Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí
Vychází: 19. července 2011, počet stran: 12

Cena: 10 Kč

Létavíla
Ach, jak jsem se nemohla dočkat! Jak zvědavě jsem pod přivřeným víčkem pozorovala svět pod sebou
a zkoušela vydržet do té pravé doby, která mi konečně hlásí: „Teď přišel Tvůj čas!“
Se zbrklostí sobě vlastní se ještě na poslední chvíli posypu měňavými třpytkami (pravidelně to přeženu
a slunce mi pak vyhubuje, že zářím víc než ono samo) a po skluzavce ze slunečních paprsků se snáším na zem.
Sotva stihnu zamávat odcházející sestřičce, která mi po sobě zanechává probuzenou přírodu. Čerstvou,
voňavou, připravenou na dlouhé teplé dny a krátké vlahé noci, které občas vystřídají bouřlivější okamžiky – to
když se mraky začnou prát a bojovat o trochu pozornosti, která se daleko víc upíná k rozpálené kouli na nebi
než k nim. Žárlivci ješitní! A pak natruc, když se v hlíně objeví praskliny z dlouhodobého sucha a tráva, stromy i
kvítka začnou vadnout a tím víc toužit po troše sladkých kapek, mraky si postaví hlavu a začnou spolu
konverzovat bez hromů i blesků, bez slz a bez emocí. Nerozumím jim. Ještě, že jim ta uraženost nevydrží nikdy
déle než pár dní, ale to se pak někdy zase strhne taková šarvátka, že to pozemšťanům vůbec neposlouží
k dobru.
Nemám ráda, když příroda zlobí. Mám ráda, když se mohu procházet a tančit mezi stonky rozkvetlých
slunečnic na polích, když mohu žasnout nad pestrostí gladiol, když se růže dělí o svůj jedinečný parfém, který
vydrží vonět nesmírně dlouho. A vůbec nejraději mám ovoce, které potají chodím otrhávat a barvím si s ním
líčka i své smyslné rty. Chutnají pak po jahodách, malinách, rybízu … Nevím, jak ostatní sestry, ale já jsem tuze
parádivá, a kdykoliv mohu, odbíhám se na sebe podívat do čirých hladin rybníků a jezírek. Musím být na sebe
opatrná – rákos umí ostře pořezat a to by mi vůbec neslušelo; zatím ale ryby pokaždé daly najevo, že jsem
krásná a z mého půvabu se jim ploutve zamotaly a ony je zkoušely ve vzduchu rozplést, než znovu cákly zpátky
do vody. Podezřívám je, že to dělají proto, aby mi z kapek navlékly na neviditelnou šňůrku perličkový
náhrdelník, ale já už jeden nosím! Dostala jsem ho během jedné teplé noci od pana Měsíce – poprosil pár
hvězdiček, aby se poskládaly vedle sebe, a pak mi je velmi něžně připnul kolem krku a řekl mi, že teď teprve
skutečně zářím. Kéž byste mě mohli vidět …!
Zbývá mi už jen pár týdnů, než půjdu spát za Jaravílou. Unavená, ale naplněná horkem letních dní,
omámená veselými barvami a sytostí všech krás, které příroda se mnou (nebo já s ní?) prožívá. Bude mi
smutno, ale vím, že všechny zemské poklady předávám do těch správných rukou, ve kterých se budou cítit jako
v bavlnce. Má drahá Podzimuvíla si s nimi jistě poradí.

Vaše Renata Derdová

Zprávy z „radnice“
 28. června krátce po 14. hodině rozbil pravděpodobně opilý člověk okno autobusové
zastávky v Doubravici a zasklenou skříňku úřední desky obce tamtéž. Učinil tak vlastní
rukou, na což vzápětí doplatil řeznými poraněními od střepů. Naštěstí se rány ukázaly
povrchovými. Pána si odvezla PČR a věc je dále v šetření. Obec bude vymáhat náhradu
vzniklé škody. Poděkování patří panu Mil. Ježkovi a panu Jar. Hrdinovi, kteří na moji výzvu
okamžitě přijeli a odstranili střepy z rozbitých rámů a ze země, aby nedošlo k následnému
poranění např. dětí.
Chci poděkovat oběma výše jmenovaným za práci na obecních pozemcích, za zhotovení a montáž
nových laviček u požární nádrže a u lesa nad hřbitovem. Kvalita údržby obecní zeleně, péče o
čistotu v okolí zastávky, údržba zařízení obce, to všechno začíná být znát.

 Přibližně 2 dny před incidentem na autobusové zastávce došlo k velmi podivné události
na hřbitově. Když jsem se dozvěděl, že někdo ukradl vchodovou branku, nechtěl jsem
tomu uvěřit. Přijížděl jsem na místo a pořád ještě doufal, že je branka jen dokořán. Stejně
asi uvažoval pán, který ze hřbitova odcházel a šmátral po klice, aby za sebou zavřel. Jenže
nebylo co. Tak jsme tam stáli a koukali na sebe. Zavolal jsem kolegovi starostovi do
Zábřezí, abych ho jako zástupce spolumajitele zařízení informoval. Další telefon směřoval
k panu Dědkovi s dotazem, jestli by se jeho firma neujala výroby repliky původní branky
(ještě ten den si přijeli změřit potřebné rozměry). Než jsem nasedl do vozu, prohlédl jsem
si prázdný otvor. V kamenném soklu zbyly čepy, vlastně jen vykované trny, na kterých
branka jednoduše visela. Bez pojistky, jen tak. Chtělo se mi říci, jak byli naši předchůdci
neopatrní a lehkomyslní! Pak mě napadlo, že oni, na rozdíl od nás, byli jenom a jenom
normální. Zhovadilost, jakou je krádež branky od hřbitova, by je určitě nenapadla. Jako by
byli z jiného světa.
 Poblíž stávajícího zdroje obecního vodovodu u Vánočních ozdob probíhá dlouhodobý
čerpací pokus na novém vrtu. Vrt dává dostatečné množství vody a první úplný rozbor
ukázal prakticky stejnou kvalitu jako z původního zdroje. V některých ukazatelích, jako
jsou např. dusičnany, ještě lepší.
 Začaly práce na úpravách Ježkova domu. Byl instalován solární ohřev vody, který poslouží
v provozu denního stacionáře i v bytech pro naše seniory. V současné době probíhá
zateplování obvodových stěn a blíží se výměna oken. Práce budou dokončeny do konce
října.

Znovu nabízíme našim občanům i chalupářům možnost dostávat krátká upozornění na aktuální
akce a dění v obci prostřednictvím SMS zpráv. Máme už 55 klientů. Stačí jen sdělit na OÚ číslo
svého mobilního telefonu. Číslo v žádném případě nesdělujeme dalším osobám ani institucím.

Vít Paula

Zasedání zastupitelstva obce

Z á p i s č. 04/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 16. května 2011

v zasedací místnosti OÚ v Doubravici
(upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob. údajů dle zák. o ochraně os. údajů, neupravená verze je
k nahlédnutí na OÚ)

Začátek: 18.00 hod.
Přítomno bylo 9 zastupitelů z 9 a 2 občanky.
Zapsáno: 23. 5. 2011
Program:
1) Zahájení, hlasování o programu, určení ověřovatelů zápisu
2) Rozpočtové opatření č.01/2011
3) Zpráva o přezkumu hospodaření obce za r. 2010
4) Závěrečný účet obce za r. 2010
5) Pověření starosty schvalováním rozpočtových opatření
6a) Nabídka hydrogeologických prací
6b) Oslovení majitele pozemku na provedení průzkumného vrtu
7) Návrh kupní ceny pozemku potřebného pro I. PHO vodního zdroje
8) Provedení vlastních vrtných prací
9) Rozvojové projekty obce + navýšení rozpočtu
10) Pasport a projekt MK Sádovská
11) Výsledky výběrového řízení na zateplení, výměnu oken a instalaci solárního
systému v Ježkově domě
12) Rozhodnutí ZO o výběru dodavatele na zateplení, výměnu oken a instalaci solárního
systému v Ježkově domě
13) Znak obce
14) Žádost o příspěvek při narození dítěte
15) Žádost o neinvestiční příspěvek
16) Příspěvek na baby box
17) Diskuze, různé, závěr
1) Zahájení, hlasování o programu, určení ověřovatelů zápisu
Starosta zahájil zasedání ZO. Program byl bez připomínek přijat všemi hlasy. Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. L. Sedláček a
P. Derda.
2) Rozpočtové opatření č.01/2011
Bylo předloženo rozpočtové opatření č.01/2011, které nařídil starosta dne 1.4.2011.
Příjmy se zvyšují o 3 700,-Kč a výdaje se zvyšují o 24 540,-Kč.
Usnesení č.02/04/11: ZO souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením č.01/2011.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
3) Zpráva o přezkumu hospodaření obce za r.2010
Účetní seznámila ZO s výsledkem kontroly hospodaření obce za r. 2010, která se konala 7.9.2010 a 21.4.2011. Viz příloha.
Usnesení č.03/04/11: ZO schvaluje výsledek kontroly hospodaření obce za r. 2010 bez výhrad.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
Závěrečný účet obce za r.2010
Účetní přednesla návrh ZÚ obce za r. 2010 a podala k němu podrobný komentář. Příjmy za r. 2010 činily 3 617 732,67 Kč,
výdaje činily 3 166 483,29 Kč. Vyrovnanosti bylo docíleno přebytkem na běžném účtu k 31.12.2010.
Usnesení č.04/04/11: ZO schvaluje ZÚ obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2010
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „bez výhrad“.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
5) Pověření starosty schvalováním rozpočtových opatření
Starosta požádal o pověření schvalováním rozpočtovým opatření.

Usnesení: ZO schvaluje, aby v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, byla stanovena kompetence starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v roce 2011
v následujícím rozsahu:
Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová opatření v případech rozpočtového zapojení účelově přidělených
finančních prostředků z jiných rozpočtů. Dále může samostatně provádět rozpočtová opatření, jsou-li vyvolána
organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu.
Rozpočtová opatření, která vyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu, může starosta obce
samostatně provádět jen v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, výdaj k odvrácení
možných škod, v případě havárií nebo stavu nouze a dále, když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady. Dále v případech úhrady pokut, penále z
rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má
jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován. ZO si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah
stanovený starostovi obce.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
6a) Nabídka hydrogeologických prací
Přednesena nabídka hydrogeologických prací od firmy GGS Litomyšl. Tato firma se účastnila již kontroly vydatnosti zdroje
PV a přípravy stavby vodovodu od r. 1993. RNDr. Lašek vyslovil nesouhlas s návrhem náhradního vrtu v areálu oplocení
stávajícího zdroje Vánoční ozdoby vzhledem k možnému ovlivnění a navrhl, i za cenu vykoupení části pozemku p.č.1235/1,
posunout nový vrt o cca 30-40 m dál. Byla podána žádost o vydání rozhodnutí o nakládání s vodami od vodoprávního úřadu
na průzkumný hydrogeologický vrt.
Usnesení č. 06a/04/11: ZO souhlasí s uzavřením SOD s firmou GGS Litomyšl (RNDr. Lašek) a zároveň pověřuje starostu
k podpisu smlouvy o dílo.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
6b) Oslovení majitele pozemku na provedení průzkumného vrtu
Byl osloven majitel p.p.č. 1235/1 v obci a k. ú. Doubravice u Dvora Králové a požádán o souhlas s provedením průzkumného
vrtu. Majitel pozemku souhlasí, v podmínkách souhlasu s provedením vrtu žádá v případě nevratné ztráty vody v jeho studni
vybudovat přípojku vody k čp. 86 na náklady obce.
Usnesení č.06b/04/11: ZO souhlasí s podmínkou majitele výše uvedené poz. parcely vybudovat na náklady obce vodovodní
přípojku k čp. 86 v případě nevratné ztráty vody v jeho studni.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
7) Návrh kupní ceny pozemku potřebného pro I.PHO vodního zdroje
Majitel p.p.č. 1235/1 souhlasí s prodejem části pozemku o výměře cca 450 - 500 m2 za cenu 250 Kč/m2.
Usnesení č.07/04/11: ZO souhlasí s kupní cenou 250 Kč/m2 za část p.p.č. 1235/1 a pověřuje starostu k podpisu kupní
smlouvy s majitelem. Oddělovací GP, znalecký posudek a vklad kupní smlouvy do KN uhradí obec.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
8) Provedení vlastních vrtných prací
Vzhledem k tomu, že výběrové řízení na vrtné práce na Velehrádku vyhrála firma Vodní zdroje – vrtné práce, Chrudim a
k jejich práci nebyly žádné připomínky, starosta navrhl uzavřít za stejných podmínek smlouvu s touto firmou.
Usnesení č. 08/04/11: ZO souhlasí s uzavřením SOD na vrtné práce u Vánočních ozdob s firmou Vodní zdroje – vrtné práce,
Chrudim a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
9a) Rozvojové projekty obce
Geodézie Dvůr Králové n/L zaslala nabídku geodetických prací – mapového podkladu na rozvojové projekty obce v celkové
částce 39 960,-Kč vč.DPH. Proběhla diskuze.
Usnesení č.09a/04/11: ZO souhlasí s nabídkou Geodézie Dvůr Králové n.L. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
ad b) Starosta požádal ZO o souhlas s navýšením rozpočtu na rozvojové projekty obce o 50 000,-Kč na vlastní práci
projektanta s tím, že z projekčních prací bude vyjmuta Sádovská cesta.
Usnesení č.09b/04/11: ZO souhlasí s navýšením rozpočtu v položce rozvojových projektů obce ODPA 6171 pol. 5169 o
50 000 Kč a s vyjmutím projektu Sádovské cesty.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
10) Pasport a projekt MK Sádovská

Starosta navrhl svěřit vypracování pasportu komunikace a projektu rekonstrukce Sádovské cesty projektantovi na dopravní
stavby. Jako podklad bude využito zaměření od Geodézie DK n/L. Zhotovení zaměření, pasportu a projektu komunikace je
nutné pro žádost o dotaci na rekonstrukci Sádovské cesty.
Usnesení č.10/04/11: ZO souhlasí s vypracováním pasportu komunikace a projektu rekonstrukce Sádovské cesty
projektantem na dopravní stavby. Pověřuje starostu zadáním a podpisem příslušných smluv. Vyhotovení bylo zadáno u
firmy DIK Trutnov, Ing.Janák.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
11) Výsledky výběrového řízení na zateplení, výměnu oken a instalaci solárního systému v Ježkově domě
Dne 9.5.2011 byl ukončen příjem nabídek a zasedla výběrová komise ve složení Ing. K. Hrdina, Ing. L. Sedláček a Ing. W.
Grzegorz. Komise si zvolila za svého předsedu p. Ing. Grzegorze. Jejím úkolem bylo vybrat podle stanovených kritérií
dodavatele prací a předložit ke konečnému rozhodnutí ZO.
Pro instalaci solárního systému byly osloveny 4 firmy a dle kritérií navrhl předseda komise toto pořadí: 1. SKACELSOLAR, 2.
Solar Power, 3. ThermoGas, 4. Vodnář Praha. Pro zateplení a výměnu oken bylo osloveno 6 firem a 5 zaslalo svoji nabídku.
Předseda navrhl toto pořadí: 1. Pavelka PKP, 2. Lestav, 3. Stafi.
12) Rozhodnutí ZO o výběru dodavatele na instalaci solárního systému, zateplení a výměnu oken v Ježkově domě
Usnesení č.12a/04/11: ZO na základě doporučení výběrové komise rozhodlo uzavřít SOD na instalaci solárního systému
v Ježkově domě čp. 54 s firmou SKACELSOLAR Ing. Dalibor Skácel, Liberec a pověřilo starostu k dojednání a podpisu SOD.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.12b/04/11: ZO na základě doporučení výběrové komise rozhodlo uzavřít SOD na zateplení a výměnu oken
v Ježkově domě čp. 54 s firmou J.Pavelka PKP, Dvůr Králové n.L. a pověřilo starostu k dojednání a podpisu SOD.
8 pro, proti 0, zdržel se 1
Starosta navrhl p. O. Munzara jako osobu zodpovědnou za stavební dozor na obou akcích v Ježkově domě.
Usnesení č.12c/04/11: ZO souhlasí s tím, aby p. O. Munzar provedl stavební dozor na akci zateplení, výměna oken a
instalace solárního systému v Ježkově domě.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
Starosta požádal ZO o pověření k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z POV, která již byla schválena zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje a bude se řídit reálnou cenou prací po výběrovém řízení.
Usnesení č.12d/04/11: ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z POV KHK na akci Snížení energetické
náročnosti provozu sociálního a zdravotního centra a odstranění provlhání bytů v Ježkově domě – Doubravici čp. 54.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
13) Znak obce
ZO již schválilo zahájení příprav na 500. výročí první písemné zmínky o obci. Byl osloven heraldik p. S. Kasík, který předložil
nabídku na vypracování návrhů a zhotovení obecního znaku a vlajky. Návrhy obecních symbolů musí schválit také
Poslanecká sněmovna PČR.
Usnesení č.13/04/11: ZO souhlasí s cenovou nabídkou p. S. Kasíka a pověřuje starostu k podpisu příslušné SOD.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
14) Žádost o příspěvek při narození dítěte
Žadatelka si podala žádost o příspěvek při narození dítěte. ZO posoudilo žádost dle platných stanovených pravidel při
rozdělování dobrovolných finančních příspěvků obce.
Usnesení č.14/04/11: ZO souhlasí s vyplacením příspěvku při narození dítěte v částce 7 000,-Kč.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
15) Žádost o neinvestiční příspěvek
OS si podalo žádost o neinvestiční příspěvek na údržbu hřiště, budov a na nákup sportovních potřeb. ZO posoudilo žádost
dle platných stanovených pravidel při rozdělování dobrovolných finančních příspěvků obce.
Usnesení č.15/04/11: ZO souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku OS ve výši 10 000,-Kč na údržbu hřiště, budov a
na nákup sportovních potřeb.
8 pro, proti 0, zdržel se 1
16) Příspěvek na baby box
OS požádalo o neinvestiční příspěvek na provoz babyboxů. Proběhla diskuze.
Usnesení č.16/04/11: ZO rozhodlo poskytnout symbolickou částku 1 000,-Kč na provoz babyboxů.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
17) Diskuze, různé, závěr
Ing. Hrdina – dotaz na vyčištění blízkého okolí kapličky od plevele. Vypletí bude zajištěno v rámci údržby veřejné zeleně.
Vzhledem k tomu, že již nebylo dalších dotazů ani připomínek, starosta všem přítomným poděkoval za účast a zasedání
v 19.30 hod. ukončil.

Ohlédnutí za jarními akcemi

Příkopy
Tradiční akce PŘÍKOPY, která letos připadla na sobotu 16. 4., již tradičně byla mezi Doubravičáky téměř
opominuta, zúčastnilo se jí 10 občanů s trvalým pobytem v obci a tři chalupáři. Zato ze Zálesí přijel traktor
s vlekem a na něm cca 20 lidí odhodlaných poprat se se sajrajtem v příkopech.
S potěšením musíme konstatovat, že odpadků, které „zdobí“ cesty k našim obcím, je rok od roku méně
(Nebo používáme větší pytle?). Nadále mezi nimi převládají krabičky od cigaret a plastové láhve. Motoristé,
pozor na zatáčku nad velehrádeckým sadem! Místo pod touto zatáčkou bylo hřbitovem čtyř kusů (bohužel
různých) poklic z kol automobilů.
Ani letos jsme nebyli ochuzeni o kuriózní nálezy. Na Zálesí v příkopě u lesa záchodová mísa čekala na…
Na trase k Lipnici byl zase nalezen psí exkrement, což by nebylo tak překvapivé, kdyby nebyl v igelitovém
pytlíku?!
Okolí přístupových cest k obcím se nám opět plní, takže za necelý rok budeme moci vyhlásit PŘÍKOPY
2012!!!

Peru s výletem do Bolívie
16. dubna jsme se díky poutavému vyprávění pana Baudyše z Bílých Poličan mohli přemístit v prostoru
do Jižní Ameriky, mezi bájné Inky, navštívili jsme Macchu Picchu, Cuzco, jezero Titicaca s plovoucími ostrovy…
Sál hostince U Hrdinů zaplnilo 60 diváků, všichni byli s tímto výletem spokojeni a budou se těšit na další.
Na podzim budeme s panem Baudyšem cestovat po africkém kontinentu, konkrétně se podíváme do
Keni a Tanzánie. O přesném termínu cestovatelského pořadu budete včas informováni.

Lucie Baliharová

Dětský den
Tvořivá dílnička, hod na panáka, lovení vodních živočichů, projížďka na koni, jízda na koloběžce,
soutěže, překážková dráha, střelba – to vše s bohatými odměnami bylo pro malé i větší děti velkým lákadlem
při jejich oblíbeném Dětském dni, který se konal 11. 6. 2011 na místním hřišti. Pestrou směs zábavných i
sportovních disciplín, převážně v režii místních maminek, tatínků a dalších nadšenců, doplnily různé atrakce a
zajímavé ukázky, jako například vystoupení mažoretek ze ZUŠ Dvůr Králové a břišních tanečnic. Děti se také
dobře bavily sbíráním bonbónů, které k nim padaly přímo z nebe. Vše za doprovodu skvělé moderátorky a
dětské hudby. K dobré zábavě patří také dobré papáníčko, o to bylo také dobře postaráno. Mohli jsme ochutnat
výborné palačinky, klobásky přímo z udírny a párek v rohlíku. Takže na závěr – každý si zde přišel na své.
Jana Farská
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Piškotky informují
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás se začátkem prázdnin informovat o sportovních a společenských akcích, které v roce 2011
proběhly a proběhnou v Doubravici pod záštitou o. s. Piškotky Doubravice.
30. 4. 2011 se naše sdružení podílelo na pořádání „pálení čarodějnic“ na letišti nad obcí. Hlavní podíl
na přípravě „hranice“, jež byla zapálena kolem 20. hodiny, měl Mirek Bezstarosti. Již tradičně jsme zajistili
občerstvení pro veřejnost (opékaly se buřtíky, děti zdarma, a točilo pivo), což se stalo oblíbeným lákadlem a
tuto akci navštěvuje v posledních letech mnoho Doubravičáků. Zejména u dětí se stal oblíbeným ohňostroj,
který letos zazářil přímo nad hlavami diváků o 22. hodině a který se již podruhé podařilo zorganizovat za
výrazného přispění Obce Doubravice. Pohodovou sousedskou atmosféru dotvářely táborákové písničky
s kytarovým doprovodem Petra Havlíčka.
11. 6. 2011 se v Doubravici konal Dětský den. Počasí se vydařilo, účast dětí byla vysoká. Každé dítko si
krom úsměvu odneslo i řadu cen a sladkostí, z nebe padaly bonbónky. Velmi oblíbené byly i projížďky na koních
a dětská dílnička. Hezké odpoledne zpestřila vystoupení mažoretek ze Dvora Králové n. L. a břišních tanečnic
z Doubravice.
V pořadí třetí velkou akcí byl 11. ročník populárního turnaje v malé kopané PiškotCUP. Turnaj se konal
v sobotu 16. července 2011 a zúčastnilo se ho 7 týmů z širokého okolí.
Čtvrtou akcí v tomto roce bude již 39. ročník „Memoriálu bratří Menclů“ v sobotu 6. srpna 2011. Tento
nejstarší turnaj v okrese jsme převzali od TJ Sokol Doubravice, aby byla zachována kontinuita tohoto tradičního
a známého turnaje.
Pokud máte chuť se podílet na pořádání akcí v Doubravici nebo máte nápad na zorganizování jiného
typu sportovní či společenské akce, rádi Vás uvítáme v našem kolektivu. Rádi bychom přivítali v našem sdružení
příslušníky mladší i starší generace.
S případnými dotazy či náměty jsem Vám k dispozici na mailu: stepan@awicom.cz
Za Piškotky Doubravice o. s. Ing. Jan Štěpán

JK Zálesí o. s. „Rangers“ – jezdecký den
Další ročník jarních jezdeckých závodů, které pořádalo občanské sdružení Jezdecký klub Zálesí, proběhl
v sobotu 28. 5. v Zálesí u Dvora Králové nad Labem.
I přes páteční vytrvalý déšť se na kolbiště sjelo přes stovku koní, což představovalo zvládnout asi 197
startů během jednoho dne. Stále vzrůstající zájem jezdců nás příjemně překvapil a velmi potěšil. Početné
zastoupení měly i jezdkyně z domácího jezdeckého klubu. V silné konkurenci získaly 9 dekorovaných umístění
z různých kategorií obtížnosti. Hlavní cenu pivovaru Tambor si odvezl Petr Vančura s klisnou Čarmena ze stáje
Valdštejnská obora.
Pro všechny účastníky, soutěžící i diváky, kteří přišli podpořit závodící dvojice, bylo připraveno veškeré
zázemí. Pro mlsné jazýčky bylo nachystané prase na rožni, různé druhy uzeniny z udírny, ke kávě domácí
jablečný závin, palačinky a další dobroty. Po celý den se točilo pivo Tambor. Pivovar Tambor je již druhým
rokem sponzorem hlavní soutěže celého jezdeckého dne. Pro děti jsme měli zpestření v podobě povození na
ponících, kde si mohly vyzkoušet, že to soutěžící dvojice nemají lehké.
Celý den se podařilo zvládnout bez větších problémů ke spokojenosti všech zúčastněných a už se
připravuje další ročník podzimních jezdeckých závodů, které se na zdejším kolbišti budou konat 3. 9. 2011. Opět
7

se bude soutěžit o hodnotné ceny a ti, co nesoutěží, mohou strávit svůj volný den v příjemném prostředí se
závodní atmosférou.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na celé akci, obci Doubravice za podporu a všem sponzorům za
přispění ke spokojenosti účastníků, kteří se pak rádi vracejí.
Za kolektiv občanského sdružení JK Zálesí Ilona Sedláčková

Lesy hluboké, vody studené a ohníčky plápolající
S postupujícím jarem jsme si tady v Doubravici
zase začali užívat naší dlouho opuštěné
zahrady. Vedle nezbytného zahradničení a
některých oprav to znamenalo s teplými dny
také probudit ohniště a malý otočný rošt, na
kterém se dá grilovat kdejaká laskomina. A
takové posezení s přáteli, dobroty na stole,
vonící maso, cinkající skleničky, psi ostražitě
ležící vedle a hlídající každou možnost něco
smlsnout... jak nám to chybělo!
Je pravda, že posezení na naší zahradě jsme si
v minulých pěti letech moc neužili, ale to
neznamená, že bychom celou dobu neseděli u
ohně a něco neopékali. Naopak – během let
strávených v Norsku jsme si zvykli tábořit a
„ohýnková výbava“ nikdy neopouštěla můj
výletní baťůžek. Pak už jen stačilo koupit
některé z oblíbených grilovacích klobás a
vyrazit ven.
O příklad jsme nouzi neměli a to v žádném
z ročních období – Norové jsou posedlí
tábořením, a ohýnky si rozdělávají i na
zamrzlém fjordu. Je fakt, že nová doba se
prolíná i do tohoto prastarého zvyku – velmi
často si Norové nosí i do lesa jednorázové grily
a neunavují se sbíráním dřeva. A když už jsme
u toho dřeva... viděli jsme i rodinky, které si
vozily vzorně naštípaná polínka do lesa,
obvykle v koši pod dětskými kočárky. Rodiče
nejspíš měli dojem, že zvládnout potomstvo a
opékání dá dost práce i bez hledání a lámání
klacků.

Vzhledem k tomu, že jednorázové grily moc
ráda nemám a naprosto jsme nehodlali nosit
dřevo do lesa, tak jsme většinou tábořili zcela
obyčejným způsobem – rozdělali jsme malý
ohýnek z toho, co okolní les nabízel. Vzhledem
k tomu, že nejčastěji jsme vyráželi na výlety do
Nordmarky, což je obrovský kus divočiny
severně od Oslo, neměli jsme nikdy o vhodné
palivo nouzi. Úplně nejlepší byly suché
lišejníky, které obvykle visely ze stromů jako
strašidelné šedivé závoje. Lepší materiál na
podpal je už snad jen na tenko naloupaná
březová kůra.
Byly to krásné časy a těžko si vzpomenout na
všechny příležitosti, kdy jsme seděli nad
ohýnkem, koukali do plamenů a cítili, jak
kolem nás čas zpomalil a zestárl. Je v tom něco
pravěce existenciálního, dívat se do plamenů,
cítit vůni hořícího dřeva, poslouchat jeho
praskání a pak slyšet už jen ticho a šumění
stromů. No a my jsme tak podléhali
existenciálním
zážitkům
v hlubokých
severských lesích, na březích ledových jezer, u
bystře tekoucích potoků s vodou zahnědlou
rašelinou, na kamenných březích fjordu.
Užívala jsem si to převelice, leč po nějakém
čase došlo k něčemu, co jsem nečekala –
začala jsem se vůně ohýnků nebo grilů obávat.
Abych to upřesnila, obávala jsem se vůně
cizích ohýnků a cizího grilovaného jídla. Proč?
Inu proto, že kvůli nepromyšlené akci dvou
norských dětí začal u našich psů bujet
banditismus a já musela být stále ve střehu.
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To bylo tak. Maminka se dvěma dětmi cosi
opékala na břehu fjordu, kudy jsem šla se psy
na vycházku. Ti byli na volno, běhali, čuchali...
prostě pohoda. Najednou jsem si všimla, že
děti lákají psy k sobě, což se jim – s klobásou
v ruce – bez problémů podařilo, Než jsem
stihla říct popokatepetl, bylo vymalováno. Psi
nadšeně sežrali darované klobásy a v hlavách
si vytvořili nebezpečné spojení – vůně ohýnku
nebo grilu může či v jejich pojetí bude
znamenat něco dobrého na mlsný zub.
Od té doby jsem musela být maximálně ve
střehu, nicméně jsem samozřejmě několikrát
selhala. Jednou psi sežrali tábořícím školním
dětem pár svačin (polehčující okolností bylo,
že jim v tom děti aktivně pomáhaly), jindy to
byla klobása, bramborové placky v pytlíku (ty
Kazan při úprku z místa činu stačil poztrácet,
ale po pobytu na lesní pěšině už moc jedlé
nebyly) nebo aspoň kus chleba. Přepady byly
bleskové – prostě se mihnul pes a zmizela
pečená kotleta.
Při omluvách jsem si vyslechla své, a
mnohokrát jsem byla ráda, že mám v norštině
jen chabý slovník a tedy nemohu rozumět
všemu, co jsem si byla nucena vyslechnout.
Nepředstavujte si prosím, že se tyhle věci
stávaly každý den, to opravdu ne, ale než jsem
se naučila ostražitosti a psi stačili přejít
nucenou převýchovou, tak se jim pár nájezdů
povedlo.
Pokud je někde v přírodě víc Norů pohromadě,
tak za nimi nejspíš dorazí vafle. Myslím norské
vafle
–
kytička
těsta
podobného
palačinkovému,
ozdobená
vynikající
jahodovou nebo malinovou marmeládou a
zakysanou smetanou. Norové je milují a
prodávají se tam, kde u nás kdysi stávaly
stánky s opečenými klobásami. Tedy poblíž
sportovišť, na výletních místech nebo na
horských chatách. Nejpodivnější prodejní
místo, které jsme zažili, byla plocha zamrzlého
fjordu.

Na speciálně přizpůsobených lyžích tam
dotáhli generátor, ten si bublal a vyráběl
proud pro nedaleký stánek, kde dvě děvčata
pilně pekla vafle a vařila čaj. Lidé si dělali
pikniky na moři mezi ostrovy, kolem projížděli
bruslaři, chodili pěší, rodiče vozili děti
v kočárcích i na sáňkách. Už několik dní bylo
v noci kolem mínus dvaceti a přes den mínus
jedenáct, takže byl led dostatečně silný, aby se
na něm ty tisíce korzujících a sportujících Norů
cítily bezpečně. Ti nezávislejší si nekupovali
vafle, ale rozdělávali si na ledu své ohýnky a
opékali, jako by bylo léto.
Akorát k pití si dělali norskou zimní specialitu:
horký silný masový vývar. Když jsem to
ochutnala poprvé, tak jsem jen krčila nos a
nijak mi to nechutnalo, ale později jsem
poznala, že když člověk přijde náležitě vymrzlý
z lyží, tak je to víc než vhodný nápoj na
posilnění – ne ovšem na žízeň.
Fjordy jsou však plné výletníků, nejen když
zamrznou. Každý Nor bydlící nedaleko pobřeží
a zámožný natolik, aby si mohl dovolit zaplatit
„parkovací“ místo v některém z četných
přístavů jachet a malých lodí, nějakou loď
nebo aspoň loďku má a tráví na ní většinu
víkendů, na které připadne slušnější počasí.
Moře je potom strakaté díky člunům všech
velikostí, poblíž pobřeží se tiše míhají mořské
kajaky.
A táboří se. Majitelé větších lodí obvykle mají
grily přímo na palubě, ale většina lidí ráda
kotví u neobydlených ostrovů slibujících palivo
a trošku romantiky. Mohlo by to být mnohem
víc romantiky, kdyby ji na jednom místě
nehledalo tolik lidí zároveň. Když jsem o
letních večerech sedávala na břehu fjordu
nedaleko našeho domu, slyšívala jsem přes
vodu od nedalekých ostrovů hudbu a vřavu
lidských hlasů. Z mého pohledu to bylo dost
hrozné přelidnění – na pusté normálně
ostrovy, ale Norům se to evidentně líbilo.
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Přiznám se, že právě spousta čisté přírody a prakticky neomezená možnost táboření nám
s Martinem velmi chyběla, když jsme se přestěhovali na anglický venkov. Ten byl také kouzelný, ale
úplně jiným způsobem.
Dagmar Ruščáková

Z kroniky obce Doubravice
Činnost kulturní…V roce 1919 byly následující
přednášky: 1.5. První květen a Kar. Havlíček
Borovský. Promluvil učitel Černý Jos. 6.7. Mistr
Jan Hus. Promluvil Jos. Kytlar. 28.10. Význam
28. října. Černý Jos. 7.12. Život, zásady a
názory pres. T. G. Masaryka. Promluvil učitel
Jar. Janoušek ze Dvora Králové n. L. Vše
pořádal Sokol….
16. 3. uspořádalo hasičstvo přednášku učitele
Jar. Janouška o politické situaci od roku 1848 –
1918. Veškeré přednášky četně navštíveny.
Spolky pořádaly několik zábavných večírků pro
pobavení obecenstva. 31. 12. 1919 uspořádán
„Silvestrovský
večírek“.
Provedena
jednoaktovka „Konečně sami“. V divadlech,
večírcích a hlavně v hudbě se plně uplatnila
Bož. Lhotová, která postupem doby se
vypracovala v prvotřídní divadelní ochotnici.
Hasičský sbor pořádal ples 26. ledna 1919,
Sokol 4. ledna 1919. Omladina pořádala
věneček.
Divadelní představení hrála Národní jednota
severočeská. První divadelní představení
v roce 1918 bylo 4. 4. 1918 v hostinci U
Hrdinů. Sehrána byla hra „Žabec“ a to dvakrát.
Návštěva byla veliká. Sál a přilehlé místnosti
byly obecenstvem přeplněny. Z čistého
výtěžku byla zaplacena plyšová opona. Po
zdařilém výkonu přikročeno k dalším hrám.
V tu dobu hráli následující ochotníci: Václav
Všetečka, Jos. Všetečka, Em. Voňka, Jar.
Šturm, Jos. Rejl, Bož. Lhotová, Růž. Peterová,
Marie Machová, Anna Machková, Marie
Folová, Marie Vondroušová, Bož. Janečková.

Postupně ochotníků přibývalo a bude o nich
ještě zmínka.
Nejdříve vedl v Doubravici div. hry říd. učitel
Václ. Václavíček, potom učitel Jan Pacák, dále
Fran. Šturm, rolník, a po něm učitel Jos. Černý.
Divadelní soubor byl velice vyspělý. Měli jsme
seznam her od prvního počátku divadla, ale za
okupace nám archiv Němci zničili a tím nám
první začátky chybí. Dle zachovalých záznamů
věnovala NJS na darech v roce 1919 celkem Kč
310. Dlouholetým pokladníkem NJS byl Jan
Reil, krejčí, který byl poctivým a starostlivým
ochráncem financí. Kar. Turek, nádražní
dělník, byl dlouholetým horlivým a poctivým
hospodářem NJS. Veškeré kroje, látky atd. byly
složeny na školní půdě ve zvlášť upravené
světnici. Majetek tam uložený byl značné
ceny.
Obecní knihovna byla sloučena s knihovnou
NJS a sociálně demokratickou. Knihovníkem
byl učitel Jos. Černý. Knihovnu měl doma. O
knihovně bude řeč ještě jinde. Každý místní
spolek vlastnil svoji odbornou knihovnu.
Knihovníkem byl výše uvedený učitel Jos.
Černý.
Roku 1920 se obecní zastupitelstvo usneslo
umístiti obecní knihovnu ve školní budově a
ustáliti knih. radu.
Rok 1920
…byl ve znamení vypracování nové naší ústavy
a voleb do zákonodárných sborů.
Působením faráře Boh. Hnízdy počalo se
v našem okrese velké náboženské hnutí
k utvoření samostatné církve Československé.
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Veškeré obecní věci a rozpočty se vedly podle
dílů a to: Doubravice I. díl s Velehrádkem,
Doubarvice II., Zálesí. Školní účty byly bez
Velehrádku (školou patří do Lanžova) a k nám
patří osada Řečice. Osada Zálesí s vlastním
katastrem a obec. jměním žádala o
samostatnost. Obecní zastupit. navrhlo žádost
ke kladnému vyřízení. Nadřízené úřady žádost
zamítly.

Poněvadž obec má malý obecní majetek,
usneslo se obecní zastup. žádati o tzv. lesy
Žirečské. Žádost byla zamítnuta. Podobně
žádost o zřízení telefonu byla zamítnuta,
ačkoliv na požadovaný obnos Kčs 1 700 ihned
zájemci upsali 2/3 obnosu. Pivní dávka
zvýšena z 1 hl piva ze 2 – na 4 Kč. (...)
(Příště se dočtete o politickém smýšlení v obci
v souvislosti s volbami v roce 1920 a o návratu
legionářů.)

Společenská kronika
Významná životní jubilea oslavili a oslaví:
červenec
Marie Houžvičková
Jaroslav Honzák
Dagmar Záveská
Dagmar Haňáčková
Marie Hrdinová
Zdenka Čerychová

srpen
Eva Brdičková
Petr Havlíček
Jaroslav Čapek
Saša Svatoš
září
Karel Černý

Srdečně blahopřejeme!

Pro bystré hlavy
V každé větě najděte jméno jedné vesnice ze zdejšího okolí.
řešení:
Sednu si venku k sestře mého manžela.
Kaplan žoviálního muže mile přivítal.
I další patro ti naše parta postaví.
Krejčí zapomněl přišít do kalhot kapsy.
Včera mi soused leccos nového vyprávěl.
Přivezli ti čerstvou zeleninu od rodičů.

Kuks
Lanžov
Trotina
Lhotka
Sedlec
Litič
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Pro zasmání
Poslanecká komise měla rozhodnout o rozdělení dotace mezi školu a vězení.
Dotaci dostalo vězení.
A zdůvodnění? „No, pánové, do školy snad už chodit nebudeme.“
Muž přijde domů a žena mu už ve dveřích hlásí:
„Právě jsem byla u lékaře, jsem těhotná.“
Muž však nejeví žádnou radost a jen si povzdechne: „Tak ty taky?“
„Dneska v noci se k nám vloupal zloděj, ale špatně to s ním dopadlo.
Manželka myslela, že se vracím z hospody a trochu víc na váleček přitlačila.“
Ve škole vysvětluje učitel: „Nemovitost je taková věc, která se sama nemůže
pohybovat z místa na místo. Zná někdo nějaký příklad?“
„Prosím, náš tatínek na Silvestra.“
„Co dostaneš letos od manželky k Vánocům?“
„Asi nějakého chlapa, viděl jsem, že ho má manželka schovaného ve skříni.“
„To jsem dopadl, dal jsem syna vyštudovat na doktora
a on mi teď zakázal kouřit a pít.“
„Kolik máte bratrů?“
„Jednoho.“
„To je zajímavé, ale vaše sestra říkala, že má bratry dva.“
Ing. Josef Brož

Svůj Občasník najdete také na: www.doubravice.cz
O zasílání dalších čísel na váš e-mail si napište na: doubravicky.obcasnik@seznam.cz
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