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11.9.2021
OD 10 HODIN

 slavnostně otevíráme zrekonstruované 
FOTBALOVÉ KABINY
V DOUBRAVČICÍCH

ZÁPAS DOUBRAVČICKÉ MLADŠÍ PŘÍPRAVKY S

VIKTORKOU ŽIŽKOV

ZÁPAS DOUBRAVČICKÉ STARÉ GARDY S AMFOROU 

ODPOLEDNÍ KONCERT 

A CO VÁS NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI ČEKÁ?

 

 

 

Jste připraveni?

V MEZIČASE SE TĚŠTE NA OBČERSTVENÍ,
PROGRAM (NEJEN) PRO DĚTI A
PROHLÍDKU CELÉHO AREÁLU.

Konání  akce bude záviset  na aktuální  epidemiologické s i tuaci .  

V íce  informací  zveřejn íme v  předst ihu na webu a  FB obce.
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Vrty a ČOV
Úpravna vody pro naše obecní vrty byla 
úspěšně v loňském roce zkolaudována, při-
čemž od  září 2020 máme možnost pít již 
vlastní vodu. Vrty i úpravna vody se nachá-
zí na  začátku Doubravčic směrem od  Štíh-
lic a vede k nim nová asfaltová cesta, která 
byla realizována díky dotačnímu titulu. Cel-
kové náklady byly 11 mil. Kč s tím, že pro-
jekt byl podpořen ve  výši 64  % z  dotační-
ho titulu Ministerstva životního prostředí 
(MŽP ČR).
Rozšíření stávající čistírny odpadních vod 
nacházející se  v  ulici Ve  Svahu odstartova-
lo v květnu 2020 a dokončeno bylo v pro-
sinci  2020, přičemž kolaudace proběhla 
v lednu 2021. Celkové náklady byly 16 mil. 
Kč, kdy dotace ze  Státního fondu životní-
ho prostředí pokryla 65 % této částky. Rádi 
bychom také zopakovali nabídku možnos-
ti prohlídky ČOV s  odborným výkladem – 
po předchozí domluvě s TS.

Volnočasové aktivity
Co se  týká loni otevřeného dětského hřiš-
tě v  ulici Na  Vysoké mezi, připomínáme, 
že v nové sezóně zde bude v provozu také 
stánek s  občerstvením manželů Červenko-
vých, které znáte z rozličných akcí pro veřej-
nost organizovaných v obci. Věříme, že další 
opatření v souvislosti s koronavirem provoz 
hřiště i stánku brzy umožní.

Slovo úvodem…
STAROSTA INFORMUJE
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Místní komunikace
V  únoru t. r. byly podány žádosti o  dotaci 
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na re-
konstrukci komunikací – ulice K  Zámkům, 
Kolmá, K  Rybníčku, Nad Lomem a  Akáto-
vá. Předpokládané náklady na  rekonstruk-
ci všech komunikací jsou 16 mil. Kč s  tím, 
že  předpokládaná dotace by měla být 
ve výši cca 10 mil. Kč.
V rámci projektu zadržování vody v krajině 
byla podána žádost o výměnu povrchů ko-
munikací Na Návsi a Obecní.
Co se týče chodníků, opětovně byla podána 
žádost na Státní fond dopravní infrastruktu-
ry na dostavbu chodníku v ulici Mukařovská 
a chodníku v ulici Úvalská. O dalším vývoji 
Vás budeme informovat v rámci webu obce 
či v příštím Zpravodaji.

Obecní knihovna
Jsme rádi, že  doubravčická knihovna, kte-
rá byla slavnostně po rekonstrukci v loňském 
roce otevřena, neodpočívá ani v době svého 
uzavření. Díky knihovnici Markétě Holé Miš-
kové se tak přetváří v místo připravené pro se-
tkávání, kroužky a jiné aktivity pro veřejnost. 
Moc rádi bychom tímto Markétě poděkova-
li a spolu s ní též paní Jindře Krásové, která 
se  stala druhou knihovnicí a  také ji budete 
mít možnost v knihovně potkávat. Doufáme, 
že  knihovna se  stane jakýmsi komunitním 
centrem, které naší obci doposud chybělo 
a bude hojně využívána nejen čtenáři.

Mohla by se stát např. i zázemím pro klub 
seniorů, který bychom také moc rádi v obci 
vybudovali. Každopádně mnohem více 
se o aktivitách souvisejících s knihovnou do-
čtete v samostatném příspěvku tohoto Zpra-
vodaje.

Sportovní kabiny
V září 2020 byla zahájena rekonstrukce fot-
balových kabin TJ Sokol Doubravčice. Ter-
mín dokončení je plánován na  červenec 
2021. Od  rekonstrukce kabin si slibujeme 
rozšíření sportovních či relaxačních mož-
ností v naší obci. Dnes již můžeme avizovat, 
že suterénní část budovy bude moci být vy-
užívána jako zóna pro fi tness, relax, či sku-
pinové pohybové aktivity. V patře pak bude 
zázemí pro dětskou klubovou činnost. Cel-
kové náklady na  rekonstrukci se  vyšplhají 
ke 14 mil. Kč, s dotací 85 % z fondu Mini-
sterstva pro místní rozvoj ČR.
Zakončení rekonstrukce plánujeme ve slav-
nostním duchu, pokud to situace dovolí, 

STAROSTA INFORMUJE
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a  to 11. září 2021. Na  programu by mělo 
být dopolední zahájení akce zápasem míst-
ní starší fotbalové přípravky s pražskou Vik-
torií Žižkov a odpoledne se představí naše 
místní stará Garda v utkání proti klubu Am-
fora Praha. Den by byl zakončen venkovním 
koncertem kapely Beatles Revival. Teď už 
můžeme jen doufat, že bezpečnostní situa-
ce se zlepší a tato akce bude moci být zor-
ganizována.

Veřejné prostranství, zeleň
S  výsadbou dřevin v  celém katastru obce 
bylo započato již v polovině listopadu loň-
ského roku. Celkem bude vysázeno přes 
600 stromů a  několik desítek keřů. Jedná 

se  o  listnaté dřeviny, a  to zejména javory, 
duby, lípy, které byly doporučeny zahrad-
ním a krajinářským architektem. Projekt je 
rozdělen na dvě části – na revitalizaci alejí 
a založení alejí nových. Celková výše nákla-
dů je 1,7 mil. Kč bez DPH, s podporou Ope-
rační programu životního prostředí ve  výši 
85  %. Termínem dokončení je jaro 2021 
s povinnou udržitelností projektu 5 let.
V ulici Na Vysoké mezi a v Osičinách je alej 
navíc doplněna stojany, kde mají dravci 
možnost sedat a  číhat na  svou kořist (tzv. 
berličky). Velké plochy polí totiž znemož-
ňují usednutí a  odpočinek a  ztěžují drav-
cům a sovám lov. Jde o tyče vyrobené z růz-
ných materiálů ve  tvaru profi lu písmena T. 
Dostatečná výška umožňuje dravcům větší 

STAROSTA INFORMUJE
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rozhled, i  vy tak můžete být svědky toho, 
jak na stojanech odpočívají nebo číhají ká-
ňata, poštolky či puštíci.
V  rámci akce „Akumulace dešťových vod“ 
by obec ráda pořídila velkokapacitní nádr-
že, které by byly využity pro následnou zá-
livku zeleně – dřevin a  travnatých ploch, 
a  to před kulturním domem, zahrady ma-
teřské školy a  fotbalového hřiště. Žádosti 
podané loni bohužel vyhověno nebylo, tedy 
jsme po doplnění dalších technických poža-
davků její podání letos v únoru zopakovali.

Nově plánované projekty

Hřbitov
Vizí projektu je vytvoření místa posledního 
odpočinku, které by bylo nejen důstojné, 
ale také takové, které nepůsobí tíživým do-
jmem a  nabídne veškeré potřebné a  navíc 
estetické zázemí pro rozloučení s těmi, kte-
ří nás opustili (viz vizualizace DMAE Archi-
tects). Východiskem realizace projektu je 
dokončení úpravy pozemku stávající depo-
nie v  lokalitě Osičiny a poté podání žádos-
ti o stavební povolení na výstavbu smuteční 
síně a hřbitovní zdi. Předpokládané nákla-
dy na realizaci budou ve výši cca 5 mil. Kč. 
Jelikož se jedná o projekt, který nelze spo-
lufi nancovat dotačními tituly, bylo schvále-
no, že plocha bude rozdělena dle situačního 
plánu na  samostatná parcelní čísla (hrobo-
vá místa), která budou následně nabídnuta 

k odprodeji zájemcům. Cena za m² hrobové-
ho místa by se v součtu měla přiblížit celko-
vým nákladům na výstavbu celého projektu.
Aktuálně probíhá vyklizení celé plochy pro 
stavbu hřbitova, je hotova situační studie 
a  projektová dokumentace je těsně před 
dokončením. Avizované prodeje hrobových 
míst budou závislé na celkových nákladech 
na pořízení hřbitova.

Rekonstrukce pomníku padlých 
v I. sv. válce

V  době uzávěrky byla zahájena příprava 
na  realizaci rekonstrukce místního pomní-
ku padlých hrdinů. Projekt v  celkové výši 
250  000  Kč byl podpořen dotací Minister-
stva obrany ČR ve výši 140 000 Kč.

Základní škola
Nejzajímavějším projektem příštích let může 
být výstavba ZŠ, která je plánována ve spolu-
práci s ČB (projekt Dobrovolného svazku obcí 
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Český Brod – Doubravčice zřízeného za úče-
lem vybudování svazkové školy). V  součas-
né době existuje v doubravčické části pouze 
studie tohoto projektu (vizualizace AF Ate-
lier s. r. o.). V části Český Brod se bude jed-
nat o  rozšíření stávající ZŠ Žitomířská. Stře-
dočeský kraj jsme zažádali o  poskytnutí 
dotace na  spolufi nancování zmiňované stu-
die ve výši 350 000 Kč a dále jsme zažádali 
o dotaci na podporu projektové dokumenta-
ce k Územnímu rozhodnutí v předpokládané 
výši 2,5 mil. Kč. V případě podpoření fi nanco-
vání projektové dokumentace bude násled-
ně podána žádost na  Ministerstvo školství, 
mládeže a  tělovýchovy ČR (MŠMT) o  dota-
ci na  výstavbuv školy. Ministerstvo má sdě-
lit podmínky dotace na základě příslušného 
usnesení vlády. (Pozn.: V době uzávěrky Zpra-
vodaje přijato dosud nebylo). Předpokláda-
né náklady na výstavbu jsou 400 mil. Kč, výši 
spoluúčasti naší obce není možno v současné 
době vyčíslit, jelikož nevíme, jak velkou dota-
ci od MŠMT dostaneme a v jaké výši bychom 
měli šanci získat dotace ze  Středočeského 
kraje a  Státního fondu životního prostředí. 
Další podíl na  spoluúčasti může být získán 

také od okolních obcí, které projevily zájem 
o  budoucí uzavření příslušných spádových 
dohod o  umístění dětí ke  školní docházce. 
K rozhodnutí o výstavbě školy došlo po dlou-
hém zvažování, důvodem je jednoznačně de-
mografi cký vývoj, kdy v  obci meziročně vý-
razně přibývá dětí a tento trend bude podle 
všech studií a  prognóz pokračovat. Již nyní 
není kam děti umisťovat, školy v okolí vypo-
vídají spádové smlouvy i letitým spolupracu-
jícím obcím. Tento trend se bohužel dotýká 
většiny území Středočeského kraje.

Závěrem bych ještě připojil poděkování 
všem, kterým není život v obci lhostejný, za-
stupitelům za podporu a všem zaměstnan-
cům Technických služeb Doubravčice za po-
moc s  udržováním pořádku a  rozvojem 
v  obci. Navíc bych za  sebe, ale i  místosta-
rostku Kristýnu, kolegyni Katku a za všech-
ny zastupitele, rád poděkoval našim míst-
ním zdravotníkům, kteří již déle než rok 
pečují (na úkor svého zdraví či času na rodi-
nu) o pacienty v obtížných podmínkách boje 
s koronavirem.

Jarda Prkno, starosta
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Moc rád bych tímto 
poblahopřál své mamince 
Marii Prknové k jejím 

krásným 70. narozeninám!
VVVššeecchhhnnoo nnneejjjllleppšššííí, hhhoodddnněěě zzzdddrraavvvííí, z
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JUBILEA
Rádi bychom popřáli doubravčickým, kteří 
v  tomto roce před vydáním aktuálního čís-
la Doubravčického zpravodaje již oslavili své 
významné kulaté, či půlkulaté narozeniny, 
ale také těm oslavencům, které jejich jubi-
lea po  dobu platnosti tohoto vydání tepr-
ve čekají!!!!
Gratulujeme tedy dámám paní Veronice 
Brabcové, Ludmile Cetlové, Boženě Divišo-
vé, Anně Dlouhé, Miroslavě Hájkové, Marii 
Prknové, Anně Roubalové a především paní 
Marii Hrdličkové, která slaví krásné devade-
sátiny!
Gratulace však patří také pánům, a to Tomá-
šovi Brettschneiderovi, Zdeňku Brožovi, Ju-
liu Dubovskému, Jaroslavu Jirákovi, Josefu 
Markovi a Milanu Polákovi!
Všem přejeme především hodně zdraví 
a spokojenosti!

OSOBNÍ ZPRÁVY

Vzpomínka
Rádi bychom tímto vzpomněli na  bý-
valého starostu Doubravčic, pana Pav-
la Kulhánka, který zemřel v říjnu 2020.
Stal se prvním starostou obce Doubrav-
čice poté, kdy v  listopadu 1990 došlo 
k jejímu osamostatnění a zřízení obec-
ního úřadu. Do té doby byly obce Ma-
sojedy, Štíhlice a Doubravčice dlouhých 
26 let propojeny a  spravovány MNV 
v Doubravčicích. Úřad pak Pavel Kulhá-
nek zastával do roku 2006.

Letos 4. srpna uplyne již 11 let,
od chvíle, kdy nás náhle,
ve věku 33 let opustil kamarád
Míra Holec z Doubravčic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si!

Všichni také rádi vzpomínáme 
na hospodského Vencu, který nás opustil 
v loňském roce.
Myslíme na něj, chybí nám.
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Jinak stále platí, že studnicí informací 
je obecní úřad.
Budeme rádi, když se v případě vašich 
dotazů, nejasností, či jiných důvodů 
obrátíte nejprve na obecní úřad, než 
na sociální sítě…

Děkujeme

ŽIVOT V OBCI

Výzva – platba 
za odpad
Připomínáme vlastníkům rekreačních 
nemovitostí termín splatnosti poplat-
ku za kontejnery ve výši 900 Kč, který je 
30. dubna. 2021!
Č. účtu obce: 427918339/0800

Klub seniorů
Hledáme podnikavou duši, která by se v obci 
chtěla ujmout vedení klubu seniorů. Klub 
by mohl pořádat například společné pečení, 
soutěže, výlety apod. Nápadům se meze ne-
kladou… Takovémuto spolku obec ochotně 
propůjčí prostory pro setkávání či zajistí pří-
padnou dopravu na výlety.
V případě zájmu prosím kontaktujte obec-
ní úřad.

Soukromá inzerce:
Hledáme soukromého učitele klavíru pro 
nejmenší děti. Tel. 724 975 008

Nové úřední hodiny OÚ:
PO – 8–12 a ST – 8–12 a 14–17

WEB obce
Rádi bychom upozornili na web obce, kde 
najdete mnoho užitečných informací, co 
se  týká např. poplatků, akcí, oznámení či 
možnosti v obci využívat službu Czech Point.
Mimo to na webu naleznete např. mapové 
podklady týkající se obce, informace z histo-
rie obce či o volnočasových aktivitách apod.
Jednou z novinek na webu je záložka Služby 
a instituce – Služby a řemesla 
https://www.doubravcice.cz/sluzby-a-remes-
la, kde jsou uvedeni někteří poskytovate-
lé služeb, kteří nabízejí v naší obci své služ-
by. Tímto bychom rádi vyzvali ty živnostníky 
a poskytovatele služeb, kteří by o zařazení 
do tohoto přehledu na webu obce měli zá-
jem, aby napsali na info@doubravcice.cz.
Rádi vás do  seznamu doplníme, aby obča-
né měli kompletní a  pohodlné informace 
a  mohli veškeré dostupné služby využívat. 
V případě, že v seznamu již fi gurujete, pro-
síme o zaslání případné aktualizace kontak-
tů.

Děkujeme.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se v době distanč-
ní výuky a zrušených kroužků věnují dě-
tem, alespoň on-line. Je vás jistě více, 
mě osobně se ale dotýká duo Lída Bíl-
ková s Petrou Kotrhonzovou, které tré-
nují fl orbal za ZŠ Mukařov a také je tu 
Katka Malá, která pilně cvičí s menšími 
holčičkami taneční kreace.
Vám všem, za snahu, trpělivost a hlavně 
čas, posíláme velké poděkování!
K. Fabianová
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Sousedské odpoledne 
bude letos ve znamení 
690. výročí založení 
obce…

Jak někteří místní vědí, nebo jak se můžete 
dočíst v  nedávno vydané knize Doubravči-
ce nad Říčkou Šemberou, naše obec v letoš-
ním roce oslaví již 69. výročí svého založení. 
Nejstarší písemná zmínka o obci pochází už 
z  roku 1331, kdy se v pergamenové listině 
Doubravčice ještě označují názvem Dubrau-
cicz.
Toto výročí bychom si rádi připomenuli 
a  spolu se  starousedlíky, novými obyvateli 
obce i  chataři a přespolními hosty bychom 
rádi řádně oslavili v rámci již tradičního sou-
sedského odpoledne.
Odpoledne bychom tentokráte více zaměři-
li na připomenutí historie, řemesel a dobo-
vých činností, kdy bychom uvítali dobrovol-
níky, kteří by se ujali konkrétních dílniček, 
ukázek a dalších aktivit pro děti i dospělé, 
a to v ideálním případě v dobovém oděvu, 
který nemusí připomínat jen století vzniku 
obce, ale průřezově obecní historii.
Může se  jednat o  stanoviště zaměřená ja-
kýmkoli způsobem – např. pletení košíků, 
malování na  textil, výroba plstěných oz-
dob, zdobení perníčků, praní na valše, ko-
lářství…fantazii se meze nekladou. Budeme 
rádi, když se nás zapojí co nejvíce, nepohrd-
neme jakoukoli pomocí i pouze organizač-
ního charakteru.
V případě zájmu prosím kontaktujte obecní 
úřad – info@doubravcice.cz, kam se mohou 

hlásit i místní zájemci o prodej vlastních ru-
kodělných a kulinářských výtvorů.
Budeme doufat, že  se  bezpečnostní situa-
ce zlepší a oslavy budou moci proběhnout 
s hojnou účastí!

ŽIVOT V OBCI
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S R D EČNĚ  V Š E C H N Y  Z V E M E  N A  S O U S E D S K É

O D P O L E D N E  V  D O U B R A VČ I C Í C H  S P O J E N É  S

O S L A V O U  V Ý R OČ Í  O B C E

MŮŽ E T E  S E  TĚŠ I T  N A  H U D E B N Í  V Y S T O U P E N Í ,

RŮZ N O R O D Á ,  V Ý B O R N Á  J Í D L A  A  L A H O D N É

M O K Y ,  ŘE M E S L N Á  S T A N O V I Š TĚ ,  A K C E  A

D Í L N IČK Y  ( N E J E N )  P R O  DĚT I ,  V Ý R O B K Y

M Í S T N Í C H  O B Y V A T E L  S  L Á S K O U  T V OŘE N É !

 

K o n á n í  a k c e  b u d e  z á v i s e t  n a  a k t u á l n í  e p i d e m i o l o g i c k é  s i t u a c i .  

V í c e  i n f o r m a c í  z v e ř e j n í m e  v  p ř e d s t i h u  n a  w e b u  a  F B  o b c e .
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Vítání občánků – 
NOVINKA

První únorovou sobotu se mělo na sále KD 
uskutečnit vítání nových občánků, kteří 
do naší obce přibyli v roce 2020.
Vzhledem k  vývoji epidemie koronaviru 
a nezbytným opatřením s ní spojenými bylo 
vítání přesunuto na  konec května 2021. 
V  době uzávěrky aktuálního čísla Zpravo-
daje nebylo možno předjímat vývoj situace, 
ale byla-li by příznivá, rádi bychom slavnost-
ní vítání občánků v  květnu, či nejpozdě-
ji v červnu skutečně zorganizovali, a to ne-
tradičně venku na  zahradě mateřské školy 
Doubravka. V rámci malé slavnosti bychom 
uvítali děti nejen narozené v roce 2020, ale 
také děti, které se narodily v roce letošním 
od ledna do dubna.
Podmínkou přihlášky je trvalé bydliště 
v obci nejpozději k dubnu 2021. Přihlašovací 
formulář naleznete na webových stránkách 
obce. Zde také bude v předstihu zveřejněn 
aktuální termín slavnosti vítání občánků, 
případně (což bychom neradi), také infor-
maci o jeho opětovném posunutí. Přihlášky 
přijímáme do 15. 4. 2021.

Obec Doubravčice

INFORMACE
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V  loňském roce obec uveřejnila informa-
ci o  svém zájmu fi nančně i  jinými způsoby 
podpořit výrazné talenty z Doubravčic, a to 
ty osoby, které nějakým způsoben uspě-
ly na  celostátní či mezinárodní úrovni. Vý-
zva směřovala do  oblasti kulturní i  spor-
tovní. Podmínkou pro přijetí žádosti byl 
trvalý pobyt v obci a prokazatelné dolože-
ní úspěchů – výsledků dotyčného (například 
osvědčení o  bodování v  reprezentačních 
soutěžích a vítězství v nich). Na základě pro-
jeveného zájmu byla na  prosincovém jed-
nání zastupitelstva odsouhlasena podpora 
tří mladých talentů, které Vám prostřednic-
tvím jejich osobních medailonků představu-
jeme níže. Ještě je třeba doplnit, že podrob-
něji se s každým z nich budete mít možnost 
seznámit i  v  příštích číslech Zpravodaje 
a na veřejných akcích pořádaných obcí. Tito 
úspěšní reprezentanti budou v rámci národ-
ních a mezinárodních soutěží hájit též bar-
vy naší obce.

Snowboardista Matouš Šmerák
Jmenuji se Matouš Šmerák. Jsem sedmnác-
tiletý snowboardista z Doubravčic. Od roku 
2018 jsem členem české snowboardcrosso-
vé reprezentace. Věnuji se  tedy převážně 
disciplíně snowboardcross, jestli znáte Evu 
Samkovou, tak přesně tento sport dělám. 
Ke snowboardcrossu je potřeba sníh a snow-
boardcrossová trať, sestavená ze  startovní 
sekce, boulí, klopených zatáček a skoků. Na  
trati jezdí čtyři závodníci, v případě olympij-
ských her nebo výjimečně při světovém po-
háru se jezdí v šesti lidech.
Na  snowboardu jezdím od  svých pěti let. 
Jako juniorský reprezentant se účastním zá-
vodů pod hlavičkou Mezinárodní lyžařské 
federace FIS, a to ve dvou kategoriích (juni-
orských i dospělých) po celé Evropě.
V  roce 2020 jsem byl za  disciplínu snow-
boardcross nominován Českým olympijským 
výborem na  III. Zimní olympijské hry mlá-
deže (Youth Olympic Games – YOG), které 

se konaly v  lednu 2020 ve švýcarském Lau-
sanne. V  konkurenci závodníků z  celého 
světa jsem obsadil 6. místo v individuálním 
závodě a 6. místo v týmovém závodě.
Mezi mé další zájmy patří skateboarding. 
Kterým trávím hodně času v létě a na jaře.
Na střední škole studuji management spor-
tu. Díky individuálnímu studijnímu plánu 
pro sportovce mohu cestovat za tréninkem 
a závody.
Zajímavosti o  snowboardcrossu a  mé oso-
bě můžete najít na  mých sociálních sítích 
nebo na sociální síti Czech Snowboardcross 
teamu, tedy ofi ciální české reprezentace 
ve snowboardcrossu.
• Facebook Czech Sbx Team
• Instagram czechsnowboardcrossteam
• Instagram matous_smerak
• Facebook Matouš Šmerák
O činnosti snowboarcdrossového oddílu pro 
mládež, ve kterém jsem začínal, se můžete 
dočíst na straně 15 Zpravodaje.

Harfi stka Eliška Holá
Eliška se narodila v roce 2010 a hraje na har-
fu již čtvrtý rok pod vedením paní učitel-
ky Pavly Jahodové Vondráčkové, absol-
ventky Konzervatoře v  Praze a  Akademie 

Podporujeme mimo�ádné 
talenty z Doubrav�ic!
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múzických umění v  Praze, komorní a  sólo-
vé hráčky. Eliška tak má vynikající paní uči-
telku, která ji nadstandardně podporuje 
a se kterou si skvěle rozumí. Hlavně díky ní 
ji harfa neuvěřitelně baví. Pro Elišku je hraní 
vášeň, cvičí každý den, a pokud se jí skladba 
zalíbí, tak i několik hodin. Má za sebou přes 
40 koncertů, některé sólo, některé v soubo-
ru Harfi čky (Harfi čky diriguje, pod umělec-
kým vedením Pavly Vondráčkové-Jahodové, 
studentka Mezinárodní konzervatoře Eliana 
Vondráčková). Navštěvuje ZUŠ Říčany obor 
harfa.
V listopadu 2019 se Eliška zúčastnila meziná-
rodní harfové soutěže Karla Patrase. Soutěž 
se odehrává 1x za dva roky, a  je to jediná 
soutěž v  ČR pro mladé harfi sty. V porotě se-
děly například harfi stka Kateřina Englicho-
vá a  hudební skladatelka Sylvie Bodorová. 
Eliška se umístila ve velké konkurenci na 3. 
místě a byla druhá nejlepší Češka. Zúčastňu-
je se  harfového festivalu Prah-a-harp, kde 
se může setkávat s harfi stkami např. Hanou 
Müllerovou a zúčastnila se také workshopu 
se Zoryanou Babyuk.

Eliška se objevila letos o prázdninách také 
v televizi Noe, kde hrála při znovuotevření 
Stránčické synagogy, také hrála s  Aničkou 
Palovou na konci pořadu „Jak se staví sen“ 
v poděkování designerům.
Vystupovala též se  souborem v  Čes-
kém rozhlasu Junior (video lze shlédnout 
zde: https://junior.rozhlas.cz/video -kolik-
-harfi cek -se -vejde -do -studia -pokusili -jsme-
-se -o -rekord -8053777).
Vidět byla v časopisu Zápraží, kde byl uve-
řejněn její rozhovor s naší přední světovou 
harfenistkou Kateřinou Englichovou. Letos 
se účastnila letního tábora Ameropa pro ta-
lentovanou hudební mládež, kde pod vede-
ním Kateřiny Englichové pilovala jak sólo 
skladby, tak i skladby souborové. O podporu 
obce se ucházela proto, že se blíží do fáze, 
kdy již bude potřebovat cvičit na pedálovou 
harfu, aby mohla hrát bohatší repertoár. Zá-
roveň podmínkou účasti na  mezinárodní 
soutěži prof. Karla Patrase roku 2021 je hra 
na pedálovou harfu. Pedálová harfa je vel-
mi nákladný nástroj, jehož cena se pohybu-
je v  řádu statisíců korun. Eliška je drobná, 
takže není možné, aby používala vyřazenou 
harfu pro dospělé z  orchestru. Potřebuje 
pedálovou harfu menší, která by ji "neza-
valila". Harfa je sice fi nančně náročný ná-
stroj, ale je i jedinečný. Eliška Doubravčicím 
dělá a bude dělat jen tu nejlepší reklamu. 
Ostatně již nyní se  každým rokem účast-
ní slavnostního vítání nových doubravčic-
kých občánků, nebo v září 2020 vystupovala 
na  odhalení pomníčku doubravčického ro-
dáka p. Nejedlého, zná ji tedy již celá řada 
místních.

Krasobruslařka Melissa
Jmenuji se Melissa Mišejková a je mi 22 let. 
Od  svých 4 let se  věnuji krasobruslení. Za-
čala jsem se sólovým krasobruslením v klu-
bu USK Praha. Za své největší úspěchy v této 
disciplíně považuji 2. a  3. místo v  žebříč-
ku poháru ČKS (český krasobruslařský svaz) 
a 2. místo v Evropském kritériu.
V  roce 2012 jsem se  rozhodla vyzkoušet 
synchronizované bruslení v  týmu Kome-
ta a  okamžitě jsem se  do  této disciplíny 
zamilovala. S  Kometou jsem absolvovala 
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pět sezón. S  tímto týmem jsem mimo jiné 
v roce 2014 reprezentovala Českou republi-
ku na ISU Junior World Challenge Cup, což 
byla obdoba dnešního juniorského mistrov-
ství světa. Dále jsem se s tímto týmem stala 
dvojnásobnou juniorskou mistryní ČR.
Od sezóny 2017/18 jsem členkou týmu Olym-
pia a zároveň členkou české krasobruslařské 
reprezentace. Od  roku 2018 jsem také ka-
pitánkou tohoto týmu. Mezi největší úspě-
chy v Olympii bych zařadila starty na dvou 
mistrovstvích světa – 2018 ve  Stockholmu 
(16. místo) a 2019 v Helsinkách (13. místo). 

Minulou sezónu jsme se  opět úspěšně no-
minovaly na mistrovství světa, které se mělo 
konat v  americkém Lake Placid, ale bohu-
žel bylo kvůli celosvětové pandemii zruše-
no, stejně tak jako to letošní. S tímto týmem 
jsem se již třikrát stala mistryní ČR.
Letos se náš tým zúčastnil 2 online závodů. 
První z těchto závodů byl Hevelius Cup, kte-
rý se za normálních okolností koná v Polsku. 
Na tomto závodě jsme obsadili první místo. 
Druhým závodem byl Tri -State Virtual Syn-
chronized Skating Classic pořádaný v  Ann 
Arbor v Michiganu, kde jsme získali stříbro.

Snowbeasts

Snowboardový klub pro děti a mládež, kte-
rý se  věnuje snowboardcrossu, freestyle 
snowboardingu, v  létě pak skatingu, sur-
fování a  dalším kondičním aktivitám, kte-
ré jsou důležité pro sportovní průpravu. Pri-
mární základna je v  Jizerských horách, ale 
jak členy, tak oblíbená tréninková místa má 
rozmíštěná po  celé republice (Dolní Mora-
va, Lipno nad Vltavou a další). Na koncep-
ci tréninků spolupracuje Snowbeasts právě 
s Czech Snowboardcross Teamem Evy Sam-
kové a trénink svěřenců vedou kvalifi kova-
ní trenéři. Každoročně je pořádáno soustře-
dění nejen v ČR, ale tradičně i v rakouských 
a  italských Alpách. Členové se  pak účastní 
snowboardových závodů v ČR i v zahraničí.
Pokud máte zájem či dotaz, neváhejte nás 
kontaktovat!
Email: terkasmerakova@gmail.com 
Telefon: +420 775 961 883
Další informace o činnosti a fotky:
www.snowbeasts.cz
Facebook: Snowbeasts snowboardcross team
Instagram: snowbeasts_sbx

TALENTY
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Cesta knihy
Knížky z doubravčické knihovny zažily 
v posledním roce pořádné zpestření svých 
jinak klidných dnů. Začalo to loni v létě. Po-
píšeme vám příběh jedné knížky, takové-
ho malého pokladu v knihovně – cestopisu 
Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky Ti-
síc a dvě noci z roku 1967. Se zmapováním 
cesty mi pomohla Mgr. Kateřina Mizlerová 
z pověřené knihovny v Kutné Hoře.

V červenci loňského roku jste dorazili 
do knihovny aktualizovat a odvézt si první 
část knižního fondu. Podle čeho jste se roz-
hodla, že cestopis Miroslava Zikmunda a Ji-
řího Hanzelky Tisíc a dvě noci v knihovně 
zůstane?
Knihy Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky 
jsou stále oblíbené. Navíc pan Miroslav Zik-
mund předloni oslavil sté narozeniny a jeho 
knihy se  postupně dočkaly dalších vydání 
i v současnosti. Bylo by tedy škoda je z fon-
du knihoven vyřazovat.

Které knížky podle vás nestárnou?
Určitě knihy z  tzv. zlatého fondu. Jedná 
se o odborníky vytvořený seznam cca 1300 
děl české a světové literatury.

Cestopis jsme pak dali do krabice od baná-
nů k dalším knihám, naložili do auta knihov-
ny v Kutné Hoře a co se s ním pak dělo dál?
V metodickém centru byla kniha odbalena 
ze staré folie, zkatalogizována do knihovní-
ho systému Tritius, opatřena razítkem Vaší 
knihovny, označena na hřbetu a nově zaba-
lena.

Jak dlouho trvalo přebalení cestopisu 
do nového obalu? Knížka v novém obalu 
úplně prokoukla.
Asi 2 minuty.

Přebalujete tisíce knížek, máte na to něja-
ký stroj?
Žádný stroj na balení knih nepotřebujeme, 
máme kolegyni Alenu Zvoníkovou, která je 
v této práci naprosto bezkonkurenční.

Cestopis Tisíc a dvě noci už je pořádná 
a těžká kniha a když jich je v krabici dal-
ších čtyřicet, dost se to pronese… To už je 
pořádné posilování. Vždycky jsem si mysle-
la, že knihovník jen tak sedí a odpočívá, ale 
vůbec to tak není. Jak to děláte, že se udr-
žujete ve formě?
Kdysi se  říkalo, že  práce knihovníka je čis-
tá a lehká, vhodná pro lidi se sníženou pra-
covní schopností. Omyl je pravdou. Když 
například vezete k Vám do Doubravčic šest-
náct takových beden, které u  nás naloží-
me, dovezeme, u Vás vyložíme a vyneseme 
do schodů…, kam se hrabe posilovna.

Krásně obalený a zaevidovaný cestopis jste 
nám dovezli i s velkou částí knížek letos 
v lednu a už si spokojeně  lenoší v zrekon-
struované knihovně. Kolik lidí se podílelo 
a kolik času jste strávili nad knížkami z naší 
obecní knihovny?
Na  vašich knihách pracovali 4 lidé. Na  ka-
talogizaci knih se  podíleli 3 lidé a  zabrala 
jim 72 hodin. Jedna kolegyně knihy značila 
a balila a to trvalo 30 hodin.

Co všechno jste již našla v knížkách založe-
né? Jednou jsem našla pohlednici z lázní ka-
marádce z roku 1962 a měla jsem pocit jako 
bych se na chvíli vrátila strojem času.
Lidé si knihy zakládají různými věcmi, já 
osobně jsem v  knihách našla pohlednice, 
fotografi e, lékařské zprávy, lístky na  auto-
bus, vlak a metro, hřeben, úhloměr, gumič-
ku do vlasů, útržky z novin a časopisů a čte-
nářské průkazy. To jsou ale ty lepší varianty. 
Kolegyně se setkávají často i s daleko horší-
mi „záložkami“ např. kolečko salámu nebo 
i kostra z uzenáče.

Knihovníci v  malých obecních knihovnách 
pracují převážně zdarma, ve  svém volném 
čase a hnací motor je láska ke knihám. Díky 
vaší podpoře se mohla knihovna posunout 
o velký kus dopředu. Třeba se i díky katalo-
gizaci a zveřejnění knížky v on-line katalogu 
systému Tritius cestopis Miroslava Zikmun-
da a Jiřího Hanzelky Tisíc a dvě noci  dočká 
po dlouhé době svého čtenáře.

Děkuji za rozhovor
Markéta Holá Mišková
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Medailonek o knihovnici
Mgr. Kateřině Mizlerové

Žije v  Kutné Hoře. Od  roku 2015 pracu-
je v  městské knihovně v  Kutné Hoře, kde 
od roku 2020 působí jako vedoucí odd. re-
gionálních funkcí. Vystudovala obor Infor-
mační studia a  knihovnictví na  Filozofi cké 
fakultě Univerzity Karlovy.

Medailonek o rozsahu podpory malých 
obecních knihoven
Knihovníci opravdu nesedí a  neodpočíva-
jí. Konkrétně my metodici máme práci hod-
ně pestrou. Knihovníkům v  malých obec-
ních knihovnách pomáháme s  aktualizací 
knihovního fondu (vyřazení poškozených 
a zastaralých knih), následně s revizí fondu, 
která se provádí 1x za 5 let, radíme při fy-
zické úpravě knih (se  značením na  hřebu, 
opatření razítkem a  zapsáním do  přírůst-
kového seznamu ať už do  klasického pa-
pírového nebo elektronického knihovního 
systému jako ve Vašem případě, jejich bale-
ním) a s uspořádáním v regálech v knihov-
ně. Také knihovnám půjčujeme výměnné 
soubory knih a  jsme jim vždy nápomocni 
i radou (žádosti o dotace nebo granty, vypl-
ňování statistických výkazů, pomoc při pořá-
dání akcí pro dospělé i děti v knihovnách).

Představujeme naši 
novou knihovnici Jindru 
Krásovou

V doubravčické knihovně od podzimu 2020 
s  plnou parou pomáhá nová knihovni-
ce Jindra Krásová. Zapojila se  do  knihovny 

v  době, kdy nás čekalo a  ještě čeká, velká 
spousta práce s  tříděním knih. Takže klo-
bouk dolů! Jindra má doma skoro tak vel-
kou knihovnu, jako je ta naše, obecní. (Občas 
také donese nějaké poklady ze  své sbírky). 
Jindra miluje knížky – hlavně horory a thrille-
ry – takže vám skvěle poradí s jejich výběrem 
a  samozřejmě i v jiných žánrech. Je milovni-
cí a chovatelkou psů… pokud jste také pej-
skaři, budete z knihovny odcházet nadšení.

!Soutěž o dortík a kafíčko 
z cukrárny U Bártů!

Kdo si první v obecní knihovně Doubrav-
čice vypůjčí a  přečte cestopis Mirosla-
va Zikmunda a  Jiřího Hanzelky Tisíc 
a dvě noci z roku 1967, dostane poukaz 
na dortík a kafíčko do cukrárny U BÁR-
TŮ. Knížku si můžete zamluvit telefo-
nicky, nebo online.

www.doubravcice.knihovna.cz

OŽIVME PO COVIDU 
KNIHOVNU!

Knihovna by neměla být jen místem, kde 
se  potichu čtou nudné knihy. Měla by být 
místem, ve  kterém můžete zažít i  dobro-
družství.
Knihovna by měla splňovat i  společenskou 
funkci. Podporovat kulturní dění, vzděláva-
cí a komunitní aktivity. Jakmile poleví doba 
covidová, nabízíme prostor knihovny k nej-
různějším akcím. Knihovna není velká, ale 
můžeme ji společně probudit k životu.
• Vrátili jste se z cest a chcete se svými zážit-

ky seznámit ostatní?
• Dokážete ostatní naučit, jak poskytnout 

první pomoc?
• Máte nápady ke kutění a tvoření?
• Chcete hrát stolní hry?
• Chtěli byste se setkat se stejně založený-

mi čtenáři a  založit třeba klub čtenářů 
Agathy Christie?

• Chcete seznámit předškoláčky s knížkami?
• Máte nápad na zajímavý kroužek?
• Nebo něco jiného, co se v prostoru knihov-

ny dá dělat?

KNIHOVNA
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Knihovna se na vás těší
www.doubravcice.knihovna.cz
P. S. Akce v knihovně by neměly ohrožovat 
knížky a být zbytečně hlučné

Sháníme od  září lektora – dobrovolní-
ka k  vedení kroužku Minecraft educa-
tion v obecní knihovně. Podmínkou je 
nadšení Minecraftem (vybavení viz obr. 
nahoře). www.doubravcice.knihovna.cz

Obecní knihovna Doubravčice děkuje IT 
technikovi panu ing. Tomáši Špačkovi 
ze společnosti LTEC.cz za zajištění licencí 
pro kroužek Minecraft Education, za pomoc 
při zprostředkování programů z nadace 
TECHSOUP a za nadstandartní péči o počí-
tače :-). Pěkně na nich všechno běží a dou-
fáme, že návštěvníci knihovny je – (jakmile 
to bude možné) – pořádně v praxi otestují.

Děkujeme také Zdeňkovi Palovi a  Kristý-
ně Holubové za  dar hodnotných knížek 
do knihovny.

Novinky v kapličce

O drobných událostech týkajících se kaplič-
ky sv. Jiří (na jejíž výstavbu se složili místní 
obyvatelé) Vás zde ve Zpravodaji pravidelně 

informujeme. Jsme rádi, že  se  kaplič-
ka se  stala tradičním místem setkávání 
Doubravčických, byť v roce minulém nemě-
la díky koronaviru například možnost být 
svědkem tradičního vánočního zpívání ko-
led. Distribuce Betlémského světla tentokrá-
te proběhla v duchu skromnějším a distanč-
nějším, nicméně i letos do ní měly možnost 
donést děti svá přání Ježíškovi. Již druhou 
adventní sezónu také kapličku zdobil ručně 
vyřezávaný polychromovaný betlém, který 
obci zapůjčila a následně dokonce věnovala 
jeho autorka paní Helena Cíglerová, za což 
jí nesmírně děkujeme!! Nově též kapličku 
zdobí keramický anděl, kterého vyrobila 
a obci věnovala paní Anna Roubalová, které 
také velmi děkujeme!

KNIHOVNA
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INFORMACE Z OBCE

Dobrovolní hasiči

Zdravíme všechny naše občany a  přejeme 
všem pevné zdraví v této nelehké době.
Vzhledem ke státním nařízením nemůžeme 
svoji činnost rozvíjet tak, jak bychom chtěli.
Věříme, že tato situace nebude dlouho trvat 
a v příštím čísle vás budeme opět informo-
vat o našich akcích.
Chceme také poděkovat fi rmě SICAR, s.r.o, 
která nám  v rámci sponzorského daru opra-
ví a vybaví naše hasičské auto.

Hedvika Křišťová Mojžíšová – jednatelka 
SDH Doubravčice

Technické služby 
Doubravčice informují
Rádi bychom vás informovali o  instalování 
nových inteligentních vodoměrů Kamstrup 
v  naší obci. Tyto vodoměry jsou založené 
na nejnovější ultrazvukové technologii, kte-
rá zajišťuje mimořádnou přesnost týkající 
se spotřeby odběratelů, ale zejména umož-
ňuje dálkový odečet. Velkým bonusem pro 
uživatele také je, že se dají detekovat mož-
né úniky či poruchy v jejich nemovitostech.
Celkově očekáváme velký přínos v poskyto-
vání cenných informací o dění v distribuční 
síti a  v  neposlední řadě ulehčení naší prá-
ce při odečtech. V některých případech není 
jednoduché se domluvit s majiteli nemovi-
tostí ohledně zpřístupnění místa a provede-
ní odečtu.
Aktuálně jsou vyměněny vodoměry v oblasti 
Akátová a rovněž u pár dalších nemovitostí, 
kterým končí certifi kace vodoměrů. Výměny 
budou probíhat postupně. Věříme, že  tato 
nová technologie bude sloužit k oboustran-
né spokojenosti.
V případě dotazů nás neváhejte kontakto-
vat: 776 053 552,
e-mail: ts.deponie@doubravcice.cz.

Jsme tu pro vás!
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Technické služby  

 776 053 552,     ts.deponie@doubravcice.cz 
 Technicke sluzby Doubravcice, www.ts.doubravcice

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tomáš Rychta - Štíhlice

tel.: 604 414 916

� Dovoz vody
� Odvoz odpadních vod

(jímky / fekál)

� Čištění čerpacích 
(odpadních) jímek
� Tlakové čištění 

kanalizace recyklačním
voooooooooooozzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmm     KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Energie a voda

V souvislosti se situací, kdy je většina obyva-
tel obce doma v rámci home-offi ce, on-line 
výuky apod., narůstají nejen jejich nákla-
dy spojené s  energiemi, ale také spotřeba 
pitné vody z  obecního vodovodu (ze  stan-
dardního odběru 80  m3 tak odběr narůstá 
i na 115 m3/denně).

Ačkoli již obec má k dispozici vodu z vlast-
ních obecních vrtů a prozatímní situace, co 
se týče množství vody v krajině, je příznivá, 
blíží se období aktivní péče o zahrádky, ná-
růstu stavebního ruchu a napouštění bazé-
nů.

Dovolujeme si připomenout, že pitná voda 
není k  těmto účelům určena a  apelovat 
na všechny, aby s  vodou z obecního vodo-
vodu šetřili a pro výše uvedené účely použí-
vali jiné zdroje, zejm. vodu srážkovou, či si 
vodu do bazénů objednali a nechali dovézt 
od místních dodavatelů.

Děkujeme za ohleduplnost!

INFORMACE Z OBCE
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Stavební práce, 
rekonstrukce

VODA – PLYN – TOPENÍ – 
KANALIZACE

Strojní čištění kanalizace
Pavel Kouřimský

Doubravčice
K Jízdárně 289

pavel.kourimsky@seznam.cz
tel.: 608 713 164
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 603 805 989   info@jilekstavby.cz 
 

 

Nabízíme: 

 

 

 

 
 

LOXONE – inteligentní domácnost (smart home) 
EVS (elektronické vstupní systémy) 
EPS (elektronické požární systémy) 

          
                 kamerové 
EZS (elektronický                        systémy 
 zabezpečovací systém) 
 – Jablotron 
 

SKS (strukturované kabelážní systémy) 
metalické a optické kabely 
likvidace nebezpečných odpadů (azbest) 

 
elektropráce  

revize elektro 
silnoproudé rozvody 

slaboproudé rozvody 
zřízení odběrových míst 

hromosvody 
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Když jsme se s kolegyní Katkou vypravily 
na doubravčické letiště Osičiny, měly jsme 
představu o tom, že se chystáme na roz-
hovor s někým nevšedním, s mužem, který 
i ve svých 74 letech stále aktivně létá a sbírá 
ve své kategorii ultralightů rekordy. Neměly 
jsme však ponětí, jak mimořádnými životní-
mi poutěmi a situacemi prošel – od útěku 
přes železnou oponu, přes nebezpečný lov 
lososů na Aljašce, newyorkské taxikaření, 
kdy málem přišel o život, práci člena hor-
ských záchranářů v Hunter Mountain, život 
v ostrovní komunitě hippies až po přelet os-
mitisícové Annapurny na závěsném moto-
rovém kluzáku… Z rozhovoru se tak spíše 
stalo jeho vyprávění přerušené naším ob-
časným dotazem. Dovolte nám představit 
Jana Béma – jednoho z mála žijících oprav-
dových a nefalšovaných dobrodruhů!

Letiště Osičiny naleznete v katastru naší 
obce směrem k Masojedům. Skromně a ne-
okázale zde přebývá se svou rodinou pů-
vodem Pražák částečně žijící v USA, pan 
Jan Bém. V pracovně přiléhající k hangáru 
postupně začíná rozplétat své životní ces-
ty, občas vyprávění doplní jeho manželka 
Jana, odbornice na užitnou grafi ku, uměl-
kyně a malířka, se kterou se v USA seznámil 
a která jej již 40 let následuje.

Přes hranici do neznáma… a na loď
Když jsem u  maturity praskl z  ruštiny, šel 
jsem na vojnu, kde mě omylem šoupli k po-
hraniční stráži k  1. Bratislavské do  Morav-
ského Jána. S mým původem to byl vylože-
ně omyl, ale byl jsem tam jenom dva měsíce, 
pak jsem byl přesunut do Příbrami. Po skon-
čení vojny jsem studoval hopsologii, jak ří-
kám Institutu tělovýchovy a sportu, kde jsem 
se zaměřit na kanoistiku a lyžování. Mohl to 
být jasný a příjemný život, ale mně to nějak 
nestačilo, tak jsem se  v  šedesátém osmém 
rozhodl zdrhnout. Nikomu jsem o tom ne-
řekl, ani rodičům a bylo mi 21. Bylo to zhru-
ba dva měsíce před tím, než přijeli Rusové. 

Nemohl jsem ani dostat pas, protože my, 
co jsme sloužili na vojně pod ministerstvem 
vnitra, jsme ho dva roky nemohli mít, měl 
jsem jen občanku. Mohl jsem ale na dolož-
ku do Bulharska. Tam už jsem nedojel, přes 
Jugoslávii jsem utekl do Itálie, kde jsem strá-
vil půl roku a přes organizaci pro utečence 
jsem se dostal do Ameriky. Nejdříve jsem za-
kotvil u  rodinného přítele, který provozo-
val restauraci a studoval jsem na kolumbij-
ské univerzitě, která nabízela studium pro 
uprchlíky. Po vystřídání několika zaměstná-
ní jsem se přesunul do Kalifornie, kde jsme 
si s kamarádem z Čech pořídili loď a chvíli 
lovili abalony, škeble. S lodí jsem do té doby 
neměl vůbec žádnou zkušenost. Tou dobou 
jsem se  dozvěděl, že  se  dá vydělat na  Al-
jašce lovem lososů, tak jsme tam s  parťá-
kem Adolfem Langem vyrazili. S  ním jsem 
se seznámil už v Itálii a právě on mě naučil 
se potápět. Spolu jsme na Aljašku po dálni-
ci dovlekli v sedmdesátém prvním naší loď, 
sehnali si licenci. Byl to takovej oportunis-
tickej styl života, dalo se v relativně krátké 
době opravdu hodně vydělat, ale taky se-
zona mohla být mizerná. Každopádně byla 
krátká, trvala jen šest tejdnů. Rozhodně to 
ale bylo hodně nebezpečné zaměstnání, 
představte si špatné počasí, desetimetrovou 
loď plnou ryb… hodně lidí se utopilo… Měli 
jsme ale rozhodně štěstí, protože jsem měl 
licenci, které už se omezovaly, a navíc jsme 
měli extrémně dobré sezony.

Muž mnoha zaměstnání
Do New Yorku jsem se vracel vždy, když bylo 
na Aljašce po sezóně. Abych si vydělal, taxi-
kařil jsem. Postupně jsem si tam opravil ta-
kový vrak a ještě jsem pracoval pro horskou 
službu v nedalekém lyžařském středisku Hun-
ter Mountain. Lyžování jsem ještě v Čechách 
vystudoval, tak jsem chvíli zvažoval, že bych 
se  stal profesionálním lyžařem, ovšem 
po zkoušce se ukázalo, že když se nedostanu 
mezi deset nejlepších, nebude to dostatečně 
výdělečná profese. Právě v Hunter Mountain 

Dobrodruh 
z letišt� Osi�iny
ROZHOVOR
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jsem potkal svou paní. Je také z Čech, do USA 
se  dostala chvíli po  mně přes Paříž a  tady 
dělala lyžařskou instruktorku. Zde vstupu-
je do vyprávění paní Bémová: „Honzíku, měl 
bys říct ty detaily, jak jsi taxikařil…“.
No jo, občas jsem byl ve  špatnou dobu 
na špatným místě, třeba černošský gang mě 
jednou v  Kalifornii chtěl i  oběsit a  v  New 
Yorku mi při taxikaření v Harlemu propích-
li krk. Palec jsem si strčil do  rány a  odve-
zl jsem se  sám do  nemocnice…Ale zpátky 
k lodi, v New Yorku jsme nejdřív zkoušeli lo-
vit humry, ale na tom jsme dost tratili a pak 
jsme začali s  lovem platýzů. To vždycky, 
když nebyla zrovna na Aljašce sezóna loso-
sů. Podle počasí jsem buďto tedy lovil platej-
ze, nebo v zimě taxikařil. Platejzi leží u dna 
a  táhnou prakticky celý léto. Táhli jsme síť 
po pískovém dnu, pak třídili a vydělali doce-
la slušný peníze. Jelikož jsme oba byli i po-
tápěči, tak jsme ostatním rybářům občas 
vylovili nějakou zachycenou síť, které stály 
nemalé peníze – a odměna malá taky neby-
la, protože vylovení bylo hodně nebezpeč-
ný a nikdo to nechtěl dělat. Chytit se do sítě 
ve dvaceti metrech není sranda a naše vyba-
vení nebylo prvotřídní… Ale nůž byl pod vo-
dou nezbytnost. Taky jsem zjistil, že v New 

Yorku se dají lovit a výhodně prodat Horse-
shoe krabi. Farmaceutické fi rmy o ně měly 
enormní zájem a nechaly si je dovážet z Flo-
ridy, protože nevěděly, že se dají lokálně se-
hnat. Právě kvůli velmi zajímavému výdělku 
jsem držel lovení těchhle krabů raději v taj-
nosti.
Když bylo mizerný počasí v New Yorku a ne-
dalo se nic lovit, na pár týdnů či měsíců jsem 
se vždycky přesunul na Floridu. Tam jsme si 
vyhlídli takovej ostrov vopuštěnej, kde hi-
ppíci běhali všichni nahý… a co jsme si ulo-
vili, to jsme snědli… Hodně jsme se potápě-
li a hlavně jsem tam provedl takovej první 
pokus o  lítání. Já jsem vždycky lítat chtěl. 
Už tady, ale ke stíhačkám mě nevzali, pro-
tože mi našli něco s páteří – kdyby mě vy-
střelili, nemuselo by to dobře dopadnout. 
Když jsem měl možnost jít k helikoptérám, 
tak jsem zase neměl patřičný původ. Z mat-
činy strany byli předkové velkoobchodníci 
s droždím a z otcovy strany děda byl rakous-
ko-uherskej důstojník, fi nanc. Hlídal hrani-
ce. Tohle všechno se se mnou táhlo…

Sen o létání
Jak už jsem říkal, létat jsem v Českosloven-
sku nemohl. V  Americe by to šlo, ale neměl 
jsem na to peníze. Zkoušel jsem to tedy sám. 
Tehdá začínaly různý kluzáky bezmotorový, 
tady teda rogala. Sám jsem si ho vytvořil 
a zkoušel táhnout za člunem, vylítl jsem na-
horu a mnohem rychleji dolů. Byl jsem moc 
rád, že jsem to přežil…
V tu dobu už jsem znal svou paní, ale neži-
li jsme spolu, měla svoje zaměstnání, dceru 
a já bych je nedokázal uživit. Ale postupně 
se  mi díky dvěma hodně úspěšným sezó-
nám  – jak na  platejzech, tak na  lososech, 
které nikdo nepamatoval, začalo dařit, měl 
jsem nějaký kapitál. Hodně jsem četl, jak in-
vestovat a kam, a do toho se třeba učil na-
vigaci se sextantem. Zkrátka postupně se mi 
začalo dařit, něco jsem investoval, i  pro-
dal loď, co jsem měl na Aljašce a pak i dru-
hou z New Yorku. Parťák Áda odjel na Ha-
vaj a  já se  rozhodl přestěhovat na Floridu. 
Už jsme si taky po letech trochu lezli na ner-
vy, přeci jen jsme to spolu táhli hodně let! 
Na Floridě jsem řešil, čemu bych se dál věno-
val, a protože jsem se vždycky zajímal o ty 

ROZHOVOR
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letadla, udělal jsem si pilotní průkaz a prů-
kaz leteckého mechanika. Začal jsem dělat 
na starých letadlech a hlavně se mi podařilo 
koupit Warehousy, takový prostě starý prů-
myslový komplex dílen a skladišť – ten mám 
do dneška, stará se o to má vyženěná dcera. 
Když jsem komplex kupoval, tehdy to stálo 
400 000, já za to dal asi 80 000 dolarů a zby-
tek jsem si půjčil, protože jsem to považo-
val za velmi dobrou investici. Tam jsem mohl 
opravovat letadla a hlavně se to vše výhod-
ně dalo pronajmout. V tu dobu už jsme taky 
měli s partnerkou oba americký občanství. 
Manželka Jana dodává: Taky je třeba říct, 
že Honza ty letadla stavěl i u nás na zahra-
dě, a jak ta vrtule se točí, tak stromy nemě-
ly žádné listí, všechny větve byly voholený. 
A to byla dost luxusní čtvrť na pobřeží…
V  Americe jsem dokonce létal i  balónem, 
povedlo se mi získat 8. místo na mistrovství 
v Novém Mexiku v roce 1983. To jsem ještě 
neměl dodělané svoje obojživelné letadlo, 
tak jsem si koupil starej balón a začal pro-
stě závodit.

Domů na svatbu
Se ženou jsme se znali už delší dobu, ale vza-
li jsme se až v roce 79, kdy jsme jeli do Čes-
koslovenska navštívit rodiče, takže jsme vy-
užili příležitosti a užili si svatbu s  rodinou. 
Svou emigraci jsem se všem snažil vynahra-
dit a tak jsem se vlastně dostal do téhle kra-
jiny – koupil jsem rodině chatu v  Mukařo-
vě. Ale jinak v mém případě postihy režimu 
nebyly tak dramatické, byl jsem hodně mla-
dý, takže v rozsudku bylo, že jsem opuštění 

republiky provedl z mladické nerozvážnos-
ti, takže jsem dostal tři měsíce vězení, kdež-
to má žena dva roky, ta už to prý udělala 
s  úmyslem. Ale bylo to spíš tím, že  rodiče 
pro mne sehnali právníka, což jsem se do-
zvěděl až dodatečně. Když jsme oba získa-
li americký občanství, už to bylo pasé. Kdy-
si existovala smlouva mezi Československem 
a USA, že automaticky ztrácím český občan-
ství a  obráceně, jenže Američani to nikdy 
neratifi kovali v Kongresu. Zpátky jsme tedy 
mohli. Opět se do vyprávění vkládá manžel-
ka Jana: Jenže kdykoliv jsme za komunistů 
jeli za rodinami, tak si Honza musel vždyc-
ky vymyslet cestu, jak bychom zase zdrhali 
ilegálně, kdyby se něco stalo, protože jsem 
z toho měla hrůzu!!
Vlastně od  té doby se  nám už začalo dob-
ře dařit. Warehousy jsem pronajímal, půjč-
ky už jsem měl splacené… A  asi jsem měl 
i málo vzrušení, tak jsem třeba ještě kluko-
vi od nás ze střední školy taky pomohl přes 
hranice, i  jeho rodině. Naplánovali jsme to, 
když jsem byl na návštěvě u rodičů. Jak jsem 
měl americký občanství, mohl jsem jezdit au-
tem po Evropě, tak jsem okoukl hranice Ju-
goslávie, kam kamarád s rodinou mohl při-
jet, a přesně jsem mu řekl, kde mají hranici 
přejít. Ještě v Jugoslávii jsem si do auta na-
ložil všechny jejich věci a za hraniční čárou 
v Rakousku jsme se zase sešli. Přebíhali s ma-
lými dětmi, ale povedlo se. My jsme vlast-
ně s  pohybem nikdy problém neměli, ako-
rát do  Československa jsme potřebovali 
víza, a ty se nedávaly každý rok. Prvně jsme 
se domů dostali v roce 77 a pak až na svatbu.
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Letem světem
Kolem roku 85 se  moje fi nanční situace 
zlepšila natolik, že  už jsem nemusel opra-
vovat letadla a staral jsem se jenom o vlast-
ní majetek, o warehousy, a taky už jsem za-
čal investovat na  komoditní burze. Taky 
jsem si postavil obojživelné letadlo, co moh-
lo přistávat na moři. Spíše jsem ho zrekon-
struoval, původně bylo z  roku 47 od fi rmy 
Republic, která vyráběla za  války stíhač-
ky Thunderbolt. Bylo to krásný éro, letěl 
jsem s ním až do Kanady, proletěl celou Již-
ní Ameriku… Už jsem na  cestování prostě 
měl. S  cestovkou i  vlastním letadlem. Ces-
tovali jsme tak se ženou, ale i bez ní, s ka-
marádem. Viděl jsem tak například Mexiko, 
Belize, Karibik, Bahamy, Costa Ricu, Haiti…. 
Se ženou jsme poprvé, když jsme dostali ob-
čanství, a tehdy ještě bez peněz jeli do Me-
xika po stopách Mayských památek. To bylo 
v  roce 76, tehdy to tam bylo takový drsný, 
dnes už je to takový Disneyland. Třeba dnes 
známé pyramidy Chichém Itza jsme museli 
hledat v džungli a doptávat se na ně míst-
ních. V tu dobu žena dělala art direktorku 
v různých nakladatelstvích, tak se třeba ne-
mohla na místě dlouho zdržet jako já. Paní 
Jana sama doplňuje: Tím, že  jsem dělala 
užitnou grafi ku, a toho si ve Státech oprav-
du vážili, mohla jsem tam pracovat ve svém 
oboru vlastně od začátku.
Cesta, která můj život zásadně ovlivni-
la, byla do Nepálu. Právě tam jsem se  roz-
hodl uspořádat vlastní leteckou expedici. 
Nakonec jsem podnikl dvě – v  roce 1993, 
kdy se  nám nepodařilo kvůli selhání mo-
toru a  zřejmě špatnému benzínu splnit si 
cíl, podruhé v  roce 2000. To už se  vše po-
dařilo a  přeletěl jsem s  motorovým závěs-
ným kluzákem Annapurnu. Motorové roga-
lo, kterým se přelet uskutečnil, resp. motor 
jsem si musel zkonstruovat. Ale nebyl jsem 
samozřejmě v  expedici sám, pokaždé nás 
bylo kolem čtrnácti. Poprvé jsme byli tři pi-
loti, podruhé čtyři. Na té druhé byli konkrét-
ně Jirka Zítka, Zbyněk Adam z  Nymburka, 
ale třeba i má ségra Alexandra Tillingerová.

Každou nohou na jiném kontinentu
Kolem roku 92 jsem se začal domů do Čech 
vracet častěji a  na  delší dobu. Už jsem byl 

v  takové fázi, že  jsem si mohl dovolit od-
jezd z Floridy na 3 měsíce a o byznys se sta-
rala sekretářka nebo sekretář. To jsem prá-
vě býval i na chatě v Mukařově a začal jsem 
pátrat, kde by se dalo vybudovat malé leti-
ště. Obcházel jsem tehdy s fl aškou předse-
dy družstev a starosty, aby na mne pamato-
vali, až budou něco prodávat. No a tady byl 
likvidátor místního JZD, díky kterému jsem 
si tady tedy mohl koupit pozemek a hned 
jsem na něm vystavěl hangár. V tu dobu ješ-
tě bydlení ne. „To byl prostě jeho sen, aby 
měl letiště a vedle něho i bydlel“, doplňu-
je manželka a pokračuje: „Ale já jsem tady 
spokojená, mohlo to dopadnout mnohem 
hůř! Měl v plánu například zůstat na Floridě 
u nějakých pramenů, nebo kdesi na ostro-
vech. To jsem byla nešťastná. U tohoto plá-
nu jsem si říkala – bezvadný!!!“
Tak jsme se tu postupně zabydlovali, rozši-
řovali a zapojil jsem se tu do práce kolem le-
tadel. Vždycky jsem ale byl část roku pořád 
v Americe. Nebýt COVIDu jsem tam i teď – 
dům jsme sice už prodali, ten by se nám ne-
vyplatilo tam držet, ale na Floridě máme byt 
a trávíme tam vždycky zimu. Teploty tam ni-
kdy nejdou pod nulu.

Rekord začíná v knedlíkárně
V  Čechách jsem začal dělat šéfa národní-
ho mančaftu a  představitele FAI, což je 
Mezinárodní letecká federace, my patří-
me do  sekce 10, Microlights and Paramo-
tors. Jedním z  důvodů téhle mojí angažo-
vanosti bylo, že  jsem uměl dobře anglicky. 
Já jsem byl vlastně jako zástupce pro Čes-
kou republiku, sekce CIMA, jinak je zástup-
cem Český aeroklub, ale ten se stará o velký 
éra. Dělal jsem tam deset let. Jinak v rámci 
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soutěží pořádaných pod hlavičkou FAI ne-
jde o  akrobacii, ani jen o  rychlost, ale na-
příklad o  navigaci, ekonomii, přesnost při-
stání, disciplín je spousta. Já osobně mám 
šest platných světových rekordů. Jako pří-
klad – v  roce 2009 jsme s  mou spoluletky-
ní  Olgou Záluskou vystoupali do 6 tisíc me-
trů nad zem za 19 minut a 32 sekund, nebo 
o rok později, také s ní, se nám povedl re-
kord do výše 8 072 metrů. Několikrát jsem 
byl taky vyhlášen nejlepším leteckým spor-
tovcem LAA ČR (Letecká amatérská asocia-
ce) za rekordní výkony v ultralehkém létání. 
Svůj první rekord 33  minut jsem ani nevě-
dět, že dělám. Letěl jsem tehdy s dcerou dě-
lat vejškovej rekord a udělali jsme i rekord 
ve stoupání, a to jsme cestou dvakrát zasta-
vili. Tenhle rekord někdo sice překonal, ale 
pak jsem ho zas překonal já.
„Můžu říct, jak to bylo s tou knedlíkárnou? 
Že  rekordy začínaly v  knedlíkárně?“, ptá 
se žena a pokračuje. Když plánujete vystou-
pat do výšky, kde už je opravdu zima, mu-
síte se předem hodně obléknout. Když jste 
dole na zemi, než na sebe všechno nabalíte 
a ty helmy a přístroje k tomu, tak se straš-
ně se potíte. Rekordy se dělaly v Milovicích. 
A Honza přišel na to, že  je tam knedlíkár-
na, co má velikej chlaďák, takže se oblíka-
li v něm a pak rychle sedli do rogala a vyle-
těli. No, to jinak nešlo, (pokračuje manžel), 
v té výšce je třeba –40 stupňů a ještě k tomu 
fouká. Než hlavně připojíte ty přístro-
je, třeba na  měření kyslíku v  krvi… Tohle 
bylo řešení… A  když se  to srovná třeba 
s těma Himalájema, tam je paradoxně tep-
lo větší, v  té výšce, tam je vyzařování vod 
země. Když stoupáte nahoru, tak každých 
1 000 stop, což je 300 m, je to o 2 stupně 

dolů. V Himalájích se sluníčko odráží od hor 
a je tam o 10–15 stupňů tepleji než ve stej-
né výšce u  nás. Můj největší problém byl 
to, že jsem dýchal moc studený kyslík, fl aš-
ka byla tak ochlazená, že po expanzi v re-
gulátoru to mohlo mít teplotu i –80. Takže 
jsem si zkonstruoval vohříváček a pak už to 
bylo v klidu.

Nudit se není kdy
No a  teď v  ČR stárnu…(směje se). Zrovna 
píšu článek o  letectví a moc mi to nejde… 
psaní totiž není má parketa. Kvůli zádům už 
toho moc nezvládnu, cestování mě už ne-
láká, vždyť jsem skoro všude byl – od Ant-
arktidy po Mikronésii. Potápěl jsem se  tře-
ba i na Hornově mysu, na Falklandech – tam 
jsme byli jako první loď po  válce, všech-
no kolem bylo zaminovaný…. A  o  víken-
dech lítám na různé letecké srazy, vylepšuju 
éra, mám tři, jak víte, nebo jak mne může-
te vídat, nejčastěji s Kondorem nebo se Si-
riusem. „No, a  já maluju, dělám keramiku 
a  nějaký čas nám zabere vnuk“…doplňuje 
manželka Jana.
Manželům Bémovým jsme za fascinující po-
vídání poděkovali, ale určitě se s nimi nelou-
číme. Až  bezpečnostní situace dovolí, rádi 
bychom umožnili i  veřejnosti poslechnout 
si zajímavé zážitky Jana Béma z  cest, a  to 
především těch do Nepálu. Zájemci se také 
mohou v  mezidobí seznámit s  dokumen-
ty z obou expedic – Flying Fools, Himalaya 
High 1993 a  Annapurna High 2000. Druhý 
zmíněný je možno si zapůjčit na DVD také 
v doubravčické knihovně.

Text: Kristýna Holubová
Foto: Kateřina Fabianová

a archiv
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INFORMACE

Pandemie koronaviru 
dopadá i na obecní 
rozpočty
V  důsledku pandemie koronaviru přichází 
vláda s různými opatřeními, mezi než patří 
i široká škála úlev v daňové oblasti.
Tyto úlevy však znamenají značný výpadek 
veřejných fi nancí, což se negativně projevu-
je i na obecní rozpočty.
V  nedávné době například Ministerstvo fi -
nancí ČR odložilo splatnost daně z  nemo-
vitosti na  1.4.2021, aniž by tuto záležitost 
konzultovalo s  územními samosprávnými 
celky. Výnos daně z nemovitosti je celý ur-
čen pro obecní rozpočty. Odložením její 
splatnosti došlo ke značnému výpadku pří-
jmů z rozpočtu všech obcí, který není vládou 
nijak nahrazen. Ministerstvo fi nancí rovněž 
o měsíc posunulo splatnost daně z příjmů, 
což bude také znamenat odklad příjmů pro 
obecní rozpočty. Na  obecní rozpočty tedy 
dopadne v roce 2021 pandemie minimálně 
tím, že  rozpočtované příjmy dostane obec 
se značným zpožděním, přičemž lze předpo-
kládat, že budou i nižší než v předchozích 
letech. Toto vše může mít dopady do oblasti 
plánovaných investic obce apod.
V  případě Doubravčic konkrétně výše uve-
dené znamenalo za  rok 2020 příjem o  cca 
1,5 mil. Kč nižší…

• podání vůči státní správě – např. ohlášení 
živnosti do  registru živnostenského pod-
nikání

• základní registry – např. výpisy ze základ-
ních registrů, nebo podání žádosti o změ-
nu údajů

• datové schránky – např. žádost o  zříze-
ní datové schránky, žádost o zneplatnění 
přístupových údajů a vydání nových, atd.

• konverze na žádost a související služby – 
Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích 
doložek

• zprostředkovaná identifi kace osoby

Za  výpis je dle ustanovení zákona číslo 
634/2004 Sb., o  správních poplatcích, vy-
bírán poplatek 100,- Kč za  první a  50,- Kč 
za každou další započatou stranu.
Poplatek se platí na místě v hotovosti.

Co je to CzechPoint?
http://www.czechpoint.cz/web/index.php

CzechPoint

V  úředních hodinách (v  případě potřeby 
se  lze domluvit telefonicky i  mimo úřed-
ní hodiny) nabízí pracoviště CzechPoint 
na  Obecním úřadě v  Doubravčicích tyto 
služby:
• výpisy z  informačních systémů veřejné 

správy – např. výpis z Rejstříku trestů nebo 
Katastru nemovitostí
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Dětská školička Ledňáček
V Edenu 165, Doubravčice 282 01
Telefon: 605 878 825, 720 332 030

www.ms-lednacek.cz

INFORMACE

POZOR, POZOR, HLÁŠENÍ!!!

Oznamujeme všem, že v naší školičce máme 
místa pro holky i kluky
od 1. roku do 7. let.
U nás se platí pouze prochozené dny.
Pište, volejte, přijďte se  podívat, rádi Vás 
uvidíme.
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DOUBRAVČICE V ZRCADLE DĚJIN
Dvojice adresá�" jako p�ísp�vek 
k mladším d�jinám Doubrav�ic

HISTORIE

V dnešním historickém exkurzu se díky dvoji-
ci dobových adresářů ohlédneme do 20. sto-
letí, což je období jistě velice zajímavé 
a blízké, ale pro mě literárně mladé, jemuž 
se  bráním a  tuto etapu ponechávám k  dů-
kladnému zpracování raději budoucím gene-
racím. Poprvé se díky těmto tištěným adresá-
řům podíváme do Doubravčic roku 1912, čili 
do  doby Rakouska-Uherska krátce před vy-
puknutím 1. světové války a druhý obrázek 
obce nahlédne do roku 1939 do doby Protek-
torátu Čechy a Morava, kdy byla naše vlast 
okleštěna a obsazena nacistickými okupanty.

Dostal se mi před lety do rukou Místopisný 
adresář království Českého od Aloise Chyti-
la z  roku 1912, jež zajímavě popisuje obce 
rakouského mocnářství krátce před vypuk-
nutím světové války. Účelem adresáře bylo 
poskytnout úřadům, fi rmám a  institucím 

aktuální přehled o  tehdy dostupných služ-
bách a řemeslech ve městech a na venkově. 
Zde se můžeme setkat se jmény, které v obci 
žijí dodnes.
DOUBRAVČICE. Hned v  úvodu se  Chytilo-
vi podařila k obci přiřadit menší geografi c-
ká chyba, obec popisuje jako vesnici o 620 
obyvatelích české národnosti, skládají-
cí se z 322 obyvatel Dobročovic a 285 oby-
vatel Květnice, kde nesouhlasí demogra-
fi cký součet. Jako laskaví čtenáři chápeme, 
že k řádění tiskařských šotků docházelo, do-
chází a docházet bude a proto věc uvedeme 
na pravou míru. Ve skutečnosti by na tom-
to místě mělo být uvedeno, že  Doubravči-
ce tvořila obec Doubravčice s 395 obyvateli 
a  místní část (osada nebo kolonie) Maso-
jedy s  225  obyvateli, což nám dává součet 
620 obyvatel. Nejbližší pošta a  zdravotní 
obvod byly pro místní obyvatele dostupné 

Obr. 1 – Pohlednice obce Doubravčice vydaná roku 1900 (Podlipanské muzeum Český Brod)



35

HISTORIE

ve Škvorci, nejbližší telegrafní spojení a vla-
kové železniční spojení byly dostupné v Ou-
valech (Úvalech) a obec byla přifařena pod 
Římskokatolickou farnost na Hradešíně.
Pro rok 1912 měla obec předepsané daňové 
přirážky ve výši 60 % pro obec a 18 % pro 
školu. K obecnímu majetku patřila pole, les 
a 2 domky. Obec vykazovala 6 000 rakous-
ko-uherských korun dluhu. Obecní zastu-
pitelstvo ustanovené 7. září 1910 tvořil sta-
rosta  – Alois Pačes (rolník) společně se  2 
radními – Václav Drahota (rolník) a Franti-
šek Šmíd (rolník) a  devítičlenný obecní vý-
bor – Antonín Černý (rolník), Václav Červen-
ka (rolník), František Kopecký (domkář), Jan 
Malý (rolník), Josef Pačes (rolník), Jan Pro-
cházka (rolník), Josef Šámal (rolník), Franti-
šek Vaňásek (domkář) a Václav Žalud (dom-
kář). Automatickým členem zastupitelstva 
byl také tzv. virilista (největší daňový plát-
ce obce), což byl kníže Jan II. Lichtenštejn. 
Mezi obecní zaměstnance patřil tajemník – 
Emanuel Kváča a obecní sluha – Alois Miš-
kovský. 
V  obci stála III. třídní obecná škola, kte-
rou vedl řídící učitel  – Emanuel Kváča, 2 

učitelé  – Josef Navrátil a  Bohumil Karafi át 
a  industriální učitelka (ruční práce, řemes-
la) Anastázie Slavíková. Dále v  obci fun-
govala tzv. neobmezená kampelička (ban-
kovní spořitelna s  ručením neomezeným) 
pod názvem Spořitelní a  záložní spolek 
pro Doubravčice, jejíž představenstvo vedl 
starosta – Josef Pačes; náměstek starosty – 
František Krčmář (rolník) a 3 členové Fran-
tišek Šmíd (rolník), Josef Stoklada (rolník) 
a Josef Hozman (rolník). K jeho jednání byli 
způsobilí 2 členové představenstva. Kníže-
cí velkostatek Lichtenštejnů řídil Velkosta-
tek Kostelec nad Černými lesy, představoval 
především okolní lesy a lesní revír spravoval 
lesní – Josef Schwarz.
Ve  vsi provozovali řemesla a  služby tito 
podnikatelé: cihlář  – Karel Olmer (Maso-
jedy čp.  35); 5 hostinců  – Bohumil Beran 
(Doubravčice), Václav Skořepa (Doubrav-
čice), Karel Novák (Doubravčice), Antonín 
Pačes (Doubravčice) a  Josef Langšádl (Ma-
sojedy). Zde nutno uvést, že i zde šotek řá-
dil a u jména Karla Nováka chyběla část pří-
jmení; 1 kolář  – Václav Borovský; 3 kováři 
a  podkováři  – Antonín Bárta (Masojedy), 

Obr. 2 – Pohlednice obce Doubravčice vydaná kolem roku 1910 (Archiv Daniela Hromádková)
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Jan Barták (Doubravčice) a  Alois Pobuda 
(Doubravčice); 1 krejčí  – Marie Kosino-
vá (Doubravčice); obchod dobytkem  – Jo-
sef Pfeffer (Doubravčice); 4 obchody smí-
šeným zbožím – Josef Langšádl (Masojedy), 
Kateřina Lulová (Doubravčice), Josef Pfeffer 
(Doubravčice) a Josef Poláček (Masojedy).
O poznání stručnější druhý Adresář Protek-
torátu Čechy a  Morava pro průmysl, živ-
nosti, obchod a  zemědělství od  Rudolfa 
Mosse popisuje dvojjazyčně obec ke  konci 
roku 1939. DOUBRAVČICE byla vesnice, kte-
rá patřila pod okresní úřad a okresní soud 
v Českém Brodě, ale také pod Krajský soud 
v  Praze. Obec měla 319 obyvatel. Nejbliž-
ší vlaková železniční zastávka byla v  7  km 

vzdálených Úvalech, nejbližší poštovní úřad 
v  Přišimasech a  nejbližší telegrafní spojení 
bylo dostupné ve Škvorci. 
Ve vsi provozovali řemesla a služby tito pod-
nikatelé: 2 autodopravci – Alois Cetl a Josef 
Strnad; 1 hostinec – Bohumil Klein; 1 kolář – 
Josef Chroust; 1 kovář  – Jindřich Baštec-
ký; 1 obchod s  lahvovým pivem – František 
Souček; 2 řezníci – Karel Klein a Václav Skoře-
pa; 1 trafi kantka – Kateřina Lůlová; 3 obcho-
dy smíšeným zbožím – Josef Lacina, Kateřina 
Lůlová a Marie Navrátilová; 1 kampelička – 
Spořitelní a  záložní spolek v Doubravčicích 
s neomezeným ručením; 2 švadleny – Fran-
tiška Jarošová a Božena Krčmářová.

Jan Psota

Upozorňujeme na Sčítání lidu, domů a bytů, 
které bude probíhat na celém území České 
republiky. Rozhodným okamžikem sčítání 
se stala půlnoc z pátku 26. 3. 2021 na sobo-
tu 27. 3. 2021.

Sčítání probíhá dvěma způsoby:
1. ONLINE – od 27. 3.  2021 do 11. 5.  2021 
prostřednictvím elektronického formulá-
ře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní 
aplikaci.
2. LISTINNOU FORMU – kdo se  nezúčast-
ní online formou, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajištují 
sčítací komisaři. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat zdarma v předtištěné obál-
ce prostřednictvím schránek České pošty 
nebo odevzdat na  poště v  Českém Brodě, 

Kostelci nad Černými lesy či Říčanech. V pří-
padě potřeby je k dispozici telefonní infolin-
ka 840 30 40 50.

Přidělenou sčítací komisařkou pro naši 
obec je Daniela Kalfasová, č. průkazu 
90-08-09437, kontaktní místo Pražská 455, 
Kostelec nad Černými lesy.
Kompletní informace naleznete na
www.scitani.cz.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021
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SPORTOVNÍ AGENTURA 

WWW.HEJBEMESE.CZ 

Pořádá příměstské tábory 

v červenci a srpnu 2021 

 TERMÍNY 

5.7. 2021 – 9.7.2021 

12.7.2021 – 16.7.2021 

9.8.2021 – 13.8.2021 

 

MÍSTO 

Doubravčice – areál 

Komunitní školy - červenec 

Český Brod  - srpen 

 

  

    

“SVĚT NINJŮ” 
 

LOV K JE U E , BOLEST 
JE JEHO MISTREM. NIC 
SE NENAU ÍŠ BEZ 
MISTRA…” 

Diogenés ze Sinóty 

  

O 

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  

Vydej se s námi na 

dobrodužnou misi a osvoj 

si životní styl asijských 

bojovníků. 

PRO KOHO JE TÁBOR URČEN 

Tábor je vhodný pro všechny děti 

ve věku 6 - 15 let. Na cestě 

skutečných ninjů Tě čeká 

dobrodružství. Osvojíš si pravidla 

  

skutečných ninjů a uvidíš ukázky 

bojového umění a také Tě naučíme 

připravit čaj na japonský způsob. 

Kromě toho Tě čeká celá řada her 

a dalších sportů – jako je parkour, 

pro holky tanec a aerobic, skákání 

přes švihadlo, floorball atd. 

Zkrátka celý týden budeš pořád v 

pohybu. 

Možnost také přespání v případě 

zájmu. 

INSTRUKTOŘI 

O Vaše děti se budou starat zkušení 

instruktoři – učitelé s dlouholetou 

praxí a nadšením pro pohyb a dale 

jejich pomocní asistenti – studenti, 

kteří se již aktivně zapojují do vedení 

kroužků. 

Pokud se tábor na základě 

vládních nařízení nebude konat, 

garantujeme 100% vrácení peněz. 

  

CENA 

1 dítě                                         2 200 Kč 

Sourozenci                                2 000 Kč 

KONTAKT 

 Roman Kosík 

 telefon: +420 721 746 947 

 email: roman@hejbemese.cz 

 www.hejbemese.cz  

 facebook: hejbemese.cz 

 

V případě zájmu nás 

neváhejte kontaktovat, 

přihlášky najdete na našich 

webových stránkách. 

Těšíme se na Vás! 
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Školka Doubravka

Vážení obyvatelé Doubravčic, rodiče, děti 
a přátelé školy,
na úvod bychom všem chtěli popřát hlavně 
pevné zdraví a  rádi bychom se  s  vámi po-
dělili o informace, jakým způsobem funguje 
školka v této době.
Jsme velmi rádi, že  školka Doubravka byla 
v provozu téměř po celou dobu pandemie. 
Celý podzim a  zimu jsme měli skoro plné 
počty dětí ve třídách. Všechny běžné dětské 
nemoci, se kterými se každoročně setkává-
me, si letos vzaly zřejmě dovolenou.
Rodičům chceme poděkovat za  výbornou 
spolupráci. Všichni se snažili dodržovat po-
třebná opatření, což se vyplatilo. Do karan-
tény se dostala za celou dobu pouze jedna 
třída, ve  které se  nákaza nerozšířila nijak 
bouřlivě.
Od září pro nás všechny byla školka místem, 
kde se žilo prakticky normálně, s minimem 
příkazů a  zákazů. Děti si užívaly běžného 
režimu, nemusely jsme jim oklešťovat pro-
gram ani mnohé aktivity. Mrzí nás, že neby-
lo možné absolvovat obecní akce jako roz-
svěcení vánočního stromu. Otevřely se nám 
však dveře pro větší kreativitu, takže vá-
noční besídku jsme si užili s dětmi i  rodiči 
venku na  setmělé zahradě, což mělo také 
své kouzlo. Spokojené byly nejen děti, 
ale podle reakcí i  rodiče. Podařilo se  nám 
uskutečnit i  některé výlety (Vánoční Lou-
čeň), některé jsme přesunuli na  jaro. Mrzí 
nás, že  bruslení letos předškolákům nevy-
šlo. Před zavřením stihli jen 2 lekce, což je 
na velké posuny a užívání si bruslení oprav-
du málo.

Celkově se  díky spolupráci všech (zaměst-
nanců, rodičů a  obce) podařilo zajistit, 
že školkových dětí se omezení týkala zcela 
neznatelně a malé děti si na rozdíl od svých 
starších sourozenců mohli ve  školce užívat 
program a  hraní s  kamarády plnými douš-
ky. Za to jsem nesmírně vděčná a ráda bych 
na  tomto místě poděkovala obci za  vstříc-
ný a podporující postoj k MŠ. Hlavní dík pak 
patří všem zaměstnancům, kteří celý chod 
školky zajišťují a „táhnou za jeden provaz“.
Pro rodiče malých dětí bude určitě důleži-
tou informací, kdy chystáme ve školce zápis 
a  jak bude probíhat. Veškeré potřebné in-
formace a dokumenty rodiče najdou na in-
ternetových stránkách školy ms.doubravci-
ce.cz v sekci zápis.
Zápis proběhne 11. 5. od  15:30 do  18 ho-
din. O  formě zápisu vás budeme informo-
vat, jakmile školka dostane instrukce od mi-
nisterstva školství. Zatím není zcela jisté, zda 
bude možné, aby zápis proběhl v  prosto-
rách MŠ nebo jako loni „na dálku“.
Přejeme vám všem krásné jaro a  hlavně 
zdraví a spokojenost.

MŠ Doubravka
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CENTRUM 
PRO RODINU

Co se děje v Dokolečku 
v roce 2021

Co se událo od minulého čísla zpravodaje?
Dokolečka víceméně funguje v  omezeném 
provozu – škola byla na začátku roku ote-
vřená jen pro 1. a 2. třídu, jen před Vánoce-
mi se na chvíli sešel celý 1. stupeň. Bohužel 
musí být skupiny oddělené, stejně tak v od-
poledním klubu, děti se učí fungovat s rouš-
kami. Všechny ostatní aktivity Dokolečka ale 
zatím nemají šanci na  obnovu – nemohou 
se scházet rodiče s nejmenšími dětmi, nelze 
pořádat žádnou veřejnou akci ani jiné vol-
nočasové aktivity.

REKONSTRUKCE KLUBU KOMUNITNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ (podpořeno IROP) – začátkem 
října proběhla kolaudace prostor, nicméně 
vzhledem k lockdownu jsme začali klub ko-
munitního vzdělávání využívat až v prosinci
- provoz je omezený, ale už běží etapa udr-
žitelnosti projektu
- díky novým prostorám, můžeme vzdělávat 
děti v oddělených skupinách a dodržet tak 
nařízení vlády
- maximální kapacita prostor je 45 dětí

POKRAČUJE
• 3. rokem projekt DĚTSKÝ KLUB DOKO-

LEČKA (odpolední klub=družina) – zatím 
také v omezeném provozu

• 1. rokem projekt PODPORA NEZISKO-
VÝCH ORGANIZACÍ VE STŘEDNÍCH ČE-
CHÁCH (pod MAS Podlipansko, Pošem-
beří) – možnost vzdělávání zaměstnanců 
i dobrovolníků v  rámci organizace, nové 
aktivity pro zpestření nabídky volnočaso-
vých aktivit

PRÁZDNINY V DOKOLEČKU 3. sezona
pro rok 2021 připravujeme tyto tábory:
• 19.–23. 7. příběh a život ve starém Japon-

sku – výtvarně dějepisný tábor (s  příbě-
hem)

• 2.–6. 8. Výtvarný tábor pro mladší a starší 
děti – výlet do včelího království

• 26.-30. 7. mimo projekt samostatně fi nan-
covaný Summer camp možnost polodenní 
i celodenní docházky ve spolupráci s jazy-
kovou školou Mortimer

• 5.-9. 7. a 12.-16. 7. ve  spolupráci s orga-
nizací HEJBEMESE.CZ (Roman Kosík) by-
chom rádi nabídli sportovní tábory „Svět 
ninjů“: program rozdělený podle zájmu – 
Florbal, Parkour, Tanec

• - na webu naleznete odkaz na  rezervaci 
místa na táborech a další podrobnosti

ZPRÁVY Z KOMUNITNÍ ŠKOLY

AKTUÁLNĚ PRO ZÁJEMCE
O VZDĚLÁVÁNÍ V DOKOLEČKU – 
1. a 2. STUPEŇ
Jelikož nepatříme do  systému registrova-
ných škol, neprobíhá u  nás klasický zápis. 
Zájemci mají možnost individuální konzul-
tace a náslechů ve třídě.
Probíhá to ideálně tak, že  se  nejdříve při-
jedete podívat, jestli se Vám bude prostře-
dí zamlouvat, jestli na  Vás budeme půso-
bit dobře my, průvodkyně, jestli budete mít 
opravdu chuť do  této naší „školičky“ cho-
dit. Když přijedete v čase mimo vyučování, 
tak budeme mít určitě větší prostor na po-
vídání, Vaše i naše otázky a oťukání se. Po-
kud bude první dojem ok, pak se můžeme 
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domluvit i na návštěvě přímo ve výuce. Ter-
mín je potřeba si domluvit alespoň týden 
před plánovanou návštěvou.
Náhledy do  výuky: řešíme individuálně, 
ale omezujeme na  maximálně 2x za  měsíc 
(v současné chvíli není možné kvůli vládním 
opatřením).
Předpokládáme, že budeme moci pro příští 
rok nabídnout cca 10 volných míst pro prv-
ňáčky a cca 4 místa pro zájemce o 2.stupeň.
Při výběru dětí posuzujeme zejména:
• přístup rodičů ke vzdělávání dětí
• „genderovou“ vyváženost (vyrovnaný po-

čet chlapců a dívek)
• chování dítěte ve  skupině ve  zkušebním 

dnu/týdnu (týká se jen 1. stupně)
• ročník, do  kterého nastupují (přijímáme 

děti od 0. do 7. třídy)
Přihlášky nových zájemců o  členství v  Klu-
bu komunitního vzdělávání přijímáme 
do 20.4.2021 (pořadí přijetí přihlášek nehra-
je v přijímacím řízení roli).

1.stupeň:
Novinkou je tzv. ZKUŠEBNÍ TÝDEN, kdy 
se skupinka dětí zájemců o první třídu (příp. 
nultý ročník) začlení do  programu školy. 
Slibujeme si od toho, že více poznáte pro-
středí, průvodce, fungování, a my zase vás 
a vaše děti. Proto máte-li o vzdělávání u nás 
zájem a ještě jste nepodali přihlášku, ozvě-
te se, ať vás můžeme včas kontaktovat s in-
formacemi o  průběhu týdne na  zkoušku. 
Absolvování zkušebního týdne je jednou 
z podmínek následného přijetí vašeho dítě-
te/vašich dětí.
• zkušební týden bude probíhat v termínu 

26.–30. 4. (pokud situace dovolí)
• zájemci o přijetí do jiných ročníků (2.–5.) 

by měli absolvovat zkušební den ve škole 
ve skupině svých vrstevníků

2.stupeň:
Podmínkou přijetí je:
• absolvování přijímacích pohovorů: 30 mi-

nut bychom rádi mluvili s rodiči/rodičem, 
30 minut s dítětem, v 2. polovině března
rodiče: zajímá nás přístup ke  vzdělává-
ní dětí, zkušenosti s  jiným než klasickým 
vzděláváním, očekávání výstupů, spolu-
práce a fi nanční možnosti

dítě: povídání si o studijním plánu, který 
by mělo mít připravený a  do  15. března 
odevzdaný/odeslaný do Dokolečka

• vypracovaný plán studia (dítě) – zadání 
najdete na webu v sekci 2. stupeň (http://
komunitniskola.dokolecka.cz/uvodni/ 
2-stupen)

• podpis dohody o očekávaných výstupech 
(rodič) – při pohovorech s dohodou bude-
te seznámeni

Do 15. 5. budete vyrozuměni, zda jsme vaše 
dítě ke vzdělání v naší škole přijali.
Vzory přihlášek je možné si stáhnout v sek-
ci dokumenty. Povinné přílohy k  přihlášce 
není nutné dodat do  uvedeného data, to 
jsou formality, které můžeme řešit společ-
ně i po přijetí dítěte ke vzdělávání. Důležité 
je, aby dítě absolvovalo zápis na jakoukoliv 
základní školu zapsanou v rejstříku školství. 
Z hlediska nutných příloh dále doporučuje-
me brzké objednání do  pedagogicko-psy-
chologické poradny, bez tohoto doporučení 
není možné zažádat o  individuální vzdělá-
vání.
Těšíme se  na  nové zájemce, kteří obohatí 
naši komunitu!

KONTAKTY:
www.dokolecka.cz
komunitniskola.dokolecka.cz
centrumprorodinu@dokolecka.cz
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Příští DZ č. 47 vyjde v říjnu 2021 – uzávěrka 31. 8. 2021

Řádková inzerce je pro občany zdarma, stejně tak oznámení, gratulace a kulturní akce. Firemní
inzerce je placená. Odmítnuta bude inzerce neetická, v rozporu s dobrými mravy, zjevně klama-
vá či v nesouladu s obchodními zvyklostmi, poškozující práva nebo chráněné zájmy jiné osoby.
Inzerce kontakt: info@doubravcice.cz; OÚ Doubravčice, Obecní 94

CENÍK ČB INZERCE: 1/1 A5 – 800 Kč, ½ A5 – 400 Kč, ¼ A5 – 200 Kč vč. DPH
CENÍK BAREVNÉ INZERCE: 1/1 A5 – 1600 Kč, ½ A5 – 800 Kč, ¼ A5 – 400 Kč vč. DPH
Upozornění pro inzerenty: Každý inzerát, který není zaslán k uveřejnění v tiskové předloze, je zpoplatněn 
částkou 150–300 Kč dle náročnosti zpracování do tisku. Případně lez dojednat další grafi cké práce za zvýhod-
něných podmínek. Ceník inzerce je platný od 1. 4. 2021.

MUDr. Michal Slaný
Ordinace : Nebeská 292, 282 01 Doubravčice
Tel: 775 404 185
E-mail: ordinace.doubravcice@gmail.com
www.lekardoubravcice.webnode.cz
Ordinační hodiny: 
PO: 8–13, 14–19 objednaní pacienti
ÚT: 7–12, 13–17 objednaní pacienti
ST: 8–13, 13–16 objednaní pacienti
ČT: 7–12, 13–17 objednaní pacienti
PÁ: 7–12

Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku 
(článek, fejeton, povídka, úvaha, báseň, 
podnět, oznámení, pozvánka, gratulace, 
vzpomínka, reportáž, fotografi e apod.), 

zašlete jej na e-mailovou adresu: 
info@doubravcice.cz, adresu OÚ: 

Obecní 94, 282 01 Doubravčice, odevzdejte 
v kanceláři OÚ, či v Potravinách vždy 

v souladu s příslušným datem uzávěrky 
relevantního čísla Doubravčického 

zpravodaje. Děkujeme!

Jsme zavedená logistická společnost  
působící dlouhodobě na českém trhu  a převážně se 

specializujeme na rozvoz v potravinářském průmyslu.

HLEDÁME ŘIDIČE sk. B, C
 rozvoz zboží po Praze a blízkém okolí 

 vozidla s hydraulickým čelem 
 jízda se závozníkem 

Nabízíme:
 nadprůměrné finanční ohodnocení 

 práce Po až Pá 
Kontakt: pí Nováková – 770 144 241Kontakt: Michal Pazderec – 777 358 530
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 na návsi u obecního úřadu 
Pondělí – pátek 6 – 12 
Sobota   7 – 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
             
 

 Čerstvé pečivo, svačinové housky, párky v rohlíku, chlebíčky,  
pomazánky, sýry, uzeniny 

 Chlazené a mražené zboží 
 Alko a nealko nápoje 
 Základní sortiment drogerie 
 Noviny, časopisy, pohlednice, pamětní mince a brožury obce 
 Objednávky studené kuchyně (chlebíčky, jednohubky, obložené mísy) 
 Výroba dárkových košů 
 Prodej propan-butanových lahví (10 kg – 350 Kč, 2 kg – 100 Kč) 
 Individuální objednávky zboží (24 hodin) 
 Pro potřebné - nákup po telefonu a rozvoz v obci zdarma 
 Zapůjčení pivních setů a výčepního zařízení 
 Výdejní místo 

Doubravčického zpravodaje 
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Prodej PNEU

 

www.autodoprava-hovorka.cz
www.autoservis-hovorka.cz


