Akce je celá financována 

z rozpočtu obce. Kvůli omezeným možnostem parkování, 

které tato stavební akce ještě zhorší, doporučujeme pro 

návštěvu lékaře využívat v co největší míře možnost 

objednání na konkrétní termín, aby se snížilo množství 

aut, která zde potřebují jednorázově zaparkovat. 

PROSTŘEDNÍ CESTA  

Na letošní rok připravujeme opravu místní komunikace 

prostřední cesta. Na opravu žádáme o dotační 

prostředky ze dvou zdrojů, Královéhradeckého kraje a 

Ministerstva pro místní rozvoj. V současné době probíhá 

výběrové řízení na zhotovitele stavby. Oprava by měla proběhnout v termínu od 1. 7. 2019 do 30. 

11. 2019. Vše však bude záležet na přidělení dotačních prostředků, bez nich si obec takovouto 

finančně náročnou akci nemůže dovolit. O stavu příprav Vás budeme postupně informovat. 

PARKOVÁNÍ AUT 

Žádáme občany, kteří si pořídí jedno, 

dvě a více aut, případně s nimi 

podnikají, aby si také pro ně zajistili 

parkování na vlastních pozemcích. 

Parkovaní na travnatých plochách (a 

jejich ničení), které se obec nebo 

soukromí majitelé snaží udržovat, 

určitě není řešením, nehledě na to, že 

auta překážejí průjezdu rozměrnějších 

vozidel svozu tříděného a komunálního 

odpadu (letos minimálně jeden případ), 

blokují příjezd ke sportovišti či ke 

koupališti (běžně). Nejvíce tím je 

postižena prostřední cesta až ke 

koupališti a střed obce kolem 

autobusových zastávek a hostince U 

Hrdinů, ale obdobné případy se dají 

najít po celé obci. Vážení, rozum do 

hrsti a trochu úcty k vlastnictví jiných. 
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VELEHRÁDEK  

Na jaře letošního roku proběhne v místní části Velehrádek kompletní oprava sítě nízkého napětí 

společnosti ČEZ Distribuce. S tím bude souviset i oprava veřejného osvětlení, které má obec 

umístěno na sloupech společnosti ČEZ. Oprava veřejného osvětlení bude financována z rozpočtu 

obce. Tyto vzájemně související opravy budou probíhat od jara (jak počasí dovolí) do konce června 

a budou určitě, co se týká veřejného osvětlení, spojeny s výpadkem svícení po delší dobu. Prosíme 

o trpělivost. 

VODOVOD 

V případě příznivého vývoje rozpočtu bude provedena dostavba části hlavního vodovodního řadu o 

délce cca 130 m. 

CHODNÍKY  

V letošním roce by konečně mohla začít projektová příprava chodníků, zatím v horní části obce podél 

silnice II/325. Stále čekáme na konečnou verzi projektové dokumentace rekonstrukce silnice, na 

kterou bude naše dokumentace navazovat. Majitele dotčených pozemků budeme před začátkem 

projektování včas kontaktovat. 

Miloš Valášek, starosta 

 

Komentář ke stanovení poplatku za komunální odpad pro rok 2019 

Základní myšlenkou posledních let je, že likvidace komunálního a velkoobjemového odpadu 

nebude ze strany obce dotována. Komunální odpad je odpad vyprodukovaný v domácnostech 

občany a likvidovaný jako směsný komunální odpad pravidelnými svozy popelnic od rodinných domů 

či rekreačních objektů. Velkoobjemový odpad je vše, co skončí ve velkoobjemových kontejnerech 

při jarním a podzimním svozu. Dále je sem zahrnována částka na pořízení nových popelnic, pytlů na 

odpadky atd., což je však nepatrný finanční objem. 

Obec dotuje v plné výši likvidaci nebezpečného odpadu (jarní a podzimní svozy) a dotuje likvidaci 

tříděného odpadu (tedy rozdíl mezi náklady na likvidaci tříděného odpadu a příjmy od firmy 

Ekokom za roztříděný odpad - v současné době kryjí příjmy asi 50% nákladů) - viz tabulka. 
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Množství komunálního i tříděného odpadu je v posledních letech přibližně pořád stejné, daří se 

vytřídit cca 20 tun odpadu ročně, komunálního produkujeme cca 100 tun a velkoobjemového cca 

6 tun.  

Celkové náklady na svoz KO jsou za rok 2018 cca 261 706,-Kč, oproti nákladům za rok 2017 252 

778,-Kč. Pro rok 2019 je avizováno zdražení této služby ze strany TS Dvůr Králové o 6 130,-Kč. 

 

Předepsaná částka k úhradě od občanů při poplatku 620,- Kč je za rok 2018 248 486,- Kč, ale tato 

částka nebude zcela určitě zinkasována v plné výši z důvodu neplacení poplatku ze strany některých 

občanů (ročně cca 3-5 tisíc korun). V případě rozpočítání celkové částky za KO (261 706,-Kč) počtem 

všech trvale bydlících (letos 375 občanů) a počtem majitelů rekreačních objektů (81 objektů), celkem 

tedy počtem 456, by poplatek činil 573 Kč. 

Dle platné vyhlášky však poskytujeme již několik let určité výjimky či je určitá část trvale přihlášených 

občanů v obci osvobozena ze zákona a počet platících je ve skutečnosti nižší. V  roce 2018 to bylo 

317 platících občanů a 81 majitelů rekreačních objektů.  

 

Výjimky a osvobození od poplatku: 

1. osvobození dětí - za první se platí, druhé a další osvobozeno do 15 let - 23x 

2. občané přihlášeni k trvalému pobytu na adrese OÚ - 9x 

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

tam platící poplatek za svoz KO - 18x 

4. druhá nemovitost jednoho vlastníka s jiným číslem popisným  - 8x. 

Celkem tedy 58 osvobození, z čehož osvobození uvedená v odkazu 2 a 3 jsou ze zákona daná.  
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V případě zachování současného stavu, tedy zachování výjimek (z pohledu obce tedy jde o počty 

osob v bodech 1 a 4) a požadavku nedotovat svoz KO, poplatek z 620,-Kč platných v roce 2018 

vzrostl na 660,-Kč pro rok 2019. 

A ZASE ODPADY 

Také se vám zdá, že platíte moc za svoz a likvidaci 

(uložení) komunálního odpadu? Poplatek za odpady byl 

navýšen z 620,- Kč na 660,- Kč na občana a rekreační 

objekt. Navýšení ceny bych chápala, ceny služeb zdražují, 

zdražují energie, zvyšuje se cena za uložení odpadu, tedy 

skládkovné. Do pěti let má skládkovné za tunu odpadu 

zdražit pětinásobně, takže při dnešním množství 

svezeného odpadu by poplatek narostl na 2500,-Kč za 

občana či rekreační objekt!!! Jak se vyhnout takovému 

razantnímu zdražení?  Určité zdražení je do budoucna 

nevyhnutelné, ale nemuselo by být tak bolestivé. A to 

pokud…. Pokud výrazně snížíme produkci odpadu!!!  

V naší obci se poplatek stanovuje na základě rozpočítání 

nákladů na svoz a uložení na počet platících. I to by pro mě bylo srozumitelné a přijatelné, ovšem za 

předpokladu, že si všichni, kdo v našich obcích produkují odpad, uvědomují, že jsme na jedné lodi, a 

chovají se zodpovědně. To znamená, že vyprodukovaný odpad pečlivě třídí, kompostují a popelnice 

plní skutečně jen tím, co vyseparovat nelze. Nebo že se snaží vzniku odpadu předcházet, pijí vodu 

kohoutkovou, používají látkové tašky, své malé děti přebalují do látkových pratelných plen, vyhýbají 

se výrobkům na jedno použití…  

Na odpady můžeme nahlížet ze dvou pohledů, jako na problém ekologický a jako na problém 

ekonomický. Určitě stoupá počet lidí, kteří si uvědomují, jakou zátěží jsou odpady pro životní 

prostředí. Ale bohužel je stále dost těch, kterým to je jedno nebo si říkají: “Po mně potopa!“  A 

dostávám se k ekonomické stránce. Způsob vybírání poplatku za odpady v naší obci totiž zcela 

vyhovuje těm nezodpovědným, kteří si snižováním produkce odpadů hlavu nezatěžují, netřídí a do 
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popelnic vhazují to, co by tam vůbec nemělo být. Parazitují na těch, kteří se snaží produkci odpadu 

snížit a nezbytně vyprodukovaný odpad důsledně třídí. Myslím, že v těchto případech nejde o 

nevědomost, ale jasný záměr! Tak se dostávám k rozporu, který mě dost irituje.  Je spravedlivé, je 

morální, aby občané chovající se zodpovědně k vyprodukovanému odpadu dopláceli na ty 

bezohledné a vypočítavé? 

CO S TÍM? 

Cest k tomu, jak stanovit poplatek za svoz komunálního odpadu o něco spravedlivěji je více. 

Všechny však předpokládají, že ten, kdo odpad vytváří, je schopen sebereflexe a je schopen 

přijmout vlastní zodpovědnost za to, co vyprodukuje. Dále předpokládají, že nebude vypočítavý a 

nebude hledat cestičky, jak systém obcházet opět na úkor poctivých. 

 Např. zrušení výjimek, které nejsou stanoveny zákonem. V našem obecním odpadovém 

hospodářství platí pouze první dítě v rodině (do 15 let), ostatní děti jsou od poplatku osvobozeny. 

Dítě v přebalovacím období, pokud používá jednorázové pleny a balené potraviny dětské výživy, 

vyprodukuje mnohem více odpadu než dospělý člověk. 

 Platba za skutečně vyprodukovaný odpad – překážkou je logistický problém, svážecí vozy dosud 

nejsou vybaveny váhami. Snad někdy v budoucnu. Nedají si ale pak „šetřilkové“ práci s odvozem 

odpadků do lesa a příkopů? 

 Různá platba za různou frekvenci vyvážení popelnic. Kdo produkuje méně odpadu a důsledně 

třídí, vystačil by s měsíčním svozem popelnice na komunální odpad, platil by nižší částku. 

Naopak, kdo naplní popelnice dříve, platil by za svoz čtrnáctidenní. Riziko je podobné jako 

u předchozího bodu. Logické mi přijde, že když už by chtěl někdo „spořivý“ vynaložit úsilí na 

přesun svých odpadků do lesa či na jinou černou skládku, tak by snad mohl podobné množství 

energie věnovat k třídění, bude mu stačit svoz jednou za měsíc a ušetří také! 

Obecní zastupitelstvo zjišťuje, jaké je odpadové hospodářství v okolních vesnicích. Motivovat 

k třídění se snaží v Dubenci snížením poplatku za komunální odpad v návaznosti na vytříděné plasty. 

Ty obyvatelé třídí do pytlů s čárovým kódem, který identifikuje původce. Dubenec je však dvakrát 

větší obec a má k dispozici vyšší počet obecních zaměstnanců i potřebnou techniku. Ve srovnání 

s Dubencem ovšem nezaostáváme v množství vytříděného plastu, ale nesrovnatelně jej 

překonáváme v produkci komunálního odpadu. 

 

Jak ukončit tuto úvahu?  Apelem na všechny občany: 



7 

 

 

Chovejme se morálně, zodpovědně a ohleduplně nejen k životnímu prostředí, ale i ke 

spoluobčanům a jejich peněženkám. Ušetříme pak všichni. 

P. S. V zimě značné množství odpadu představuje popel z tuhých paliv. Přechod na ekologičtější 

způsob vytápění (plyn, tepelná čerpadla, apod.) je nejen cestou, jak snížit objem odpadu, ale i cestou 

k dýchatelnějšímu ovzduší v zimním období. 

KAM CO PATŘÍ ANEB OPÁČKO TŘÍDĚNÍ 
 

Obec dotuje svoz tříděného odpadu. Všichni máme možnost využívat kontejnery a nádoby na 

tříděný odpad. Jejich největší výběr je na stanovišti u obecního úřadu (plast, papír, kov, sklo, textil, 

elektro, rostlinné oleje), další stanoviště jsou u koupaliště a u odbočky na Sádovskou cestu („u 

holiče“), na Zálesí za Sedláčkovými, na Velehrádku u autobusové zastávky).  

ŽLUTÉ KONTEJNERY = PLASTY  

Vhazujeme do nich sešlápnuté PET lahve od nápojů, sáčky, fólie, kelímky, obaly z plastu a 

polystyrenu. Patří sem obaly, které jsou označeny symbolem recyklačního trojúhelníku a zkratkou 

PET, LDPE, HDPE, PP, PS a číslicemi 1, 2, 4, 5 a 6. Z lahví nemusíme strhávat etikety a není potřeba 

je vymývat, stačí je důkladně vyškrabat. To platí i pro obaly od kosmetických výrobků, např. od 

šamponů a krémů. V naší obci nemáme extra nádoby na tetrapack -  obaly od mléka a dalších nápojů 

vhazujte do těchto žlutých kontejnerů! 

Do kontejnerů na plasty nepatří výrobky z PVC (např. novodurové trubky, linoleum), které je 

značeno číslicí 3 v symbolu recyklačního trojúhelníku. Dále sem nevhazujte nádoby od různých 



8 

 

barev, motorových olejů, chemikálií (= nebezpečný odpad). Nepatří sem ani izolační minerální vrstva 

(Orsil apod.). 

MODRÉ KONTEJNERY = PAPÍR  

Sem vhazujte noviny, časopisy, knihy, reklamní letáky, sešity a kancelářský papír, ale i různé papírové 

obaly (např. sáčky), lepenku a krabice. Ty zmáčkněte, ať se nevozí vzduch! Sice svoz platí obec, ale 

plýtvat obecními penězi za vyvážení vzduchu (Platí to i pro plast!)?  Daly by se jistě využít 

užitečnějším způsobem. Obaly z papíru mají pod recyklačním trojúhelníkem zkratku PAP nebo číslice 

20, 21 a 22. Z časopisů a dokumentů nemusíte odstraňovat kancelářské svorky. Nevadí ani obálky 

s fóliovým okénkem. 

Do nádob na papír nepatří mastný či jinak znečištěný papír, papír voskový a uhlový, dále hygienické 

potřeby, papírové kapesníky a dětské pleny. Nepatří sem ani podložky na vejce, ty jsou vyrobeny již 

z opakovaně recyklovaného papíru a více se již recyklovat nedají. 

ZELENÉ KONTEJNERY = SKLO 

Do těchto nádob vhazujte čisté sklo, nejlépe bez kovových a plastových víček. (Neplatí přitom, že je 

lepší skleněné nádoby do kontejnerů prudce vhodit. Lidé na třídičkách pak mají větší práci s jejich 

dotříděním.) Sklo je označeno recyklačním trojúhelníkem a číslicemi 70,71 a 72, někdy i zkratkou GL. 

Do kontejneru na sklo nepatří autoskla, porcelán a keramika, zrcadla a drátěná skla, nádoby od 

různých chemikálií. 

ŠEDÉ NÁDOBY = DROBNÝ  KOVOVÝ ODPAD   

Sem patří drobný kovový odpad, nápojové plechovky, konzervy, drobné kovové předměty. 

Tlakové nádoby od kosmetiky (deodoranty, pěny na holení) do těchto kontejnerů nepatří, 

odevzdejte je při svozu nebezpečného odpadu. Ten je taktéž dotován obcí.  

Samostatnou kapitolou je hliník, je možné ho samozřejmě vhazovat také do šedé nádoby, ale 

nejlepší je hliníkovým obalům se co nejvíce vyhýbat. Výroba hliníku je energeticky velmi náročná 

(nejvíce ze všech nápojových obalů), těžba a zpracování bauxitu má mnoho negativ. Pokud už nějaký 

hliníkový odpad vznikne, je samozřejmě dobré ho recyklovat. Ušetřit se tak může 30 až 95 % energie 

vložené do výroby hliníku (podle typu). Hliník sbírají v rámci různých sběrových projektů některé 

školy, v okolí naší obce je to např. ZŠ v Dubenci. Kovový odpad větší než drobný rádi na jaře vyberou 

doubravické Piškotky, přivydělají si tak peníze na svou činnost. 
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ČERVENÝ KONTEJNER FIRMY ASEKOL = DROBNÝ ELEKTROODPAD A BATERIE 

Kromě baterií (nikoli autobaterií!) sem patří drobná elektrozařízení jako kalkulačky, mobilní 

telefony, rádia, drobná počítačová vybavení, elektronické hračky, drobné domácí elektrospotřebiče. 

Rozhodně sem nepatří monitory, televize, ledničky, zářivky, úsporné žárovky (= nebezpečný odpad) 

OZNAČENÝ STOJAN S  PYTLEM A VÍKEM U OÚ = ROSTLINNÉ OLEJE  

Rostlinné oleje (například z fritování) sem vhazujte uzavřené v PET lahvích.   

Pokud bude vysmažený olej a tuk vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš 

pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude 

neprůchodná, neboť se tuk sráží na stěnách trubek a ucpává je. Přitom jsou použité rostlinné oleje 

velmi cennou surovinou k následnému zpracování. 

BIOODPAD 

Pro likvidaci bioodpadu z domácnosti i zahrádek slouží domácí kompostéry. Kompostéry pořídila pro 

každé číslo popisné obec v roce 2015, občanům jsou zařízení propůjčena zdarma na pět let, po 

uplynutí této doby se kompostéry stávají majetkem občana. Na betonové ploše, na místě, kde se 

tradičně pálí „čarodějnice“, je pro občany obce vyhrazený prostor na ukládání větví a klestí. 

(použitý zdroj: https://arnika.org/trideni-odpadu) 

 Lucie Baliharová 

JAKÝ BYL ROK 2018 

OBYVATELSTVO 

Do roku 2018 vstoupila obec s 373 obyvateli, ke konci roku (k 31. 12. 2018) se celkový počet obyvatel 

trvale hlášených zvýšil na 378. V průběhu roku jsme se se třemi občany rozloučili navždy. Čtyři 

občánci se narodili, osm občanů se z obce odstěhovalo, dvanáct se jich přihlásilo k trvalému pobytu.  

ROZVOJ OBCE  

Investiční akcí největšího rozsahu byla v roce 2018 oprava místní komunikace na Zálesí, k bývalé 

hájence, která proběhla v létě. Akce byla financována z rozpočtu obce – cca 900 tisíc Kč. Na Zálesí 

byl zrestaurován barokní kříž na podstavě, finanční náklady akce byly 126 874,50 Kč. Část nákladů 

(50 400,- Kč) byla hrazena z dotačního titulu. Byla připravována projektová dokumentace k akcím, 

https://arnika.org/trideni-odpadu
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jejichž realizace je plánována v roce 2019, případně 2020 - výstavba bytů v Ježkově domě, oprava 

místní komunikace Prostřední cesta, výstavba chodníku (napojená na rekonstrukci silnice II/325), 

zavedení hlavního vodovodního řadu do lokalit, kde v současnosti není vodovod zaveden buď vůbec, 

nebo je o nevyhovujícím průměru. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

Doubravice se zapojila do celorepublikové Tříkrálové sbírky. Skupinka koledníků vybrala 1 972 Kč 

(celkem Farní charita DKnL vybrala 357 310 Kč.) 

VOLBY 

K volebním urnám jsme šli několikrát. V prvním kole senátních voleb 5. 1. – 6. 1. dalo svůj platný hlas 

z 319 oprávněných voličů 74 (23, 8%). Nejvíce hlasů (48) získal J. Hlavatý. Druhé kolo probíhalo 

souběžně s prvním kolem prezidentských voleb následující týden. Zde se utkali Ing. Jiří Hlavatý s Ing. 

Janem Sobotkou, vydáno bylo 200 lístků, odevzdáno 177 platných (55,5% účast). V našem volebním 

okrsku zvítězil J. Hlavatý, v celém okrese však J. Sobotka.  

Prvního kola prezidentských voleb 12. - 13. 1. se účastnilo 200 voličů (volební účast 63,3%, platných 

hlasů 199). Nejvíce hlasů dali voliči Miloši Zemanovi (83). 2. kolo prezidentských voleb se konalo 19. 

- 20. 1. Na voličském seznamu bylo zapsáno 315 občanů, odevzdáno bylo 208 platných hlasů 

(65,52%). Zeman získal 112 hlasů, Jiří Drahoš 96 hlasů.  

Komunální volby se konaly 5. a 6. 10. Byla sestavena pouze jedna kandidátní listina s devíti kandidáty 

– Miloš Valášek, Karel Hrdina, Vít Paula, Libor Sedláček, Pavel Derda, Pavel Hlavatý, Dagmar 

Ruščáková, Lucie Baliharová, Denisa Hažvová. Z 312 oprávněných voličů se jich voleb zúčastnilo 135 

(42,45 %). Ustavující zasedání nového zastupitelstva se uskutečnilo 5.11. Veřejnou volbou byl zvolen 

starostou na další funkční období Miloš Valášek, místostarostou Karel Hrdina.  

POPLATKY 

Na zasedání zastupitelstva v prosinci 2017 byl odhlasován poplatek za svoz komunálního odpadu na 

620 Kč za osobu v obci trvale hlášenou či na rekreační objekt. Vodné se několik let nezvyšovalo, 

drželo se na 21 Kč/m3  od roku 2012. Náklady na úpravu a dopravu vody ke spotřebitelům však stále 

stoupají, od roku 2018 tedy došlo k navýšení vodného na 24 Kč/m3 . 

ÚDRŽBA ZELENĚ A OBECNÍ ZAMĚSTNANCI  
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O údržbu zeleně a obecních pozemků se staral Jaroslav Brdička a Eliška Valešová. Paní Valešová 

vystřídala také paní Věru Márinkovu v péči o pořádek v budově OÚ. Ta se o úklid starala téměř 

padesát let.  

PŘÍSPĚVKY, SOCIÁLNÍ OBLAST 

Dlouhodobě naše obec přispívá částkou 20 tis. Kč Domovu sv. Josefa v Žirči, Farní Charitě ve Dvoře 

Králové částkou 3 tis. Kč a Diakonii 8 tis. Kč. Na provoz MŠ v Lanžově OÚ přispívá částkou 3 tis. Kč na 

každé dítě s trvalým pobytem v Doubravici (2 děti). Z místních spolků o příspěvek požádali Rescue 

Stopaři (3500 Kč) a spolek doubravických ochotníků Dedivadlo (10 tis.). Pravidelně OÚ přispívá 

Městské knihovně Trutnov, která v naší obecní knihovně obměňuje knihy v dlouhodobé zápůjčce, 

částkou 2 tis. Kč.  Dále je placen příspěvek na provoz autobusové linky z Dubence do Dvora Králové, 

která zajišťuje našim dětem dopravu domů z odpoledního vyučování v dubenecké škole (20 tis.) 

Jezdecké závody na Zálesí OÚ podpořil finančním darem do soutěže O cenu obce Doubravice, 

finanční odměna byla odstupňována dle umístění - 1 500 Kč, 1 300 Kč, 1 000 Kč, 700 Kč a 500 Kč.  

Obec Doubravice nezapomíná ani na naše starší občany. 66 občanů ve věku sedmdesát let a více 

obdrželo malý vánoční balíček v hodnotě 100 Kč. V průběhu roku dostávali dárkový balíček i jubilanti, 

s kulatým životním jubileem (60 let a více, 12 občanů) v hodnotě 250 Kč, s „půlkulatým“ v hodnotě 

200 Kč (65 let a více, jedenáct občanů). 

Příspěvek 7 tis. Kč při narození dítěte byl vyplacen třikrát. 

ÚKLIDOVÉ AKCE  

Každoroční úklidová akce Příkopy se uskutečnila v sobotu 14. 4. Sběr starého železa provedla parta 

doubravických mužů napojených nějakým způsobem na spolek Piškotky. Akce proběhla v sobotu 12. 

5. Odpoledne se pak ta samá parta pustila do jarního čištění koupaliště.  

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE, AKCE PRO DĚTI 

V hostinci U Hrdinů se 20. ledna konal Doubravický ples a fotbalisté z Libotova pořádali svůj ples 9. 

února. Hudební doprovod u obou plesů zajistil pan Chytráček. 

Většinu akcí pro děti organizovala Ivana Bouteiller s dcerou Ivou Štěpánovou, jejich mnohočlennou 

rodinou a s okruhem přátel. Sobotní odpoledne 23. 3. v sále hostince U Hrdinů zorganizoval tento 

tým velikonoční tvořivé dílny. Kreativní činnosti a pohybové hry doprovázely i tradiční pálení 

čarodějnic 30. dubna. 26. 5. se představil Dětský den v novém hávu, a to ve stylu Sněhurka a sedm 
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trpaslíků. Haloweenskou cestu organizovanou dříve Kristýnou Bielicovou tento rok vystřídaly 

Bubákoviny (10.11.)  

Tradičnímu sousedskému setkání s vánočními koledami 25. 12. nepřálo počasí, přesto se u 

vánočního stromu u OÚ sešlo asi 60 lidí.  

Poslední prosincový den se velký počet dětí a dospělých účastnil Silvestrovské cesty za pokladem, 

jejímž cílem byl poklad ukrytý u velkého Zátluckého rybníka.  

HOSTINEC U HRDINŮ  

Od ledna byla hospoda uzavřena, otevřela se jen na „plesové“ víkendy. K znovuotevření došlo 

v sobotu 23. 3., kdy se konaly velikonoční tvořivé dílny. Nejvíce gurmánských a kulturních akcí zde 

bylo na podzim. Dvakrát se uskutečnila řízená ochutnávka vín, vždy pod vedením Karla Tomáška 

z Velkého Vřešťova. 9. – 11. 11. byly Svatomartinské hody. Dva týdny poté, 23. - 25. 11. Vepřové 

hody. K vepřovým dobrotám byl v sobotu 24. 11. i program kulturní – spolek Miletínská pivovarská 

zahrádka promítal svůj film Vázání Kytice. O víkendu 15. - 16. 12. se podávaly Dobroty z udírny, k 

nim 16. 12. hrály doubravické divadelnice z Dedivadla  svou novinku (Z)Rádkyně. 30. 12. uspořádali 

v sále hostince svůj Předsilvestr členové a přátelé tzv. Gerontklubu. 

DEDIVADLO 

Spolek doubravických ochotnic Dedivadlo reprízoval hru Kančí zub  - představení ve Velkém 

Vřešťově, v Žirči, v ZUŠ Dvůr Králové, v Dubenci, v hořickém divadle, v Praze - Cestovatelský klub, na 

Zahradní slavnosti v Doubravici (Ruščákovi), na hradě Pecka. Novinkou byla hra (Z)Rádkyně  - 

Předpremiéra se konala 22. 11. v Hankově domě ve Dvoře Králové (v rámci akce Noc venku 2018), 

premiéra v Doubravici – 16. 12.  

SPORT 

Tradiční turnaj v malé kopané pro starší 35 let – Veteran cup se konal 4. 8. Na turnaj se dostavilo 9 

týmů, doubravické Piškotky obsadily 5. místo. Na Zálesí organizoval místní jezdecký klub dvakrát 

jezdecké závody v parkuru, a to 2. 6. a 4. 8. 

DOUBRAVICKÝ OBČASNÍK  

V tomto roce vyšel obecní zpravodaj Doubravický občasník dvakrát, v květnu a v září. Stále se o jeho 

vznik starala redakce ve složení Lucie Baliharová a Štěpánka Odrášková. DO byl v tištěné podobě 
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rozdáván zdarma, bylo pořizováno cca 70 kopií. V elektronické podobě byl mailem rozesílán asi 

osmdesáti čtenářům, mnozí ho pak rozesílali dál svým známým.  

ŘÁDĚNÍ ŽHÁŘE  

V noci z 19. 6. na 20. 6. začalo v Doubravici u Machkových a Vondroušových hořet. Než ale k požáru 

čtyř osobních aut, dřevěného přístřešku na palivové dříví a dvou stodol přijeli hasiči, pustili se do 

boje s ohněm místní lidé a policisté, kteří na místo dorazili jako první. Ze založení několika požárů 

byl obviněný šestadvacetiletý muž. Policisté ho na místě přistihli s plynovým hořákem.  

POČASÍ  

Rok 2018 byl velmi suchý a teplý. V Doubravici byla nejvyšší teplota 9. 8. – 35,2°C, naopak nejnižší 

teplota -14°C byla naměřena 27. 2. 

Celkem 36 dní přesáhla teplota 30°C, 9 dnů byla teplota pod -10 °C. 

Lucie Baliharová, kronikářka 

AKCE KONCE ROKU 2018 

BUBÁKOVINY  

      10. 11. od 16.30 se konal strašidelný podvečerní program pro děti – Bubákoviny.  

Bubákoviny nahradily Halloweenskou cestu, kterou organizovala Kristýna Bielicová. V roce 2017 se 

žádná akce k Halloweenu neuskutečnila, je dobře, že se našly nadšené organizátorky, které převzaly 

štafetu – Michaela Křížová, Iva Štěpánová a její maminka Ivana Bouteiller. Startovalo se na hřišti, 

strašidelná cesta vedla přes potok kolem dětského hřiště k Havlíčkovým a zpět Prostřední cestou. 

Cestou plnily děti řadu úkolů na stanovištích, jež „obsluhovali“ duchové (v bílých bubákovských 

kostýmech) různých profesí, např. duch mlynářského řemesla, duch lékařského řemesla atd. Na 

hřišti bylo pro organizátory i účastníky připraveno občerstvení.  

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU 

Tradičnímu sousedskému setkání s vánočními koledami 25. 12. nepřálo počasí, po celý den mrholilo 

a drobně pršelo. Přesto si zazpívat, poklábosit se sousedy, zahřát se horkým jablkem či svařeným 

vínem přišlo asi 60 lidí. Hudební doprovod řídil Petr Havlíček, slovem provedla Dagmar Ruščáková. 
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SILVESTROVSKÁ CESTA ZA POKLADEM 

Poslední prosincový den bylo slunečno, což nalákalo nebývalý počet dětí a dospělých k účasti na 

Silvestrovské cestě za pokladem. Startovalo se od hostince U Hrdinů ve 13. 30 hod. Cesta k pokladu 

byla plná úkolů, v cíli u velkého Zátluckého rybníka čekalo horké občerstvení, buřty a samozřejmě 

ukrytý poklad.  

Lucie Baliharová 

AKTIVNÍ DOUBRAVIČTÍ SENIOŘI A ROK 2018 

Po celý rok, minimálně jednou za měsíc, se scházela parta aktivních seniorů z Doubravice, 

Velehrádku či Dvora Králové ať k posezení v restauracích či na výletech a exkurzích.  

23. LEDNA A 20. ÚNORA  - posezení v restauraci U Šmídů v Bílé Třemešné. Hostinec v Doubravici 

byl zavřený, proto se posezení uskutečnilo zde.  Účast 15 (24) lidí. 

5. BŘEZNA - exkurze na stanici HZS ve Dvoře Králové, účastníky provázel pan Brdička (17 dospělých 

+ 2 děti) 

3. DUBNA  - exkurze do větrné elektrárny ve Vítězné, kterou provozuje firma ELDACO a.s. z Brna. 

Prohlídku zprostředkoval pan Ing. Petr Hradil a nabídl tento termín, kdy pracovník firmy bude 

provádět pravidelnou kontrolu. Exkurze do elektrárny firma nedělá, ale její pracovník poskytl 

podrobný výklad o zařízeních venku i uvnitř elektrárny, výrobě elektřiny, ukázal zastavení lopatek a 

zodpověděl spoustu dotazů od přítomných zájemců. Po skončení prohlídky byl oběd v restauraci „U 

Antonína“ v Lipnici. (12 účastníků) 

29. KVĚTNA – dvě exkurze 

v Miletíně - ZKS Miltex s.r.o. a 

S.A.M. Holding. Oboje zajistil S. 

Sedláček. Jaroslav Šimek – ředitel 

a majitel ZKS Miltex, který 

provedl provozem, je loňským 

držitelem ocenění Akademie věd 

Česká hlava.(25 účastníků) 
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12. ČERVNA – automobilový výlet do 

Harrachova. Program zajistili manželé 

Grzegorzovi, kteří zde několik let bydleli. Po 

prohlídce muzea lyžování odjezd na Rýžoviště 

a dále k rozhodčím věžím u skokanských 

můstků. Pokračovala příjemná procházka 

k Mumlavskému vodopádu a zpět. (16 

účastníků) 

17. ČERVENCE  – automobilový výlet na 

Chlum. Prohlídka muzea války 1866, pak procházka k ossariu. Procházka do divadla v přírodě a pak 

kostel Proměnění Páně v Chlumu a hřbitov. Posezení v motorestu „U Lily“ v Sadové. (12 účastníků) 

26. ČERVENCE – výjezdní posezení v restauraci U Antonína v Lipnici. (20 účastníků) 

16. SRPNA  – automobilový výlet na Masarykovu věž samostatnosti s výkladem o historii, o 

vystavených exponátech, o výstavbě věže a o připravované přístavbě. Vše je zaměřeno k 100. výročí 

založení republiky. Výhled z ochozu byl výborný. Odjezd ke koupališti Dachovy, tady prohlídka 

zrekonstruovaných převlékacích kabin a procházka k prameni Kalíšek a zpět ke koupališti. (12 

účastníků) 

23. SRPNA A 16. LISTOPADU  – posezení „U Hrdinů“. (24, 23 účastníků) 

6. ZÁŘÍ – výlet autem do  harrachovských muzeí – skla, hornictví a Krkonoš. (27 účastníků)  

13. ZÁŘÍ A 16. ŘÍJNA  – posezení v Ježkově domě ještě před rekonstrukcí bytů. (27 a 28 účastníků) 

14. PROSINCE – posezení s hodnocením aktivit za rok 2018 a plánováním akcí na rok 2019. Přišel 

zahrát harmonikář s houslistou, a tak byla navozena příjemná atmosféra. (22 účastníků) 

15. PROSINCE se v hojném počtu doubravičtí senioři účastnili představení (Z)rádkyně v podání 

doubravického ochotnického spolku. 

Marie Malá (zkráceno) 

Z OBECNÍ KRONIKY    ROK 1926 - DOKONČENÍ 

POČASÍ – Na začátku roku byly velké mrazy a větry. Potom nastalo střídavé počasí. 1. 4. nastalo 

teplejší počasí. 19. 4. padly v obci kroupy. 9. 5. deště se sněhem, senoseč v deštivém počasí. 
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Podobně také žně. Podzimek pěkný. Černaly brambory, obilí – osení napadeno plži. Od 26. 11., kdy 

napadl první sníh – počasí se mění až do 12. 12., kdy nastávají mrazy a napadlý sníh zůstává. 

HOSPODÁŘSTVÍ  - Ceny obilí z roku 1926 nebyly zapsány, proto chybí. Domácí sklářský průmysl byl 

zahrnut četnými zakázkami z ciziny, proto zaměstnanci ve sklářství byli plně zaměstnáni a to: 

v barevně perlí, domácí foukači, navlékači. Veškeré vyrobené zboží bylo exportováno do celého 

světa prostřednictvím exportétů v Jablonci nad Nisou. Výroba sportovních potřeb se v obou 

závodech více a více rozšiřovala. Výrobky těšily se oblibě sportovců.  

MÍSTNÍ ŠKOLNÍ RADA žádala o přiškolení velkostatku Velehrádek k Doubravici. Po komisionálním 

řízení byla žádost kladně vyřízena. Odvolání proti přiškolení podal Ant. Chládek, velkostatkář 

v Lanžově. Odvolání bylo zamítnuto. Ve školách zavedeny lékařské prohlídky dětí.  K návrhu V. Noska 

byl založen fond na koupi věcí pro školní nadílku pořádanou vždy 28. října. Na fond se vybíralo vždy 

při zábavách. 

POŠTA  – Po smrti bývalého pošmistra Josefa Valše byl na zdejší poštu přidělen Josef Valeš, italský 

legionář, syn zemřelého pošmistra.  

NÁRODNÍ JEDNOTA SEVEROČESKÁ -  Ve valné hromadě N.J.S. vzpomenul pokladník založení N.J.S. 

v roce 1898. Od jejího založení sehráno do dnešního dne 95 kusů divadelních představení. Spolkový 

inventář byl obohacen koupí piana, divadelních židlí a novou úpravou jeviště.  

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK  – Komise pro vydávání vlastivědného sborníku pro náš okres byla ustavena 

28. 3. 1926. Předsedou byl zvolen okresní školní inspektor Dr. Tomáš Hrubý, jednatelem odb. uč. 

Ant. Machek. Práce přispivatelů – spolupracovníků byla rozdělena podle oboru lidské práce. Pisatel 

kroniky měl za úkol zpracovat zemědělství našeho okresu. (zkráceno, příště otevřeme rok 1927)  

Lucie Baliharová 

(Z)RÁDKYNĚ ANEB HRA NA OBJEDNÁVKU 

Předvánoční vystoupení v Doubravici považujeme my, členky Dedivadla, za nejdůležitější 

představení v roce. Když se k tomu přidá fakt, že jde o premiéru, není divu, že nervy pracují. Ze 

zkušenosti víme, že každá hra se nám s časem pod rukama vyvíjí a náš výkon se obvykle zlepšuje. 
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Nejednou mě napadlo, jestli by nebylo lepší hrát v Doubravici až později, až si budeme víc jisté, ale… 

premiéra se vší svojí nervozitou a novotou je náš speciální dárek domovské obci – jak bychom mohly 

jinak? 

Aktuální hra (Z)Rádkyně aneb příběh 

o tom, že pomoc a přátelství se dají nalézt 

na nečekaných místech, se od mých 

ostatních her liší tím, že vlastně vznikla na 

objednávku. Bylo to někdy začátkem 

července, když jsem se dozvěděla, že 

organizátoři Noci venku 2018 ve Dvoře 

Králové by stáli o náš příspěvek do 

programu. Netušila jsem, co by to mělo být, a navíc zadání vypadalo opravdu těžko schůdné. 

Posuďte sami: mělo to být něco o bezdomovcích, o pomoci bezdomovcům, mělo by to být veselé a 

nesmím nikoho urazit. Hm. Vzhledem k tomu, že první požadavek byl na pouhých dvacet minut, 

vypustila jsem to z hlavy. Dvacet minut se vždycky nějak zvládne! 

Ovšem to se změnilo koncem července, kdy nám najednou prodloužili čas na dvojnásobek a 

mně v poště přistál e-mail od paní Marcely Hauke, šéfové pečovatelské služby, která za organizací 

Noci venku ve Dvoře Králové stojí. Byla v něm jednoduchá žádost, abych sdělila název a anotaci hry 

včetně údajů o Dedivadle, aby mohli ve Dvoře nechat vyrobit plakát. Nemusím vám vykládat, že 

žádná hra v té době ještě neexistovala!  

Měla jsem představu, to ano, ale představa se od hotové hry 

liší asi jako přání něco sníst od hotového oběda. Začala jsem zoufale 

vymýšlet název – to není zrovna moje silná stránka. Naštěstí můj muž 

tento typ myšlení má, takže po několika neúspěšných pokusech přišel 

s tím správným a krásně dvojsmyslným – (Z)Rádkyně. „Ovšem, budeš 

muset trochu změnit děj, aby tam ta zrádkyně byla…“ upozornil mě. 

Vzhledem k tomu, že jsem v hlavě ještě žádný konkrétní děj neměla, 

nebyl to problém:)) 

A tak jsem začala vymýšlet, tvořit dialogy a nutila svá děvčata ke konzultacím, protože podstatně 

lépe se vymýšlí, pokud o tom můžete s někým mluvit! Děj tak vznikl poměrně rychle, ale nápad 

vyžadoval hodně ověřování v literatuře. Pokud jsem totiž měla dodržet pravidlo „aby se lidé smáli a 
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nikoho jsem neurazila“, musela jsem děj posunout do historie – a po studiu pramenů jsem se 

rozhodla pro začátek sedmnáctého století, na období před třicetiletou válkou.  

Což znamenalo další důkladné bádání, pokud jsem měla vymyslet kostýmy, které odborníky 

neurazí a zároveň je budu schopná pro divadlo zajistit. Četla jsem, radila se s kamarádkami – jak 

s těmi, které rozumí historické módě a šití, tak s tou, která dělá divadlo a ví, jak za málo peněz získat 

slušnou muziku:)) Následovala snaha vymyslet odpovídající scénu. Ani to nebylo jednoduché, 

protože nesměla být drahá, musela slušně vypadat, udělat čtyřem lidem zázemí (často hrajeme na 

místech, kde žádné není) a navíc se vše muselo vejít do mého auta! 

Nakonec odpověď přinesl reklamní banner, který jsem zahlédla, když jsem si nechávala 

tisknout nějaké materiály. Teď už jen drobnost – najít vhodný obrázek mostu, vyrobit ho v digitální 

kvalitě s takovým rozlišením, aby snesl tisk na rozměry 3x1,9 metru a z praktických důvodů ho 

podélně rozdělit na dva pruhy – jinak sbohem představo, že to do svého auta někdy narvu.  

Tento nelehký úkol jsem radostně svěřila synovi 

Markovi, který sice brblal, ale nakonec odvedl výbornou 

práci. Potom už jen přesvědčit Lukáše, Lucčina manžela, 

aby z koupených dílů vyrobil pevný, a přitom rozkládací 

rám, který by banner držel. I on odvedl skvělou práci, 

takže už zbývalo vyladit jen asi tak tisíc maličkostí. 

Například jak budeme banner upevňovat, vymyslet, jak 

vyrobím „kameny“, a pak to nějak realizovat, vyzkoušet a 

vybrat další rekvizity.  

 

Bylo to vzrušující, na nervy, radostné a chvílemi děsivé – hlavně, když nám jako obvykle nemoci a 

objektivní důvody narušovaly plán zkoušek. Hru jsme poprvé předvedly v Hankově domě v rámci 

Noci venku 2018, ale ve zkrácené verzi, což znamenalo, že skutečnou premiéru celé hry zase měla 

Doubravice. Ale nakonec se to, myslím, povedlo… což víte vy, kdo jste loni byli na naší premiéře! :) 

 

Pokud jste to nestihli, a přesto byste na (Z)Rádkyni rádi přišli, tak nejbližší představení 

bude v Dubenci, v budově obecního úřadu, v úterý 26. března v 17 hodin. Jste srdečně 

zváni! 

Dagmar Ruščáková 
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HLEDAJÍ SE DOBROVOLNÍCI PRO ZNOVUZROZENÍ JEDNOTKY 

POŽÁRNÍ OCHRANY 

Dobrovolní hasiči měli v naší obci dlouholetou tradici, pro fungování takového sdružení je vždy 

potřeba nadšená osoba. Takové osoby se u nás bohužel nedostává. SDH v Doubravici již léta 

neexistuje. Ze zákona je však obec povinná mít jednotku PO nebo mít smlouvu s nejbližší obcí, která 

jednotku PO má. Existence JPO je dána zákonem a nemá nic společného s původním SDH, který byl 

v Doubravici založen před více jak 120 lety. Jedná se o jednotku s místní působností, tj. kategorie 

JPO V (dle vyhlášky č. 226/2005 Sb.). Jednotku této kategorie měla obec do roku 2018.  Její velitel, 

Bc. Vlastimil Hornych, složil funkci, jednotka se tak prakticky rozpadla. Jednotka měla 5 členů, jeden 

člen se odstěhoval a ostatní členové se nijak nescházeli. Od roku 2012 měla jednotka k dispozici 

funkční hasičský automobil Avia A-30, z obecních finančních prostředků bylo do výjezdového vozidla 

zakoupeno: motorová pila Husqvarna, kombinovaný kanystr, ochranná přilba, těžařská lopatka, 

sekera a příslušenství k motorové pile.  

Jednotka zanikla, vybavení však čeká na nové dobrovolníky. Než se někdo ochotný najde, musí 

obec zajistit požární ochranu jiným způsobem. Byla tedy uzavřena smlouva na sdružení prostředků 

na společnou jednotku požární ochrany s obcí Dubenec. Za společnou jednotku požární ochrany se 

považuje JPO obce Dubenec. Naše obec se podpisem smlouvy zavázala poskytovat obci Dubenec 

1/5 rozpočtu dubenecké jednotky JPO III na příslušný rok, nejvíce však 22 tisíc Kč. 

Kdo máte chuť být členem týmu nové hasičské jednotky obce Doubravice, hlaste se o bližší 

informace u starosty Miloše Valáška. 

Lucie Baliharová 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

 

 

 

 

 

Svá životní jubileum oslavili a oslaví: 

v lednu: Václav Sajdl, Ewa Stanislawa Jarolimek 

v únoru: Alena Marková, Eliška Špatenková 

v březnu: Jiří Marek, Miloš Valášek 

v dubnu: Danuše Paulová, Ilona Sedláčková 

v květnu: Jitka Nguyenová   
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PRO BYSTRÉ HLAVY    Z DÍLNY ING. JOSEFA BROŽE 

Zebra - Do školy 

Čtyři dívky dojíždějí do školy. Každá jezdí jiným dopravním prostředkem. Každá to má do školy jinak daleko, 

a to jeden, dva, tři nebo čtyři kilometry. Dále víme, že: 

 Vlasta jezdí tři kilometry autobusem 

 Slávka se jmenuje Bartošová 

 Sýkorová jezdí o jeden kilometr dále než 

Alena 

 nejblíže do školy má Míla 

 Noskovou vozí tatínek autem 

 dva kilometry dojíždí do školy Vydrová 

 trolejbusem jezdí ta z dívek, která to má 

nejdále

A my chceme znát jméno i příjmení studentky, která jezdí do školy na kole. (řešení na konci) 

CO SE CHYSTÁ? 
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Svůj Občasník najdete také zde: www.doubravice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. – 7. dubna  

Miletínské divadelní jaro 2019 

XVII. východočeská přehlídka venkovských divadelních souborů s postupem na národní přehlídku Krakonošův 

divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou 

 

http://www.doubravice.cz/
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Pro bystré hlavy - řešení: Na kole jezdí do školy Alena Vydrová. (Vlasta Sýkorová, autobus, 3 km. Slávka Bartošová, 
trolejbus, 4 km. Míla Nosková, automobil, 1 km. Alena Vydrová, kolo, 2 km.) 
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