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Křest
knihy o obci



  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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Veřejné prostranství, zeleň
Od  počátku října máme podanou žádost 
na dva projekty zeleně do obce a  to na akci 
„Nová liniová vegetace v  obci Doubravčice“, 
se kterou se budou realizovat interakční prv-
ky nové veřejné zeleně (uliční stromořadí), 
liniové (skupinové) výsadby dřevin, jako jsou 
stromořadí. Zakládá nové krajinné prvky a re-
alizuje výsadby posilující ekologicko-stabili-
zační funkce urbanizovaného území. Druhým 
podaným projektem je pak akce „Revitalizace 
alejí v katastru obce Doubravčice“. Cílem pro-
jektu je posílení přirozených funkcí intenzivně 
obhospodařované zemědělské krajiny formou 
výsadby nových vysokokorunných alejí podél 
polních cest a místních komunikací a doplně-
ní struktury stávajících alejí autochtonními 
druhy. Vysazeny budou tři nová stromořadí 
alejových stromů a čtyři stávající aleje budou 
doplněny bodovou výsadbou v  celkové délce 
3 922 m. Celkově bude vysazeno 317 ks stro-
mů. Výsadby alejí vnesou stabilní dřevinou ve-
getaci mezi velké bloky orné půdy a posílí při-
rozenou funkci bioty v  silně urbanizovaných 
částech katastru.
Další projekt, který je teprve ve  fázi „vyjad-
řovaček úřadů“ a  s  kterým počítáme položit 
na  fond do  konce roku, je akce „Akumulace 
dešťových vod pro obec Doubravčice“, se kte-
rou vyřešíme akumulaci dešťových vod s jejich 
následným využitím pro zálivku, a  to hned 
na  třech místech – pro zeleň před Kulturním 
domem, zahradu v MŠ Doubravka a fotbalové 
hřiště. Ve všech třech případech budou vybu-
dovány na zmíněných místech akumulační ná-
drže s obsahem 30 m3, které pak budou sloužit 
k  zálivkám dřevin a k  zavlažování travnatých 
ploch.
Poslední větou pak doplním, že do konce října 
došlo i  k  doplnění zašlých ovocných stromků 
z jarní výsadby…
…a že  mou výzvu na  úpravu veřejných částí 
před ploty majitelů z minulého čísla
(Nabízím každému z Vás, že na náklady obce 
odvezeme přebytečné výkopky, dodáme po-
třebné množství zeminy, nebo kačírku, popř. 
po dohodě i nějaký ten keř. Jediné, co po vás 
chci, jsou vaše ruce, trochu toho volného času 
a  chuť podílet se na vzhledném okolí vašeho 
domu. Může se takto domluvit i třeba celá ulici 
a věřím, že návraty domů pak budou o hodně 
veselejší, a hlavně bude to vizitkou nás všech. 

Je samozřejmě jednoduší křičet do světa, že je 
to obecní, ale …)
vyslyšelo pouze PĚT zájemců z celé obce! Ne-
chce se mi ani psát, o čem to svědčí…

Chodníky
Přípravné práce na  dostavbě chodníků samo-
zřejmě stále pokračuji. Z kraje měsíce října nám 
bylo vydáno stavební povolení na obě připra-
vované akce a v polovině měsíce byly podány 
žádosti na fi nancování ze SFDI též na obě akce. 
Teď máme čas zhruba do února příštího roku, 
kdy se  dozvíme, zda byly akce podpořeny, 
případně za jakých podmínek. Stále tak platí, 
že  v  případě podpory budeme schopni začít 
s realizací na jaře, tak jak jsem již avizoval…

Komunikace
S  tímto číslem si můžu odškrtnout další opra-
vené ulice v  naší obci. Nových povrchů se  tak 
dočkaly plánované ulice „U  Lázného potoka, 
V Edenu a Třešňová“. S novým rokem pak plá-
nujeme vybudování komunikace „Nad Lomem“ 
a  rekonstrukci ulic „K  Jízdárně, K  Zámkům 
a K Rybníčku“ Současně se snažíme i o instalaci, 
nebo budování nových tras veřejného osvětlení. 
Do konce roku tak už konečně (doufám) rozsví-
tíme ulice „Slepou, Pod Vodárnou, Na Čtvrtích, 
Třešňovou a Na Číhadlech“.

Vrty + ČOV
Stavíme!!! V  září nám konečně doběh-
la náročná veřejná soutěž a  na  konci října 
po  všech možných lhůtách podepisujeme 
Smlouvu o  dílo a  okamžitě začínáme stavět. 

Slovo úvodem…
STAROSTA INFORMUJE
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Je pravděpodobné, že  práce na  čas opět za-
staví zimní počasí, ale jestli bude zima taková, 
na  kterou jsme zde zvyklí, nebude odstávka 
na dlouho. Práce by dle smlouvy měly trvat cca 
rok, ale začínáme nejdříve s  úpravnou vody 
a připojením našich vrtů a  to si myslím, že  je 
prioritou číslo jedna. Více o  průběhu stavby 
tedy v dalším čísle.

Volnočasové aktivity
O probíhající výstavbě nového multifunkčního 
hřiště vedle školky se  aktuální informace do-
zvíte na  jiné stránce tohoto čísla a  já jen do-
plňuji, že  to bude velká paráda, až  to bude 
všechno stát. Dovoluji si pouze požádat širo-
kou veřejnost o to, že až hřiště bude funkční, 
bude záležet na každém z nás, jak dlouho nám 
vydrží.

Co se týká rekonstrukce fotbalových kabin, tak 
zde bohužel nic nového. Jediné, co může při-
spět ke zkvalitnění hrací plochy, jsem už zmínil 
v prvním odstavci.

Jinak stále platí, že studnicí informací je Obec-
ní úřad.
Přeji také všem krásné prožití Vánočních svát-
ků, klidné vykročení do Nového roku a na ně-
kterých z  plánovaných akcí se  těším na  vidě-
nou…

Jarda Prkno

STAROSTA INFORMUJE

Pod	kování 
starosty…
V tomto čísle Zpravodaje bych velice rád podě-
koval všem, kteří se jakkoliv zasloužili o přispě-
ní lepšího žití v naší obci a věnují tomu i svůj 
volný čas.
Vezmu-li to vzestupně tak obrovské poděko-
vání a  zasloužený respekt patří Haničce Po-
hořalové, která byla léta tou, která udržovala 
při životě naší Obecní knihovnu. Vzhledem 
k  tomu, že  se  to s  koncem roku rozhodla už 
defi nitivně „zabalit“, patří jí za to opravdu ve-
likánské Díky!!!
Dalším, před kým smekám, je náš fotbalový 
potěr – Mladší přípravka, které se  po  roční 
existenci podařilo získat historický první mís-
to a tím i zlatý pohár v pěti turnajích za účasti 
dalších čtyř obcí. Poděkování tím samozřejmě 
patří i celému realizačnímu týmu (Josef Veselý, 
Petr Čadina, Honza Stárek – trenéři a Jaruška 
Veselá – provianťák).
Veliké poděkování tímto činím i paní Markétě 
Holé Miškové a Honzovi Psotovi, kteří se spolu 
s  dalšími zasloužili o  vydání první komplexní 
publikace o naší obci, knize „Doubravčice nad 
říčkou Šemberou“, která se stala žádanou nejen 
mezi obyvateli Doubravčic, ale i v širokém okolí.
Poděkování patří i  mojí kolegyni, místosta-
rostce Kristýně Holubové za  pomoc s  pomy-
slnými otěžemi našeho úřadu a za organizaci 
společenských akcí, které Doubravčice zapisují 
do paměti široké veřejnosti.
Díky rovněž patří Martinovi Kubicovi a  všem 
zaměstnancům Technických služeb, kteří dá-
vají této značce čím dál zvučnější jméno, paní 
Ivě Pášové – účetní obce za pevné nervy, kte-
ré se mnou musí mít. Katce Fabianové, která 
se  po  roce fungování v  administrativě naše-
ho úřadu pomalu, ale jistě stává mou pravou 
rukou, protože musí řešit veškerou tu úřední 
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TECHNICKÉ SLUŽBY 
OBCE DOUBRAVČICE s.r.o.

Tel.: +420 776 883 903, e-mail: ts@doubravcice.cz, web: ts.doubravcice.cz

NABÍZÍME SLUŽBY:
• držba zeleněúúd

• ráva vodovodů a kanalizacíssp

• rostředkovatelská činnostzp
kéhokoliv druhu  jjak

• mní práce, autodopravazem

• yřízení stavebního povolenívvvvvyvyvyvy

• eoprácegegegegggegg

• odej štěrků a zeminypppprrppppppp o

• istavení kontejnerů 3-9 mppppppřřřpppp i 3

INFORMACE

JUBILEA
Rádi bychom opět popřáli doubravčickým, 
kteří aktuálně slavili či slaví své zasloužilé 
kulaté, půlkulaté nebo jinak významné 
narozeniny!

Gratulujeme tedy
• paní Antonii Boučkové, která v září 

oslavila své 92. narozeniny
• panu Jaroslavu Kaftanovi, který měl 

v říjnu 85. narozeniny
• listopadovým oslavenkyním kulatin paní 

Evě Padrtové a Lence Lutterové, bývalé 
obecní kronikářce

• panu Martinovi Kubicovi, zastupiteli 
a prokuristovi TS Doubravčice, který 
v lednu 2020 oslaví 50. narozeniny.

Na vědomí se též dává, že letos oslavili 
kulaté jubileum i dobří sousedé Josef 
Vyskočil a Ladislav Kadlec. Moc gratulují 
sousedé z ulice Mezi Ploty!

Všem přejeme především hodně 
zdraví a spokojenosti.

Obecní úřad vždy gratuluje oslavencům nad 
90 let, oslavencům kulatých a půlkulatých 

narozenin nad 80 let a v případě spolupracovníků 
obce i mladším jubilantům. Zařazujeme také 
gratulace na objednávku, které byly zaslány 
občany vždy do uzávěrky příslušného čísla.

agendu, u které mi nezbýval čas na vymýšlení 
dalších projektů…
Rád bych ještě poděkoval všem, kteří se v tom-
to roce nějakým způsobem zapojili do rekon-
strukce Obecního úřadu, obecní restaurace 
a  obchodu, neboť jsem si vědom šibeničních 
termínu, které jsem po nich vyžadoval.
Díky samozřejmě i  všem jednotlivcům a  spo-
lečnostem, kteří fi nančně podporují veřejné 
a společenské akce v naší obci.
Děkuji Vám všem…
…ale hlavně děkuji své ženě Monice za krás-
ných 21 let, které bych nikdy neměnil. �

A malé ohlédnutí za 80. narozeninami 
zastupitele p. Miroslava Hájka



Přijďte se podělit o své domácí kutilské, 
kulinářské či řemeslné výtvory tematicky 
související s Vánocemi a zimou, nebo jen 
jarmark navštivte, ochutnejte vánoční 
dobroty a nakupte dekorace a drobné dárky!

Zájemci o prodej vlastních výrobků se mohou hlásit na adrese: 
mistostarosta@doubravcice.cz nejpozději do 20. 11. 2019

        Vystoupení 

dětí (na sále KD) 

a rozsvěcení vánočního 

stromku od 

16:40 hod

OBEC DOUBRAVČICE SRDEČNĚ ZVE NA

SOUSEDSKÝ 
VÁNOČNÍ JARMARK

KDY? V sobotu 30. 11. 2019 
od 14:30 do 16:30 hod

KDE? Na sále KD a před ním

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ,
p�ihlaste nové 

obyvatele 
Doubrav�ic!

Jak se již stalo tradicí, v lednu, či 
nejpozději v únoru 2020 proběhne 

na sále KD vítání občánků, tedy 
dětí, které se narodily v období 

mezi 1. 1. 2019–15. 1. 2020 a mají 
nejpozději ke dni vítání zapsán trvalý 

pobyt v Doubravčicích. (Výjimečně 
můžeme zařadit také děti, které 

se nemohly zúčastnit vítání občánků 
v loňském roce).

Formulář k přihlášení dětí naleznete 
na webových stránkách obce. Více 
informací případně můžete získat 

na adrese mistostarosta@doubravcice.cz.
POZOR – uzávěrka přihlášek je 

15. 1. 2020.
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INFORMACE

HLEDÁ SE 
KNIHOVNICE/KNIHOVNÍK
S  koncem letošního roku se  s  námi rozloučí 
paní knihovnice Hana Pohořalová, proto obec 
hledá někoho, kdo by se  této neplacené, ale 
záslužné pozice chtěl chopit.
V současnosti je knihovna otevřena každé pon-
dělí od 17 do 19 hod., ale v budoucnu je vše 
na představách knihovníka budoucího. Přede-
vším bychom rádi, aby knihovna ožila a  stala 
se prostorem pro setkávání a další různorodé 
aktivity. Mohlo by se  jednat o  veřejné čtení, 
soutěže, přednášky, poslech audioknih, klub 
deskových her a kvízů, workshopy… Rádi by-
chom proto uvítali někoho, kdo by měl vizi 
a plán, který by knihovně vdechl život, zapo-
jil by místní a sám by dělal něco, z čeho by měl 
radost a v této aktivitě „se našel“. Této vizi by-
chom se z pozice obce pokusili vyjít co nejví-
ce vstříc.

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Jak většina obyvatel Doubravčic zaznamenala, 
instalace nového hřiště pro menší i  větší děti 
aktuálně probíhá. Hřiště, které roste vedle ko-
munikace Na Vysoké mezi naproti mateřské 
škole Doubravka, už má osazenu většinu prv-
ků a  výstavba zpevněné multifunkční plochy 
určené pro fl orbal, volejbal, basketbal apod. 
byla také zahájena. K  dispozici v  areálu hřiš-
tě budou skluzavky, houpačky, lanovka, kladi-

na, hrazdy, pérovadla, ale také fi tness stanice, 
malý okruh pro jízdu na kole, sáňkovací kope-
ček a  pétanque plocha. Termín dokončení je 
plánován na konec roku 2019.
Ačkoli část hřiště už se může jevit jako připra-
vená, dovolujeme si upozornit, že hřiště je stá-
le pouze stavbou a není tudíž bezpečné. Na-
víc i z technologického hlediska nejsou kotvící 

materiály ještě vytvrzené a hrozí jejich poško-
zení či ohrožení bezpečnosti uživatelů i v bu-
doucnu. Je proto zakázáno do prostoru vstu-
povat, natož hřištní prvky používat.
Děkujeme za pochopení a spolu s vámi se těší-
me na otevření hřiště.

BIOODPAD
Z technických důvodů byl kontejner na biood-
pad přemístěn k vodojemu (ulice Nad Lomem). 
Trávu a  drobný bioodpad prosím vysypávejte 
přímo do  kontejneru, větve ukládejte VEDLE 
kontejneru.
Bioodpad lze ukládat celoročně, kontejner je 
volně přístupný. Chceme však zároveň upozor-
nit na fakt, že tato služba je pro občany zdar-

ma, avšak obec stojí likvidace bioodpadu ne-
malé peníze. Uvítáme tedy, budou-li občané 
více využívat možnosti vlastních kompostů/
kompostérů, štěpkovačů apod.
V případě zájmu je též možnost využití Tech-
nických služeb Doubravčice a nechávat si vyvá-
žet bio popelnici každých 14 dní v období du-
ben – říjen za 1 300 Kč ročně. Popelnice jsou 
k zakoupení rovněž u TS. Otázka většího vyu-
žívání biopopelnic a jejich celoročního provozu 
je aktuálně v rámci obecního úřadu diskutová-
na a fi nanční náročnost pravidelných svozů po-
ptávána. O vývoji v této věci budeme včas in-
formovat!
Každopádně apelujeme na to, aby do kontej-
neru na bioodpad i na hromadu větví vedle něj 
byl skutečně vhazován jen bioodpad a ne hlí-
na, suť, igelitové pytle a další druhy odpadu, 
které je třeba likvidovat separátně.

Děkujeme za pochopení.

Počínaje rokem 2020 bude Doubravčický 
zpravodaj vycházet dvakrát ročně, a to vždy 
k 1. 4. a k 1. 10. Uzávěrky příslušných čísel 
pak budou 1. 3. a 1. 9. 
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ŽIVOT V OBCI

Sousedské odpoledne

Akce spojená se křtem knihy DOUBRAVČI-
CE NAD ŘÍČKOU ŠEMBEROU byla ve zname-
ní hezkého počasí, zajímavých hostů, pestré 
muziky a dobrého jídla

Náves za kapličkou již druhým rokem v září 
ožila – loni si zde Doubravčice připomněly 
100 let výročí vzniku republiky a letos v rám-
ci příjemného odpoledne, kdy se na pódiu 
střídaly žánrově různorodé kapely, místní 
nabízeli své výtvory a  tvořilo se  v  kreativ-
ních dílnách a především byla pokřtěna co 
do  rozsahu i  zpracování mimořádná publi-
kace Doubravčice nad říčkou Šemberou.
Křest knihy publicisty a spisovatele Jana Pso-
ty, jeho spolupracovníků a grafi čky Marké-
ty Holé Miškové neuniknul pozornosti sou-
sedních obcí a regionálních médií. Také jsme 
rádi, že naše pozvání přijali a do Doubravčic 
přijeli významní hosté a kmotři. Z nich zmiň-
me ty, kteří přispěli do  knihy svými mate-
riály, poznatky a paměťmi – Alenu Kvasnič-
kovou, Jaroslava Stárka, Lindu Pačesovou, 
Irenu Nedomovou, ilustracemi – Evu Čečet-
kovou a  Jiřího Filípka, nebo ty, kteří knize 
na  podiu coby kmotři popřáli – Otomara 
Dvořáka (záhadologa a  spisovatele), Ro-
mana Šulce (spolutvůrce pořadů Objektiv 
a  Toulavá kamera) a  Petra Vanču (organi-
zátora mnoha hudebních a kulturních akcí 
např. Hradešínských strun).

Po  křtu kinihy následovala autogramiáda 
autora Jana Psoty, o kterou byl obrovský zá-
jem. Není divu, knížka představuje komplex-
ní, na fakta i obrazový materiál bohaté dílo, 
které nepřináší jen shrnutí historie obce, 
ale na více než 450 plnobarevných stranách 
čtenářům nabízí známé i  neznámé příbě-
hy o místních stavbách, přírodních krásách 
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nebo lidských osudech, které neznají ani 
starousedlíci, či které dávno zapadly v zapo-
mnění. Přehledné členění do ucelených částí 
oddělených barevně pomůže ještě poutavě-
ji nalézat skvosty v  podobě cenných infor-
mací či dobových fotografi í, archiválií a ná-
lezů z  kronik a  soukromých sbírek. To vše 
od počátečních zmínek o obci až po přibliž-
ně 20. léta 20. století s aktuálnějším doplně-
ním informací o veřejném životě v obci.
Dětem i dospělým k poslechu a sporadicky 
odvážným též k tanci zahrály skupiny Holo-
krci, ALE Band, Kamarád Krteček a Try Duby, 
loutkovou pohádku pak představil charis-
matický divadelní soubor Tate Iumni.
I  letos pak byli vyhlášeni ti, kteří nepečují 
JEN o „to své za plotem“, ale ti, kteří svou 
péči věnují zahrádkám a pozemkům, které 
potěší oko každého kolemjdoucího. Oceně-
ní si tentokráte odnesla Jana Vinařská (viz 
obr. vpravo, druhý shora), která s manželem 
vytvořila zahrádku na  pokraji lesa plnou 

aranží z dřevěných zvířátek, Zdeněk Košík, 
jehož stále krásně kvetoucí předzahrádku 
nemine oko žádného procházejícího od dol-
ní návsi směrem k  bytovkám, a  Markéta 
Holá Mišková s dcerkami Barunkou, Eliškou 
a Markétkou, jež společně vytvořily malova-
nou knihobudku a semínkovnu, která je in-
stalována v ulici K Zámkům a každý ji může 
využívat.

ŽIVOT V OBCI
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Jak již bývá na doubravčických sousedských 
sejitích tradicí, řada místních se  podělila 
o  své kulinářské a  řemeslné počiny a  moc 
nás těší, že  jejich nabídka se  každoročně 
rozrůstá – letos přibyly například hambur-
gery, řepánky, či marmelády, nabídka květin 
či dekorací z  podzimních plodin. Jako tra-
dičně byly k dostání také výborné cukrářské 
výrobky a uzeniny a pro děti byla připrave-
na oblíbená výroba ručního papíru, nebo 
dřevěných hraček.
S panem starostou a kolegyní Kateřinou Fa-
bianovou bychom chtěli za obecní úřad ješ-
tě i  touto cestou poděkovat všem spoluor-
ganizátorům, návštěvníkům, hudebníkům, 
kmotrům, autorům knížky a  vůbec všem 
účastníkům i  čtenářům za  příjemné odpo-
ledne. Sešlo se  nás opět více než 300, byť 
tentokrát byla velká část přespolních. Kníž-
ce přejeme hodně zdaru a těšíme se na další 
podobnou akci!

Foto z akce S. K. Lešikarová, 
K. Fabiánová, K. Holubová a další

ŽIVOT V OBCI

Oceněná pohádková zahrádka J. Vinařské
Oceněná knihobudka M. Holé 
Miškové a jejích dcer
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ŽIVOT V OBCI

O autorech a hostech 
Sousedského odpoledne
JAN PSOTA
Autora naší nové knihy Doubravčice pod říč-
kou Šemberou určitě většina z vás zná. Mohli 
jste na  něj narazit například při vycházkách 
orientovaných na zajímavosti a památky naše-
ho kraje, při četbě knih z  našeho regionu, či 
třeba na Dni Země na Klepci, který organizuje.
Je tedy spisovatelem, publicistou a organizáto-
rem kulturních akcí, ale také tvůrcem naučných 
stezek a organizátor kulturních akcí a několika 
tradic v  regionu. Je také propagátorem péče 
o ochranu památek a  iniciátorem spolkového 
života v regionu.
Svými pátráními a bádáními Jan Psota posou-
vá nejstarší písemné zmínky o obcích, přednáší 
a prezentuje vlastní objevy z regionální histo-
rie, a  též odhaluje pamětní desky. Málokdo 
také ví, že je nositelem několika zahraničních 
i  českých státních a  krajských vyznamenání 
v několika oblastech svého působení. Za všech-
ny zmiňuji řád britského impéria, udělený 
v roce 2010 anglickou královnou nebo plaketu 
ministra obrany ČR Péče o válečné hroby, kte-
rá mu byla udělena v  loňském roce za  objev 
48 pozapomenutých padlých hrdinů z 12 obcí 
včetně Doubravčic.
Nyní pro naši obec shrnul v  nové knize 
Doubravčice nad říčkou Šemberou na více než 
450 stranách informace od  počátků existen-
ce Doubravčic až po období 20. let minulého 
století včetně zmínky o současném spolkovém 
a veřejném životě v obci. Tyto zahrnují archivní 
data a jiná historická fakta, dostupné mate-
riály referující o  naší obci, fotografi e, kopie 
klíčových dokumentů souvisejících s Doubrav-
čicemi, vzpomínky pamětníků, rozličné zápisky 
či dokonce legendy.

MARKÉTA HOLÁ MIŠKOVÁ
Vystudovala obor a  živila se  jako umělecký 
rytec, poté pak vystudovala knižní grafi ku 
a  ilustraci na  SOŠ Václava Hollara. Pracovala 
v redakcích nejrůznějších časopisů jako grafi k 
a artdirektor. Uchvátilo ji a zamilovala si údolí 
řeky Šembery, bukové lesy a magickou atmo-
sféru místa, kde stával hrad Šember.
Konkrétně říká: „Jsem moc ráda, že  žijeme 
v Doubravčicích, je tu klid a mnoho báječných 
lidí, kterým není lhostejné co se  kolem nich 
děje a  mají odvahu věci kolem sebe měnit 
k lepšímu. Nejspokojenější jsem, když si s dětmi 
a psem dojdeme k říčce Šembeře a malujeme ji 

(pes nemaluje). A těším se, že dokončím olejo-
malbu „Víla v údolí Šembery“ a konečně budu 
mít čas ilustrovat knížku pro děti, kterou jsme 
společně s mými báječnými dcerami napsaly“.
Markéta se vždy aktivně zapojuje do veřejné-
ho dění v  obci, při všech možných příležitos-
tech vede výtvarné dílny pro děti a  je hlavní 
autorkou místního krásného malovaného Bet-
lému.

OTOMAR DVOŘÁK
Ačkoli již malé představení našeho kmotra 
Otomara Dvořáka proběhlo, ještě pro ty, kteří 
ho neznají, doplňujeme, že vystudoval scená-
ristiku na  pražské FAMU, pracoval jako dra-
maturg v hudebním divadle Semafor a v Měst-
ském divadle Zlín či jako redaktor v  televizi 
a časopisech. Natočil jako autor a režisér něko-
lik publicistických televizních pořadů, z  nichž 
nejznámější jistě je cyklus Magazín záhad. 
Na kontě má však také pár krátkých hraných 
fi lmů, vystupování v  rozhlase i  několik v  ma-
lých rolích na divadle i ve fi lmu. Je rovněž spo-
luautorem divadelního představení Betlémská 
hra vánoční, kterou jsme u  nás dvakrát měli 
možnost vidět v minulých letech v podání di-
vadla EXCELSIOR.
Napsal přes třicet knih v žánru literatury faktu, 
v  nichž se  zabývá českým místopisem, tajem-
stvím krajiny, lidovou magií, neobvyklými pří-
rodními jevy a záhadami historie. Tím se v po-
sledních letech zařadil mezi nejúspěšnější 
české autory historických románů. Veliký ohlas 
měly jeho životopisné romány o K. J. Erbenovi 
a Janu Nerudovi. Věnuje se také jiným žánrům 
jako sci-fi , pohádka či fantasy.
V letošním roce se věnuje zejména natáčení te-
levizního dokumentárního seriálu o  Janu Žiž-
kovi a přípravě jeho knižní podoby. Vzpomínky 
na svého dědečka zpracoval v novém knižním 
bestseleru – v  „téměř detektivním“ románu 
„Zločin štábního strážmistra“.
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ROMAN ŠULC
I o tomto našem kmotrovi uvádíme několik vět 
pro ty, kteří ho neznají (na obr. vpravo). Přes-
tože je celoživotně civilním povoláním železni-
čář a práce ho baví, za relaxací a odpočinkem 
utíká do zcela jiného světa. Do světa archivů, 
historie, příběhů dávných věků a regionálních 
památek. Již od dětství s rodiči podnikali výlety 
za našimi hrady a zámky, kdy zjišťoval, že kro-
mě Karlštejna, či Hluboké existují i  prakticky 
neznámé památky. Osudovým se  mu později 
stalo město Kolín a jeho genius loci. Ačkoli je 
rodákem z Poděbrad, město se mu dostalo pod 
kůži, nadšeně tak začal objevovat kolínský re-
gion, kdy jej zaskočilo, že prakticky každá ves-
nice se má čím chlubit. Památky, i ty přírodní, 
pověsti, legendy… Proto založil nejprve v pa-
pírové podobě, dnes již dávno elektronickou 
encyklopedii Kolínska Cesty a památky (www.
cestyapamatky.cz), kterou denně navštíví oko-
lo 500 návštěvníků. Stejný motiv ho inspiroval 
ke  spolupráci s  Ivetou Toušlovou a  Toulavou 
kamerou, kdy došlo nejen na propagaci okolí 
Kolína, ale i oblastí dalších. Ze 150 reportáží, 
které již Česká televize v tomto pořadu za 10 
let odvysílala, jich však 56 pojednává právě 
o Kolínsku a další čekají.
Roman Šulc však ale rád poznává i svět, navštívil 
celkem 76 zemí Evropy, Asie, Afriky a Ameriky, 
a tak se stalo, že 1. září to byla 102. reportáž, 

kterou mu Česká Televize odvysílala v pořadu 
Objektiv. V poslední době se zaměřuje na Pol-
sko, kde v létě natočil řadu dokumentů aktuál-
ně připravovaných pro vysílání. A právě Polsko 
se po všech jeho cestách po světě nakonec stalo 
i jeho nejoblíbenější zemí, následováno Ukraji-
nou a Slovenskem. Reportáže z  jeho cest rov-
něž naleznete na stránkách Cesty a památky.

PETR VANČA
Je občanem obce Hradešín a  naším čestným 
hostem křtu knihy o  Doubravčicích (na obr. 
uprostřed). S Janem Psotou dlouhodobě spolu-
pracuje na různých projektech, jak jste se moh-
li již přímo z úst autora dozvědět.
Spolu založili zpravodaj, který se stal motivací 
i pro další obce.
Je jediným zakladatelem, pořadatelem a  or-
ganizátorem známých a  populárních Hrade-
šínských strun, založil a 6 ročníků organizoval 
také Rockover fest.
Dále se věnuje organizaci mnoha dalších pře-
vážně hudebních a kulturních akcí nejen v Hra-
dešíně ale i v širokém okolí. Je kytaristou a ka-
pelníkem hudební skupiny Kam na band.

ŽIVOT V OBCI
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INFORMACE

Protože byly prázdniny, měli doubravčičtí dob-
rovolní hasiči trochu volnější režim kvůli dovo-
leným. Jen každý měsíc jsme měli pravidelnou 
schůzi, jako vždy.
V září pak proběhla brigáda, na které se upra-
voval most přes Lázný potok.
Ale nyní už jsme v plné sestavě, a tak začínáme 
cvičit a připravovat akce, které, jak doufáme, 
budou pro naše obyvatele přínosem. Budou to 
brigády, plesy, pálení čarodějnic, Dětský den… 
O všem vás budeme včas informovat.
Už máme rovněž objednané také pracovní uni-
formy a současně už jsme ofi ciálně zaregistro-
vaní jako sdružení SDHS Doubravčice.
V  neděli 20.  10.  2019 se  uskutečnilo cvičení 
dobrovolných hasičů. Nebyli jsme sice kom-
pletní, ale nebylo to nutné, protože strojníci 
fungovali skvěle. Jen jsme potřebovali trochu 
protáhnout naše hasičské auto „Máňu“. Pro-
běhlo cvičení s přepravou a čerpáním vody.

Nálada byla dobrá a  cvičení proběhlo, 
až na menší technické závady, které byly od-
straněny během cvičení, v pořádku.

Hedvika Křišťová Mojžíšová
jednatelka SDHS

Obec informuje

ZKOUŠKY SIRÉN
Na  základě četných dotazů občanů sdělu-
jeme, že zkoušku sirén provádí přímo cen-
trála Integrovaného záchranného systému.
Obecní úřad nemá možnost jakkoli do těch-
to zkoušek zasahovat.

Sbor dobrovolných hasi�! 
Doubrav�ice
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O borcích z Doubravčic
Máme za  sebou historicky první mistrovskou 
sezónu. Účast v soutěži Okresního Fotbalového 
svazu Praha-Východ, mladší přípravka divize E.
A jak jsme dopadli? Krásné a neuvěřitelné prv-
ní místo s náskokem na druhého 19 bodů.
Celkem se jednalo o pět turnajů. Vždy se hraje 
systémem každý s  každým, zápas trvá 20 mi-
nut. Výsledky každého turnaje se započítávají 
do konečné tabulky.
A takhle to dopadlo:
1. Doubravčice 52 bodů
2. Všestary 33 b.
3. Přišimasy 30 b.
4. Mukařov 23 b.
5. Ondřejov 5 b.

Náš domácí turnaj se konal jako poslední v ne-
děli 20. 10. 2019 od 10.00 hod.

A byl pojat doslova slavnostně, důvod byl jasný – 
obnovení mládežnického fotbalu v Doubravči-
cích a  hned první místo ve  skupině. A  to celé 
za přítomnosti české fotbalové legendy Anto-
nína Panenky, který při závěrečném vyhlašování 
výsledků předal medaile a poháry všem týmům.
Samotný závěrečný turnaj dopadl takto:
1. Doubravčice 9 b.
2. Všestary 8 b.
3. Mukařov 5 b.
4. Přišimasy 4 b.
5. Ondřejov 1 b.
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Po  skončení byla velká oslava, děkovačka ro-
dičům a  fanouškům, autogramiáda a  focení 
s Toníčkem Panenkou.
No a teď jenom neusnout na vavřínech, na jaře 
nás zřejmě čeká vyšší a zároveň těžší skupina. 
Bude se na co těšit.
Takže trénovat a  trénovat, za  příznivého po-
časí ještě venku. Máme i možnost si vyzkoušet 
umělý trávník s osvětlením v Kostelci při spo-
lečném, nebo i samostatném tréninku. Do jara 
nás čeká občas nějaký přáteláček a  v  lednu, 
nebo v únoru, halový turnaj v Kostelci.
Pro připomínku, stále platí nábor nových dětí 
ročníků 2011–2014, kontakt - Přípravka fotbal 
Doubravčice. Sportu zdar!

Trenéři Pepa Veselý, Petr Čadina 
a Honza Stárek

Fotbal

Rád bych vás opět pozval na  sobotní domácî 
zápasy našeho fotbalového oddílu tedy až na 
jaro. Náš oddíl si v podzimní sezóně nevedl vů-
bec špatně, pohybujeme se ve středu tabulky, 
jen pár bodů od vedoucích pozic.
Na podzim jsme získali tři nové hráče do týmu, 
kteří se  postupně začleňují do  základního 
kádru. Vzhledem k  novým pravidlům střídá-
ní hráčů ze  strany FAČR, si během utkání má 
možnost zahrát více hráčů, což této soutěźi jen 
přispěje na atraktivitě celého utkání a zahra-
jí si i hráči, kteří by za starých pravidel seděli 
pouze na střídací lavici.
Každého fotbal samozřejmě nebaví, nicméně 
si myslim že  tento druh společenské zábavy 
do  každé obce patří, neboť je zde i  prostor 
pro navázáni třeba nových sousedských nebo 
kamarádských vztahů. Na  tribuně s  klobásou 
a pivkem v ruce to jde určitě lépe, než za za-
vřenými vraty své zahrady
Pokud by si to ale někdo chtěl zkusit i přímo 
na  hřišti a  to pivko si pak dát se  spoluhráči 
po zápase, stačí vytočit 603 823 534, a já, Vláďa 
Jirák, mu rád udělám registraci!
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Dobrý den, pane Pelčáku, v minulém čísle 
našeho obecního Zpravodaje jsme přinesli 
krátkou reportáž z oslavy 96. narozenin pana 
plukovníka Dubce, který přebýval v Centru 
Doubrava v Doubravčicích. Tam jsme se do-
zvěděli, že jste byli velcí přátelé. Jak jste se se-
známili a jak na něj vzpomínáte?
Seznámili jsme se tak, že jsem byl jako předse-
da Českého svazu letectví pozván na Lojzovy 
narozeniny do  Luhačovic. Zval tam přede-
vším své přátele a  kamarády. Tak jsme tam 
začali zhruba před pěti lety se ženou jezdit. 
Jsem velmi komunikativní a  vždy je to pro 
mne hezký zážitek. Ohromně se  mi líbí při-
zvaná parta zpěváků Hútek, které měl rád 
a  kteří byli na  oslavě Lojzových narozenin 
i  v  Doubravčicích. Krásně zpívají a  jsou to 
dobří „kolíci“… Hodně mě ale zaujal život 
Lojzy, který měl zajímavý, ale vůbec ne snad-
ný. Za Protektorátu sloužil ve vládním vojsku, 
protože chtěl ulehčit rodině. Pocházel z  ob-
lasti, kde byla velká chudoba, samé kotáry, 
hory…, byl nejstarší v rodině, které se snažil 
ulehčit. A to vládní vojsko, které bylo podří-
zeno Němcům, poslalo jednotku, kde Lojza 
sloužil do  Itálie. Tak jednotku opustil, prchl 
do  Švýcarska, odkud byl poslán do  Anglie 
a zařazen k letectvu. Jenže už byl konec vál-
ky, tak k nasazení v letectvu nedošlo a vrátil 
se domů. Vždy tíhl k  letcům RAF, se kterými 
se scházel. Přidal se k nim po roce 89. Jenže 
čas letí a  oni postupně zemřeli, zbyl jen on 
a  stejně starý armádní generál Emil Boček. 
Ten je nositelem Řádu Bílého lva. Alois také 
tento řád dostal a věnoval ho z vděčnosti ho-
telu Miamare v Luhačovicích, kde by řád měl 
být vystaven, pokud vím.

Ted se však vraťme k Vám. Vy sám jste tělem 
i duší letec, ale účastnil jste se vesmírného 

programu a připravoval jste se na let do kos-
mu. Prozradíte nám z této své etapy života 
více?
Byl to program Interkosmos založený smlou-
vami mezi Sovětským svazem a  zeměmi soci-
alistického bloku o pilotovaných letech. Probí-
hal do něj výběr, kdy podmínkou bylo, že jste 
vojenský pilot. Jednoho dne přišel dálnopis 
z Ústavu leteckého zdravotnictví, že se máme 
dostavit. Mysleli jsme, že jde o naše testování 
pro letadla vyšší kategorie. Testovali kde co, 
ale nejdůležitějším parametrem byla odolnost 
vestibulárního aparátu. Prošel jsem na  rozdíl 
od  řady ostatních v  klidu a  byl jsem do  pro-
gramu vybrán. Výcvik probíhal v  Hvězdném 
městečku asi 40 km od Moskvy, ale také třeba 
na  moři. V  Černém moři jsme byli testováni, 
jak bychom obstáli při přistání v  návratovém 
modulu. Ten teoreticky může přistát kdekoli, 
ale vzhledem k  tomu, jak velkou část zem-
ského povrchu tvoří vodstvo, dalo se  čekat 
přistání do  vody. Návratový modul je navíc 
velmi stísněný, v hodinovém limitu od spuště-
ní do vody z křižníku jsme se museli dokázat 
svléknout a  nasoukat se  v  tom miniaturním 
prostoru do pogumovaného speciálního oble-
ku a připravit na „záchranu“. Bylo to nesmírně 

Rozhovor s letcem a kosmonautem 
PLK. OLDŘICHEM PELČÁKEM
V minulém čísle Doubravčického zpravodaje jsme vám přinesli informaci o významných 96. na-
rozeninách letce plk. Aloise Dubce, kterých se v Centru péče Doubrava v Doubravčicích v létě 
2019 zúčastnil mimo jiné i plk. Oldřich Pelčák, letec a kosmonaut. Avizovali jsme rozhovor s touto 
osobností, který nám pan Pelčák ochotně poskytl.
Plk. Oldřich Pelčák, který na dušičky oslavil své 76. narozeniny, je bývalým vojenským pilotem, ale 
především československým kosmonautem a fi nalistou výběru pro kosmický let, který se spolu 
s Vladimírem Remkem připravoval v letech 1976 – 1978 na let do vesmíru. Nakonec vybrán nebyl 
a do vesmíru místo něj letěla s V. Remkem jeho panenka v moravském kroji (O. Pelčák pochá-
zí z Kyjova). Stále však zůstává jedním z pouhých dvou Čechů, kteří absolvovali výcvik pro let 
do vesmíru.

ROZHOVOR
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náročné, například Nikolaj Rukavišnikov, můj 
velitel začal zvracet už po 10 minutách. Já to 
vydržel 40 minut, ale byl to pro mne nejotřes-
nější zážitek. Jinak všechny simulace byly po-
měrně dokonalé. Nešlo jen simulovat beztíž-
ný stav. Věci jako spojení a  podobně naopak 
simulovat šlo bez potíží, a  to byl hlavní úkol 
našeho výcviku, připravit se na to, co je možné, 
aby vše klaplo na 100 procent.

Přípravy na cesty do vesmíru musí být mno-
hem náročnější, než si umíme vůbec předsta-
vit, co je vůbec nejtěžší? Nastala někdy chvíle, 
kdy jste litoval a třeba dostal strach z nezná-
ma, nebo vás provázely jiné obavy, smutek 
z odloučení od rodiny a podobně?
Pocit strachu si nesmíte připustit, to ani v  le-
tectvu. Vždy existuje nějaká možnost řešení, 
záchrany. Do úplného neznáma nejdete, mu-

síte zorientovat motory proti směru letu… 
přistát lze kdekoliv, lépe na  pevninu… Tedy 
vždy je východisko. Nemohu říct, že  by něco 
bylo nejtěžší, vše bylo tak nastejno. Navíc jsem 
například nebyl odloučen od  rodiny a  uměl 
jsem dobře i Rusky, takže jsem neměl problémy 
s  dorozumíváním na  rozdíl třeba od  Němců, 
kteří se Rusky taky naučili, ale problémy měli, 
přeci jen nejsou Slovani. Rodina mi nescházela, 
protože jsme bydleli všichni spolu v Hvězdném 
městečku, kde probíhal výcvik. Můj syn Olda 
přímo tam chodil do školy, do třetí třídy.

Co pro Vás naopak v souvislosti s vesmírným 
programem bylo nejpřitažlivější a nejzajíma-
vější?
Už ten pocit, že jsem tam, v kolektivu ruských 
kosmonautů, které jsem denně potkával. Byd-
leli stejně jako my v dvanáctipatrovém panelá-
ku. Vzpomínám si na jednoho pilota v přípra-
vě, který měl dokonce třikrát letět do vesmíru 
a  nevyšlo mu to nakonec ani jednou. Nebyl 

přesto zatrpklý, to patřilo k  našemu životu. 
U mne to bylo jinak, nám až na Bajkonuru řek-
li, kdo z nás dvou – já, nebo V. Remek, poletí. 
Celou dobu jsme oba žili v přesvědčení: Pole-
tím já!. Nejvíc to, že jsem nakonec nestartoval, 
prožíval můj velitel Rukavišnikov. Koupili jsme 
si láhev vína, zanadávali a  život jde dál. Ješ-
tě dlouho za  mnou chodili různí lidé, známí 
i neznámí a ujišťovali mne, abych si z toho nic 
nedělal, že poletím jindy, ale k tomu už nikdy 
nedošlo. Jen jediná země socialistické sféry 
mělo ve vesmíru kosmonauty dva a to Bulhar-
sko. A to jen proto, že Georgi Ivanov se musel 
z oběžné dráhy vrátit dříve, protože mu unika-
lo palivo, což je děsný malér. Proto mělo Bul-
harsko po deseti letech ještě jednu šanci.

Ať už jde o přípravu letce, nebo kosmonauta, 
co bylo krom vaší osobní fyzické i psychické 
přípravy vůbec tím nejpodstatnější aspektem 
příprav pro takového poslání? Hrálo pro Vás 
větší roli technické zázemí, tedy připravenost 
po stránce technické, nebo ta týkající se lidí 
kolem Vás – odborníků a rodiny?

ROZHOVOR
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Vše se vším souvisí, bez týmu doktorů, instruk-
torů a  konstruktérů byste byli ztraceni. Ne-
smírně si vážím všech těchto lidí, jejichž jedi-
ným cílem bylo nás na  úkol připravit. A  bylo 
jich opravdu hodně. Díky nim jsme to všichni 
zvládli. Všichni jsme se potkávali v Hvězdném 
městečku, které je velké asi jako Újezd nad 
Lesy. Mělo dvě části. Tu, kde se bydlelo a byla 
kultura a  veřejný život – kino, kulturák, mu-
zeum, obchody…, a  tu propustkovou, s  pro-
pustkovým režimem, kam chodili kandidáti 
a obsluha, všichni ti odborníci, kde byly simulá-
tory, trenažéry, podtlakové komory, centrifuga 
a podobně. Před asi čtyřmi lety jsme se s kama-
rádem chtěli letět podívat do Moskvy do mau-
zolea, ale to bylo zavřené, takže Lenina jsme 
neviděli a dali si místo toho v GUMu nejdražší 
pivo mého života, ale hlavně se nám podařilo 
dostat na exkurzi zpět do Hvězdného městeč-
ka. Aby se to povedlo, musel jsem jeho veliteli 
dlouho předem psát ponížené supliky. Ale byl 
to znovu zážitek. Provázel nás dokonce bývalý 
spolužák mého syna a  potkali jsme i  kosmo-
nauta Vladimira Ljachova. Hodně se tam změ-
nilo, ale po pravdě nejvíc nás udivilo, že v  té 
veřejné části, kde se  bydlí, je takový nepořá-
dek. Dříve tam bylo naprosto všude čisto.

Určitě je toho mnoho, co vám vaši astronaut-
skou přípravu připomíná. Který „artefakt“ je 
pro Vás nejmilejší a nejcennější?
Mám jich více…počkejte. Nejprve dostanu 
k nahlédnutí autobiografi ckou knihu o splně-
ném snu a Hvězdném městečku, poté přináší 
černou papírovou tašku a  loví… Nejprve jsou 
to originální rukavice, ve kterých letěl do kos-
mu Vladimír Remek a které obě Plk. Pelčákovi 
a jeho dětem věnoval. Jsou na nich velké inici-
ály v azbuce. Další je na řadě malá krojovaná 
panenka, která pana Pelčáka v kosmu zastupo-
vala. Poslední vzácností je tréninková mikina 
s  logem vesmírného programu, kterou si ani 

nestačím prohlédnout a pan Pelčák mi ji hned 
zkouší obléknout. Padne mi jako ulitá! Jak 
jsem se dozvěděla, plk. Pelčák rád fotografu-
je, tak mne hned zvěčňuje. Jsem poctěna, to 
se každému nepoštěstí.

Jste významnou osobností, protože spolu 
s Vladimírem Remkem jste byli jediní Češi, 
kteří se programu kosmické spolupráce Inter-
kosmos účastnili. Jaká je nejčastější otázka, 
na kterou se vás novináři ptají?
Všichni se ptají na tu samou věc, dospělí i děti:.
Jak se v kosmu chodí na záchod? Vždy hledám 
slova, jak to správně a slušně popsat…Nevím, 
jak by to dělaly baby, ale chlapi vytáhnou 
ze zdi takovou hadici, zmáčknou knofl ík, pustí 
to do ní a zase tlačítko zmáčknou. Na velkou 
jsme měli v  té době kovový nočník i  s prkýn-
kem, byl velmi malého rozměru. To se pak mu-
síte šikovně odrážet, abyste „přistáli“ přímo 
na něm. Musíte se pevně držet madel, aby bylo 
možno na nočník vyvíjet tlak. Když se to poda-
řilo, zatáhlo se za takový tkaloun, aby se noč-
ník uzavřel a vše šlo do koše. Dnes už je to ale 
všechno jinak. Jinak koš byl kovový válec, tako-
vý kontejner, ten se pak, když se natáhly tako-
vé pružiny, jako z děla vystřelil do vesmíru, kde 
klesal do výše 100 km nad zemí a tam v atmo-
sféře shořel. Takže když jdete třeba na roman-
tické rande a díváte se na hvězdy, ne vždy to, 
co vidíte letět, nebo „padat“, je ve skutečnosti 
hvězda…

Teď naopak, je něco, co byste rád čtenářům 
svěřil a ještě se Vás na to nikdo nezeptal?
Nevím, nevím, už mi bylo položeno tolik otá-
zek… U piva se ptají, proč vlastně letěl ten Re-
mek? A to je vlastně politická otázka, protože 
jeho táta byl ministrem obrany. Ale vlastně 
ano, vím… Nikdo se  mě nikdy nezeptal, jak 
jsme slavili v  Hvězdném městečku nový rok, 
který jsme tam zažili na přelomu 1976 a 1977. 
Ruští kosmonauti bydleli jako my ve vysokých 
panelácích, které byly spojené podzemní chod-
bou, chodba vedla i  do  kulturního zařízení, 
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do  restaurace, kde se  nový rok slavil. Alexej 
Archipovič Leonov byl známý tím, že při tako-
vých příležitostech promítal potajmu natočené 
fi lmy, pouštěl je jako takové veselé příhody. 
Nebo navazoval spojení s posádkou, která byla 
právě ve  vesmíru. Jinak Rusové si dělali pro-
gram sami, nikdo nejezdil je tam bavit. Ptali 
se  i mě, co předvedu a  tak jsem hrdinně zpí-
val Tancuj, tancuj, vykrúcaj!. Přidali se a ujalo 
se to. Bylo to bohovské.

Skoro na závěr se určitě hodí zeptat, čemu 
se věnujete nyní? Určitě nezahálíte…
No to nezahálím, věnuji se myslivosti, mám rád 
běžky i sjezdové lyžování, dal jsem se v jednu 
dobu i  na  jachting a  od  mala fotografuji. To 
mne drží dodnes. Měl jsem bakelitový foto-
aparát Pionýr a  focení mne doprovází celý 
život, na vojně, u letectva…Mám počítač plný 
fotek. Posledních pět let mi také přibylo nové 
vybavení, dostal jsem od  paní na  Vánoce zr-
cadlovku Nikon, další Vánoce videokameru, 
při dalších pak malý foťák Sony… Mám rád 
i  zvířata, chováme slepice, máme psa, kočku, 
papoušky. (Černý labrador Albert tráví většinu 
rozhovoru s námi a volně puštěného papouška 
naše přítomnost očividně těšila, neustále cosi 
promlouval a hrál si se zvonečkem). Ale hlavně 
mám čtyři děti.

A úplně nakonec se zeptám, stačil jste se při 
návštěvě Doubravčic podívat po okolí a trochu 
se u nás porozhlédnout?
To bohužel nestačil. Ale napravím to, rád 
se  přijedu podívat, na  jaře, až  bude teplo!

Kristýna Holubová

ROZHOVOR
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INFORMACE

Zvířátka a paragrafy
Jelikož se  v  Doubravčicích poslední dobou 
množí případy, kdy v obci volně pobíhají psi, 
kteří v některých případech ohrožují, v  jiných 
dokonce napadají psy vedené na vodítku, za-
řazujeme opětovně příspěvek poskytnutý Od-
borem správních agend a krajského živnosten-
ského úřadu Krajského úřadu Středočeského 
Kraje.
Upozorňujeme, že majitelům psů hrozí až ně-
kolikanásobná sankce podle konkrétní situace, 
a  prosíme raději o  dostatečná opatření, aby 
se  podobným situacím předešlo. V  případě, 
že dojde k napadení vašeho psa a majitel útoč-
níka je znám, či dokonce přítomen, nezasáh-
ne, nepomůže a v některých případech odchá-
zí, jako kdyby k  žádnému incidentu nedošlo, 
může se vzhledem k následným vynaloženým 
částkám za veterinární péči jednat i o trestný 
čin, proto doporučujeme nesdílet vaše zkuše-
nosti pouze na  sociálních sítích, ale obracet 
se  v  případech napadení na  P ČR, konkrétně 
OO PČR v Kostelci n. Č. Lesy.
Všechny majitele psů pak žádáme o zodpověd-
né chování, předvídavost a slušnost.
Jistě všichni dobře víme, kolik radosti nám při-
náší naši zvířecí mazlíčci. Ale nemusí jít vždy 
jen o radostné události, které nám přichystají. 
Abychom se  mohli z  blízkosti našich pejsků, 
kočiček, ale i  koníků, koz a  kraviček jen ra-
dovat, shrneme zde pár oblastí, kde by moh-
lo k  problémům docházet, a  řekneme si, jak 
se jim vyhnout.
Za jednání zvířete je odpovědný ve většině pří-
padů jeho majitel. Výjimku tvoří pouze situace, 
že zvíře majitel svěří do péče buď krátkodobé 
či dlouhodobé jiné osobě, která převzetím 
zvířete přejímá i  odpovědnost za  jeho cho-
vání. Majitel, nebo jiný chovatel, je povinen 
zabezpečit zvíře proti jeho úniku. Zvíře tedy 
musí být umístěno tak, aby nemohlo svévolně 
opustit vyhrazený prostor a volně se pohybo-
vat po obci nebo v  jejím okolí. Pokud se pej-
sek podhrabe pod plotem a uteče, bude stíhán 
jeho chovatel dle zákona na  ochranu zvířat 
proti týrání za přestupek (zvířeti hrozí strádání 
hlady, žízní, vedrem, zimou, je ohroženo na ži-
votě vozidly, osobami, jinými zvířaty apod.). 
Stejná situace ale nastane i  v  případě, kdy 
jdete například s pejskem na procházku, máte 
jej na vodítku, ale on se z něj vyvleče a uteče 
mimo sféru vaší ovladatelnosti. Bude se jednat 
o stejný přestupek nezabezpečení zvířete proti 
úniku. To stejné platí samozřejmě i u ostatních 
zvířat, jako jsou koně, ovce, krávy apod.

Dalším přestupkem, kterého se může chovatel 
dopustit je porušení obecně závazné vyhlášky 
obce, pokud taková vyhláška v  obci existuje. 
Zde bývá většinou stanoveno, v  jaké lokalitě 
je povinností chovatele vést zvíře na  vodítku 
a kde může pobíhat volně. (Pozn.: V Doubrav-
čicích je takováto OZV v platnosti a zákaz vol-
ného pohybu psů je v celé zastavěné oblasti). 
Pokud tedy vedete zvíře bez vodítka v místě, 
kde je to vyhláškou zakázáno, dopouštíte 
se přestupku, neboť jste porušili povinnost sta-
novenou vyhláškou obce. Zde je odpovědnost 
vždy na osobě, která se zvířetem na procházku 
jde, nikoli tedy výhradně vlastníka zvířete.
V souvislosti s těmito přestupky, ale i mimo ně, 
může dojít také ke škodě na zdraví z nedbalos-
ti, a to v případě, kdy vaše zvíře někoho napad-
ne, pokouše, potrká, kopne, něco poničí apod. 
Jedná se o pak např. přestupek nedbalostního 
ublížení na zdraví podle zákona č. 251/2016 Sb., 
o  některých přestupcích, přičemž tento pře-
stupek může být spáchán i v případě, kdy sice 
neporušíte vyhlášku obce, ani zvíře neunikne, 
jde způsobně na vodítku vedle Vás, ale něko-
ho napadne i přes tato opatření. Zvíře se  řídí 
pudy a tak může lehce dojít k situaci, kdy mu 
protijdoucí člověk „nevoní“, běžící dítě je moc 
hlučné, cyklista se  řítí kolem velkou rychlostí. 
Zvíře se pak cítí ohroženo a může zaútočit.
Za všechny uvedené přestupky je možno ulo-
žit sankci, tedy můžete být postiženi například 
několika pokutami, či jinými druhy sankce sou-
běžně.
Vždy tedy pečlivě zvažte, zda jste skutečně uči-
nili vše potřebné, aby nedošlo k potížím. Buď-
me ohleduplní k jiným, aby jiní byli ohleduplní 
k nám. Pak budeme mít z našich zvířecích mi-
láčků opravdu jen radost.

Bc. Dana Laštovičková
Odbor správních agend a krajský živnostenský 

úřad, Krajský úřad Středočeského Kraje

(Článek byl redakčně upraven)
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Slovo SWAP pochází z  angličtiny a  znamená 
„vzájemnou výměnu“.
SWAP bazary se  pak stále častěji objevují 
i u nás. Jejich konceptem je snaha dávat věcem 
druhý život. Pozvánky pak mívají různé formu-
lace typu: Zjistili jste, že máte doma oblečení, 
které už dávno nenosíte? Doneste je k  nám 
na bazar a za odměnu si zase něco jiného od-
neste domů. Nebo prostě jen udělejte radost 
někomu jinému.
Principem je něco přinést, něco jiného od-
nést …Od  klasických burz a  bazarů se  liší 
v  tom, že  věci neprodáváte, nic nekupujete 
a věci, které si nikdo nevybral, nemusíte vyzve-
dávat … SWAP může být zdarma, nebo se platí 
symbolické vstupné, kdy výtěžek je použit na-
příklad na dopravné zbylých věcí na charitativ-
ní účely. Organizátor se postará o vše.
Téma recyklace je mi tak nějak celoživotně 
blízké a  proto, když se  začaly objevovat prv-
ní SWAPy, přišlo mi to jako geniální myšlen-
ka. Jednoduchá, ale velmi vstřícná vůči naší 
planetě a  jejím zdrojům, navíc zajímavá i pro 
běžného spotřebitele – věci, které již nevyu-
žije, nemusí vyhodit, nýbrž může poslat dál, 
někomu třeba ještě udělají radost. A  i  on si 
může výměnnou odnést to, co by třeba mohlo 
posloužit jemu. Oboustranně výhodné. A pro-
tože přibývá lidí, kterým stav našeho životního 
prostředí není lhostejný, ujaly se i SWAPy a za-
čaly se  objevovat stále častěji. Myšlenka zor-
ganizovat jeden takový i v Doubravčicích zrála 
delší dobu a pak se tak nějak stala skutečností.
První SWAP, proběhl již vloni (2018) za podpo-
ry Jaroslava Prkna a  Kristýny Holubové, tedy 
starosty a místostarostky Doubravčic, kteří nám 
umožnili akci zorganizovat bezplatně na  sále 
KD, podpořili ji například možností vytisknout 
si plakátky a podobně. SWAP se setkal s úspě-
chem a nadšením a tak se na jaře 2019 konal 
další a nyní na podzim 2019 již třetí. Stále ještě 
vychytáváme mouchy, s  organizací se  hodně 

práce, ale postupně se přibližujeme tomu, jak 
si ideální SWAP představujeme. Vstupné, které 
se  nevybírá na  osobu, ale „rodinu“ využívá-
me na pohonné hmoty, kdy po skončení akce 
rozvážíme zbylé věci tam, kde mohou nalézt 
ideální uplatnění. Jedná se o věci všeho druhu, 
oblečení, kuchyňské potřeby, boty, kabelky, 
hračky, kojenecké zboží, knihy …
Zbylé věci z  proběhlého posledního  SWAPu 
nyní na  podzim putovaly do  knihobudek 
a  do  dobročinného obchůdku Routa v  Čelá-
kovicích. Část dětského oblečení byla předána 
k rozebrání na bazárku v Mš v Českém Brodě, 
či poslouží na  tvořivé dílny v místní doubrav-
čické komunitní škole Dokolečka. O  dámské 
oblečení a šperky projevil zájem azylový dům 
ve Vršovicích. Odbyt tedy je a věci poslouží po-
třebným! A to je hlavní cíl a myšlenka SWAPu. 
Takže na jaře se pravděpodobně opět pokusí-
me další zrealizovat. Dáme včas vědět.
Také velmi děkuji spoluorganizátorce … a na-
šim dětem, které nám s přípravou SWAPů vždy 
pomáhají.

Dita Studecká

 

  

Jako každoročně se i letos v létě konaly 
v prostoru před Kulturním domem hudební 
akce, Venkovní zábava a Čabuzský bigbeat

SWAP 

v Doubravčicích

aneb přines, vyměň, 

odnes si, potěš jiného…
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DĚTSKÉ CENTRUM LEDŇÁČEK z. s.
pořádá

MIKULÁŠSKOU 
VESELICI PRO DĚTI

V úterý 3. 12. 2019 od 17,00 hod.
Kulturní dům Doubravčice

NUTNÁ REZERVACE!!
Od 15. 11. 2019 příjem rezervací formou SMS 

(např. NOVAKOVI 3x)
Na tel. číslech 605 878 825 nebo 720 332 030

Další informace na facebooku Doubravčice

INFORMACE

Dětská školička Ledňáček
Dne 2. září 2019 byla opět otevřena dětská školička 

Ledňáček a to na nové adrese:
V Edenu 165, Doubravčice.

Telefon: 605 878 825, 720 332 030
www.ms-lednacek.cz
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INFORMACE

Hernička pro nejmenší
Letos se  nejmenší děti s  maminkami schází 
kaž dé úterý od 10 do 11:30 h, stále ve Sluneční 
ulici č. 72. Den i  čas se  však může měnit dle 
přání maminek, nemocnosti a dalších okolnos-
tí. Aktuální informace o časech a programu, co 
se bude v herničce vytvářet, naleznou účastníci 
vždy předcházející pondělí večer na FB Událos-
ti v Doubravčicích.
Jsme rádi, že  další sezóna herničky přivítala 
nové maminky a  děti. Od  září jsme již stačili 
malovat, tančit a  zpívat, razítkovat, vyrábět 
zvířátka z  ořechů a  maminky měly možnost 
nechat se zdarma nalíčit.
Věříme, že nemoci se od dětí budou držet dál 
a těšíme se na účast nových tváří.
V případě zájmu o bližší informace o pro-
vozu herničky nás kontaktujte na e-mailu 
mistostarosta@doubravcice.cz.

� Vánoční koncert �
dětí z hudebního 

kroužku
pod vedením pana Jiřího Hoskovce
se bude konat dne 17.12. 2019 

od 1630 hod. Kulturní dům 
Doubravčice

• PEDIKÚRA

• MANIKÚRA

• NEHTOVÁ 

MODELÁŽ

Telefon: 

739 492 168

kristynajordakova@seznam.cz

Šťastná 300, 

Doubravčice

NOVÁ OBECNĚ 
ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

REGULACE HLUKU
O NEDĚLÍCH A O SVÁTCÍCH

V obci vstoupila v platnost nová Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2019 o regulaci hluč-
ných činností.
Týká se  všech obyvatel obce, kteří jsou 
povin ni zdržet se o nedělích a státem uzna-
ných dnech pracovního klidu v době od 6:00 
do 22:00 hod. veškerých činností spojených 
s užíváním hlučných zařízení (sekačky, křo-
vinořezy, cirkulárky, motorové pily apod.). 
Stavební práce jsou tolerovány, ale samo-
zřejmě jenom po dobu nezbytně nutnou.
Vyhláška byla schválena na základě četných 
žádostí obyvatel (v některých částech obce 
ovšem ústní dohody týkající se „nedělního 
klidu“ fungují bez problémů již delší dobu).
Též pro úplnost dodáváme, že čas omezení 
uvedený ve vyhlášce samozřejmě korespon-
duje s  celorepublikovým nočním klidem, 
který je třeba dodržovat v  době od  22:00 
do 6:00 hod.
Děkujeme za  pochopení, ale zejména 
za dodržování nové vyhlášky.
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Školka informuje
Vážení občané Doubravčic, přátelé školy,
léto se  překulilo jako nic a  nás přivítal nový 
školní rok a podzimní čas. Ten si užíváme pl-
nými doušky. Můžete se podívat na fotografi e. 
Máme za  sebou první výpravy a  výlety, také 
akce, kdy zveme rodiče do školky, aby si společ-
ně se svými dětmi užili vyrábění a hry. Předško-
láky čekal i první velký výlet vlakem do Prahy.
V  září jsme ve  školce přivítali 21 nových ka-
marádů, kteří mezi nás výborně zapadli a  už 
si s námi užívají her a objevování světa kolem 
nás.
V  létě se  začal realizovat projekt „Zahrada 
v přírodním stylu“, na který jsme získali dotaci. 
Děti si na začátku září, dokud bylo teplo, vel-
mi užívaly kneipův chodníček, který je naplněn 
šiškami, kamínky, pískem, špalíčky, dlažebními 
kostkami a pochozími rostlinami. Děti po něm 
chodí naboso, tím si masírují a aktivují chodi-
dla. V chladnějším počasí si užívají hru s přírod-
ninami, kterými je chodníček naplněn
Dalším velkým lákadlem a  trhákem je výběh 
pro hlodavce. Morčata a  králíci, kteří doteď 
obývali jen vnitřní prostory králíkárny, mají 
možnost probíhat se volně ve velkém výběhu 
a my je můžeme pozorovat. Až se dokončí za-
hradní jezírko, bude možné je chodit do výbě-
hů navštěvovat a krmit. Na to se těšíme nejvíc. 
Dokončení jezírka a  osázení zahrady dalšími 
rostlinami a bylinami je plánováno na podzim-
ní období, takže již brzy by měl být celý projekt 
dokončen a my budeme přemýšlet nad dalším 
zvelebováním.

Všem obyvatelům Doubravčic přejeme klidný 
a slunečný podzim a těšíme se na společné set-
kání na již tradiční akci rozsvěcení Vánočního 
stromečku a na jarmarku.



 

 
      V PÁTEK 8.11.2019  

       OD 17:30 HODIN 
CESTA ZA SVĚTÝLKEM 
13. ROČNÍK LAMPIONOVÉHO PRŮVODU 

 
        SRAZ  U OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 

 

 SHROMAŽĎĚNÍ, PRODEJ A PŘÍPRAVA LAMPIONŮ OD 17:00 DO 
17:30, prosíme, přijďte včas, aby mohl průvod vyrazit opravdu načas! 

 

 V MÍSTĚ STARTU PRODEJ LAMPIONŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (hůlky, 

svíčky, bezpečnostní světýlka pro nejmenší děti – za příznivé ceny 
                 TAKŽE NEMUSÍTE S SEBOU NIC NOSIT, STAČÍ PŘIJÍT! 
 

 V 17:30 VYRAZÍ PRŮVOD NA TRASU – VÍCEMÉNĚ MIMO HLAVNÍ 

SILNICI, VHODNÉ I PRO MALÉ DĚTI.  

  

Nebude chybět něco teplého na zahřátí 
 

 
 

 
CO S SEBOU: DOBROU NÁLADU A TEPLÉ OBLEČENÍ 

 

VSTUPNÉ: DOBROVOLNÉ  
 

 

 

 

DOKOLEČKA z.s. 
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Spolek Dokolečka
představuje svoji činnost v dalším období

Co se událo od minulého čísla zpravodaje?
V  létě se  vždy pozastaví naše pravidelná čin-
nost, ale už několikátým rokem nezahálíme 
a  pořádáme pro děti (a  také jako úlevu pro 
rodiče) letní příměstské tábory. Letos to byly 
celkem 4 tábory ve 3 různých termínech:
-Spolu s hudbou – tábor zaměřený na pozná-
vání i  vyrábění hudebních nástrojů, poslech 
a  tvorbu, zpívání i  zabrousení do  historie 
hudby, pod vedením Mariky Pithartové. Ten-
to tábor byl částečně fi nancován z dotačního 
programu Středočeského kraje: Podpora dětí 
a  mládeže. Zúčastnilo se  ho celkem 21 dětí 
a  na  programu se  podílelo několik externích 
lektorů i pracovníků z řad spolku.

Následující tábory spadají (letos poprvé) do na-
šeho tříletého projektu Prázdniny v Dokolečku 
fi nancovaného z ESF – OPZ:
• Summer camp neboli tábor s  angličtinou, 

kde zkušená lektorka z jazykové školy Mor-
timer z Říčan provázela děti anglickým pro-
gramem plným her, vyrábění a  povídání. 
Kromě toho byl pro děti připraven i doplň-
kový program s  českou lektorkou, chodi-
lo se  na  výlety, hrály se  deskové hry, četlo 
se a vyrábělo např. z přírodnin.

• Výtvarný tábor pro mladší děti

• Výtvarný tábor pro starší děti
Oba výtvarné tábory probíhaly současně, ale 
děti byly rozdělené do  dvou skupin podle 
věku, navíc mezi mladšími dětmi ještě vznikla 
skupinka úplných „malíčků“, kteří měli pro-
gram upravený k jejich schopnostem a doved-
nostem. Letošní téma se  týkalo mořeplavců 
a objevitelů různých ostrovů a kultury domo-
rodých obyvatel těchto oblastí. Děti první den 
konstruovaly velkou loď, která celý týden sym-
bolizovala plavbu do neznámých končin. Den-
ně se představil nový cíl cesty a děti poznávaly 
Velikonoční ostrovy, lidožroutské umění, Abo-
ridžinskou kulturu… a  spolu s  tím se  sezna-
movaly s různými výtvarnými technikami jako 
tečkování, ornamenty do  inkoustu, malování 
na tělo, odlévání pryskyřice, malba na plátno, 
kresba portrétu trosečníka, malování na hed-
vábí a další. Na závěr si každý odnesl své port-
folio.

CENTRUM 
PRO RODINU
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Dne 2. 9. 2019 zahájila komunitní škola, tedy 
klub komunitního vzdělávání, již 5. školní rok. 
Letos snad již naposledy v  provizorních pros-
torách, protože se podařilo v programu IROP 
získat dotaci na  rekonstrukci budovy nynější 
truhlárny. Během školního roku proběhnou 
3  etapy tohoto projektu, nejprve výběrové 
řízení na  určení dodavatele, následně hrubá 
stavba a pak dokončení úprav objektu včetně 
vybavení tříd nábytkem a zařízením pro nefor-
mální vzdělávání. Držte nám pěsti, ať to vše 
běží ve stanovených lhůtách a příští rok zahá-
jíme v novém.

A jak to letos ve škole vypadá?
Celkem dochází do  Dokolečka 33 dětí, které 
pracují v menších skupinkách se 4 průvodkyně-
mi. Využívají se prostory původní duhové třídy, 
od loňska ještě prostor Na Návsi a také v ulici 
Slunečná. Letos je novinkou i učení venku ne-
boli outdoor, na které si děti rychle zvykly a už 
se těší, jak budou psát gramatiku na spadané 
listí nebo skládat abecedu napsanou na obláz-
cích nebo stavět z klacíků geometrické tvary či 
tělesa. Dále jsme letos posílili tým o pravidel-
né externí lektory a to právě na učení venku, 
na angličtinu (přidali jsme i projekt v angličti-
ně), na hokus pokus (základy fyziky) a výtvarné 
projekty.
V září byl zahájen i provoz odpoledního klu-
bu – projekt Dokolečka fi nancovaný ESF – OPZ, 
který už běží druhým rokem. Ke  stávajícím 
podpořeným rodičům přibyli 2 noví a kapaci-
ta klubu je nyní naplněna. Co je v klubu no-
vého? Od  jara je vybudovaná dřevěná terasa 
s výsuvnou markýzou. Do nabídky aktivit pro 

děti patří šachy, keramika, rukodělné vyrábění, 
dramaťáček, volná tělocvična další pohybové 
aktivity.

Tělocvičné nářadí v sále Kulturního domu
Dokolečka v pohybu je projekt, který byl pod-
pořen Nadačním fondem AVAST FOUNDATION 
(vložit logo). Cílem projektu bylo pořízení vy-
bavení (nářadí a pomůcek) pro účely pohybo-

vých aktivit jak v  rámci komunitní školy, tak 
pro odpolední cvičení a  sportovní vyžití dětí 
(nejen z  Dokolečka). Obec poskytla pro ten-
to účel kulturní sál a během září se postupně 
shánělo potřebné vybavení (např. Doskoková 
duchna a trampolína, lavičky, míče, fl orbalové 
hole, žíněnky, a další). 

Prosíme účastníky různých akcí na  sále 
i  náhodné kolemjdoucí, aby respektovali, 
že  toto vybavení je majetkem spolku Do-
kolečka. Zájemci o  zapůjčení čehokoliv, 
prosím ozvěte se, zapůjčení možné pouze 
po dohodě. Neberte si věci bez našeho vě-
domí, děkujeme. 

A co plánujeme?
• 8. 11. 2019 – Cesta za světýlkem aneb oblíbe-

ný lampionový průvod (viz plakát)
• 30. 11. 2019 – Rozsvícení vánočního stromu, 

jarmark a  vystoupení MŠ Doubravka + Do-
kolečka

Těsně před vánoci se uskuteční akce rozdávání 
Betlémského světla před kapličkou Na Návsi.
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Tomáš Rychta - Štíhlice

tel.: 604 414 916

� Dovoz vody
� Odvoz odpadních vod

(jímky / fekál)

� Čištění čerpacích 
(odpadních) jímek
� Tlakové čištění 

kanalizace recyklačním 
voooooooooooooooozzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmm  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

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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Příští OZ č. 44 vyjde v dubnu 2020 – uzávěrka 1. 3. 2020

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 - 720,– Kč, 1/2 A5 - 360,– Kč, 1/4 A5 - 180,– Kč; vč. DPH
CENÍK BAREVNÉ INZERCE: 1/1 A5 - 1 440,– Kč, 1/2 A5 - 720,– Kč, 1/4 A5 - 360,– Kč; vč. DPH

Upozornění pro inzerenty: Od vydání OZ č. 25 je každý inzerát nezaslaný v tiskové předloze zpoplatněn pau-
šální částkou 100,– Kč za zpracování. Případně lze domluvit další grafi cké práce za zvýhodněných podmínek. 
Tyto ceny jsou platné od 15. 6. 2012.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ 
PRO DOSPĚLÉ
ORDINACE DOUBRAVČICE
DOUBRAVČICE, NEBESKÁ 292
(budova Centra Péče Doubrava – 
samostatný vchod)
tel. 775 404 185
zdravotní sestra M. Vávrová
web: https://lekardoubravcice.webnode.cz

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 – 770 144 241
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AUTOSERVIS & STAVEBNÍ PRÁCE

Prodej PNEU

 

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