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StArOStA InfOrmuje

K+v na zámKáCh
Tak dnes konečně můžu napsat, že jsme se 
dostali na pomyslnou metu startu výstavby  
a patrně s vydáním tohoto čísla budou započaty  
i realizační práce. Díky veřejné soutěži se nám 
v obci opět objeví těžká technika i zaměstnanci 
osvědčené společnosti Zepris (díky bohu), která 
je dostatečnou zárukou za kvalitu provedené-
ho díla, máme již podepsanou dodavatelskou 
smlouvu i potvrzené financování z MZe ČR. Pro 
všechny neinformované musím doplnit, že cena 
díla bude cca 16 mil. Kč a podíl z fondu MZe ČR 
je finálně bohužel „jen“ 9mil. Kč. ( Na vysvětle-
nou – přijata byla žádost na 16 mil. Kč, schvá-
leno bylo financování za cca. 60%) Jak někteří  
z Vás pochopili tak spoluúčast obce zde bude 
cca 7 mil. Kč. Musím to bohužel napsat záměr-
ně, abych předešel všem názorovým neshodám 
o tom, kde skončily všechny investiční příspěv-
ky. Dále je v této částce zahrnuta i finanční 
spoluúčast zúčastněných v podobě doplatků za 
šachty a výkopové práce s tím spojené. Všechny 
tyto informace byly zprostředkovaně předány 
všem připojovaným majitelům nemovitostí na 
společném jednání na konci října. Poslední vě-
tou prosím o vzájemnou toleranci při probíhají-
cí stavbě kvůli některým omezením v dopravě. 
Současně musím poděkovat rodině Hrudičko-
vých za poskytnutí svého pozemku jako základ-
ny a přechodného úložiště stavebního materi-
álu pro Zepris. Díky tomu se celá stavba bude 
pohybovat pouze v oblasti akce. Díky.

mŠ doUBravKa
I zde můžu začít s tím, že tento rok byl pro naši 
obec v čerpání dotací více než úspěšný. Rozhod-
nutím IROPu jsme byli na seznamu podpořených 
projektů a byla nám přiznána dotace na dostav-
bu posledního jihovýchodního křídla a úpravy 
zahrady ve výši 10 mil. Kč. I zde už máme soutěží 
vybraného dodavatele stavby, kterým bude ve-
limská společnost VP Procházka. V tomto přípa-
dě bude termín realizace upřesněn až v průběhu 
zimy, jelikož s otevřením posledního křídla po-
čítáme až s dalšími možnými zářijovými termí-
ny. Naše spoluúčast bude ve výši cca 1.5 mil. Kč  
a vzhledem k našim finančním možnostem zů-
stává stále prioritní výstavba K+V Na Zámkách.

vEřEjné prostranství
Veřejné prostranství zatím zůstává v podobě 
popsané v minulém čísle a to je čekání na správ-

nou výzvu s pasporty vodních nádrží v šuplíku. 
Bohužel nikdo z Vás ani nezareagoval na ho-
zenou myšlenkovou rukavici v podobě svépo-
mocného díla opravy jedné z nádrží. Nebudu 
tvrdit, že jsem touto negací na úpravy společ-
ných prostor zaskočen, prostě je to typické pro 
současnou společnost v současné době. Vlastně 
se ani nedivím, že přišla pouze jediná písemná 
reakce na výzvu zastupitelstva v podobě před-
ložení návrhů jak v příštím roce naložit s vy-
mezenou částkou 150 tisíc na něco co se nutně 
potřebuje opravit, upravit, doplnit….( a nádrže 
se netýkala). Opět se tím prezentuje způsob 
života za plotem, který je bohužel typický pro 
drtivou většinu z Vás a už nejen z řad novodo-
bých obyvatel, ale i ze strany starousedlých 
Proto opět prosím některé z čtenářů, aby za-
přemýšleli, kam by se tyto vyčleněné prostředky 
daly nasměrovat, abych se opětovně nedočkal 
kritiky všech pivních dříčů, že místo toho, aby 
se někde vyměnily lampy, nechal jsem místo 
toho zasadit pár zbytečných stromů, nebo po-
řídil koše na psí exkrementy! Mimochodem ješ-
tě se objevil jeden nápad a věřím, že se bude  
v místě „Švehlovy lípy“ líbit a okolo žijící tento 
počin náležitě ocení. A, že nevíte, kde vlastně 
stojí Švehlova lípa? Tak si to zjistěte. Přece tady 
žijete stejně jako já! No, anebo Vás to možná 
asi ani nezajímá. Jinak děkuji za podnět.

vrty
Dalším počinem, kde jsme se někam posunuli, 
je realizace vlastní zásobárny vody – vrtů. Jed-
noznačně se již určila oblast, kde budou zku-
šební vrty provedeny a s tím je spojená i sou-
těž na vrtařské práce, které v tomto případě 
provede českobudějovická společnost Stavební 
geologie – geoprůzkum České Budějovice, spol. 
s r.o. Zároveň i čekáme na výsledek rozhodnu-
tí o poskytnutí dotace na tuto stavbu. Odpo-
věď patrně přijde těsně po vydání tohoto čísla  
a v momentě schválení je domluveno okamži-
té započetí prací, které by měly být dokončeny 
nejdéle do konce tohoto roku. V této souvislos-
ti bude obec vykupovat i pozemek, pod kterým 
se tento vodní zdroj nachází, aby se předešlo 
případným spekulacím. Tyto se již totiž začína-
jí objevovat, a to se ještě ani nevrtlo. No, to 
jsme celí my. Ještě musím upřesnit, že provede-
ním samotných vrtů to ještě hned neznamená, 
že bude okamžitě levnější voda. Pro jistotu jen 
upřesním, že po vrtání bude spočítaná vydat-
nost vrtu, budou odebrány vzorky na zjiště-
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Hospoda Doubravčice děkuje všem, kteří akci 
podpořili: TS Doubravčice, Acapella, PRO-DOMA, 
farma Klídek, Cukrářství U Bártů, M+J služby s.r.o., Au-
todoprava Hellcat, s.r.o., Gumex, Rychtář & Partners
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rejstříků obyvatel, právnických i fyzicky podni-
kajících subjektů. Dovolím si ještě jednou tak 
trochu úsměvně rýpnout do některých z nás  
a to z důvodu, že opětovně pár jednotlivců za-
reagovalo na naši výzvu k vyjádření se k navrže-
ným názvům až po samotném schválení. Jen chci 
připomenout, že návrhy byly k diskuzi skoro dva 
měsíce a díky reakci některých obyvatel se změ-
nilo několik navržených jmen dle jejich návrhů. 
Chcete-li tedy vědět, ve které ulici nově bydlíte, 
stačí zkontrolovat vaší nemovitost na webu Ka-
tastru nemovitostí. Zbylé nepojmenované ulice 
budou na programu dalšího jednání zastupitel-
stva, takže máte možnost k tomu konečně taky 
něco říct. A jen pro upřesnění, jestliže jste se 
svým názorem k vybraným jménům tak trochu 
zaspali, je samozřejmě možné kdykoliv podat 
žádost na změnu názvu ulice a tato bude zastu-
pitelstvem i projednána. Věřím, a snad je to pro 
všechny i pochopitelné, že se budeme zabývat 
pouze názory většinové části obyvatel z ulice, 
kde vám její současný název nesedí.

K zamyŠlEní
Tímto posledním odstavcem si dovolím malé 
ohlednutí za posledními šesti lety, kdy mám 
v rukou pomyslné otěže této obce. Jelikož do 
dalších komunálních voleb zbývají ještě dva 
roky, nebude snad nikdo těch pár vět brát, jako 
předvolební masírování. Jedná se mi o něco 
jiného. Začíná mi vadit postupně se projevují-
cí sobeckost a neúcta některých z nás k věcem, 
které tady byly za poslední roky vybudovány. 
Ať mi někdo vysvětlí, proč je pro někoho pro-
blém, když je plný kontejner, ten svůj pytel 
vzít a odvézt do jiného, proč ho tam nechává 
ležet na ulici, aby druhý musel jít a udělat to za 
něj. Dříve zde byly pouze popelnice u baráku 
a většina z vás prohnala komínem vše, co šlo 
spálit. Teď když máme možnost zadarmo třídit 
a nemusíme se vzájemně obtěžovat smrady  
z komína, budeme tedy dělat binec na ulici? Proč 
je pro pár tatínků a maminek problém udržo-
vat pořádek po svých dětech na dětském hřišti  

u Kulturáku? Věřím, že jestli má některé z těch-
to dítek doma alespoň malé pískoviště, rozhod-
ně mu tam necvrkáte svoje nedopalky z cigaret, 
určitě tam neodkládáte použité nádobí po jídle 
a pití, ale odnesete je zpět do domu, zajisté si 
doma po dětech uklidíte z tohoto pískoviště  
i sáčky od křupek a rozhodně je nenecháte ničit 
jeho hračky, které má na tom písku na hraní. 
Tak proč se tak nechováte i na pískovišti společ-
ném a veřejném? Proč stále musí několik málo 
osob chodit a vracet hračky na své místo, pulit-
ry zpět do hospody a sáčky od všeho možného 
po vás uklízet do košů? Bude snad lepší, když 
tady ten hrací koutek nebude a tím bude do-
cílen i pomyslný pořádek? Proč, když je někde 
vybudována, nebo opravena silnice obtěžujete 
ostatní svojí rychlou jízdou, nebo nesmyslným 
parkováním? Bylo by snad lepší, aby cesty byly 
opětovně samá díra, kde budete muset jezdit 
krokem, abyste si toho svého plechového mi-
láčka snad nezničili? Proč necháváte kálet vaše 
psy v místech, kde si hrají děti, na chodnících, 
nebo v místech pro trávení volného času? Proč 
nejste schopni uklidit po tom svém psovi vše, co 
z něj vypadne u sousedových dvířek, nebo jeho 
oknem? Máte doma taky zahradu plnou těchto 
dárečku? A teď mi řekněte, kdo tohle všechno 
dělá??? Je to někdo, na koho nikdo nemá, kdo 
jen „ON“ a ostatní, ať se podle toho zařídí? Ne, 
je to hulvát, hlupák a sobec v jedné osobě! Proč 
se vlastně všechno to nové buduje, zkrášluje, 
dělá pro nás všechny hezčí, lepší…? Nebylo by 
jednoduší opětovně zavést stejný chod vesnice 
jako dříve, nebo jako v nejbližším okolí? Děti, 
ať si hrajou po škarpách a do školek dojíždějí 
několik kilometrů, vlastní produkci kalů může-
me opětovně pouštět do dešťáků, nebo zahrad, 
aby všichni kdo půjdou kolem cítili, jak skvěle si 
žijeme…Můžeme si v případě potřeby opětov-
ně nechat dovážet vodu několika násobně dráž, 
než na nás teče z kohoutku, chodníky vlastně 
taky dříve bývaly jen ve městech, tak proč utrá-
cet za jejich údržbu a řešit bezpečnost druhých? 
Co by mě jako starostovi vlastně chybělo?!  

ní kvality vody a podle toho se naprojektuje 
potřebná úpravna vody. Pak bude následovat 
propojení s hlavním řadem vedoucím do vodo-
jemu a teprve potom se vyčíslí náklady na tuto 
přivedenou vodu. Jelikož letošní léto bylo v zá-
sobě vody milosrdnější, než to loňské věřím, že 
i příští rok bude pro nás bezproblémový. Mlu-
vím o tom proto, kdyby se náhodou nepodařilo 
úpravnu spustit do poloviny příštího roku.

ChodníKy
Zde bych musel asi jen ocitovat článek z minulé-
ho čísla, protože kromě započetí prací a patrně  
i finišujícího zakončení v době vydání těchto vět, 
je snad patrné pro každého, kdo se alespoň ob-
čas vypraví do centra obce, nebo jede směrem na 
Český Brod, že má naše obec opětovně pár desí-
tek metrů nového chodníku navíc Opět musím 
poděkovat za skvěle odvedenou práci chlapíků 
z TOSTu a navíc i za součinnost a benevolenci 
majitelů některých nemovitostí, kteří kvůli plné 
funkčnosti chodníků a vjezdů souhlasili s úpra-
vou jejich plotů či vrat. Opakem tomu bohužel 
je bezohlednost některých řidičů, kteří nemají 
problém na těchto nových stavbách parkovat, 
nebo po nich jezdit. Smutnou tečkou za tím je 
jejich poškození (naproti horní hospodě), které 
při nezjištění viníka tahá peníze z obecní kasy na 
jejich opětovné uvedení do stavu původního. 
Prosím, nebuďte při zjištění těchto bezohlednos-
tí slepí a komunikujte s námi. To, že někdo ničí 
něco obecního ještě neznamená, že Vás to ne-
stojí ani korunu! Děkuji. Jen pro doplnění, s třetí 
etapou výstavby chodníků směr Štíhlice budu 
opravdu moudřejší až po uzavírce tohoto Zpra-
vodaje. Dle avizovaného, bylo na IROPu podáno 
více žádostí, než byli úředníci schopni zkontrolo-
vat v plánovaném zářijovém termínu. Takže více 
informací příště.

KomUnIKaCE
V minulém čísle byla zmíněna započatá re-
konstrukce ulice (dnes již ul. V Edenu), kterou 
jsme z důvodu plánovaných výstaveb rodinných 
domů na ještě nezastavěných pozemcích odlo-
žili na příští rok. Snad i ostatním přijde logické 
udělat finální povrch až po opuštění lokality 
těžkou technikou. Díky smluvnímu vztahu, kte-
rý je i dodatkově upraven za souhlasu s doda-
vatelskou společností tak nehrozí ani vzájem-
ná penalizace z daných termínů. Všem těm, 
kterým v poslední době bylo líto, že nebydlím  
v jejich ulici, můžu s klidem sdělit, že v současné 
době se zpracovávají projektové dokumentace 
rekonstrukcí stávajících povrchů v některých 

vytipovaných ulicích z důvodu připravenosti, 
abychom je v momentě vyhlášení těch správ-
ných fondových výzev mohli vytáhnout z šup-
líků a být tak napřed před ostatními žadateli. 
K tomu samozřejmě bude zapotřebí opětovné 
dořešení majetkových vztahů v místech, kde 
některá stávající komunikace je současně v ma-
jetku jiných vlastníků, než je obec.

hřBItov
Tady bohužel nemám zatím žádnou dobrou 
zprávu, kterou bych zde rád odprezentoval. 
Zatím to vypadá, že neexistuje žádný fond, kte-
rý by dokázal alespoň z části pokrýt likvidaci 
stávajícího stavu pozemku (podrobnější infor-
mace zazněly v posledním Zpravodaji). V sou-
časné době se podporují pouze skládky vzniklé 
před rokem 1989 a to tato bohužel nesplňuje. 
Vzhledem k tomu, že do schválení další změny 
Územního plánu, kterou tento pozemek bude-
me moci překlopit na plochu pro hřbitov od-
povídající, máme zhruba dva roky, na sehnání 
těchto prostředků, takže ještě nějaký čas zbývá. 
Tak si držme palce!

návEs
Podoba naší návsi se zatím od minula moc ne-
změnila. Bohužel to platí i o zájmu o údržbu 
pomníku, stále na něm dobrovolně tráví svůj 
volný čas titíž lidé bez zájmu kohokoliv z těch 
šestiset v obci žijících. Platí zde však i nadále, 
že srdce naší obce bude po dopravní stránce 
výrazně upraveno. Náves je stejně jako několik 
avizovaných ulic součástí vznikajícího paspor-
tu komunikací s přípravou potřebných projek-
tových dokumentací. Na její novou podobu si 
však vzhledem k nastávajícímu počasí budeme 
muset počkat až s příchodem jara. A třeba zrov-
na tato úprava někoho donutí poslat svůj pod-
nět na plánovanou investici veřejných úprav, 
ale nebudu se tady zase opakovat…  

názvy UlIC
Omlouvám se, ale neodpustím si zde odškrtnout 
další počin současného zastupitelstva, který je 
určitým prvenstvím, a které už nebude nikdy 
překonáno. Je mi jasné, že všechno je jednou 
poprvé, ale zavedení názvů ulic, stejně jako zís-
kání vlastního obecního znaku se v každé obci 
může povést pouze jednou. Tím tedy avizuji 
to, že od poloviny září a na základě schválení 
zastupitelstva obce se nově zavedly názvy ulic 
v drtivé většině naší obce. Tyto změny byly oka-
mžitě zaneseny i v systému RUIAN a jsou tedy 
postupně a automaticky vkládány do všech 

StArOStA InfOrmuje StArOStA InfOrmuje

Chodník podél 
Českobrodské před 

rekonstrukcí...

...a po rekonstrukci
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Upozornění na změnU Umístění kontejnerů U kapličkyKontejnery jsou přesunuté na nové místo cca 30m od původního umístění směrem k bývalému družstvu, nebo fa Truna.

ts DoUBraVčiCe 
PoPtáváme od 
Nového roku 
dalšího za-

městNaNce (ŘP 
B,c,t - výhodou) 
a PŘíležitostNé 

BrigádNíky.

V posledních týdnech se ve 
zvýšené míře objevují po 

vsi a především jejím centru 
(zámková dlažba vedoucí od 

Kulturního domu k horní návsi,  
chodník směřující ke Štíhlicím, 
okolí hospody Čabuzi a hasič-
ské nádrže u pumpy) psí ex-
krementy, kteří majitelé svých 

miláčků opomněli uklidit. 
Nejedná se miniaturní hovínka 
ratlíků kapesních rozměrům, 

ale nevzhledné zapáchající hro-
mádky vytvořené psy středních 

a spíše větších plemen.
Vzhledem k tomu, že se 
nejedná o žádné odlehlé 

lokality u lesa a meze důrazně 
žádáme majitele, aby po svých 
psech uklízeli. Připomínáme, 

že v zastavěném území obce je 
jakýkoli volný pohyb psů bez 

vodítka zakázán a majitelé tedy 
musí dobře 

vědět, co jejich pes způsobil  
a co svým jednáním způsobují 
oni sami. V každém případě se 
krom narušení estetiky v obci, 
obzvláště na nově upravených 
místech, a běžných pravidel 

slušného chování, dopouštějí 
přestupku, za který mohou být 
potrestáni, a to buď na základě 
v obci platné obecně závazné 
vyhlášky o volném pohybu 

psů, či v souladu se zákonem  
o přestupcích.

nebuďte prosím lhostejní 
ke svému okolí a chovejte 
se ohleduplně, za svého 
mazlíčka máte jako maji-

telé odpovědnost!
I v tomto ohledu se obec bude 
snažit být co nejvíce nápomoc-

na a rozhodla se pořídit pro 
frekventovaná místa speciální 

koše na psí exkrementy, nemo-
hou být však všude.

VýVěSkA

vEnKovní záBava  
s Bíza BandEm

V pátek 29.7. od 20.00 k tanci a poslechu hrála 
vynikající kapela Bíza band. Hospoda Doubrav-
čice praskala ve švech a kapelu si užily všechny 
věkové skupiny. Dorazili nejen místní, ale i oby-
vatelé okolních vesnic. 
 

pohádKový lEs
Koncem prázdnin proběhla v obci dobrodružná 
stezka odvahy pro děti s pohádkovými bytostmi. 
Organizátoři se inspirovali bojovkami z dětství 
a letních táborů... Původně to měla být akce 
určená jen pro pár přátel, ale nakonec se roz-
rostla do velkých rozměrů a zúčastnilo se jí 15 
organizujících a 30 děti. Sraz a zároveň start byl 

od vodárny, kde vše organizoval šikovný klaun. 
Dále se šlo dolů kolem pole až pod Glaušovi. 
1. zastávka byl vodník, 2. zastávka čarodějnice, 
pak bílá paní. Od Glaušů se šlo doprava - směr 
rozcestí do chat (pan Rokos) a nahoru k cuk-
rárně kde na děti čekali čerti a lesní hejkalové. 
Na zahradě v cukrárně bylo zakončení, kde děti  
s vílami hledaly poklad (balíček s dobrotami). Malé 
děti šly v doprovodu s rodiči, ty větší samy... po 
absolvování bojovky se šlo rovnou na hřiště. Tam 
se opékaly buřty a kdo chtěl, mohl přespat pod  
stanem...               Přátelé a kamarádi z cukrárny

ČaBUzsKý BIgBít, 
anEB roCK for CUKrář

V sobotu 17.9. od 14.00 do 22.00 hod se rozjel 
první ročník minifestivalu Čabuzský bigbít. Na 
pódiu na náměstí hráli: Holokrci, It and Summer 
Paper, Agapepe, Try Duby, New Bells AC/DC 
Cover Band...  Počasí se vydařilo. Kapely hrály 
skvěle. Dorazila spousta lidí. Nejvíce se odváza-
ly děti, které řádily jak šílené:-). Velký úspěch měl 
i skákací hrad. Na návštěvníky čekalo občerstve-
ní ve stánku a v hospodě. Akce se velmi vydaři-
la, byla dobře zorganizovaná a už se těšíme na 
druhý ročník.

volBy do zastUpItElstva 
střEdoČEsKého KrajE 2016

7.10. – 8.10.2016 proběhly v prostorách obecní-
ho úřadu volby do Zastupitelstva Středočeského 
kraje. Volební účast v obci byla: 37,99%, zúčast-
nilo se 174 voličů ze 458.                   Zdroj: ČSÚ

Uzemní plán

V příštím roce bude nově po-

řízen Územní plán, který bude 

zaměřen především na plochy 

pro občanskou vybavenost, 

plochy veřejné zeleně, ko-

nečné a definitivní vymezení 

ploch pro výstavbu rodinných 

i rekreačních staveb.

V poslední době se vlastníkům orné půdy ozý-
vají různé společnosti s nabídkou odkupu. 

PoKud Potřebujete PoZeMKy odPro-
dat za cenu, která vám byla nabídnuta, zkon-
taktujte nejdříve obec. Je lepší, pokud majetek 
zůstane v obci, než aby s ním spekulovali jiní.

Po zavedení nových 
názvů ulic v naší obci není 
povinností trvale hlášených 
obyvatel od 15ti let měnit 
své občanské průkazy.  
V případě, že bude mít 

někdo zájem OP vyměnit - 
bude mu vystaven bezplatně!

Připomínáme,  
s velkým předsti-

hem (výroba masek 
zabere dost času), 
že v březnu bude 
opět (po)maso-

pUstní průVoD 
a zábava. 
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Co se dělo v obci...

tomík to rozjíždí na Čabuzském bigbítu

Na úřadě bych byl maximálně hodinu týdně, 
sem tam bych někomu něco potvrdil, no a te-
lefon můžu zvedat jen v kanceláři – hodinu 
týdně. Možná, že když se zeptáte svých zná-
mých z okolí, bude vám s lítostí řečeno „kdy-
by tohle bylo i u nás“. Nechci teď ani sobě, 
ani ostatním zastupitelům plácat po ramenou, 
myslím, že možnosti má každé vedení obce 
stejné, jen musí chtít. Chci spíše říct, že mi to 
začíná připadat stejně jako přirovnání s poda-
ným prstem a sežranou rukou. Čím více se toho 
tady děje a tvoří, tím větší nároky na rozvoj jsou 

na nás kladeny, a tím spíš, a rychleji se zapomí-
ná, jak to tady vypadalo před časem. Dnes už 
málokdo přijde a řekne, to se Vám povedlo, to 
je fakt super, díky. Dnes vlastně už jen chodíte  
a zvýšeným hlasem sdělujete, co ještě chcete,  
a to mě přestává bavit.
…jinak děkuji té hrstce ostatních, která to vidí 
stejně jako já a za jejich podporu.

Za vedení úřadu přeji všem klidné svátky  
a v Novém roce jen to nej... A děkuji všem za 
podporu a pomoc v tomto roce.

StArOStA InfOrmuje

STRANA PROCENTA
ANO 2011 20,76% hlasů16 mandátů
STAN 18,43% hlasů15 mandátů
ČSSD 13,75% hlasů11 mandátů
ODS 13,05% hlasů10 mandátů
KSČM 10,13% hlasů8 mandátů
TOP 09 6,54% hlasů5 mandátů

ČSSD ANO 2011 STAN ODS KSČM TOP 09 (SPD) A SPOČeská pirátská strana
36,20% 24,71% 13,21% 8,62% 6,32% 4,59% 1,72% 1,72%

0,57%

0,57%

0,57%

0,57%

0,57%

1,72%

1,72%

4,59%

6,32%

8,62%

13,21%

24,71%

36,20%

ČSSD
ANO 2011
STAN
ODS
KSČM
TOP 09
Česká pirátská strana
(SPD) A SPO
Romská demokratická strana
Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED
SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
Úsvit s Blokem proti islamiz.

NOVOROČNÍ PLES 
Dovolujeme si vás pozvat na 
Novoroční ples, který se bude 
konat v sobotu 21.1. 2016 od 

19.30 hod. v Kulturním domě.  
Pořád TJ Doubravčice
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olEg homola
TrY DubY a čabuZSký biGbÍT
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rOzhOVOr

jaK sE vám líBIlo v doUBravČICíCh? 
Skrz Doubravčice jezdím často na kole. Do kaňo-
nu Šembery, na Zahrady a Tuchoraz. Na koncert 
jsem přijel taky kole - s baskytarou na zádech.  
I když pršelo. Kdyby se mi v Doubravčicích nelí-
bilo, jel bych autem. A je super, že se tam pořá-
dají kulturní akce jako Čabuzský bigbít.

Když sE vaŠE jméno zadá na IntErnEtU, 
vyhlEdavaČ oKamžItě naBídnE I slovo 
“vyžlovKa”, případně “jEvany”. jaKý 
mátE K tomUto KrajI vztah? 
Oplodňuje mne, i když nejsem ženská, tedy 
doufám. Kopce, rybníky, lesy, ale i kiosek  
v Kozojedech či chaťák v Jevanech a koupák 
na Vyžlovce, to jsou všechno místa plná nabu-
šených múz.V jed-
né písničce zpívám: 
“Včera večer přišla 
ke mně múza, múza, 
ze který šla hrůza, v 
hanáckým kroji, prsa pětky, a v rukou dvě ma-
lířský štětky.” Múza je i Borůvka, naše nej vyž-
lovská kamarádka. Když se rozveselí, natáhne 
na sebe i hanácký kroj. Ale hrůzu nepouští, to 
je nadsázka.

pro oByvatElKy z vyžlovKy jstE do-
KonCE přEd lEty nafotIl I ErotICKy la-
děný KalEndář jaKo BEnEfIČní aKtIvItU, 
o KtEré sE hodně psalo. nEChodIly paK 
za vámy I jIné dámy z oKolí, s podoB-
noU naBídKoU?
Chodily. Třeba krásná dvacetiletá slečna s přís-
nou babičkou, které pomáhala v hospodě sma-
žit hranolky. Když přišla na focení - a to tak, aby 
to babí nevěděla -  byla cítit přepáleným olejem. 

Když jsem o příběhu kalendáře později sepsal 
knihu a babička viděla nahé fotky vnučky, má-
lem se sesypala. Ale pak se otřepala, vypadlo  

z ní, že vnučka má pořád 
stejně krásný zadeček 
jako před sedmi lety.

jstE sICE známým fo-
tografEm, alE asI sE 

nEmýlím, Když řEKnU, žE mUzIKa hrajE 
vE vaŠEm žIvotě vElKoU rolI?
Život jsem začínal v šesti muzikou a jsem jí věr-
ný dodnes, protože mne nejvíc nakopává. Jed-
nou jsem hrál na vernisáži Czech Press Photo  
a přišel za mnou americký fotograf. Řekl: “Hud-
ba je ze všech druhů umění ten nejsilnější.” Tak 
nějak to taky cítím.

vEdlE KapEly try dUBy hrajEtE I v ro-
dInném spolKU los homolos, sE synEm 
honzoU vE formaCI projEKt marKéta, 
a opaKovaně jstE jaKo host vystUpo-
val I s popUlární sKUpInoU WohnoUt, 
KdE hrají vaŠI synové. to sE dá vŠECh-
no stíhat?

Se syny vystupuju ve Wohnoutech příležitostně 
dodnes, spolupráce začala někdy v roce 2009. 
Tehdy vznikl i Los Homolos, kde se mnou hraje 
i Matěj Homola, i unplugged koncerty s Honzou 
Homolou - či s Markétou Báťovou. Ale i to jsou 
příležitostné akce. Vše tak pohodlně stíhám, 
včetně hraní s Tremi duby.

oBa syny jstE K hUdBě nasměroval 
CElKEm ÚspěŠně. zKoUŠítE to I s vnoU-
Čaty?
No jistě. Vnučky mi teď nazpívaly holčičí happy 
punk pasáže do trydubácké písničky. Na album, 
které se právě rodí.

Kromě fotografování a mUzIKy ovŠEm 
I dělátE vIdEo, píŠEtE povídKy a na 
stránKy WohnoUt oBČas I moC pěKné 
fEjEtony?  KdE na to vŠEChno BErEtE 
EnErgII?
Dělám multimédia, tedy různé žánrové formy. 
Kromě muzicírování i psané reportáže, povídky, 
knížky. Makám i jako grafik. Točím video filmy, 
dokumenty i hudební klipy. A fotil jsem a s tím 
si mě lidé spojují nejvíc. Energie přichází bez 

zaťukání a neptám se odkud… Jestli od vyž-
lovského vodníka nebo od psa Ronyho. Jedno 
je jisté, když se dostaví, je nutné popadnout ky-
taru, papír, mobil a ihned nápad zaznamenat. 
Jinak je fuč. Energie je nutkání, který musí ven, 
jako houba musí vystrčit klobouk nad jehličí. 
Jednou je to babka, jednou holubinka, jednou 
křemeňák. Prostě energie různých žánrů.

vaŠE KapEla má jaKo žánrovoU ná-
lEpKU “happy pUnK”. dá sE to slovní 
spojEní Brát jaKo návod na ÚČInnoU 
oBranU protI důChodovémU BaČKoro-
vatění?
Nálepka happy punk není o věku, ale o textech, 
které jsou veselé a hravé. Jinak bačkorovatění se 
týká hlavně lidí, kteří chodí do takové práce, kde 
jim někdo říká, co mají dělat. A oni to dělají, sledu-
jí hodiny a těší se na “padla”. Práce je pro ně pro-
stě nutné zlo. A těší se i na důchod, až nebudou 
muset nic. Já to mám jinak. Holky v hanáckých 
krojích nejsou o práci, ale o zábavě. Můj život je 
jeden dlouhý mejdan, který skončí, až natáhnu 
bačkory. A dost možná pofrčí i někde nahoře…
text: antonín Kocábek, foto Markéta Kolínská

na KonCErtě, KtErý proBěhl 17. září 
v doUBravČICíCh, zahrála I sKUpIna 
try dUBy. líBIla sE a Byl to I doBrý 
důvod vyzpovídat jEjího KapElní-
Ka. tím totIž nEní nIKdo jIný, nEž 
olEg homola. známý a ÚspěŠný 
fotograf, dloUholEtý novInář, 
a porotCE mEzInárodní soUtěžE 
CzECh prEss photo.

nÁPAdy Se muSí zAznAme-
nAt, jInAk jSOu hned fuČ.

happy punk

oleg Homola  
na Čabuzském  

bigbítu

Sobotní odpoledne s Čabuz-
ským bigbítem si užívaly kapely 

a i fanoušci pořádné muziky
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POdnIkAtelé V OBcI POdnIkAtelé V OBcI

fIrmA POdnIkÁ V OBcI jIž Od rOku 
1993. VýrÁBí SkříňOVý nÁBytek z lA-
mInA, dýhy A I mASIVu dO BytOVých 
InterIérů, OBchOdních A PrOdejních 
zAřízení. Od rOku 1995 je trunA Vý-
hrAdním dOdAVAtelem nÁBytku dO 
SAnItních A užItkOVých VOzů

trUhlářství 

TruNa

V kanceláři truhlářství mě přivítal jednatel 
firmy Karel Cipro a v milé atmosféře trpě-
livě odpověděl na všechny mé dotazy. 

proČ jstE sI vyBralI za místo 
podnIKání právě doUBravČICE?
Rodina kamarádky mé ženy v restitu-
ci získala velký prostor, vhodný právě 
pro naši firmu. Domluvili jsme se a od 
roku 1993 jsme zde v pronájmu.

KolIK mátE zaměstnanCů?
Máme 6 až 7 změstnanců. Za celou dobu pod-
nikání jich u nás prošla celá řada. Je náročné 
sehnat zaměstnace, kteří se osvědčí a je na ně 
spolehnutí. 

zaměstnávátE I něKoho z doUBravČIC?
Pracuje u nás pan Jirák, přivydělává si u nás  
k důchodu, ostatní zaměstnanci jsou spíše z okolí.

KolIK ČasU trávítE v práCI?
Práce mi bere všechen čas, dopoledne dohlížím 
na zaměstnance a odpoledne se věnuji projektům 
pro CNC frézovací centrum. Dohromady v Truně 

trávím denně cca 12 hodin. Kdo chce 
podnikat, musí se otáčet!

můžEtE mI přIBlížIt jaK proBíhá výroBa 
vElKýCh zaKázEK?
Po obdržení návrhu od architekta ho společně do-
laďujeme, je potřeba aby šel technicky zrealizovat. 
Musíme také myslet na limity finančí, materiálo-
vé… Mnohdy je to o kompromisech. Návrh pře-
kreslím do počítače a z něj se přes CNC frézovací 
centrum přenese do reálu. CNC centrum preciz-
ně zvládne i nápisy. Velmi přesně opracované díly 
doladíme. Pak celá zakázka putuje k zákazníkovi, 
kde proběhne závěrečná montáž. 

na jaKé nEjvětŠí a nEjmEnŠí rEalIzaCI 
jstE v trUně praCovalI?
NEJVĚTŠÍ zakázka bylo velké květinové centrum 
Zelený ráj v Ostravě. NEJMENŠÍ malinká dárková 
dřevěná krabička s lahvičkou alkoholu, která se 
dováží do Číny.

vím žE, spolUpraCUjEtE s doUBravČICKoU 
fIrmoU sICar...
Naše spolupráce s výrobou sanitek vznikla na 
základě zakázky se psí boudou. Ta se neuskuteč-
nila, ale naše spolupráce s vybavením sanitek již 
funguje 21 let. Za tu dobu jsme vybavili cca 1500 
ks vozidel.

ovlIvňUjEtE nějaKým způsoBEm žIvot  
v oBCI?
Jako sponzoři jsme vybavili Doubravčickou 
knihovnu nábytkem. Také jsme výrobci atypického 
nábytku do mateřské školky Doubravka. Poskyt-
li jsme školkovým dětem malé truhlářské ponky  
a nářadí. Moc se mi líbí, že ředitelka školky p. Ha-
laxová nechává děti samostatně objevovat práci  
s materiálem, s nářadím, řezat a zatloukat. To vy-
žaduje velkou odvahu. 

Bližší informace o firmě TRUNA PLUS s.r.o. najdete 
na webové adrese www.truna.cz, nebo přímo v síd-
le firmy Doubravčice, K Jízdárně 9.                  -red-

Pohled do dílny

V tomto čísle zpravodaje pokračujeme v seriálu, ve kterém postupně představujeme firmy  
a podnikatele, kteří působí na našem území, nabízejí své služby, anebo dávají lidem práci. 

   takto vypadají návrhy nachys-
tané pro CNC frézovací centrum

Prodejna s kosmetikou Nyx

Interiér sanitky

Fa truna vyrábí  
i kuchyně na míru
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Zpěvák Standa 
Hložek

Moderátor Petr Salava a kapela New bells

Pásku slavnostně přestřihl s majitelem far-
my Milanem jordákem fotbalista jan berger
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SLavNoSTNÍ oTEvřENÍ koŇSkÉ 

fArmy klídek
V PÁteČní POdVeČer 30. 9. Se nA 
fArmě klídek V dOuBrAVČIcích 
SlAVIlO. 
Jestliže se vám zdálo, že jste zaslechli spoko-
jené frkání poníků na tóny písní Standy Hložka, 
řehtání koní v rytmu kapel Holokrci a zběsilý 
klapot kopyt při kytarových sólech členů bandu 
NEW BELLS (AC/DC Revival), nebyl to sen. 
Byla to krásná realita, ale hlavně splněný sen 
pro nás. Od dubna 2015, kdy jsme vykopali 
první základ našeho projektu pro šťastné koně 
a milé lidi, uběhla dlouhá cesta plná hektické 
práce.

Proto bylo otevření naší farmy veselou třeš-
ničkou na dortu, o kterou jsme se chtěli podělit 
se spoustou známých tváří. Moderátor Petr Sa-
lava nás uvedl do celého slavnostního otevření, 
fotbalista Jan Berger přestřihl spolu s majitelem 
Milanem Jordákem pomyslnou pásku, komik 
Milan Pitkin nás pobavil zpěvem i vtipy, a zpě-
vák Standa Hložek zapěl známé hity.

Přišlo moře nám blízkých lidí, které jsme 
provedli stájemi, ukázali venkovní výběhy, 
pochlubili jsme se venkovní, kruhovou a krytou 
jízdárnou. Někteří z pozvaných se ubytovali  

v apartmánech nad stájemi, děti obdivovaly 
koně a poníky a skotačily na dětském hřišti. 
Všechno běželo v naprosté pohodě a nás to 
hřeje u srdce, protože zábava a klídek je pod-
statou filozofie naší Farmy. 

Takže jestliže milujete koně stejně jako my, 
navštivte nás. Z gauče to jde jednoduše přes 
naše stránky www.farmaklidek.cz, nebo nás 
sledujte na Facebooku. Nebo co je lepší - za-
hoďte počítač a tablet, jednoduše přijďte, nebo 
přijeďte, rádi vás uvidíme a ukážeme, co tady 
všechno pro vás nabízíme a připravujeme.

A to všechno hlavně v Klídku :-)
Simona Smolová

U   ž přichází významné období každého 
roku. Pro děti to je jedno z nejvíce důle-

žitých a nejvíce očekávaných období. Zatím 
co děti už půl roku nemluví o ničem jiném 
a každý týden přepisují, nebo ve většině 
případů připisují nové věci na seznam Je-
žíškovi, když dospělí dostávají divné křeče 
v žaludku.
  

Vánoce dají strávit různě. V klidu, po-
hodě, s láskou, ale také i se stresem, který  
v nás zůstane až do ledna (v lepším případě).
Někdo je s celou rodinou a někdo je sám. 
Někdo ve vánocích vidí krásný čas strávený  
s rodinou, těší se na pečení, vaření, pohád-
ky, zdobení a někdo zase úklid, deprese, 
utrácení peněz a raději je ani neslaví.

Vánoce ale budou a určitě se to dotkne 
každého z nás, ať už třeba jen ozdobami  
v oknech domů a na ulicích. Ale když pře-
jdeme všechny ty materiální věci, uvědomí-
me si, že je to hlavně o lásce, klidu, pohodě, 
porozumění, citu a dobru.

Zkuste letos udělat něco pro ostatní, konat 
dobro, pustit někoho před sebe, podržet dve-
ře, nerozčilovat se na ostatní... prostě všude 
hledat to dobré. Třeba doma vytřídit hračky  
s kterýma si děti nehrají a dát je jiným, třeba 
do dětského domova například, nebo jiné věci 
co už nepoužíváte. Zkuste jednou neříkat "ne-
jde to", nebo "zrovna nemám čas". Mile vás 
překvapí ten dobrý pocit, který ve vás pak vydr-
ží a můžete to dalšími věcmi podpořit dál i ma-
ličkostmi. Pozdravit lidi kolem sebe, usmát se. 

Nejkrásnější vánoční strom je Praze, ale 
já raději zajdu na rozsvícení toho našeho  
v Doubravčicích. Tak kde jsou lidé co znám, 
rodina a vím, že to není nekrásnější strom, ale 
náš, lidí kolem nás a to je důležité, jako vy-
zkoušet zapomenout na staré věci, odpouštět 
je a usmířit se.

Ale je to všechno na vás, jak prožijete vá-
noční svátky a já doufám, že šťastně. Přeji 
vám krásné a pohodové vánoce, krásné svát-
ky, hodně lásky a pořádnou pohodu.

ZIMA
roční období, kde vše se mění 

Stromy jsou holé, bez listí.

z křoví a květin  
poupata už nerostou.

Slunce už nesvítí,  
protože je za bílým mrakem.

z kterého jak kdyby bůh sůl 
rozsypal, 

se spouští jedna vločka za druhou.

Spouští se tam, 
kam ji studený vítr zanese.

A nízká teplota, 
celou krajinu teď zmrazí.

Sníh ji celou pokryje 
a z krajiny bílý obraz udělá.

Padá sníh na vše, 
co je kolem mě.

toho, že silně mrazí, 
toho si nevšímám.

jen na krásný bílý obraz, 
jen na ten se dívám. 

SEN
já měl jsem dnes sen, 
že jezdím sem a tam

že jezdím stále dokola, 
že vracím se jak bumerang

že chodím stále pryč, 
že vracím se jak do zámku klíč.

že z místa prchám dál a dál, 
a stále jsem tam kde jsem stál.

že letím výš a padám hloubš, 
ale stále jsem tam, asi už 

napořád.

Stále na jednom místě, 
jako bych byl přikován.

že vidím poušť, vidím duny 
ale svoje místo mám.

Vidím zemi, vidím svět, 
však na co to, když jsem tady 

právě teď.

Vánoční svátky...

Zdeněk

Zajezdit na koni si můžete ve ven-
kovní, kruhové i kryté jízdárně.

Z venkovní jízdárny je pře-
krásný výhled do krajiny

SVOBODA
Chci chytit myšlenky, 
a vložit je do tužky

Z mé hlavy, 
rovnou na papír.

Něco vytvořit, 
a ani trochu netušit.

Že kdo to přečte, 
toho ohromí.

Nepsat kvůli slávě, 
kvůli bohatství.

Ale proto, 
že mě to baví.

Chci psát, co se mi líbí, 
chci psát jak já chci.

A když se to někdy,  
z jakéhokoliv důvodu 

změní

Chci si tohle přečíst 
a být jako dřív.
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Když už jsem se k těm Vánocům tak rychle dopra-
covala, rovnou jimi začnu, protože se neúprosně 
blíží rozsvěcení vánočního stromečku v obci. Loni 
poprvé se v obci nejen rozsvěcel stromeček, ale 
také se konaly vánoční trhy. Letos se děti ze škol-
ky opět do této akce zapojí, takže pokud si budete 
chtít udělat radost nějakým malým vánočním vý-
robkem od dětí, vyšetřete pár drobných a navštiv-
te mimo jiných i stánek školky. Těšíme se také na 

to, že si společně u stromečku zazpíváme.
Rodiče školkových dětí čekají také podzimní 

dílničky a tradiční strašidelný pochod, při kte-
rém vyženeme strašidla z domů :-). Už se na 
to moc těšíme.

První podzimní akci již máme za sebou, a to 
návštěvu hájovny ve Vrátkově. Byli jsme se tam 
podívat na daňky, sledovali jsme, jaké stopy  
v lese zanechávají srny, zajíci a divoká prasa-
ta. Zkoumali jsme paroží různě starých daňků 
a srnců, hladili jsme si kůži daňka, divočáka  
a kuny, zkoumali jsme zoubky těchto zvířat. Byl 
to velký zážitek a těšíme se na další spolupráci 
s panem Žákem, který nás lesem provázel. Ko-
nečně jsme si také ujasnili, jaký je rozdíl mezi 
hajným a myslivcem, kdo z nich se stará o les 
a kdo o zvířátka. Děti spoustu otázek dovedly 
zodpovědět samy, protože jsme se ve školce  

o lese, rostlinách v něm a zvířátkách bavili a děti si 
všechno možné kolem lesa vytvářely v centrech.

V září jsme zažili první velkou školkovou udá-
lost, a to „pasování předškoláků“. Děti musely 
na různých stanovištích na zahradě prokázat svou 
odvahu a zručnost. Po vykonání těchto zkoušek se 
mohly utkat s drakem, který nám zasedl všechna 
jablíčka. Stateční rytíři a rytířky draka přemohli  
a vytáhli si jablíčko. Tímto hrdinským činem vysvo-
bodili ze zakletí prince Michala, který byl začarován 
proto, že nikomu nechtěl pomáhat a myslel jen na 
sebe. Děti mu ukázaly, jak se mají k sobě chovat 
kamarádi a Michalovi se to moc líbilo. Nakonec tasil 
svůj velký meč a nejstarší děti pasoval na předško-
láky. Jak slavnostní moment pro naše předškoláky 
byl, snad bude vidět na fotografiích.

Na začátku září jsme ve školce přivítali 12 no-
vých školkáčků, kteří jsou již našimi novými prima 
kamarády. Zapadli mezi nás velmi rychle a pár prv-
ních slziček je už dávnou minulostí. Radostně si  
s námi hrají a vytváří v centrech jako diví.

Poslední vzpomínkou je závěr loňského školní-
ho roku, ve kterém jsme do školního světa vypus-
tili 13 školáků. Počasí na zahradní slavnost nám 
vyšlo nad očekávání, takže na fotbalovém hřišti, 
kde rodiče s dětmi absolvovali cestu kolem světa, 
to ze všeho nejvíc připomínalo Saharu. Naštěstí 
nám pan Tlášek s panem starostou připravili opět 
výborné grilování a mlsání, někteří rodiče přispěli 

salátkem nebo něčím sladkým z domácí výro-
by, takže jsme všichni rychle ztracenou energii 
doplnili a mohli jsme se plně věnovat loučení se 
školáky, které bylo jako každý rok dojemné. Dě-
tem ještě touto cestou přejeme klidný a úspěš-
ný první školní rok a těšíme se, že nám při-
jdou do školky povědět, jak se jim ve škole líbí  
a jsou srdečně zvány na další zahradní slav-
nost. Všem rodičům a přátelům školky děkuje-
me za pomoc s občerstvením a doufáme, že se 
i letos se všechny společné akce vydaří a bude 
na co vzpomínat. :-)

Přejeme vám všem klidný zbytek roku, šťast-
ný a pohodový čas adventní a do toho dalšího 
roku hlavně zdraví a pohodu.

Kolektiv MŠ doubravky

z ČInnOStI SPOlků A OrgAnIzAcí z ČInnOStI SPOlků A OrgAnIzAcí

mŠ Doubravka
mIlí PřÁtelé mAteřSké škOly dOuBrAVky,
PrÁzdnIny utekly jAkO VOdA, zÁří jAkBySmet A VÁnOce jSOu nA krku :-). 

rytíř Michal

Pasování předškoláků

Špalír na zahradní slavnosti

Zahradní slavnost

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. 2016

Kdy? V sobotu 26.11. od 15:30 hod.
Zpívání slavnostních písní a rozsvícení 

vánočního stromu od 16.30 hod.
Kde? Na návsi a v Kulturním domě

Podrobný program  

jarmarku bude v předstihu 

zveřejněn na nástěnkách  

a webových stránkách  

obce

oBEC doUBravČICE srdEČně zvE na

sousedský 
vánoční jarmark

Letošní půl rok v hudebně dramatickém 
kroužku bude hodně nabitý - vedle nastu-
dování operky Zdeňka Svěráka O dvanácti 
Měsíčkách a přípravy krátkého pásma zná-
mých písniček z pohádek se děti zapojí do 
nacvičování koled pro rozsvěcení vánočního 
stromečku v Doubravčicích na návsi a blížící-
ho se vítání občánků, kterým bude zahájeno 
druhé pololetí. Budou se věnovat také výrobě 
kulis a kostýmů.

Vedle vedoucí kroužku Kristýny Žákovcové 
se zapojí do nácviku s dětmi také paní Marika 
Pithartová, která ve škole Dokolečka působí 
jako pedagogická asistentka.                  -KK-

huDEbNě DramaTický  
KroUžEK
PřI kOmunItní škOle dOkO-
leČkA OteVřel dAlší SezOnu. 
nAVštěVuje jej jIž jedenÁct 
dětí z dOuBrAVČIc I OkOlí Ve 
Věku 3,5 Až 9 let. 
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praViDelný program:

Herna pro roDiče s Dětmi: dopolední her-
na každou STŘEDU 9.30 - 11.30 hod. - vede 
Markéta Holá, v centru pro rodinu / MŠ Ledňá-
ček, Doubravčice 94

kroUŽky: 
 keramiCký - v MŠ Ledňáček každý čtvrtek 

(děti 16-17 hod., dospělí 17- dle dohody), 
vede Martina Pačesová

 jÓga pro dospělé - v MŠ Doubravka každý 
čtvrtek 19.45 - 21.15 hod., vede Iva Švejdová

 jÓga pro Děti - v MŠ Doubravka každý 
čtvrtek 18.30 - 19.15 hod., vede Iva Švejdová

 setkání pro DospělÉ: roDinnÉ kon-
stelaCe a HojiVÉ Večery (aktuální se-
tkání sledujte na webových stránkách)

 oDpoleDní VolnočasoVý klUB -  
v rámci komunitní školy, v provozu od 5.9.

každý všední den od 13 do 16.30 hod., určeno 
všem, kteří se doma nudí (děti od 5 do 12 let) 
- v prostorách školy Dokolečka (bývalá keramic-
ká dílna)

 VÝTVARNÉ TVOŘENÍ:  1x za 14 dní ve 
středu od 14.30 do 16.30 hod. v prostorách 
školy Dokolečka, příspěvek 50 Kč na materi-
ál, Gábina Píclová nejbližší termín: 2.11.

 HUDEBNĚ-DRAMATICKÝ KROUŽEK při škole 
Dokolečka, každý čtvrtek 15.30 - 16.30 hod., 
vede Kristýna Žákovcová a Marika Pithartová

důležité termíny programů  
a akcí:

 4.11. Cesta za sVětýlkem (lampiony) 
 26.11. rozsVíCení stromečkU, aD-

Ventní zpíVání a Vánoční jarmark
 3.12.  mikUláŠská naDílka
 před vánoci: BetlÉmskÉ sVětlo

- o všech akcích vás informujeme i na webu 
obce Doubravčice

zprávy z komunitní školy:
• školu navštěvuje 15 dětí (8 doubravčických  
a 7 z blízkého i dalekého okolí)
• na další školní rok (2017/18) sháníme prosto-
ry pro druhou třídu - věděli byste o něčem?
děti si pro letošní rok vybraly téma: Cesta kolem 
světa
• škola se zapojila do projektu 72 hodin dobro-
volnictví - připravila lavičku ke stromu a osadila 
hrací prvek u školy

děkujeme:
• Středočeskému fondu sportu, volného času  
a prim.prevence - za podporu akcí pro veřejnost 
i příměstského tábora
• PT project - za pomoc s financováním provozu 
školy
• Ikea - za dárek pro naši organizaci za účast 
v projektu
• všem drobným dárcům, dobrovolníkům a li-
dem, kteří nám fandí

Za tým dokolečka Linda Pačesová 

kontakt:
centrumprorodinu@dokolecka.cz

www.dokolecka.cz, tel.: 724 689 786

Slavnostní zahájení druhého školního roku pro-
běhlo ve čtvrtek 1. září. Prvňáčci již školu dobře 
znali z "Noci s Andersenem", takže nešli do ne-
známého. Všechny děti se po prázdninách na 
paní učitelku Lindu moc těšily. 

Po focení prvňáčků s novými nablýskanými 
aktovkami, před školou a i ve škole, mohlo ko-
nečně dojít na slavnostní zahájení školního roku. 
Linda Pačesová ve škole vřele uvítala nejen děti 
ale i rodiče. Představila družinářky Jitku Sýko-
rovou, Hanku Novákovou a Mariku Pithartovou  
a také svou pravou ruku Gábinu Píclovou.

V deset hodin došlo na předávání dárků - 
každý žák obdržel box se školními potřebami  
a s pár drobnostmi navíc. Největší radost udělaly 

dětem nafukovací polštářky se kterými se hned 
strhla velká polštářová bitva :-). Když se všich-
ni dostatečně vyřádili tak došlo na "kroužek". 
Rodiče odešli před školu. Děti se posadily na 
koberec, prvňáčci ukazovali milou věc z prázd-
nin a vyprávěli o zážitcích, které se k ní vázaly,  
a druháci s třeťáky četli své prázdninové deníky. 
Po kroužku se děti rozeběhly po dvorku a opět 
začaly polštářovou válku a nikomu se nechtělo 
domů...                                                       -red-

V sobotu 15.10. se sešli dobrovolníci před 
školou Dokolečka, aby zabudovali darovaný 
hrací prvek do blízkosti školy a sestavili lavičku 
k loni zasazenému stromu. 

Účast předčila očekávání, obzvláště byli ví-
táni silní muži, kteří ukotvili a zabetonovali dře-
věný prolézací hrad. Po zatvrdnutí betonových 
základů nás ještě čeká natření celého herního 
prvku a připevnění klouzačky. Děti nadšeně 
pomáhaly s natíráním lavičky a to v tak velkém 
počtu, až došly štětce. Maminky nachystaly po-
hoštění. Ve chvílích odpočinku jsme si užívali 
společné setkání a ochutnávali výborné buch-
ty, perníky a dortíky. Dobrovolníci dostali trička 
a malý náramek. Před setměním bylo hotovo. 
Všichni odcházeli s pocitem dobře odvedené 
práce a sounáležitosti.                                -red-

doKolEČKa 
cENTrum pro roDiNu

ZahájENÍ škoLNÍho roku  
v KomUnItní ŠKolE

projEkT 72 hodIn

mIlí dOuBrAVČIČtí, 
škOlní rOk Se rOzjel V Plném PrOudu A S ním I nAše PrAVIdelné 
AktIVIty I trAdIČní Akce. dOufÁme, že VÁS nAše nABídkA Bude StÁle 
lÁkAt k úČAStI. vítE, žE příŠtí roK oslaví doKolEČKa 10 lEt fUngování 
v doUBravČICíCh?                                                              tým dOkOleČkA z.S.

kAždý z nÁS mÁ mOžnOSt 
OVlIVnIt PrOStředí kOlem SeBe, 
POmOcI lIdem, PřírOdě, neBO 
POtřeBným. I zA tAk krÁtký ČAS 
jAkO je 72 hOdIn Se tOhO dÁ 
hOdně zVlÁdnOut.

První školní 
den 

dychtIVí A nedOČkAVí PrVňÁČcI I 
zkušení "mAzÁcI" z lOňSkA, Se jIž 
nemOhlI dOČkAt zAČÁtku škOl-
níhO rOku. dIVíte Se? dO škOly 
Se dětI OBVykle tOlIk netěší. V 
dOkOleČku je tO jIné. 

Velká 
polštářová 
bitva

z ČInnOStI SPOlků A OrgAnIzAcí

Lavička prošla zatěž-
kávacím testem
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Dorty • zákusky • káva
tel. 775 205 701 

www.cukrarnaubartu.cz

Od 16 až do 17. hod je kroužek určený dětem od 
4 let (pokud dítě vydrží v klidu tvořit, tak i mlad-
ším) a od 17. hod dospělým zájemcům. 

V příjemné atmosféře u Martiny se moc pěkně 
tvoří, dospělí si mohou dát kafe, popovídat si, na 
děti občas čeká drobné mlsání. Práce s hlínou 
je neuvěřitelně relaxační, i ty nejdivočejší děti se 
zklidní a dospělí alespoň na chvíli zahodí staros-
ti za hlavu. Pokud nemáte inspiraci, Martina má 
spoustu tipů na krásné výrobky, které zvládne 
úplně každý. Na ty, kteří si troufnou, čeká napří-
klad výroba keramických betlémů, štítků na dům  
i se zobrazením členů rodiny a mazlíčků, (ty vy-
padají obzvlášť pěkně), a ti nejodvážnější si mo-
hou zkusit vyrobit vlastní čajovou soupravu. 

Pokud jste kroužek ještě nenavštívili, přijďte 
jen tak podívat se do prostorů MŠ Ledňáček, jistě 
se vám bude tvoření líbit tak jako mě.
www.ms-lednacek.cz                                -red- 

KEramICKý 
kroužEk 

kAždé ČtVrteČní OdPOledne Se SetkÁ-
VAjí V mš lednÁČek tVOřIVé dětI A I dO-
SPělí, ABy SPOleČně VyrÁBělI kerAmIcké 
VýrOBky. krOužek jIž deVÁtým rOkem 
Vede mArtInA PAČeSOVÁ.

váNočNÍ zvonEČEK
Výrobu jednoduchého zvonečku zvládnete sami 
doma z tvrdnoucí hmoty, pomalovat ho můžete 
temperami. pokud chcete zvoneček keramický, 
vypálený i s barevnou glazurou, přijďte si ho vy-
robit do ledňáčka každý čtvrtek od 16.00 hod.

1. Hlínu prohněteme  
a uválíme kuličku

2. pečlivě vytvarujeme 
tělo zvonku

3. Hotový tvar vyhladí-
me vlhkou houbičkou

4. Vytlačíme vzor, nebo 
ho vyryjeme špejlí

5. přilepíme vodou 
ouško a vyrobíme 
srdce zvonečku

6. Usušíme, nagla-
zujeme a zvoneček 
vypálíme v peci



2120

Když se tak z nějakého důvodu přeci jen stane, 
málo kdo ví, že Doubravčice spadají pod ob-
vodní oddělení policie české republiky v kos-
telci nad černými lesy a nikoli pod působnost 
policie v Českém Brodě, jako je tomu v případě 
různých jiných úřadů. Obvodní oddělení v Kostelci 
pak spadá organizačně pod policii Kolínskou. 

Doubravčice s pracovištěm policie v Kostelci 
dlouhodobě a bezproblémově spolupracují, a to 
i v rámci prevence. Díky němu mohly například 
děti z Mateřské školy Doubravka shlédnout ukáz-
ky výcviku psů a práci psovodů, či přiblížit si práci 
pořádkové policie. 

Kostelecké obvodní oddělení najdete relativně 
nově na adrese Kutnohorská 745 v budově bývalé 

vrátnice do areálu plicního sanatoria pro sovětské 
vojáky. Do nově zrekonstruované a moderně zaří-
zené budovy se policisté přestěhovali letos v dub-
nu po dlouhých jedenácti letech čekání v abso-
lutně nevyhovujících prostorách bývalé služebny, 
kam se pro stav místností a zařízení (jak se dá říci 
s trochou nadsázky) zdráhali vstoupit i zadržení. 

Jak nám sdělil vedoucí obvodního oddělení  
v Kostelci npor. Bc. Miroslav Skoupý, problémem, 
se kterým  se momentálně on a jeho kolegové  
i nadále potýkají, je nedostatek příslušníků. Najdou-
li se v řadách čtenářů Zpravodaje zájemci o výkon 
služby ve služebním poměru, ale také absolventi, 
kteří by se rádi zapojili do práce kostelecké policie 
i v rámci pracovního úvazku, je možno jej přímo 
kontaktovat, a to mailem, písemně, či telefonicky. 
Více informací o náborové kampani naleznete na 
www.nabor.policie.cz, nebo tel.: 800 880 910.

V neposlední řadě lze kostelecké obvodní od-
dělení police kontaktovat v případě potíží přímo 
na telefonních číslech: 974 874 720, 974 874 
721, 602 263 024, nejen tedy prostřednictvím 
tradiční linky Policie ČR 158. 

Informace o Kostelecké policii vám bude-
me pravidelně přinášet i v dalších číslech 
Zpravodaje.                                               -KK- 

nIkOmu nePřejeme, ABy Se StAl 
Aktérem udÁlOStI, kdy je třeBA 
POmOc ze StrAny POlIcIe

Kam sE oBrátIt na polICII?
chcETE jEjÍ řaDY obohaTiT?

polICIE ČEsKé rEpUBlIKy
obvodní oddělení  

Kostelec nad Černými lesy
adresa: kutnohorská 745, 281 63 kostelec 

nad Černými lesy
tel.: 974 874 720, 974 874 721, 602 263 024 

fax: 974 870 665  
e- mail: ko.oo.kostelec@pcr.cz

gps souř.: 49° 59´26.74´´n, 14° 51´45.509´´e

Nově zrekonstruováná služebna 
Cela předběžného 
zadržení v Kostelci 

Policejní dispečink

AktuAlItA

velKÝ	Sportovní	úSpěch!	

Kristýnka na stupni  
vítězů, (první zprava)

Zlatý Corridoor  
team s trenérem

krIStýně hÁjkOVé, dOuBrAVČIcké rOdAČce Se dne 
22. 10. 2016 SPOleČně S dAlšímI dVěmA díVkAmI POdA-
řIlO VyBOjOVAt nA mIStrOVStVí SVětA Ve VídnI tItul 
mIStryně SVětA V AerOBIku trOjIc. grAtulujeme! 
Tato informace dorazila po uzávěrce, v následujícím čísle zpravo-
daje budeme informovat více. 

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ 
A JEVANSKÝCH KAPRŮ 

Masojedy	48
e-mail:	v.masojedy@seznam.cz

vánoČní	StroMKy	(jedle, smrky)	
od	1.	12.	2016,	15-19	hod
KApři	od	20.	do	22.12.	2016,	
10-19	hod

InfOrmujeme

Práce policisty je pro naši společnost velmi 
důležitá. Nakreslete, namalujte nebo 

vymodelujte policistu, který nám pomáhá. 
Fantazii se meze nekladou, může pomá-
hat dětem na přechodu, zasahovat proti 
zlodějům anebo i cválat na policejním 
koni... Autory nejlepších výtvorů čeká 

odměna. Zašlete, nebo nám je doneste na 
Obecní úřad. Těšíme se! 

výtvarná soUtěž
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žIjí V nAšem OkOlí

Káně lEsní majESTáTNÍ DravEc  
Z DoubravčickÉho oSTrohu NaD šEmbErou
kÁně leSní (BUTEO BUTEO), dříVe kÁně myšIlOV, je ImPOzAntní PtÁk, jeden 
z nAšIch nejVětších drAVců. V mInulOStI BylA terČem mySlIVců, V dnešní 
dOBě jejIch POPulAcI OhrOžují SlOuPy elektrIckéhO Vedení A AutA

Jistě jste si koncem léta všimli pyšného páru káňat, který učil mladé létat přímo nad 
Doubravčicemi. S hlasitým 'Kiééé, kiéé' rodiče povzbuzovali své potomky a ti poletovali 
těsně nad našimi hlavami. Při troše štěstí bylo možné rozeznat i pírka na jejich křídlech. 
Každý den dělali velké pokroky... Létali výše a dál a jednou se mladí již nevrátili. 

EkOCENtrUM A ZáChrANNá StANICE hUSlík
káně lesní je jeden z nejvíce přijímaných živočichů v záchranných stanicích a vždy se několik exemplářů v 

ekocentru nachází. hlavním cílem záchranné stanice je návrat káněte do volné přírody. 
Ekocentrum huslík pořádá i akce pro veřejnost.

Na Zálesí 1473, 29001 Poděbrady, zimní otevírací doba: Po: zavřeno, St, Pá: 10.00 hod. až 11.30 hod., Út, 
Čt, So, Ne: 13.00 hod. až 14.30 hod. ekocentrumhuslik.cz, www.zachranazivocichu.cz

tIp Kam na výlEt KdE sI můžEtE prohlédnoUt zBlízKa Káně lEsní

Dorůstá 50–57 cm, v rozpětí křídel měří 113–130 
cm a váží 775–975 g. Káně lesní má ze všech 
ptačích druhů jedno z nejproměnlivějších zbar-
vení opeření, od čistě bílé až po téměř černou. 
Často sedává na vysokých stožárech nebo ků-
lech v plotě, nebo krouží ve vzduchu. Patří mezi 

ptáky tažné. Většinou obnovují své loňské hníz-
do, vylepšují je a nastavují, takže za čas mohou 
vznikat „hrady" vysoké půldruhého metru, měřící 
v průměru až 80 cm. Když se vrátí ze zimovišť, 
provozují káně nad hnízdištěm svatební lety, při 
nichž krouží v nesmírné výši a střemhlav padají  
k zemi. Koncem dubna kladou samice obvykle 

první vejce a hned na něm sedí. Oba rodiče 
se při sezení střídají. Po 30 až 35 dnech 

se klubou mláďata s otevřenýma očima.  
V době, kdy sedí na vejcích i v prvních 
dnech po vyklubání mladých přináší 
samec samici k hnízdu potravu. Když 
mladým začínají vyrážet pravá pera, 
vyletují na lov oba rodiče. Samice zpo-

čátku trhá kořist a vkládá mláďatům do 
zobáků kousky masa, později rodiče ne-

chávají kořist jednoduše na okraji hnízda. 
Nemohou-li sehnat dostatečné množství potravy, 
může mezi mláďaty dojít k dlouhotrvajícím bojům, 
které často končí smrtí nejslabšího. Asi 40 dní po 
vyklubání z vajec, opouštějí mladí ptáci hnízdo.  
V prvních týdnech je rodiče dál krmí a mláďata si 
přitom vynucují jejich pozornost hlasitým křikem. 
V srpnu začíná období tahu a rodina se rozpadá. 
Mladí ptáci se rozletí nebo odtáhnou na jih, staří 
ptáci na mnoha místech střední Evropy zůstávají 
ve svých hnízdištích. Za tuhých zim mnozí z nich 
uhynou, v předjaří pak většinu revírů obsadí navrá-
tilci z jihu.                                                            -red-

Souboj samců při kterém 
krovky jen praskají
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www.autodoprava-hovorka.cz 
www.autoservis-hovorka.cz

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

SLUŽBY PRO: OSOBNÍ VOZY I  
DODÁVKOVÉ VOZY I NÁKLADNÍ VOZY  
I PŘÍVĚSY I NÁVĚSY I ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU

SERVIS OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

PNEUSERVIS PRO OSOBNÍ,  
NÁKLADNÍ, ZEMĚDĚLSKÉ A MOTO

Provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)
PROVOZNÍ DOBA: Po – Pá 8.00 – 18.00 h., So – 8.00 – 15.00 h. 
SERVIS: tel.: 602 313 343 AUTODOPRAVA: tel.: 602 326 785

Servisní prohlídky | Výměna olejů | Oprava autoelektriky | Montáž 
zabezpečovacího zařízení | Montáž tažného zařízení | Výměna autoskel 
| Servis klimatizace | Oprava brzdových systémů | Příprava a provedení 

STK | Odtahová služba | Diagnostika elektrických systémů vozidel | 
Měření podvozku 3D technologií | Náhradní vozidlo | Přestavba vozidel pro 

autoškoly | Renovace světlometů

Kontejnery | Zemní práce  
| Demoliční a stavební práce 

| Deponie – prodej 

Prodej PNEU | Prodej disků hlíníkových  
i plechových | Montáž, vyvážení, opravy pneu 

| Uskladnění letních i zimních pneumatik

A5_standart_logo_bez akci_zimní číslo.indd   1 24.10.2016   16:16:00
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   hyde-PArk  PrOStOr PrO nÁzOry OBČAnů k dění V OBcI

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
Využívám této možnosti, abych zde pou-

kázal na několik nemilých věcí, které znepři-
jemňují život v Doubravčicích, a to hlavně v 
posledních několika letech.

Také doufám, že bych tímto mohl dosáh-
nout alespoň nějakých malých změn, ačkoliv 
musím uznat, že to opravdu (bohužel) neče-
kám.

Prvně bych rád poprosil všechny motoristy 
(nejen řidiče automobilů, ale taktéž motocy-
klů, čtyřkolek, atp.), aby se řídili dopravním 
značením a nepletli si obytnou zónu se zá-
vodní dráhou. 

Jak jiste každý řidič ví, v obytné zóně je 
rychlost omezena (na maximálně) 20 km/h. 
Chápu, že někoho může tato nízká rychlost 
rozčilovat, ale opravdu je těch několik ušet-
řených minut tak důležitých?

A to nemluvím o bezpečí našich nejmen-
ších spoluobčánků.

Dále bych rád zmínil fakt, že dodržování 
nočního klidu by mělo být samozřejmos-
tí. Tento problém je naštěstí velmi vzácný. 
Naneštěstí se nám tu množí uštěkaní psi. 
Abych byl přesný, zvětšil se nám počet psů 
"rozštěkávačů", kteří štěkají na vše kolem  
a tak způsobí, že štěkají i ostatní psi. Oprav-
du není příjemné, když se člověk v noci vrací  
a kvůli jednomu takovému raplovi začne ště-
kat dalších 15 psů napříč celou vsí.

A to nezmiňuji fakt, že celonoční spánek 
v letním období je pak vzácností, zvláště 
máte-li v domě malé dítě. Proto vás prosím 
sousedé:

Buďte ohleduplNí! 
anonym

Dobrý den vážení a milí spoluobčané,
záměrně začínám pozdravem, který postrádám cestou naší obcí. Vím, že Doubravčice se stávají ano-
nymnější s přibývajícím počtem obyvatel. Myslím, že to ale není důvod k tomu, aby tato slušnost  
v obci vymizela.                                                                             Přeji hezké dny Vaše spoluobčanka
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kDo leVně proDá, neBo DarUje 

místní pískoVCoVÉ kameny 

na výstavbu skalky, odvoz zajistím.

kontakt: na doptání v redakci

HleDám
šikovnou paní, která zvládne ušít drobné věci  
například kapsáře, malé polštářky, ptáčky...
tel.: 604 566 357

sHáním lipoVÉ, neBo jasanoVÉ DřeVo
Na drobné vyřezávání.
kontakt: na doptání v redakci

HleDám DoUčoVání 
od prosince žáka 8 třídy v předmětech český jazyk, matematika, fyzika, chemie. Nejraději studentku, která si chce přivydělat a má čas třeba o víkendech, nebo v týdnu v odpoledních hodinách. Bydlíme v Doubravčicích, ale mohu dceru vozit i do jiné vesnice. Předem děkuji za nabídky. Kontakt e-mail: simipa@centrum.cz, tel. číslo 728 179 504

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: doubravcice.zpravodaj@gmail.com; Oú doubravčice čp. 94 (kancelář)

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 - 1440,-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 paušál-
ní částkou 100,- Kč za zpracování. Případně lze domluvit další grafické práce za zvýhodněných podmínek. Tyto 
ceny jsou platné od 15.6.2012.

Inzerce

technicKé	SlUžby	 
obcE DoubravčicE s.r.o.

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

nABízíme SlužBy:
 úklid obce 
 údržba zeleně 
 zimní údržba 
 správa vodovodu a kanalizace 
 zprostředkovatelská činnost 
jakéhokoliv druhu 
 zemní práce, autodoprava 
 vyřízení stavebního povolení 
 geopráce 
 prodej písků, štěrků a zeminy 
 zpracování požární dokumen-
tace pro provozovny, objekty  
k podnikání a preventivní  
požární prohlídky, školení  
požární ochrany 

HleDám ŠikoVnÉHo kUtila, neBo 

elektrikáře, který by zvládl v promítacím 

přístroji Meopta z roku asi 1980 vyměnit el. 

kabely a halogenové světlo za LED zdroj. Po 

kratším používání se z něj kouří a nechce se 

mi ho kvůli kvalitní optice vyhazovat.

tel.: 775 389 748

Vladimír zajíc, Otomar dvořák a jiří holub
s použitím autentických záznamů českých lidových her

anEB vypEČEná gEnErálKa této,
 KtEraK sE přIhodIla oChotníKům v malé lhotě l.p. 18xx

17. 12. 2016 v 16.00 hod. doubravčice
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AnketA A SPOleČenSkÁ ruBrIkA

pro zpětnou vazbu je důležité znát i názory odjinud. přeptali jsme se proto občasných i pravi-
delných návštěvníků obce na jednoduchou otázku. jak se Vám líBí DoUBraVčiCe?

eliška 
Vobrubová, 
Vrátkov
Před deseti 
lety jsme 
tu chtěli 
kupovat 
pozemek, 

Doubravčice byly konec světa  
s jednou hospodou, od té doby 
prodělaly velký a rychlý rozvoj. 
Nyní jsou příjemnou obcí k byd-
lení a k žití i se sociálním vyži-
tím (jezdecká stáj, hernička), byť 
s horší dopravní dostupností.

marie 
gillová, 
plzeň
Na Doub-
ravčicích se 
mi velice líbí 
okolní pří-
roda. Říčka 

Šembera je opravdu úžasné mís-
to. Celkově mi vaše víska přijde 
moc příjemná a hezké místo na 
bydlení. Vylepšila bych dopravní 
spojení s ostatním světem a stav 
silnic, zvlášť na některých mís-
tech v obci jsou hodně děravé  
a kazí celkový dojem.

irena 
Vorlíčková, 
praha  
– řepy
Doubravčice 
znám díky 
mojí sestře, 
která se do 

nich před pár lety přistěhovala. 
A vždy, když ji sem jedu na-
vštívit, tak se mi líbí přátelské 
prostředí a také to, jak jsou 
přístupné dětem (hernička, 
krásná školka, alternativní ško-
la a různé kroužky pro děti).

POZVáNkA NA PŘátElSkÉ SEtkáNí S VÝrOBOU BEtlÉMŮ
Pro zkrášlení adventního času se dobrovolníci v obci dohodli na výrobě betlémů (jesliček) pro obě 
Doubravčické návsi. Každý se ponese v jiném duchu a bude vyroben jinou technikou s použitím růz-
ných materiálů. Držíme palce, aby se vše podařilo a betlémy, nebo aspoň jeden se povedlo vytvořit 
již pro letošní svátky. Případní další zájemci o zapojení se do této práce se mohou přihlásit na adre-
se: místostarosta@doubravcice.cz. Kromě účasti na vlastním tvoření uvítáme i pomoc materiální 
(kvalitní akrylové barvy a štětce), nebo ve formě finančního příspěvku..

Sdělení do společenské rubriky můžete do zpravodaje zasílat v průběhu celého roku, lze uveřejnit  
i zpětná oznámení, služba je bezplatná. 

Anketa...

Společenská rubrika...

             Co nabízíme?
 rodinnou atmosféru
 všestranný rozvoj dětí, podporu 

jejich dovedností a vedení k samo-
statnosti a spolupráci s ostatními

 zkušenosti v oboru a prověřené 
spolupracovníky a lektory

 zajímavé kurzy a jednorázové 
aktivity

 zdravou a chutnou stravu
 nedávno zrekonstruované pros-

tory, zcela nově vybavené
 zdravé prostředí
 dětské hřiště, pohyb
 provoz celodenní (6:30-17:00 h), 

celoroční, prázdninový
 možnost hodinového hlídání 

nepřihlášených dětí se zapojením 
do běžného programu

www.ms-lednacek.cz, tel.: 720 332 030

MŠ klasického životního stylu je přístupná 
vŠeM děteM ve věku od 1 roku do 7 let. k děteM 
v naŠí třídě přistupujeMe individuálně, plně se 
jiM věnujeMe a snažíMe se zajistit nejen jejich 
vŠestranný rozvoj, ale také podchytit a dále 
rozvíjet jejich specifické dovednosti a znalosti

máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, zašlete své podklady na 
doubravcice.zpravodaj@gmail.com, popř. je odevzdejte na Oú nebo do Potravin.

Příspěvky by neměly odporovat dobrým mravům, v případě přílišné délky jej ve spolupráci s autorem zkrátíme.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků proběhne již v lednu 2017 a bude se týkat dětí 

narozených mezi 1. 1. 2016 a 10. 1. 2017s trvalým pobytem v Doubravčicích. 
Rodiče, kteří mají zájem se spolu se svým potomkem vítání zúčastnit, se mohou hlásit na 
e-mailové adrese: místostarosta@doubravcice.cz. Přihlášku na vítání občánků naleznete na 

internetových stránkách obce, nebo ji obdržíte v kanceláři OÚ. Uzávěrka přihlášek je 10. 1. 2017. 
Další informace, včetně termínu vítání, budou zájemcům sděleny do konce tohoto roku.


