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ZPRAVODAJ OBCÍ DOUBRAVICE, VELEHRÁDEK A ZÁLESÍ 

vychází 15. září 2022              elektronická verze 

Krásný poprázdninový den všem čtenářům Občasníku. 

Tak mě napadá ... kdo je vůbec autorem názvu Občasník? Proč 

se vlastně tomuto plátku už řadu let říká právě takhle? Nabízí se 

celkem jednoduchá odpověď - protože vychází nepravidelně, 

sem tam, jednou tak, podruhé jinak, prostě občas. Vysvětlení je 

tedy prosté. Ale jak dobře víme, český jazyk je tak tvárný a 

ohebný a příjemně hravý, že by stačilo malininko změnit 

písmenka a docela dobře by na Doubravicku mohl existovat i 

Obšťastník. Protože s tím kořenem slova, které by touhle 

změnou z "občas" přeskočilo na "štěstí", by se do každé 

domácnosti jako bonus několikrát do roka dostalo i kus tištěného 

obšťastnění. Pravda, byl by to asi velký závazek pro všechny 

autory, kteří do média přispívají, s bručením a stížnostmi by 

nebylo radno oslovovat redakci a mnohem více prostoru by 

dostávaly pozitivní zprávy a informace, vtipy, příběhy, sdělení a 

třeba i obrázky od dětí. Což se snadno vymyslí, ale realita 

mnohdy bývá mnohem přísnější než kdejaký šéfredaktor (v 

sukních či v kalhotách). Přesto by to ale určitě stálo za zkoušku, 

za takový test na konečné čtenáře, kteří by sami mohli zpětně 

zhodnotit, zda je víc baví řádky o štěstí v "Obšťastníku", nebo zda 

jsou stále spíše milovníky literatury faktu, tedy klasického 

"Občasníku". 

Sama jsem příznivcem zlaté střední cesty, kombinace "od 

každého něco", takového ovocného kompotu (mj. jablíčka i 

hrušky už se určitě třesou, až se začnou zahřívat ve skořicovém 

nálevu společně s hřebíčkem a badyánem, švestkám se při 

pomyšlení na horko v troubě už předem zapalují pomyslná lýtka a co teprve až začnou konečně růst 

houby!). Mám ráda počíst si o příjemnostech a radostech lidského života, ale zároveň mě zajímá i 

skutečné dění v obci, které ne vždy je procházkou růžovým sadem. Mnohdy se dozvídáme věci, kterým 

nevidíme pod pokličku, a jen žasneme, co všechno je na bedrech zastupitelů a starosty, kteří si klacky 

pod nohama mnohdy často užijí na vlastní kůži. Líbí se mi i interaktivní prostor, kde se střídají křížovky, 
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osmisměrky, hádanky, kvízy, kde je možné si vyzkoušet paměť i logiku. Se zvoncem nakonec se většinou 

cinká a gratuluje jubilantům a všechno vlastně končí dobře, jako v pohádce. 

Pestrost Občasníku je tedy možná mnohem barevnější než jen jednosměrný Obšťastník. Za mě je tedy 

rozhodnuto. Jen se přimluvím za to, ať dobrých a štěstím naplněných informací, novinek a vzkazů je 

pořád víc než těch smutných, při kterých nám koutky úst směřují k zemi. A to nejen v tisku, ale 

všeobecně v životě. Věřím, že to máte hodně podobně a že se na tomto závěru asi mnozí shodneme.  

Přátelé, mějte se moc pěkně a užijte si báječný a voňavý podzim! 

Srdečně Vaše RD 

 

ZPRÁVY Z RADNICE 

Miloš Valášek, starosta 

Vážení spoluobčané, 

za několik dní končí volební období 2018-2022. Dovolte, abych Vám v následujícím souhrnu 

stručně popsal, co jsme slíbili udělat, co se povedlo a co nikoliv. 

Pokračovat v opravách místních komunikací, okrajové cesty opravit 

pomocí asfaltového recyklátu ✓ 

Místní komunikace Prostřední cesta byla opravena v roce 2019. Bylo kompletně 

rekonstruováno podloží, řešen odvod vody pomocí drenáží, příkopů, žlabů a propustků a 

položeny nové asfaltové vrstvy. Náklady činily 4,7 mil. Kč, dotace od Královéhradeckého kraje 

a od Ministerstva pro místní rozvoj představovaly v součtu 3,46 mil. Kč.  

Místní komunikace Za školou: rekonstrukce komunikace je v přípravě. Byla zpracována 

projektová dokumentace, proběhl výkup potřebných pozemků, podle nového stavu pozemků 

bude zpracována finální dokumentace, předpokládáme podání žádosti o dotaci v r. 2023. 

Asfaltovým recyklátem byly opraveny dvě cesty po pokládce vodovodních řadů V1 a V2 a cesta 

k Havlíčkovým. 

Vybudovat malobyty z prostoru bývalého stacionáře v Ježkově domě✓ 

Dva malobyty v prostoru stacionáře a byt 3+1 v prvním patře byly vybudovány v roce 2019. Na 

stavbu jsme žádali o dotaci z Ministerstva financí, nakonec nám nebyla přidělena z poněkud 

kuriózního důvodu (Přeloženo z úředničiny do češtiny - protože máme dost vlastních peněz. 

V té době jsme totiž měli našetřené peníze na opravu Prostřední cesty). Cena přestavby byla 

2,0 mil.Kč, obec ji nakonec financovala plně z vlastního rozpočtu. 
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Zlepšit bezpečnost občanů při pohybu v obci vybudováním dalších 

chodníků✓ 

Chodník od středu obce směr Bílá Třemešná se staví v současnosti spolu s rekonstrukcí silnice 

II/325, měl by být hotov do konce října 2022, cena je cca 3,3 mil. Kč, dotace od Státního fondu 

dopravní infrastruktury činí 1,75 mil Kč. 

Chodník od středu obce směr Lanžov se bude opět připravovat spolu s plánovanou 

rekonstrukcí silnice II/325, termín zatím neznáme. Chodník od středu obce k odbočce 

k Ježkovu domu bude po několika odkladech vyprojektován do konce roku 2022, zde jsme 

naráželi na plné kapacity projektantů. 

Hospodaření s vodou a rozvoj vodovodu✓ 

V lokalitě ČS Žlábek byl vybudován nový zdroj pitné vody, spočívající v jímání přebytečných 

pramenů do nové sběrné jímky, osazení nového vodojemu o objemu 20 m3, osazení nové 

technologie do stávající čerpací stanice a propojení do stávajícího systému vodovodu. Stavba 

proběhla v letech 2021-2022, cena byla 2,2 mil. Kč, dotace od Státního fondu životního 

prostředí činila 1,68 mil. Kč. 

V rámci rozvoje vodovodní sítě byly vybudovány dva nové hlavní vodovodní řady, V1 o délce 

144 m a V2 o délce 138 m. Na akci jsme nežádali o dotaci, obec z vlastních prostředků uhradila 

0,76 mil. Kč. 

Vybudování multifunkčního sportoviště✓ 

Projekt byl realizován v letech 2021-2022. Obec žádala o dotaci ze dvou zdrojů, od 

Královéhradeckého kraje jsme obdrželi dotaci 1,241 mil. Kč. Dotace z Ministerstva pro místní 

rozvoj nám byla zamítnuta z důvodu, že nevlastníme všechny pozemky pod stavbou. Pod 

sportovištěm totiž vede zatrubený potok ve vlastnictví Povodí Labe. Sice jsme měli s Povodím 

Labe užívaní zajištěno smluvně včetně budoucího věcného břemene, ale na zlomení úředníků 

a stanovených pravidel dotace to nestačilo. Stavba byla dokončena v květnu 2022, hřiště 

s umělým povrchem je již v provozu, travnatý povrch fotbalového hřiště jsme reklamovali a 

měl by se předělávat od poloviny září, až bude vhodnější počasí pro osetí. Celková cena stavby 

byla 4,03 mil. Kč. 

Obnova rybníků a nádrží 

Nesplněno! U obou rybníků nebo nádrží v obci jsme narazili na majetkové vztahy, kdy nejsme 

vlastník buď části, nebo celého pozemku a ze strany majitelů nebyla ochota to s obcí řešit 

formou prodeje. Tedy stejné jako u stavby sportoviště: nejsme-li vlastníci, těžko žádat o dotaci. 
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Požární nádrž se opravuje průběžně dle aktuálních potřeb, na celkovou rekonstrukci máme 

zpracovanou studii, ale pro značnou finanční náročnost jsme to zatím odložili.  

Dokončit Komplexní pozemkové úpravy✓ 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálesí u Dvora Králové jsou dokončeny a zapsány 

v Katastru nemovitostí. V k. ú. Doubravice u Dvora Králové jsou též dokončeny, do Katastru 

nemovitostí budou zapsány po nabytí právní moci posledního rozhodnutí, nejspíš v lednu 

2023. 

Podpora spolkového života a organizování kulturních, společenských a 

sportovních akcí 

Zde jsem trochu na rozpacích, jak zhodnotit. Určitě se zde pořádá dost akcí jak pro děti, tak 

pro dospělé. Co vidím jako problém, je množství lidí zapojených do organizace. Z mého 

pohledu se to točí stále kolem úzké skupinky cca deseti lidí. Obec v tomto pomáhá hlavně 

finančně, zakoupením potřebného vybavení nebo zajištěním určitých služeb, ale vlastní 

aktivita musí vzejít od lidí. 

Oprava drobné sakrální architektury✓ 

V letech 2019-2020 byl kompletně restaurován pomník u Nosků. Cena opravy byla 87 tis. Kč. 

V rámci této rekonstrukce byl také pomník přemístěn z prostoru pod kaštany o něco níže ke 

středu obce. Důvod je jednoduchý, na původním místě stabilitu pomníku narušovaly kořeny 

vzrostlých kaštanů a nebyl zde prostor pro vybudování základu, aniž by se narušil kořenový 

systém stromů.  

Další uskutečněné záměry 

V roce 2019 byla provedena oprava veřejného osvětlení na Velehrádku. V rámci výměny 

sloupů nízkého napětí a vedení nízkého napětí společností ČEZ v celé obci byla též provedena 

výměna stávajícího dožitého osvětlení za nová LED svítidla. Cena akce byla 0,184 mil. Kč, 

hrazeno z rozpočtu obce. 

V roce 2020 byla provedena kompletní oprava plotu hřbitova v Doubravici (sloupky, dřevěné 

výplně, kamenné sloupky, plocha pro bioodpad). Cena opravy byla 0,425 mil. Kč, polovinu 

částky hradila obec Zábřezí - Řečice. 

Od července 2020 byla zavedena změna systému svozu tříděného odpadu, místo společnosti 

Marius Pedersen a svozu velkoobjemových kontejnerů, byl zaveden pytlový svoz plastů, 

nápojových kartonů, papíru a drobného kovového odpadu přímo od jednotlivých nemovitostí. 

Svoz zajišťuje firma Granplast. 
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V roce 2020 obec zakoupila v rámci insolvenčního řízení objekt pekárny Medikus, bývalou 

prodejnu č.p. 106 za cenu 1,55 mil. Kč. Na zakoupení si obec vzala úvěr 1,5 mil. Kč. Využití 

objektu bude náplní příštího volebního období. 

V uplynulém volebním období byla též pořízena Změna Územního plánu obce Doubravice č.1. 

Za uplynulé volební období bylo takto do obce investováno cca 14,386 mil. Kč, 

z toho dotací 8,281 mil. Kč. 

 

Bakterie ve vodovodu??? 

Rozšířila se nám po vesnici „zaručená zpráva“, tedy dezinformace, že v obecním vodovodu 

máme „nějaké bakterie“. Chtěl bych všechny ujistit, že voda dodávaná obyvatelům je 

pravidelně kontrolována, rozbory jsou prováděny v četnosti dle příslušných vyhlášek a jejich 

výsledky jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách obce pod odkazem „vodovod“, 

případně jsou k nahlédnutí v kanceláři OU. V případě, že by takováto situace přesto nastala, 

tak se okamžitě řeší a výsledek se kontroluje pomocí nového mimořádného rozboru. 

Celá „zaručená zpráva“ možná vznikla v důsledku toho, že stále ještě nemáme připojen do sítě 

nový vodojem v lokalitě ČS Žlábek. Ovšem zde to má jiný důvod. Postup při uvádění takového 

vodního díla do provozu je následující: Po předání od stavbařů nejdříve souhlas vyjádří Krajská 

hygienická stanice, poté následuje kolaudace a následně vyřízení povolení k navýšení odběru 

ze zdroje. To obnáší posudek a zprávu hydrogeologa, na jejím základě žádost o souhlas správce 

povodí - Povodí Labe- a teprve poté samotné vodoprávní řízení na odboru životního prostředí. 

Celý tento postup je samozřejmě podmíněn vyhovujícím rozborem vody, kterých se již dělalo 

několik. V současnosti jsme u předposledního kroku, kdy od půli července čekáme na vyjádření 

Povodí Labe. 

Řešení odpadních a dešťových vod 

Při současné rekonstrukci silnice II/325 jsme narazili na očekávaný problém. 

Větší část rodinných domů po východní straně silnice má odvod dešťových a 

odpadních vod řešen svedením do příkopu podél silnice, případně do nějakého 

propustku pod komunikací. Z pohledu zákona je toto řešení nevhodné a 

protiprávní. 

Při současné rekonstrukci silnice II/325 vyzval vlastník komunikace, tedy Královéhradecký kraj, 

zastoupený Údržbou silnic Královéhradeckého kraje, všechny dotčené, aby takovéto zaústění 

buď zrušili, nebo zajistili likvidaci odpadních a dešťových vod v souladu se zákonem (vsakem 

na vlastním pozemku, odvodem do nejbližší vodoteče apod.). Zároveň jim navrhl, pokud si to 
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sami zafinancují, možnost po dobu 2 let napojení do dešťové kanalizace, která slouží 

k odvodnění komunikace. Ty, kteří si to ani v tomto dvouletém období nevyřeší, poté předá 

k řízení na odbor životního prostředí Městského úřadu ve Dvoře Králové. 

Z toho plyne varování pro občany od středu obce směr Lanžov, aby tento 

problém v předstihu začali řešit. Benevolence vlastníka komunikace nemusí být 

příště tak velká. 

 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 

 

Priority pro volební období 2022-2026 – Miloš Valášek, starosta 
➢ Obnova komunální techniky (hlavně náhrada za TK a nutnost vyřešit zimní údržbu 

chodníků) 

➢ Místní komunikace - cesta Za školou, připravit rekonstrukci MK Jäger-Hlavatý 

➢ Přestavba č.p. 106 (bývalá prodejna) na společenské centrum nebo jiné využití dle 

dohody zastupitelstva  

➢ Dostavba a dovybavení kabin na hřišti, zpracována studie, k seznámení na OÚ 

➢ Oprava požární nádrže - protéká, zpracována studie 

➢ Oprava drobné sakrální architektury – pomník na Zálesí (za Svatošovými) 

 

Hana Lazecká – kandidátka do obecního zastupitelstva 

Zhodnocení minulého volebního období přenechám členům konajícím v oněch 4 letech.  

Já mohu soudit pouze z pohledu občana, a to kladně. Líbí se mi především posun v rekonstrukci 
silnic a také změna v systému svozu tříděného odpadu. Nové hřiště pro mě osobně není 
prioritní, ale doufám, že bude hojně využíváno a prospěje sportovnímu duchu občanů. Ostatní 
investice jsem nezaznamenala.  

V nadcházejícím volebním období bych ráda byla užitečná: 
➢ v pokračování motivace lidí k nevytváření a třídění odpadů 
➢ v organizování společenských akcí a akcí pro děti a mládež 
➢ v komunikaci se seniory a v aktivním zapojení seniorů do života v obci 

Vše samozřejmě s nohama pevně na zemi a hlavně s klidnou hlavou.  
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Priority dalšího volebního období – Vít Paula 

➢ V nejbližší budoucnosti nás všechny čekají věci, které jsme doposud nemuseli řešit. 

Mám na mysli zdražování elektřiny, plynu a také zboží, k jehož výrobě jsou elektřina a 

plyn zapotřebí. Jsou a v nejbližší době budou vyhlášeny programy, které by těm 

nejpotřebnějším umožnily krizi překlenout bez zbytečného zadlužení a stresu. Jsou 

to vládní, případně i krajské programy. Obec není jejich poskytovatelem, ale její 

úlohu vidím v tom, aby pomohla zpřístupnit všechna ta „lejstra“ běžným lidem. 

Obavy z toho, že žádost nezvládnu vyplnit a že mě s ní za chybu vyhodí, může být 

překážkou ji vůbec podat. Dalším důvodem pro nepodání žádosti může být i pocit studu 

(zcela neoprávněného), že já, který jsem nikdy neměl ani korunu dluhu a všechno jsem 

vždy zvládl sám, musím žádat o pomoc. Je nutné ty lidi vyhledat, mluvit s nimi a 

ubezpečit je, že to nejsou oni, kteří by se měli stydět. 

➢ Udržet v provozu ordinaci obvodního lékaře v Doubravici 

➢ Aktuálně bude potřeba rozhodnout o využití budovy bývalé prodejny, nyní ve 

vlastnictví obce. Svůj názor, že by tu vedle ostatního využití měla vzniknout i malá 

místní prodejna smíšeného zboží, jsem nezměnil. Postupně, jak bude populace obce 

stárnout, bude pro řadu lidí problém jet s nákupní taškou do města nakupovat, o cestě 

autem ani nemluvě. Dívat se i jejich očima je nesmírně důležité. Pokud by se navíc 

dařilo mít v nabídce něco, co by podobně jako v Dubenci přitáhlo i mladší generaci, 

mělo by se to povést.  

Každý začátek je ale těžký. 

 

 

HOSPODAŘENÍ S ODPADY 

Karel Hrdina, místostarosta 

Vážení spoluobčané, 

všichni jste zaregistrovali, že roční poplatek za likvidaci komunálního odpadu neustále roste, 
z ještě nedávných 650,-Kč na občana a rok jsme v letošním roce na 900,-Kč. Pokusím se vám, 
pokud možno srozumitelně, zrekapitulovat celé odpadové hospodářství naší obce a vývoj 
nákladů s ním spojených.   

Začnu tříděným odpadem, tedy svozem papíru, plastu, skla, kovů a olejů z domácnosti.  
Všechen tento odpad je likvidován na náklady obce, občané za jeho likvidaci neplatí ani 
korunu. V polovině roku 2020 jsme odstartovali nový systém svozu papíru, plastu, nápojových 
kartonů a drobného kovového odpadu s firmou Granplast, tyto druhy odpadu jsou odváženy 
přímo od rodinných domů a chalup.  Tento systém mohu považovat za zaběhnutý, jak dalece 
je všemi občany využíván, nedokážu posoudit, nicméně v průběhu letošního roku byl postupně 
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snižován počet kontejnerů na papír a plast na jednotlivých stanovištích.  Důvod byl 
jednoznačný, více „tlačit“ na občany k využívání nového systému a neodkládat tříděný odpad 
do kontejnerů na stanovištích, jejichž vývoz je nám firmou Granplast zpoplatněn.  Dalším a 
podstatným důvodem této změny je, že se dnes již nikdo nemůže vymlouvat, že nemá 
v blízkosti svého bydliště kontejnery na papír a plast.  Dnes stačí vše vložit do příslušných pytlů 
(jsou zdarma k vyzvednutí na obci) a v určený den vynést před svůj dům či chalupu. K likvidaci 
skla a drobného kovového odpadu slouží i nadále kontejnery a popelnice na původních 
„kontejnerových“ stanovištích.  K likvidaci použitých rostlinných olejů z domácnosti a elektro 
odpadu slouží nádoby na stanovišti u obecního úřadu. Tímto způsobem se nám již po dva roky 
daří vytřídit cca 26 tun odpadu, náklady na tento způsob jsou pro obec vyšší než u předchozího 
systému, nicméně tímto způsobem je pokryta celá obec a nikdo se na nic nemůže v oblasti 
třídění vymlouvat. 

Celkové náklady na likvidaci tříděného odpadu za rok 2021 byly 232 000,-Kč, 
od firmy Ekokom se nám formou zpětného bonusu vrátilo 104 000,-Kč. 

Dále produkujeme nebezpečný odpad (barvy, oleje, elektrospotřebiče, chemikálie atd.). Toto 
vše je na náklady obce sváženo 2x ročně. Termín svozu je vždy oznámen dopředu a na 
určených stanovištích na Zálesí, Doubravici a Velehrádku zastaví v příslušný den a čas auta 
firmy Marius Pedersen, a co občané přivezou, je naloženo a odvezeno. Náklady na likvidaci 
tohoto odpadu jsou každoročně cca 15 000,-Kč. 

Velkoobjemový odpad je další forma odpadu, jehož likvidaci zajišťuje dvakrát ročně obec.  Na 
stanovišti u koupaliště jsou velkoobjemové kontejnery a do nich se dá odložit rozměrný 
nábytek, staré koberce, lina a v podstatě vše, co občané potřebují zlikvidovat (tedy kromě 
nebezpečných odpadů).  Náklady na likvidaci tohoto odpadu byly v roce 2021 32 400,-Kč. 

Dalším odpadem produkovaným v našich domácnostech je tzv. bioodpad, vše z našich zahrad 
a domácností (slupky, zbytky jídel atd.).  Na to vše jsme před lety pořídili občanům 
kompostéry. Takže i tuto složku odpadu lze vytřídit a nemusí jít do popelnic. 

A tím se oklikou dostávám k likvidaci takzvaného směsného komunálního odpadu, odpadu 
opět vyprodukovaného v našich domácnostech, vloženého do popelnic u našich rodinných 
domů a chalup a daného k vývozu v příslušný den technickým službám.  A jediného odpadu, 
za který je občanovi účtován poplatek, a to pouze poplatek, kolik stojí tato služba celoročně 
obec, obec na tom nic nevydělá, naopak ještě něco doplácí.  Dlouhodobou filozofií zastupitelů 
obce je, co si občané vyhodí do popelnic a obec je povinna zajistit a zaplatit odvoz a likvidaci 
tohoto odpadu, to si občan musí zaplatit. Od loňského roku se do celkové ceny promítá i 
ekologická politika a postoj státu k likvidaci směsného komunálního odpadu. V oblasti 
směsného komunálního odpadu (naše popelnice u domů, chalup atd.) je od loňského roku 
„zjednodušeně řečeno“ uplatňován systém – netřídíš – platíš!  Celorepublikově je zaveden 
systém každoročního snižování produkce směsného komunálního odpadu na občana (v roce 
2021 0,2 tuny na občana za rok, v roce 2029 to je už jen 0,12 tuny) a oproti tomu dramaticky 
roste poplatek za tunu uloženého odpadu.  Vloni jsme poprvé pocítili nový systém v praxi.  
Měli jsme uznaných cca 75 t odpadu za 500,-Kč/t (cca 380 obyvatel x 0,2 tuny je těch cca 75 
tun za 500,-Kč/t) a vše navíc platíme 800,-Kč/t. U nás jde o cca 50 t navíc, protože  
vyprodukujeme v obci okolo 123 t směsného komunálního odpadu. V roce 2021 jsme za 
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likvidaci komunálního odpadu zaplatili 320 500,-Kč a příjmy od občanů za tuto službu byly cca 
298 500,-Kč. Obec doplatila 22 000,-Kč. Zároveň zastupitelstvo na konci roku 2021 rozhodlo o 
zrušení všech výjimek, které roky platily.  Šlo o slevy na děti, vlastnictví druhého objektu 
s číslem popisným atd.  Část občanů nám vyčítala, že doplácí na jiné, že rodiny s dětmi 
vyprodukují daleko více odpadu atd.  Nakonec bylo rozhodnuto, že jediné výjimky budou ty ze 
zákona (např. občané nahlášení k pobytu na obecním úřadě).   

Pro letošní rok bude kvóta na občana 0,19 t komunálního odpadu (pro nás cca 70 t) a poplatek 
za tuny navíc bude už 900,-Kč/t.  Tento poplatek dosáhne v roce 2029 částky 1850,-Kč (našich 
současných 50 t navíc stojí 45 000, v roce 2029 bude stát 92 500,-Kč).  Ale to jsou poplatky 
spojené pouze s uložením našeho směsného komunálního odpadu na skládku.  K tomu se 
neustále zvyšuje cena služby spojené se svozem tohoto odpadu, ať už z důvodu vyšších cen 
PHM, mzdových nákladů atd. Cena této služby tady bude vždy, svozové auto musí přijet do 
obce, vysypat popelnice a dopravit odpad na skládku.  

Celkové náklady na likvidaci všech druhů odpadů v obci byly v roce 2021 
567 000,-Kč, příjmy od občanů a Ekokomu byly 402 000,-Kč, obec doplatila cca 
165 000,-Kč.   

Z výše uvedeného je zřejmé, že obec na odpadech nemá ani korunu příjmu (ani nemůže), 
naopak tyto služby zajišťuje a dotuje. Někdo může namítnout, že můžeme dotovat více.  To je 
sice pravda, ale tyto peníze budou zase chybět jinde. A občané si musí uvědomit, co všechno 
stojí, a snažit se sami co nejvíce třídit (protože mohou, a ne všechno hodit do jedné popelnice), 
případně se mohou snažit produkci odpadu celkově snižovat. Situace je taková, že svoz a 
ukládání komunálního odpadu bude už jen pouze dražší a dražší.   Protože se nám nedaří 
produkci odpadu v popelnicích snižovat, již kolik let produkujeme plus minus cca 120 t 
komunálního odpadu, budeme platit všichni více a více.  Jedinou cestou, jak cenu této služby 
stabilizovat, popř. snížit, je co nejvíce třídit, výrazně snížit objem komunálního odpadu, a to 
na hodnotu okolo 70 t a méně, které jsou zpoplatněny 500,-Kč/t. Samozřejmě by byl 
nejspravedlivější systém, kdy každé domácnosti je při svozu odpad zvážen, objem produkce 
odpadu evidován a domácnost (občané) by platila skutečně jen za svůj odpad. Tedy ti, co třídí, 
odpadu produkují méně, by platili méně a nedopláceli na ty, co třídí málo nebo vůbec, popř. 
topí uhlím a produkují těžký popel. Takový systém je v praxi zatím neuskutečnitelný. 

Takže závěrem, vytřídit, kromě popela, jde skoro všechno a je jen na 

nás, jak moc to chceme a dokážeme. 

 

 

 

 

Řešení logických úloh z rubriky Pro bystré hlavy 

Ženy u stolu: Jana – prodavačka, po její pravici laborantka Vlasta, po Janině levici sekretářka 

Mirka, naproti Janě účetní Marta. 

Návštěva babičky: V Úpici bydlí inženýr Jirka. Celé řešení: Petr – Miletín – student, Vašek – 

Hořice – učitel, Miloš – Trutnov - kuchař 
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80. VÝROČÍ TRAGICKÉ SMRTI KARLA JEŽKA 

Lucie Baliharová 

Tento rok jsme si připomínali osmdesát let od atentátu na zastupujícího říšského protektora 

Reinharda Heydricha, vyhlášení stanného práva a hromadných poprav českých vlastenců a 

odbojářů. I přes tragické následky, obrovské ztráty na životech je atentát vnímán jako největší 

čin našeho odboje za druhé světové války. Mezi popravenými byl také řídící učitel doubravické 

školy a sokol Karel Ježek ( 9. 7. 1942). Jeho památku přicházejí k bývalé budově školy, dnes 

Ježkovu domu, každý rok na začátku července uctít královédvorští sokolové. 

 

Letošní pietní akt byl přeci jen trochu jiný. Zúčastnila se ho totiž i dcera Karla Ježka paní Jiřina 

Jarošová. Přijela zdaleka, až z Napajedel, a i když se vzpomínalo na smutnou událost, bylo to 

setkání velmi milé. Po samotném pietním aktu jsme se přemístili do hostince U Hrdinů, kde 

paní Jarošová u fotografií, improvizovaně promítaných na stěně, vzpomínala na šťastné chvíle 

svého dětství v kruhu rodinném či na sokolských táborech, vzpomínala na to, jak vypadala 

Doubravice před osmdesáti lety atd.  Všichni jsme obdivovali její vitalitu a životní optimismus, 

jsou pro nás velkou inspirací. 
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Z OBECNÍ KRONIKY         ROK 1928 
POKRAČOVÁNÍ 

Elektrisace V elektrisaci obce stále pokračováno, poněvadž se hlásili noví členové. Při 

volbách nenastalo v představenstvu žádných změn. Kolaudace vedení a celkové stavby byla 

provedena 25. 8. 1928. Dluh družstva v tomto roce činil: Doubravice Kčs 72.500, Zálesí Kčs 

32.760. Na úhradu dluhu byla vybírána Kčs 1 z podílu.  

Počasí Leden sněží, 17. 2. bouřka. Zima nestálá. Květen chladný. Po srpnovém teple deště. 

Senoseč dobrá, louky zhoustly, obilí pěkné, sklizeň pohodlná, výborná sýpka. Sníh v polovině 

prosince. 

Volby do okresu Podle par. 9 zák. č. 125/27 zrušen samosprávný okres Dvůr Králové, 

Jaroměř a veškeré řízení okresu přejal okresní úřad. První krok k zrušení samosprávy. 

Předsedou okresu byl okresní hejtman Pacovský.  

28. říjen měl letošního roku slavnostnější ráz proti letům minulým. Byl to den jubilejní. 27. 

října byla besídka s proslovem, recitacemi, zpěvy. 28. října pořádala školní mládež besídku a 

průvod k Památníku padlých, kde byl položen věnec. Po školní besídce dostalo každé dítě 

nadílku. Cena celková činila Kčs 3.750. Odpoledne byl průvod občanstva, spolků k Památníku 

padlých, kde byly položeny věnce. Odtud odešel průvod na sokolské cvičiště. Tam vztyčena 

státní vlajka, hymna, zpěv. Zpěvácký kroužek řídila Božena Lhotová. Potom nastala společná 

taneční veselice. Toho dne slunce nad obyčej teple hřálo. Byl to den krásy a jasu!  

Představenstvo Kampeličky věnovalo místní školní mládeži Kčs 500 na výlet. Spolky, obec 

věnovaly − jednotlivě – místní knihovně obsahově hodnotnou knihu s věnováním. Takovým 

způsobem jsme u nás vzpomínali jubilejního roku ČSR.  

Puklice Na švestkových stromech se více a více objevovala puklice. Proti šíření bránilo 

občanstvo stromy postřikem a podobně.  

Politické snahy Národní demokracie se pomalu rozpadává. Činnost žádnou nejeví. Více a 

více se k životu hlásí čsl. sociální demokracie. Synové zemřelých otců obnovují opět bývalou 

organisaci sociální demokracie. Vedoucími jsou: Antonín Petera, obuvník, František Horák, 

invalida a Josef Munzar, tesař. 

Obecní zastupitelstvo provedlo sloučení částí Doubravice, I. a II. dílu – bez změny 

v katastru čísel, poněvadž náklad na mapy, knihy atd. by byl značně vysoký. Příčnice se dají 

příležitostně vyměřit. Na některých místech se povážlivě „úží“. Žádán okresní úřad, aby 

prozkoumal nutnost cesty k Dubenci, a to odbočením od okresní silnice k Lanžovu u domu Rob. 

Wünsche.                Pokračování příště 
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PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ 

Lucie Baliharová 

Doubravičák MUDr. Špatenka, CSc. v projektu „Příběhy našich sousedů“ 

Karolína Holubová, Karolína Novotná, Martina Novotná a Matěj Geralský, to jsou jména (dnes 

již bývalých) žáků dubenecké školy, kteří se ve školním roce 2021/22 zapojili do projektu 

společnosti Post Bellum – Příběhy našich sousedů. Jedná se o vzdělávací projekt pro žáky 8. a 

9. tříd, případně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žákovské týmy zapojené do 

projektu mají za úkol pod vedením svého učitele vyzpovídat pamětníka, nahrát jeho 

vzpomínky a vytvořit rozhlasovou reportáž či dokument.  

Jako učitelka jsem se do projektu zapojila již podruhé (poprvé jsem s jedním týmem přemluvila 

ke spolupráci rodáka z Doubravice, pana Karla Hrdinu st. * 1935). Na projektu nejvíce oceňuji 

mezigenerační předávání zkušeností, považuji jej za nejpřirozenější způsob vzdělávání. Žádná 

učebnice nedokáže inspirovat tak jako vyprávěný skutečný příběh konkrétního člověka.  

Pamětníkem, s jehož životním příběhem měli žáci možnost se seznámit, byl opět občan naší 

vsi, MUDr. Jaroslav Špatenka. My, kteří Jardu známe, víme, jaký je znamenitý vypravěč. Také 

má co vyprávět!   

Už okolnosti před jeho narozením byly dramatické, během květnového povstání roku 1945 
těsně kolem hlavy 
jeho maminky 
proletěla kulka. 
Jaroslav Špatenka se 
pak narodil 18. srpna 
1945 v Praze. Po 
válce oba jeho rodiče 
vstoupili do KSČ, v 
roce 1950, šokováni 
popravou Milady 
Horákové, však 
legitimaci KSČ 
odevzdali, čímž si 
způsobili doživotní 
problémy, dohled 
státní bezpečností a 
synovi potíže se 

vzděláním. 
Přestěhovali se do 
bývalé židovské vily 

Tým dubeneckých žáků se svou učitelkou a pamětníkem na závěrečné prezentaci 

v aule Gymnázia ve Dvoře Králové n. L. 
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na Sázavě u Čerčan. V zimě zde nebyl život lehký. Měli nedostatek peněz, uhlí na příděl, topili 
jenom o víkendech, ale maminka byla šikovná, své výrobky jezdila prodávat do Prahy. Každá 
její cesta byla pod dozorem příslušníka StB. 

V posledním ročníku gymnázia v Benešově si Jaroslav podal přihlášku na lékařskou fakultu. 
Přijímací zkoušky zvládl bravurně, komise však byla kontaktována StB. Nebyl tedy přijat „pro 
nadměrný počet uchazečů“. Nakonec byl, po začátku akademického roku, na medicínu 
přijat. Musel překonávat překážky, neměl učebnice, peníze, bydlení a po celou doby studií 
pracoval ve Fakultní nemocnici Pod Petřínem jako zřízenec, později sestra a pomocná vědecká 
síla. Navzdory potížím byl úspěšným studentem.  

Srpen 1968 trávil ve vojenské přípravě v Teplé u Mariánských lázní. 20.8. s kamarády slavili 
narozeniny. Ráno je vzbudil hukot letadel. Okamžitě vystřízlivěli a zjišťovali, co se děje. Jaroslav 
z vojny utekl a mířil do nemocnice, kam už sanitky vozily raněné. Aktivně byl zapojen do 
marného pokusu o záchranu mladé ženy, na Klárově postřelené sovětským vojákem jen proto, 
že odmítla sejmout ze svého oděvu trikolóru a černou pásku.  

Studium Jaroslav ukončil v roce 1969 a nastoupil jako adept chirurgie do stejné nemocnice, 
kde již 6 let pracoval. Jeho kariéra byla poznamenána normalizací. Z existenčních důvodů 
musel vstoupit do KSČ. Aby se nemusel podílet na intrikách karierních komunistů, stal se 
lékařem Lidových milicí. V roce 1977 byl zakládajícím členem nově vzniklého, již tehdy světově 
unikátního Dětského kardiocentra ve Fakultní nemocnici v Motole. Učil se dětskou chirurgii a 
kardiochirurgii, ale stal se také předsedou celozávodního výboru KSČ. Ve své působnosti měl 
5 500 zaměstnanců 3 fakultních nemocnic. O tom, že v této funkci postupoval v zájmu 
nemocnice a jejích zaměstnanců, svědčí skutečnost, že po roce 1989 pracoval nadále 25 let ve 
vedoucí funkci ve stejném zařízení. 

Bylo to náročné období, vstával ve tři hodiny, musel skloubit povinnosti funkcionáře KSČ s 
povinnostmi lékaře, specializovaného chirurga, a ještě čelit pomluvám a intrikám některých 
kolegů. Na rodinu času příliš nezbývalo, ale manželka Eliška, přestože byla velmi dobrou, 
obětavou a zodpovědnou zdravotní sestrou, perfektně vychovala sama tři děti. Ostatně i je 
Doubravičáci dobře znají, protože zde trávili veškerá volna i prázdniny a rádi se sem, mezi 
kamarády vracejí. 

Pro profesní rozvoj doktora Špatenky byly zásadní jeho opakované studijní a pracovní pobyty 
ve Velké Británii. Od roku 1980 zde sbíral zkušenosti od kapacit oboru kardiochirurgie, 
transplantace ledvin a transplantace hrudních orgánů. Blízké přátelství navázal s profesorem 
Magdi Yacoubem, v té době jedním z nejslavnějších kardiochirurgů planety. Získal u něho 
neocenitelné zkušenosti nejen chirurgické, ale i v základním výzkumu a logistice odběru a 
transplantace orgánů. Díky tomuto prestižnímu pracovišti se opakovaně setkal se členy 
královské rodiny, včetně právě zesnulé královny Alžběty II. a princezny Diany.  

V roce 1981 provedl v Motole s kolegy první transplantaci ledviny u dítěte, a zahájil tak 
Národní program transplantace ledvin u dětí v Motole. Od roku 1982 se věnuje transplantaci 
srdečních chlopní od zemřelých dárců. V tomto programu je stále aktivní na mezinárodní 
úrovni. V kardiochirurgii zavedl některé moderní operační postupy v bývalém Československu 
a později v ČR. Je čestným členem České společnosti kardiovaskulární chirurgie, Společnosti 
pro orgánové transplantace a České transplantační společnosti. 
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Přednesl více než 450 přednášek na konferencích a kongresech doma i v zahraničí, publikoval 
cca 150 článků v národních i mezinárodních odborných časopisech a napsal 17 kapitol do 17 
českých a anglických monografií. 

Ve volném čase se rád věnuje myslivosti, má rád dobré jídlo, víno a whisky. V Doubravici, kde 
se před několika lety usadil natrvalo, je váženou osobností, účastní se společenského života a 
venkovské akce zpestřuje svou veteránskou sanitkou – „Buchankou“ z výstroje Armády ČR. 

Bylo nám ctí vyslechnout poutavé několikahodinové vypravování. Pro žáky bylo opravdu 

obtížné z vyprávění Dr. Špatenky pochopit 50. až 80 léta a vybrat materiál pro pouze 

tříminutovou rozhlasovou reportáž. Jak se jim to podařilo, zjistíte na 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/dvur-kralove-nad-labem/dvur-kralove-nad-labem-

2021-2022/spatenka-jaroslav/ 

Pro náš Občasník jsem doplnila některé důležité skutečnosti, které se do práce žáků 

dubenecké školy nevešly a které mi manželé Eliška a Jaroslav Špatenkovi poskytli, za což jim 

velmi děkuji.  

 

AKCE S DOUBRAVICKÝMI DĚTMI  

Michaela Křížová 

Pálení čarodějnic 
Letos, v tradičním termínu, 

proběhlo na letišti pálení 

čarodějnic.  Počasí nám přálo, 

občerstvení bylo jako každý 

rok výborné a na velké hranici 

nechyběla ani 

čarodějnice.  Zážitek z velkého 

ohně byl umocněn parádním 

ohňostrojem. Tento rok se na 

letišti sešlo nebývalé množství 

účastníků všech věkových 

kategorií!  

https://www.pribehynasichsousedu.cz/dvur-kralove-nad-labem/dvur-kralove-nad-labem-2021-2022/spatenka-jaroslav/
https://www.pribehynasichsousedu.cz/dvur-kralove-nad-labem/dvur-kralove-nad-labem-2021-2022/spatenka-jaroslav/
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Akce koupaliště 
V květnu proběhlo každoroční čištění koupaliště. Velkou radost z této akce mají nejen děti, 

které zachrání spoustu čolků, ale především všichni, kdo se poté mohou vykoupat v krásně 

čisté vodě. 

Dětský den  

Tentokrát tradičně netradiční dětský den se konal na letišti.  Děti si ho užily trochu jinak než 

obvykle - procházely pohádkovou stezku, na které pro ně trpaslíci připravili spoustu úkolů. 

Cílem cesty bylo naše letiště, kde na děti čekalo překvapení v podobě jízdy na koních, malování 

na obličej, zaplétání copánků a oblíbeného bumper ballu.  Nechybělo ani výborné občerstvení, 

opékání špekáčků a skvělá muzika od našeho dýdžeje. Největším překvapením byl 

přelet historických letounů Tiger Moth, na kterých za druhé světové války létali britští letci. 

Původní plán, že letadla přistanou, se bohužel vzhledem ke stavu přistávací dráhy, nepodařilo 

uskutečnit, děti však o své překvapení v podobě bonbónů padajících z nebe nepřišly. Věřím, 

že i když letadla nesedla, byl to parádní zážitek, který si užili jak velcí, tak malí. 
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Musím za organizační tým poděkovat všem, kteří se na akci podíleli, jelikož přestěhovat velkou 

část hřiště nahoru na letiště a vše nachystat byl nelehký úkol, zvláště za úmorného tepla, které 

nás celou akcí provázelo. Velký dík patří všem trpaslíkům, kteří se na stezce starali o zábavu 

dětí, děvčatům Derdovým z Velehrádku a jejich koníkům, Vojtovi Flečkovi za ukázku traktoru, 

panu Špatenkovi za domluvení letadel, panu starostovi a obci Doubravice za podporu nejen 

finanční a všem ostatním, kteří se starali o zábavu a spokojená bříška všech návštěvníků! Díky 

patří i všem pekařkám, které na akci napekly velké množství dobrot.  Byla to povedená akce, 

kterou, doufám, příští rok zopakujeme.  A jako vždy, přivítáme každou další ruku, která bude 

ochotna při organizaci pomáhat. 
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 Zprávy z Doubravického dramaťáčku 
Loňskou sezónu jsme zakončili návštěvou divadelního představení pro děti v Miletíně a 

samozřejmě nesměla chybět sladká odměna za celoroční úsilí v podobě zmrzliny. Pilně 

zkoušíme dvě pohádky a doufáme, že vám je brzy zahrajeme. Informace o termínu premiéry 

uveřejním na vývěsní tabuli a FB stránkách obce. 

 

Zakončení léta 
První zářijový víkend se na hřišti konalo zakončení letní sezóny našich nohejbalistů. Akci jsme 

pojali i jako rozloučení dětí s prázdninami.  Děti soutěžily v různých disciplínách – vybíjená, hra 

na krvavé koleno, stavění domečků z přírodnin atd. Největší úspěch měla soutěž Master Chef 

Doubravice, ve které jsme zjistili, že zde máme hned několik nadějných kuchařských talentů.   

 

Bubákoviny 

 

Ráda bych všechny pozvala na každoroční strašidelnou dušičkovou stezku, kterou budeme pořádat 

5. listopadu v 18.00 hod. 
Start stezky bude upřesněn včas na vývěsní tabuli a facebooku obce. Rozhodně nebude chybět 

spousta zábavy, výborné občerstvení, opékání buřtíků a teplé nápoje na zahřátí pro děti i dospělé. 

Nezapomeňte vhodnou obuv do terénu, světýlko a notnou dávku odvahy. Těšíme se na hojnou účast! 

Uvítáme i pomoc při organizaci celé akce –  neb dobrých strašidel není nikdy dost. 
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TROLLOVÉ 

Dagmar Ruščáková 

Bylo nebylo, z obce Zálesí na Královédvorsku vedla po hřebeni kopce krásná cesta ke skalním 

útvarům, nazývaným Čertovy hrady. První část se vinula mezi poli a nabízela nádherný pohled 

na vrcholy Krkonoš. Druhá půlka cesty pak vedla lesem.  

Jenže pak se začalo kácet. Les mizel před očima, cesta byla zničená lesní technikou. Po loňské 

katastrofální vichřici to vše ještě zapadalo vyvrácenými a polámanými stromy. Kout vyzývající 

k procházkám zmizel v ruinách lesa a balvanů.  

Někdy před dvěma lety lesáci spravili aspoň hlavní část cesty. Letos v létě konečně zprůchodnili 

i její zbytek až k Čertovým hradům. Snažila jsem se hledat pozitivní pohled na věc. Bez lesa je 

výhled na Krkonoše důkladnější! Po cestě se dá konečně aspoň nějak jít! Jenže… navždy 

zmizelo mnoho mých milovaných míst a pěšinek, původně protínajících starý les.  

A pak se objevili trollové – jsou tři, nazvala jsem je tedy Pankrác, Servác a Bonifác.  

Znáte ty kamenné mužíčky, které někteří lidé cítí potřebu stavět kdekoliv, kde se najde dost 

oblázků? Třeba i na horách nebo v řekách v chráněných oblastech? Přiznám se, že když vidím 
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jednoho, dva… problém s nimi nemám. Ovšem třeba na Šumavě jsou místa, kde to vypadá, 

jako by krajina chytla nějakou opravdu ošklivou kamennou vyrážku.  

 

Pankrác, Servác a Bonifác jsou kamenní… muži, vytvoření na stejném principu. Trollové! Z 

balvanů je nejspíš postavili nějací lesáci s hravou myslí a vhodnou technikou, a to hned u cesty 

vedoucí na Čertovy hrady. Chodím kolem nich a cítím vděčnost. Ještě potrvá několik let, než 

tu pod novým porostem zmizí pocit zmaru, a trollové mi přijdou jako určitý symbol obnovy 

zdejšího okolí. Symbol naděje, že dunící ničivou techniku zase nahradí svěží zelené ticho lesa. 

Pro mě tu asi budou vždycky… noví, ale třeba pro má vnoučata tam budou stát… inu, 
odjakživa:)) 

 

 

PRO BYSTRÉ HLAVY 

Ing. Josef Brož 

ŽENY U STOLU -  U čtvercového stolu sedí čtyři ženy, na každé straně jedna. 

Víme o nich, že: 

Vlasta se sedí vpravo od prodavačky.  Marta se usadila vlevo od sekretářky. 

Účetní se usadila naproti Janě.   Vlasta nepracuje jako účetní. 

Přímo proti laborantce našla svoje místo Mirka. 

Vašim úkolem je určit jméno i povolání každé z těchto žen. 
 

NÁVŠTĚVA BABIČKY 

Babička Potůčková bydlí ve Dvoře Králové nad Labem. Má čtyři vnuky. Každý z nich bydlí v 

jiném městě a každý má jiné zaměstnání. Vnukové babičku občas navštěvují. Loni u ní byl 

každý jednou, každý v jiném měsíci roku. Víme o nich, že: 

 

Petr přijel z Miletína. 

Jeden z vnuků je inženýrem. 

V Hořicích bydlí učitel. 

Nejvíce se babička těšila na Vaška. 

Student byl u babičky v březnu. 

V květnu byl na návštěvě obyvatel 

Trutnova. 

Miloš je kuchařem. 

V červnu babičku navštívil Jirka. 

Dubnový návštěvník není kuchařem ani 

inženýrem.

 

Otázka zní: Kdo z nich bydlí v Úpici? 

Řešení najdete na str. 9. 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Významná životní jubilea oslavili a oslaví: 

duben – Libuše Rulfová, Otakar Munzar, Radim Kunc 

květen – Jaroslav Srníček, Jiří Petera 

červen – Jiří Klimenta 

červenec – Zdeněk Koza, Erika Tejnecká, Zdeněk Růžička 

srpen – Zdeněk Ujčík, Josef Fugl, Irena Čapková, Pavel Derda, Ivana Krajčírová, Martin Antoš, 

Milena Herinková  

říjen – Stanislav Sedláček, Čestmír Vlk, Martin Urban, Radek Jäger 

prosinec – Dagmar Ruščáková, Lenka Skurčáková 
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