
OBECNÍ  ZPRAVODAJ

Motto: Neprávem si lidé st�žují, jak �as utíká; obvi�ují ho z p�ílišné rychlosti                              
a neuv�domují si, že je dost dlouhý; jenže vinou dobré pam�ti, kterou nás p�íroda 
obda�ila, se nám všechno dávno minulé zdá p�ítomné.

Leonardo da Vinci, malí�, vynálezce, v�dec,  spisovatel, hudebník
(1452 - 1519)      

INZERCE 
POZOR ZM�NA !!!
Inzerce �ádková je pro ob�any stále zdarma. Oznámení, gratulace, kulturní akce  apod. z�stávají 
zdarma. Firemní inzerce je pro inzeráty p�ijaté od 01.06.2009 placená. Odmítnuta bude inzerce 
neetická, v rozporu s dobrými mravy; zjevn� klamavá �i v nesouladu s obchodními zvyklostmi, 
poškozující práva nebo chrán�né zájmy jiné osoby.
Inzerce kontakt: alena.kvasnickova@gmail.com; OÚ Doubrav�ice �p. 94 (kancelá�)
Ceník �b inzerce: cena uvedena v�. DPH
celostránková A5 - 600,-K�    1/2 stránky A5 - 300,-K�    1/4 stránky A5 - 150,-K�

Nabízím št��ata zlatého retrievera po výborných rodi�ích. K odb�ru budou po 21. �ervenci. 
Ve vrhu ze 04.06.2009 je 8 ps� a 2 feny. Jedná se o št��ata z opakovaného krytí - minulý 
vrh byl moc fajn - krásní, pevn� stav�ní, silné kostry, výborné povahy, velmi dobré ky�le. 
Jedna fenka z minulého vrhu pracuje jako vodící, další je v rodin� se �ty�mi d�tmi, pejsek u autis-
tického chlape�ka, další pes už v sedmi m�sících zvládal hony, aport zajíce atd... Prost� šikulové. 
Kontakt, foto a více informací na www.canisodseriku.webnode.cz, tel. 775961214.

Stodolu nebo jiný podobný prostor pronajmu �i odkoupím v obci Doubrav�ice a okolí.
Kontakt: Miloslav  Kvasni�ka, Doubrav�ice 123, e-mail:  kvasnicka@cad-project.cz,         
tel. 603 457 437 

Netradi�ní dárky pro radost najdete na www.obchodveselymzbozim.cz. Osobní odb�r   
v Doubrav�icích po tel. domluv�.

Vym�ním, p�evezmu �i koupím starší pohlednice obce Doubrav�ice a okolí.  Zájem mám  
i  o jakékoliv jiné starší pohlednice všech žánr� (max. do 70-tých  let). Za nabídky p�edem 
d�kuji.  !!!  PLATÍ STÁLE  !!!  
Kontakt: tel. 603 189732 - pí Kvasni�ková, e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com

 

•

•

•

•

DOUBRAV�ICE

�ervenec - �íjen 2009

�íslo 12

201

Máte-li zájem o zve�ejn�ní svého p�ísp�vku, inzerátu 
�i gratulace v p�íštím �ísle OZ, zašlete své materiály 

nejpozd�ji do 10. 10. 2009.
email: alena.kvasnickova.@gmail.com 
pop�. je odevzdejde do kancelá�e OÚ

OBECNÍ ZPRAVODAJ
Vydává obec Doubrav�ice

Doubrav�ice 94, 282 01 �eský Brod
www.doubravcice.cz; email: ou@doubravcice.cz
Eviden�ní �íslo: MK �R E 18702, I�: 00235369

náklad 250 výtisk�, distribuce zdarma
Tisk: Tiskárna J. Pr�ša Klu�ov

p�íští �íslo vyjde 1. 11. 2009 (pro období listopad - únor)
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BLESKOVÉ ZPRÁVY
ZŠ Muka�ov:
Pro školní rok 2009/10 bylo zapsáno 66 d�tí, tj více, než jsou kapacitní možnosti první 
t�ídy. Obec Muka�ov navrhla tuto situaci �ešit vytvo�ení spole�ného spádového obvodu 
školy za podmínky spolufinancování p�ístavby nové první t�ídy a dalšího rozvoje školy z 
rozpo�t� obcí, pat�ících do navrhovaného spádového obvodu (Muka�ov, Srbín, Žernovka, 
Babice, Doubek, Doubrav�ice, Lou�ovice, Svojetice, Štíhlice a Tehovec).  
Zastupitelé obce se opakovan� sešli se starosty okolních obcí a dohadovali financování 
p�ipravované p�ístavby. 
Obec Muka�ov dá k dispozici pozemek v blízkosti školní budovy a za fin. p�isp�ní okolních 
obcí zorganizuje výstavbu dvou t�íd s kapacitou 2x30 žák� s pat�i�ným soc. zázemím ve 
form� kontejnerových bun�k. Projekt výstavby po�ítá s rozší�ením o další dv� t�ídy v 
p�íštím roce. Jde sice o tzv. „provizorní“ �ešení, ale uvozovky nazna�ují t�žko odhad-
nutelnou délku provizoria. Další rozvoj výstavby kolem Muka�ova nutn� vyvolá v budouc-
nosti výstavbu nové školní budovy s vybavením. 
Obec Muka�ov navrhla uzav�ít dvoustranné smlouvy o z�ízení spádové školy Muka�ov a 
o financování této výstavby s obcemi, ze kterých navšt�vuje základní školu nejvíce d�tí. 
Po �ad� jednání byl odsouhlasen v�tšinou obcí i nutný klí� pom�rného financování. Tím je 
po�et d�tí ve v�ku 0-15 let p�ihlášených k trvalému pobytu v daných obcích k 31.01.2009. 
Starosta obce Doubrav�ice T. Baborský opakovan� poukazoval na skute�nost, že z 
Doubrav�ických d�tí navšt�vuje polovina jiné ZŠ, než Muka�ov. Navrhovaný klí� spolu-
financování je tak p�ijatelný pouze pro obce, z nichž všechny d�ti, nebo alespo� v�tšina 
navšt�vuje Muka�ovskou základní školu. 
V p�ípad� Doubrav�ic je však situace zcela jiná a podpis takovéto smlouvy by zname-
nal neadekvátní výdaje z obecního rozpo�tu. Starostovi Muka�ova bylo navrženo, že se 
Doubrav�ice budou podílet na spolufinancování dle skute�ného po�tu žák� z Doubrav�ic, 
jež ZŠ Muka�ov navšt�vují. Na to však Muka�ov nep�istoupil a proto k dohod� zatím 
nedošlo a p�ijímání žák� z Doubrav�ic do 1. t�íd ZŠ Muka�ov je tak jako doposud zcela 
na uvážení �editelky školy.
Zastupitelé obce schválili zp�ísn�né podmínky pro zápis d�tí do ZŠ Muka�ov. 
Od školního roku 2010 budou rodi�e p�i zápisu d�tí do ZŠ p�edkládat ob�anský pr�kaz, 
rodný list dít�te a potvrzení OÚ o trvalém bydlišti dít�te. P�i zápisu se p�ednostn� p�ijímají 
žáci s trvalým pobytem ve školském obvodu. 

Nová služba HZS:
Dne 01.04.2009 za�ala fungovat pro ve�ejnost nová služba evidující pálení. Služba je 
ur�ena subjekt�m, které provádí spalování ho�lavých látek ve smyslu zákona 133/1985 
Sb., o požární ochran� v platném zn�ní (jedná se nap�. o pálení zahradního odpadu na 
svém pozemku).
Obecné informace o této skute�nosti se již objevily ve sd�lovacích prost�edcích. Odkaz 
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P�IJ�TE SI PRO 
5.000K�!

Od 1. 7. 2009 

více na webových stránkách

P�IJ�TE SI PRO 
5.000K�!

NAT�ETE TO VŠEM!!!

Barvy   Laky   Malby

OZ 12 A.indd   220.6.2009   23:04:31



3 18

na tuto službu je možné najít na oficiálních internetových stránkách HZS St�edo�eského 
kraje:  www.hzskladno.cz, nebo p�ímo vypln�ním: http://hzssk.webrex.cz/.
Upozorn�ní: Stále platí zákaz vypalování trávy! Odpad ze zelen� je možno pálit zp�sobem, 
p�i n�mž nedochází k obt�žování okolí (dým z nevyschlého listí, popílek atd.).

Pam�tní list:
Letos poprvé obrží noví ob�ánci obce pam�tní list a dárkový poukaz v hodnot� 1.000 K�. 
První pam�tní listy a poukazy byly doru�eny zp�tn� pro d�ti narozené v roce 2008. 

Keramika - nová provozovna:
Od 01.09.2009 bude keramický kroužek M. Pa�esové v nových prostorách; v objektu     �p. 
9 manžel� Pa�esových. P�ístup autem je kolem areálu vep�ína (viz. te�kovaná cesta na 
mapce). Parkování je umožn�no na dvo�e - pozemek truhlárny Truna v.o.s. Z  návsi  (od 
pomníku) lze projít cestou pro p�ší mezi domy �p. 10 - 11 (viz. tmavá �ára na mapce).

Obecní kompost 2009:
Provozní doba obecního kompostu v sezon� 2009  je vždy od 16 do 17 hodin v tyto 
dny (sobota): 25. dubna - 16. kv�tna - 13. �ervna - 11. �ervence - 22. srpna - 12. zá�í - 
10. �íjna - 24. �íjna - 14. listopadu. 
Oplocený prostor obecního kompostu je umíst�n na okraji obce, na konci  polní cesty 
vedoucí kolem areálu vep�ína (viz. te�kovaná cesta na mapce). 
Využívejte možnosti uložení zeleného odpadu !!!

Pravidelný program CPR DOKOLE�KA

��zápis na tane�ky prob�hne ve dnech 08. - 09.09.2009 od 16.30 do 17.30 hodin
�    zápis na d�tskou jógu - POZOR -  je také nutné se zapsat - se koná p�ed  první 
zá�ijovou hodinou 17.09.2009 od 17.30 do 18.00 hodin (a navazuje rovnou cvi�ení)
��09.07.2009 od 19.30 hodin se koná jóga s Amritou - Tá�ou Kejvalovou                       
viz. rubrika Zajímavosti

P�ísp�vky na vstup  (pozn. na všechny programy je možné zakoupit výhodnou permanentku)

herna    10,- K�  herna s programem 20,-
herna s výtvarkou/malý patla 30,-
tane�ní p�ípravka I.,II.  600,-/pololetí tane�ní p�ípravka III. 750,-/pololetí
cvi�ení ženy   30,-
keramický kroužek  50,-
jóga pro d�ti   20,-  jóga pro dosp�lé  30,-

Máte zájem o aktivní zapojení do �innosti CPR Dokole�ka? Hledáme dobrovolníky 
- spolupracovníky na pomoc s vedením herni�ky (odemykání, zamykání, administrace 
návšt�vník� a úklid)  - za drobnou odm�nu !
Chcete po�ádat v naší hern� soukromou oslavu narozenin, d�tskou party?
Kontaktujte nás, rádi vás uvidíme.

e-mail: dokole�ka@doubravcice.cz
www.dokolecka.cz

tel. 724 689 786

P�IPRAVUJEME: 
v zá�í BABÍ LÉTO -  v listopadu LAMPIONOVÝ PR�VOD

 v prosinci MIKULÁŠSKÁ

DENDOPOLEDNEODPOLEDNE

POND�LÍHERNA  9.30 - 11.30
ÚTERÝTANE�NÍ P	ÍPRAVKA         od 16.30
ST�EDAHERNA  9.30 - 11.30

s programem pro 
nejmenší

KERAMIKA pro dosp�lé       19.00 - 22.00
POZOR: pouze první st�edu v m�síci - 
jiný termín pouze po dohod� s M. Pa�esovou

�TVRTEKKERAMICKÝ KROUŽEK 16.00 - 18.00 od 3 let
JÓGA PRO D
TI            18.00 - 19.00 od 6 let
JÓGA PRO DOSP
LÉ    19.30 - 21.00
MALÝ PATLA  -               16.30 - 17.30 od 2 let
                              jen PRVNÍ �TVRTEK v m�síci
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Autobusová doprava:
S platností od 08.03.2009 mají p�ím�stské autobusové linky �. 381, �. 382 a �. 387 
(návazné linky do Prahy s p�estupem v Muka�ov�) kone�nou stanici v Praze u metra C 
- stanice Háje.

VÝZVY OB�AN	M:
Obecní ú�ad žádá ob�any, kte�í budou sv�dky vypoušt�ní chlévské mrvy z fekální cis-
terny za traktorem, aby se p�ihlásily s uvedením data, �asu a místa, kde k události došlo 
(p�íp. s uvedením SPZ vozidla).  

Upozorn�ní pro rodi�e: Ze zákona vyplývá povinnost být p�i jízd� na kole vybaven   
ochrannou p�ilbou až do v�ku 18 let. Jedná se o bezpe�nost vašich d�tí! 

Stálá výzva: Obecní ú�ad pot�ebuje sv�dectví k odkládání odpadu na nelegální skládku 
Osi�iny. Mohlo se stát, že jste p�i procházce, nebo projíž�ce na kole vid�li odkládání 
odpadu. Nenechávejte si to pro sebe a oznamte to. Obecní ú�ad zejména ocení tip na 
p�vodce odpadu z autoservisu, jež skládku využívá. 

OBECNÍ Ú�AD INFORMUJE:
Obecní kronika
Byl dokon�en zápis za rok 2008, svázán a spolu s obrazovou a další p�ílohou odevzdán 
na OÚ. Zájemci o nahlédnutí do Ro�ního  kroniká�ského zápisu 2008 tak mohou 
u�init v ú�edních hodinách v kancelá�i OÚ. Internetová verze tohoto zápisu nebude 
uskute�n�na.

Mate�ská škola
Kritický nedostatek míst v okolních mate�ských školách je nám dob�e znám. V letošním 
roce poprvé nebyly umíst�ny žádné d�ti z Doubrav�ic ani v MŠ Tismice, se kterou máme 
uzav�enu smlouvu o úhrad� neinvesti�ních výdaj�. 
Problém se snažíme �ešit výstavbou vlastního za�ízení, které vzhledem k tempu r�stu 
po�tu obyvatel v obci bude stejn� nezbytné. V sou�asné dob� má obec nakoupen poze-
mek a vlastní od února 2009 všechna pot�ebná povolení k zahájení stavby. 
Architekti pracují na provád�cí dokumentaci  stavby, jež je nezbytná k provedení 
výb�rového �ízení zhotovitele stavby. 
Žádost obce o dotaci z Fondu rozvoje a obnovy obecního majetku St�edo�eského kraje 
nebyla v jarním kole úsp�šná. Obce ve st�edo�eském kraji žádaly na své projekty celkem 
2,5 miliardy K�. Uspokojeno bylo necelých 20% žadatel�. 
Další kolo z tohoto fondu bude letos na podzim, stejn� jako každoro�ní Regionální 
opera�ní program St�ední �echy. Zde však došlo ke zm�n� podmínek, kdy žadatelem 
m�že být obec s po�tem obyvatel nad 500, resp. svazek obcí. 
V �ervnu byla rovn�ž odeslána žádost o dotaci z p�íslušné kapitoly státního rozpo�tu na 

ZEMNÍ PRÁCE 
s pásovým minirýpadlem Caterpillar 302,5  

     

 Luboš Šebek
tel. : 723 532 775

e-mail: lubos.sebek@email.cz

  výkopové a zemní práce dle zákazníka
     p�ípravné práce pro stavby

    výkopy základ�
    výkopy pro vedení a opravy inženýrských sítí

    úpravy pozemk�
    dovoz št�rk�, drtí a písku

 uložení zeminy
    po dohod� možnost mininaklada�e (UNC)

Tip na výlet nebo
 odpolední procházku

Zpest�ete si pátek,
sobotu nebo ned�li.

P�ekvapte své nejbližší 
a pozv�te je k nám,
do nov� otev�eného

rodinného 

CUKRÁ�STVÍ U BÁRT	.

Splníme každé Vaše 
sladké p�ání.

Doubrav�ice 168
mob.: 775 205 701

Navštivte nás a vyzkoušejte !

NOVÉ 
KOSMETICKÉ STUDIO 

na Vyžlovce 
Na návsi 10 (hotel Praha)

kade�nické služby 
st�íhání, barvení, prodlužování vlas�, 

ú�esy pro slavnostní ú�ely
manikúra a nehtová modeláž

solárium
masážní lehátka 

ergonomická zdravotní pom�cka
 ceragem 

uvol�uje a proh�ívá zádové svalstvo 

kade�nictví - 776 885 238   
masážní lehátka - 608 026 234    

provozovna - 605 139 335
    R. Kanavalová
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Pou
 v Muka�ov�:
Panna Marie, patronka kostela v Muka�ov� má v církevním kalendá�i sv�j svátek dne 
15. srpna (Nanebevzetí P.M.). Na víkend p�ed nebo po tomto dni proto p�ipadá pou� v 
Muka�ov�. 
Do poloviny 20. stol. se pout� konaly na louce za kostelem a pozd�ji i na návsi p�ed 
dnešním Obecním ú�adem. Nové místo pak muka�ovská pou� nalezla na louce u 
k�ižovatky silnic �eský Brod/Babice (vedle školy).
Letos se pou� koná o víkendu 15. - 16. srpna.
Muka�ovský kostel Panny Marie pochází z let 1890-93 a vystav�n byl ve slohu pseudo-
gotickém. Zvláštností je použitý stavební materiál - žulový kámen; vzhledem k okolním 
lom�m byl využit na celou stavbu kostela.

SPOLE�ENSKÁ OZNÁMENÍ

Vězte, 
že dne 6. července 2009 

uplyne 30 roků (slovy třicet) od chvíle, 
kdy tehdy slečna (celkem pohledná) Marie Hrdličková  

a  pan (celkem pohledný) Miroslav Pačes 

řekli si své (celkem rychlé) 

ANO !

Jen to nejlepší je přáno ke 40. narozeninám,
které v srpnu oslaví

Pavel Pačes a Zdeněk Pačes 
z Doubravčic.

Ministerstvo financí. 
Jelikož pevn� v��íme, že žádost bude úsp�šná a stavba bude co nejd�íve zahájena, byl 
na pozemku již vysázen živý plot. Ješt� letos se po�ítá s výsadbou vzrostlých strom� na 
zahrad� budoucí MŠ, aby zele� m�la �as na vytvo�ení pro naše d�ti hezkého prost�edí. 
Letos bude rovn�ž provedena p�ípojka elektro a dle finan�ních možností nezávisle na 
dotacích i vrt na zálivku zelen� a budoucí zásobování MŠ užitkovou vodou. 

Ve�ejné osv�tlení
Ze stejného místa, kde bude p�ípojka elektro pro mate�skou školu bude vytvo�en nový 
p�ipojovací bod ve�ejného osv�tlení. Již bylo vzty�eno šest nových stožár� budoucího 
ve�ejného osv�tlení kolem pozemku budoucí MŠ sm�rem do zástavby v obci. 
Odtud se bude dále pokra�ovat sm�rem nahoru od h�išt� novou zástavbou na nejvyšší 
vrchol v Doubrav�icích. Dokon�ení bude nejpozd�ji koncem roku 2009. 
Obec má dále zpracovány projekty na ve�ejné osv�tlení v celé zbývající zástavb� tam, 
kde chybí. Realizace je však závislá na finan�ních možnostech.  

Volby do Evropského parlamentu 2009 -  výsledky v Doubrav�icích (ú�ast 31%)
Volební výsledky (po�et hlas�)
Libertas 1 - KDU �SL 2 - V�ci ve�ejné 3 - ODS 32 - Suverenita 6 - Pravý Blok 3 -        
�SNS 1 - Evropská demokratická strana 2 - Demokratická strana zelených 2 - Humanis-
tická strana 2 - Liberálové CZ 1 - KS�M 13 - Starostové 6 - SNK ED 1 - SZ 5 - D�lnická 
strana 3 - Nezávislí 1 - �SSD 25

Nový chodní�ek k cukrárn�
Chodní�kem – stezkou pro p�ší – byly propojeny další �ásti obce v lokalit� Na �ihadlech 
(na trase autobusová zastávka - cukrárna).  

Pergola na h�išti
Na d�tském h�išti byla postavena pergola jako ochrana p�ed prudkým sluncem, p�ípadn� 
p�ed dešt�m.

Obchod potravinami
Vzhledem k výpov�dní smlouv� ze soukromých prostor (�p. 93 na návsi vedle OÚ) se       
v sou�asné dob� �eší další existence jediného obchodu s potravinami v obci. 
Obchod je stále otev�en, provozní doba PO - PÁ od 7 do 13 h v SO do 12 h. Zakoupit je 
zde možné �erstvé pe�ivo, noviny a sortiment základních (i chlazených) potravin.

Zpomalovací polštá�e
V obci byly instalovány na osmi místech zpomalovací polštá�e. Jelikož zbylo n�kolik 
desítek kus�, uvítáme návrhy ob�an� na p�ípadné další umíst�ní. 

Komíny
Na obecním ú�ad� (kuturním dom�) byly kompletn� zrekonstruovány komíny, jež hrozily 
pádem. GRATULUJEME !
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ZAJÍMAVOSTI
Nová pohlednice obce:

Dny evropského d�dictví  - zá�í 2009:
Dny evropského d�dictví (European Heritage Days - EHD) každoro�n� otevírají ve�ejnosti 
brány nejzajímav�jších památek, budov, objekt� a prostor, v�etn� t�ch, které jsou jinak 
z�ásti nebo zcela nep�ístupné. 
V rámci EHD jsou po�ádány r�zné doprovodné akce - p�ednášky, koncerty, slavnosti, kul-
turní programy. V t�chto dnech je proto možné v okolí navštívit nap�. basiliku v Tismicích, 
kostel v Hradešín�, �eskobrodské podzemí �i vykonat no�ní procházku Kostelcem nad 
�ernými lesy. Letošní EHD se konají ve dnech 12. - 20. zá�í 2009 na téma Památky 
m��ené �asem. Aktuální informace o zp�ístupn�ných objektech a doprovodných akcích 
nalezenete na  www.shscms.cz, stejn� tak jako na www. stránkách p�íslušných obcí.

Obnova mostk� p�es Šemberu - 2009
Loni se poda�ilo dobrovolník�m nov� vybudovat celkem 3 mostky p�es Lázný potok a 
Šemberu. Letos bude dokon�en poslední mostek - nedaleko soutoku, na zna�ené �ervené 
turistické stezce, na cest� sm�r Kozojedy (chatová osada - kostel sv. Martina). 
Plánované datum dobrovolné brigády je zatím stanoveno na sobotu 11.07.2009. 
Zapojit se m�žete nejen prací, ale i nap�. donáškou “proviantu” ochotným brigádník�m! 
Kontakt a další informace:  Iva Švejdová - tel. 720 122550. D�kujeme.

Víte že ?
��p�ísp�vek z rozpo�tu kraje na výkon státní správy obecního ú�adu �iní 750 K� 
m�sí�n�? Za tuto �ástku je obecní ú�ad povinen vykonávat státní správu, do níž pat�í evi-
dence obyvatel, rušení údaje o místu trvalého pobytu z moci ú�ední, povolování kácení 
d�evin, vykonává p�sobnost silni�ního správního ú�adu, �eší p�estupky proti ob�anskému 
soužití, proti majetku, porušení obecn� závazných vyhlášek, v�etn� p�estupk� ve v�ci 
nakládání s odpady, volební záležitosti a správu místních poplatk� v�etn� vymáhání. 
To vše za 750 K� m�sí�n�.

��co bylo dosud uhrazeno z vybraných investi�ních p�ísp�vk�?
projekt ÚR kanalizace154 700    pozemek �ov1 000
projekt stavební povolení vodovod214 200    znalecký posudek2 800
projekt st. povolení kanalizace + �OV261 800    výkaz vým�r a rozpo�ty83 300    
projekt ÚR vodovod258 230    projekty p�ípojek 120 ks 2.1.2009428 400    
zm�na PRVKÚK60 000    projekty p�ípojek 101 ks 13.2.2009360 570    
výškopis a polohopis178 861    geologický pr�zkum vodojem119 000    
p�ípojky elekt�ina �ov + stanice  20 500    provád�cí projekt vodojem226 100    
geom.plán �ov10 000    CELKEM2 379 461

Vybráno k 15.06.2009:  9 273 921 K�                                          Z�statek: 6 894 460 K�

�ERNÁ KRONIKA
��Na nov� otev�ené polní cest� (�ihadla - Masojedy) došlo v záv�ru m�síce kv�tna 
k odcizení n�kolika desítek k�l�, které byly použity jako opora vysázeným stromk�m, z 
nichž n�které byly p�i krádeži poškozeny. Jelikož je zp�sobená škoda v �ádech tísíc� K�, 
byla v�c p�edána k šet�ení Policii �R. Obecní ú�ad prosí p�ípadné sv�dky události, pop�.
sv�dky p�evozu k�l�, aby se p�ihlásily na OÚ.

��Obecní ú�ad ud�lil pokutu 4.000 K� majiteli �ernobílé dogy, která opakovan� utíká 
majiteli z pozemku. Majitel psa byl pokutován již podruhé. První pokuta v blokovém �ízení 
byla 500 K� a nevedla k náprav�. Za p�estupek proti Obecn� závazné vyhlášce o pohybu 
ps� v obci m�že obecní ú�ad ud�lit ve správním �ízení pokutu až 50 tis. K�.

��Okresní soud Praha Východ vydal na návrh Obecního ú�adu Doubrav�ice usnesení 
o na�ízení exekuce na majetek povinných M.V. a J.A. z obce Škvorec k vymožení pokuty. 
Tyto osoby byly šet�eny pro podez�ení ze spáchání p�estupku ukládáním odpadu mimo 
vyhrazená místa, konkrétn� na nelegální skládku Osi�iny. Osoby se však opakovan� 
nedostavovaly na p�edvolání a odmítaly s obecním ú�adem jakkoliv spolupracovat.

��Obecní ú�ad zahájil správní �ízení s majitelem modrého vozu Ford Escort, jež se 
zbavil autovraku v rozporu se zákonem o odpadech. Majiteli vozu hrozí pokuta až 20 tis.  
K� a pokud vrak neodstraní na výzvu obecního ú�adu i úhrada t�chto náklad�.
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JÓGA S AMRITOU - Tá�ou Kejvalovou
Ve �tvrtek 09.07.2009 si v rámci  jógy pro dosp�lé m�žete zacvi�it s dlouholetou 

jogínkou a spisovatelkou, Tá�ou Kejvalovou. 
Na míst� bude možno koupit i její knížky, které vám Tá�a ur�it� ráda podepíše.

Více info na http://tanakejvalova.webpark.cz  
P�ij�te na cvi�ení!  T�ší se na vás Iva a její host - Tá�a
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DS KOZA
Sousední obec Kozojedy má již od roku 2003 aktivní a úsp�šné sdružení divadelních 
ochotník�, kte�í ú�inkují pod názvem Divadelní spolek Koza. V sou�asné dob� má tento 
spolek cca 25 �len� všech v�kových kategorií (v�etn� d�tí) a své zázemí našel v pros-
torách p�vodní obecní sokolovny, kde si zrenoval malé divadélko.
S programem DS Koza jsme se již n�kolikrát mohli setkat i u nás v Doubrav�icích. 
Kozojedští ochotníci u nás hostovali se svou hrou Potopa sv�ta, v podob� �ert�, and�la  
a Mikuláše s d�tmi loni slavili na Mikulášské (váno�ní) besídce.... N�kte�í z nás si je 
ur�it� pamatují z lo�ské velmi vyda�ené akce Pohádkový les (Kozojedy tak loni oslavily 
D�tský den). Spolek p�ipravil pro d�ti stezku údolím Šembery až na Staré zámky. Po 
cest� se d�ti setkaly s vodníkem, Karkulkou, lesní vílou, babkami ko�ená�kami �i partou 
loupežník� a po celou dobu m�ly za úkol osvobození princezny Žofie.
Nyní DS Koza má nastudovanou novou, autorskou hru s názvem Kašna, jejíž úsp�šná 
(dvoj)premiéra prob�hla v sobotu 6. �ervna 2009. Pro velký zájem divák� z širokého 
okolí se uskute�nila ten den hned dv� p�edstavení, ve�erní od 18 hodin a pozd�jší od                
21 hodin. Malé divadélko v Kozojedech bylo pokaždé zapln�no. Mnozí ocenili i “dopro-
vodný” program, v podob� rožn�ní selátka, to�eného piva a domácích zákusk�.
Kašna je autorská divadelní hra se zp�vy, kterou napsala Silvie Wichová, hudbu a texty  
písní p�ipravil František Pokorný, o scénu a kulisy se postaral Marek Králík a Pavlína 
Je�ábková. Kostýmy, lad�né stejn� jako kulisy do šedomodrého odstínu s bílými dopl�ky, 
jsou prací Silvie Wichové a Pavlíny Je�ábkové.
P�íb�h, jehož hlavní téma se stále vrací na stejné místo - ke kašn� na nám�stí, by se 
skute�n� mohl odehrávat kdekoliv a kdykoliv. Nechybí zde víra v lásku, lidské ne�esti, 
trápení i nad�je. Doba se m�ní stejn� jako obyvatelé na nám�stí, kašna to vše vidí, jen 
p�íb�hy z�stávají.....

Práv� probíhá jednání o uvední hry Kašna v kulturním sále v Doubrav�icích! 
Sledujte stránky a výv�sku obce, termín divadelního p�edstavení bude v�as oznámen!

Prázdninová p�edstavení DS Koza:
25.07.2009 - 20h - Valdštejnská lodžie Ji�ín -  hra Kašna

29.08.2009 - 20 h - Tvrz Malešov u Kutné hory - hra Kašna
www.divadlo.cz/spolekkoza

KNIHOVNA
Provozní doba knihovny se o letních prázdninách nem�ní, otev�eno je vždy každé 
pond�lí 17 - 19 hodin. V sou�asné dob� eviduje knihovna 34 aktivních �len� (d�tí i 
dosp�lých); op�t se poda�ilo rozší�it o nové tituly knižní fond. Internet po ve�ejnost, který 
byl zprovozn�n v knihovn� na podzim lo�ského roku, využívají p�edevším školáci.

Hana Poho�alová, knihovnice

TJ SOKOL Doubrav�ice 
Vzhledem k tomu, že se blíží konec sezony, ráda bych ji zhodnotila a informovala ob�any 
o d�ní v Sokole. Jsem ráda, že prob�hl 06.06.2009 úsp�šný d�tský den na h�išti a v��ím, 
že si to všichni – zejména nejmenší návšt�vníci – užili.
Dne 14.06.2009 se koná poslední mistrovské utkání sezony 2008/2009, na domácím 
h�išti – soupe�em nám bude TJ Šestajovice. 
Že by se uplynulá sezona dala nazvat obzvláš� úsp�šnou, to sotva. 
Vzhledem k tomu, že se mužstvo ješt� stále formuje, málokdy hraje ve stejné sestav�, 
mohl být výsledek možná ješt� horší. V��ím, že p�íští rok se již budeme pohybovat v horní 
polovin� tabulky.
Již tradi�n� prob�hne i letos turnaj v malé kopané (27.06.2009). Zatím je p�ihlášeno 13 
tým�, p�edpokládám proto, že i letošní ro�ník se vyda�í.
Na za�átek zá�í je domluveno p�átelské utkání se starou gardou Sparty, která nastoupí 
proti našim borc�m. P�edzápas sehrají žáci Škvorce. Podrobný program tohoto spor-
tovního svátku bude ješt� v�as up�esn�n. Tímto d�kuji panu starostovi ing. Baborskému 
za p�islíbenou dotaci na zajišt�ní této akce.
Záv�rem bych ráda pod�kovala všem, kte�í s námi spolupracovali a zejména fanoušk�m 
(i když jich n�kdy bylo velmi málo), kte�í vytvo�ili p�i domácích zápasech skv�lou kulisu.

P�eji všem krásné léto a t�ším se na setkání po prázdninách.
Za Sokol Doubrav�ice V�ra Sou�ková.

7 14

Paní knihovnici gratulujeme
k jubilejním narozeninám:

Vše nejlepší do dalších let, stálé zdraví 
a trvalou lásku ke knihám !
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Popis kapli�ky: Výklenková kapli�ka (uvnit� s malým oltá�em) vyzd�ná z místní žuly a ci-
hel. Plocha hladká, �len�ná výrazn� p�edstupující profilovanou �ímsou. Kapli�ka vrcholí 
štítovým nástavcem, ve kterém je otvor pro zvon.

Spolupráce - sponzo�i: M. Kvasni�ka - zpracování grafického ztvárn�ní a projektu; 
M. Pa�es - geodetické práce; M. Bárta -  vypracování rozpo�tu; L. Šebek - vyhloubení 
základ� minirýpadlem Caterpillar; manželé Pa�esovi - žulové kameny na podezdívku; 
hradešínská farnost - interiér (p�edm�ty). 

Postup prací: ve�ejná sbírka - grafický návrh (projekt, oznámení) - vyty�ení základ� 
- vyhloubení základ� - vy�išt�ní a p�íprava pro betonáž - kamenná podezdívka - vyzd�ní 
z cihel - krov - st�echa - záv�re�né úpravy v�. okolí. Zahájení stavebních prací je závislé 
na ve�ejné sbírce, na p�íp. dalších sponzorech a brigádnické práci dobrovolník�.

A.K.

�ÍHADLO 
Od posledního vydání zpravodaje se u nás ve sdružení událo mnoho zm�n. P�ipravili 
jsme spoustu zábavy, p�ibyli nám další �lenové a lidé se op�t za�ali zajímat o akce, 
které se u nás v Doubrav�icích chystají.

Takže p�kn� po po�ádku. 
Jedna z našich akcí, která se už z �asových d�vod� nevešla do posledního zpravodaje 
byl MASOPUSTNÍ REJ, který byl pouze avízován. Akce to byla fantastická, a� už se 
jednalo o návšt�vnost �i po�et masek na sále. Dokázaly se “odvázat” všechny v�kové 
kategorie a o masopustu se mluvilo ješt� dlouho. 
Úsp�ch m�l vypravený alegorický v�z, který vzbuzoval zv�davost místních obyvatel i 
projížd�jících aut; skv�le se bavili také lidé, kte�í nás p�išli podpo�it v nejr�zn�jších 
maskách a p�evlecích.

Další akce s velkým ohlasem byla originální TRAVESTI SHOW, která nám zaplnila sál 
do posledního místa a bavila lidi do pozdních pop�lno�ních hodin. Na profesionální vys-
toupení se spoustou p�evlek� a vynikajících tane�ních prvk� navázala pak ješt� zábava 
s produkcí písni�ek z 60. - 90. let. 
Doufám, že takto velký zájem o tuto show bude i p�íští rok, kdy zde znovu po�ádána.

Ješt� v živé pam�ti jsou oslavy PÁLENÍ �AROD�JNIC, které i p�es lehkou nep�íze� 
po�así p�ilákaly dostatek zájemc�; zvláštní poklona pat�í t�m nejmenších ú�astník�m ve 
skv�lých a originálních maskách. S touto akcí je spojena neodmyslitelná pomoc a práce 
dvou hlavních tahoun� a mistr� na slovo vzatých: Vendy Diviše a Jardy Nechvíla.  
Tímto bych jim rád pod�koval za hlavní organiza�ní pomoc, sten� tak i n�kolika málo 
dalším místním nadšenc�, díky nimž se tato akce dá každoro�n� uspo�ádat.  
A nezapome�te : letos byly naposledy �arodejnice na tradi�ním míst�, pro p�íští rok je 
pot�eba ur�it místo nové! 

A kone�n� dorazil po�ádnej big beat i do naší vesnice. V kv�tnu jsme m�li možnost u nás 
uvést známou punck rokovou kapelu VISACÍ ZÁMEK. 
Tato vynikající parti�ka panká�� dokázala p�itáhnout lidi z hodn� velké dálky, ale hlavn� 
díky ní se o naší vesni�ku a její kulturní život za�ínají zajímat i regionální media. 
Jsem rád, že jsme se p�esv�d�ili, že zvládneme i akci t�chto rozm�r� a  uspo�ádání 
malého víkendového festivalu na p�íští léto se m�že stát další metou našeho sdružení.

V �ervnu jsme ješt� stihli D�TSKÝ DEN. Zde si p�idám pouze trošku do mlýna, nebo� 
celá akce byla pod taktovkou RC DOKOLE�KO a my jsme tvo�ili jen sou�ást programu. 
Musím však pochválit všechny d�ti pro jejich odhodlání a nadšení sout�žit v r�zných 
disciplínách i p�es ob�asnou nep�íze� po�así, která nakonec to celé skv�lé odpoledne 
ukon�ila. 
Rád bych ješt� zd�raznil, že jsme  u nás na  D�tském dni mohli p�ivítat a pohostit i d�ti
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P�ÍLOHA OBECNÍHO  ZPRAVODAJE
Stránka o historii, p�írod� a zajímavostech obce...................................................�ást 4.

  Obnova KAPLI�KY
nebo-li obecní kamenné zvoni�ky

Stavba ozna�ovaná b�žn� za kapli�ku na návsi je vedena v Protokolech místního za-
stupitelstva (archiv Kolín) pod názvem kamenná zvoni�ka, nebo� na jejím vrcholu byl 
umíst�n zvon a stavba nebyla pravd�podobn� vysv�cena (resp. záznamy nenalezeny).

Tato kapli�ka stála od r. 1923 na návsi, vedle pomníku padlým v 1. sv. válce, stržena byla 
na po�átku 50. let. P�edtím na tomto míst� byla d�ev�ná zvonice, tzv. vidlák. Jeho nut-
nost vycházela z oh�ového patentu císa�ovny M. Terezie (r. 1751) - každá obec má mít 
zvoni�ku. U nás ji na�ídila postavit majitelka panství Marie Terezie, kn�žna z Liechten-
steinu a zaplatila její zvon (stejn� jako dalších 32 zvon� do obcí na svém �ernokosteleckém 
panství). Domn�nka, že zvon z vidláku byl znovu použit se nepotvrdila. Z “Protokol�” z let 
1896 - 1928 vyplynulo, že p�vodní zvon v dob� výstavby kamenné zvoni�ky neexistoval 
a v Praze byl zakoupen nový.     

Zatím jediná nalezená podoba kapli�ky se zachovala na starých pohlednicích obce. Má-li 
n�kdo ve svém vlastnictví jakékoliv vyobrazení, popis �i další informace týkající se této 
stavby, prosím o poskytnutí (kontakt - A. Kvasni�ková, kroniká�ka obce).

Vzhledem ke zm�nám, kterými od té doby náves prošla, nelze kapli�ku umístit na její 
p�vodní místo. Pro novou stavbu byl proto zvolen prostor na návsi u OÚ. Znovuvybu-
dování této malé dominanty obce nezatíží obecní rozpo�et, pot�ebné finan�ní prost�edky 
budou  získány dobrovolnými p�ísp�vky. Obec v�nuje  místo na obecním pozemku a 
plánuje úpravu zelen� na návsi. Jedná se o možnosti konsekrace (žehnání) kapli�ky.

Uvítáme sponzorské dary v podob� stavebního materiálu (cihly z “boura�ky”, písek ...), 
hledáme také funk�ní zvon do štítu kapli�ky a vchodovou m�íž! 
Další informace o obnov� kapli�ky budou postupn� zve�ej�ovány na internetových 
stránkách obce a obecní výv�sce.

D�kujeme za váš zájem a podporu !

z  D�tského domova v Klánovicích. Doufám, že to pro n� bylo skute�n� krásné odpoledne 
plné nových dojm� a zábavy, což jsou v�ci, kterých asi nemají v život� nazbyt.

Akcí vysloven� rodinnou se dá nazvat námi organizovaný výlet do pivovaru ve Velkých 
Popovicích, kde 13. �ervna úsp�šn� a s naší, bohužel minimální (!) ú�astí prob�hl den 
otev�ených dve�í místního pivovaru nebo-li DEN KOZLA. P�es velký ohlas a objednané 
rezervace místenek v autobuse, se v den odjezdu sešlo pouhých 6 osob ! Autobus jsme 
vym�nili za cukrá�skou dodávku a jeli do Popovic, kde se už rozjížd�l program se skv�lou 
muzikou (MIG 21, ANNA K., BLUE EFECT..), výborným pivem (i ochutnávkami nových 
druh�) a jídlem �i doprovodnými programy pro všechny v�kové kategorie. Každopádn� si 
tento výlet zopakujeme i p�íští rok - protože byl SUPER ! Pozn. Moc d�kuji F. Bambulovi  
za jeho postoj k objednané doprav�. Dík.

Na záv�r už jen pár v�t. 
Do našeho sdružení �ÍHADLO jsme m�li tu �est p�ibrat dva nové nadšené �leny a skv�lé 
pomocníky  a to Mirka Holce a  Luboše Šebka. Oba jsou už nedílnou sou�ástí všeho, co 
se tady u nás d�je i toho, co se teprve dít bude. D�kuji také všem, kte�í nabízejí pomoc-
nou ruku p�i po�ádání našich akcí v obci Doubrav�ice, která nás ve všem všemožn� pod-
poruje. Také s RC Dokole�ko a Sokolem Doubrav�ice jsme už kone�n� našli spole�nou 
cestu a cíle. I proto v��ím, že nejen �etnost, ale hlavn� kvalita našich akcí bude stálou 
zárukou podpory vás spoluob�an� - divák� a návšt�vník�.

Za �ÍHADLO o.s.  Jarda Prkno
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Dobrovolný hasičský sbor 
obce Doubravčice

obec vyhlásila záměr

znovuobnovení činnosti sboru. 

Původní Hasičský sbor byl v obci založen již v roce 1894! 

zatím je registrováno 5 dobrovolníků, další se mohou 

hlásit na OÚ. 

Pak bude vybráno místo pro výstavbu nové hasičárny          

(v lokalitě za OÚ v třešňovce nebo na Čihadle).

Plán: výkup pozemku - 2010; 

stavba nové hasičárny a zakoupení stříkačky  -  2010/2011. 

Další informace o historii Sboru podá pan Diviš st.

PŘÍSPĚVEK
Přispět na kapličku je možné dobrovolným příspěvkem při  
zakoupení nové pohlednice obce, stavebním materiálem, 
brigádnickou prací či finanční podporou.
Pohlednice a pokladničky na příspěvek se nacházejí na OÚ,    
v restauraci U Radnice a v cukrárně U Bártů.

OZ 12 A.indd   Sec1:920.6.2009   23:04:45



11 10

K ZAMYŠLENÍ ...

Vzpomínám, jak jsem poprvé v roce 1990 navštívila Západní N�mecko a byla unese-
na �istotou p�írody a obcí, kam oko dohlédlo. Západní státy jsem autobusem a autem 
navštívila od té doby mnohokrát a vždy mému pohledu lahodily udržované vesni�ky a 
jejich okolí bez odpadk�. 

Vzpomínka m� p�ivádí k zamyšlení, jak to d�lají? �ím se liší naše obec od jejich, že 
není tak �istá? Co nás vede k lhostejnosti a bezohlednosti v��i sebe sama, p�írod�, 
spoluob�an�m? Pro� dokážeme v obci, kde žijeme, bez uzard�ní „odložit“ pytel odpadk�, 
nezvednout válející se papírek �i plastovou láhev, pohodit pneumatiku, jen aby nám 
nez�stala na zahrad�? 

Zajásala jsem, když p�ed t�emi lety vyhlásila obec dobrovolný jarní úklid obce. Prožívala 
jsem nadšení, které s roky p�echází ve zklamání. První rok se brigády zú�astnilo p�ibližn� 
40 dobrovolník� (dosp�lých i d�tí), druhý rok jich p�išlo dobrovoln� uklidit obec jen po-
lovina. Letošního sb�ru odpadk� se zú�astnilo už jen 13 dobrých lidí. T�chto 13 lidí 
p�edstavuje pouhá 3%, zde trvale žijících, ob�an� obce. Je smutné, že tak málo lidem ve 
vsi záleží na �istot� našeho místa bydlišt�.  

Neztrácím však nad�ji! 
V��ím, že i naše Doubrav�ice se brzy budou moci �istotou p�irovnávat k malebným a 
udržovaným vesni�kám, a� už se nacházejí kdekoliv. V��ím, že nejsme a nem�žeme být 
jen lhostejní a bezohlední. 
V��ím … 

D.N.

PROGRAM 
na období �ervenec - �íjen 2009

KD DOUBRAV�ICE

18.07.2009  - 19 h  - POUTNÍCI
Poutníci uvedou novinky z posledního alba /Poutníci 2006/  i známé poutnické hity 
jako Panenka, Poj�me se napít,Telegraf road, Hotel Hillary... 
Tane�ní verze koncertu, tzv. ,,Country bál”, p�edstaví také skladby z oblasti �eské               
a americké country.

28.08.2009 - 19 h - PAVEL BOBEK - R. K�ES�AN - DRUHÁ TRÁVA
P. Bobek slaví své 50-ti leté ú�inkování na naší country scén� celorepublikovým 
turné,  doprovázen svými p�áteli.

19.09.2009 - 19 h - Recitál JI�ÍHO SCHMITZERA
Neopakovatelný projev herce a písniká�e Ji�ího Schmitzera a jeho dvanáctistrunky             
v písni�kovém recitálu.

10.10.2009 - 19 h - FRANTIŠEK NEDV�D
Známá osobnost �eské country, folku a trampské písn�. 
P�sobil ve skupinách Brontosau�i, Spirituál kvintet, pak se vydal na sólovou dráhu              
a nyní je doprovázen svou novou skupinou ve složení P. Kocman - V. Nedv�d 
-        M. Plechat - J. Petrásek.

Po akci je zajišt�na ZDARMA  doprava autobusy zp�t
 na vlak do Úval a na autobus do Muka�ova !!!

Sledujte naše internetové stránky www.cihadlo.cz, obecní výv�sku a informace             
v p�edprodejích !

P�EDPRODEJ:
Restaurace U RADNICE, Cukrá�ství U BÁRT	, Prodejna POTRAVIN 

DOUBRAV�ICE

K
ERAMICKÝ KROUŽEK 
pod vedením Martiny Pa�esové má nejen nové prostory pro svou dílnu, 
ale i nové internetové stránky !!!!  
Pod názvem Keramika Doubrav�ice - tvo�ivá odpoledne s Martinou a V�rou 

se skrývají www. stránky informující o probíhajících i plánovaných hobby kurzech pro 
dosp�lé i d�ti. 
P�ihlásit se m�žete nap�. do kurzu malování na textil, pletení košík�, do kurz� 
b�išního tance �i výroby sví�ek a váno�ních dekorací. 

http://doubravcice.blog.cz/
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