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Hasiči, 
fotbal, kroužky 
a ostatní akce 

v Doubravčicích



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

specializujeme na rozvoz v potravinářském průmyslu.

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

 vozidla s hydraulickým čelem 
 jízda se závozníkem 

Nabízíme:
 nadprůměrné finanční ohodnocení 

 práce Po až Pá 
Kontakt: pí Nováková – 770 144 241

Zveme vás na 

pálení čarodějnic 
 

v úterý 30. 4. od 18:00
Masky vítány



3

Veřejné prostranství, zeleň
S příchodem jara se vracíme k myšlence pod-
zimních měsíců, a to o adopci stromů v ul. 
Na  Vysoké mezi. Jestli se  nepletu, tak po-
ptávka na  vlastní strom byla někde okolo 
padesáti, takže jestli se  teď nenajde ještě 
někdo další, počítáme s tím, že na přelomu 
dubna a  května uspořádáme jedno parád-
ní víkendové odpoledne a  za  pomoci čle-
nů nově vzniklé SDH Doubravčice, případ-
nou technikou TSD, občerstvením od  obce 
a hromadou adoptivních sadařů opět udě-
láme něco pro sebe a naší obec.
V  souběhu s  tímto počinem samozřejmě 
běží i zmiňovaná příprava projektu osáze-
ní části obce Pod Číhadly, obou pěších ste-
zek a  úprava ploch v  intravilánu novými 
stromky nebo revitalizací zeleně. Návrhy 
pana arboristy jsou již na patřičných úřa-
dech ke schvalování a po posvěcení bude-
me zároveň i žádat na těch správných fon-
dech o podporu…

Chodníky
Přípravné práce na  dostavbě chodníků sa-
mozřejmě dále pokračují. Projektová do-
kumentace je stále ve  stadiu zpracování 
a  jediná novinka, kterou mohu zmínit je, 
že po dohodě s KSÚS se nám podařilo spo-
lečně s  novým vedením sousedních Štíhlic 
domluvit rozšíření mostku mezi našimi ob-
cemi o 1,5 m z důvodu propojení obcí nový-
mi chodníky.

Jak už asi z doslechu někteří z vás vědí, tak 
někdy od  přelomu května a  června dojde 
k  celkové uzavírce zmiňovaného mostku 
přes Lázný potok z  důvodu jeho plánova-
né kompletní rekonstrukce. Nám to alespoň 
pomůže v  tom, že  z  naší strany přípravné 
práce na dostavbě chodníků v ul. Mukařov-
ská (tj. od ul. V Edenu až po ul. U Lázného 
potoka) mohou pokračovat a probíhat bez 
omezení v dopravě na silnici II/113 v tomto 
úseku.

Komunikace
Jestliže nezasáhne „Vyšší moc“ mohou 
se  oby vatelé komunikací Na  Vysoké mezi, 
Ve svahu a Nad strání dočkat další etapy re-
konstrukce (dodělání). V  ul. Slepá dokon-
číme instalaci veřejného osvětlení a  v  ul. 
U Lázného potoka se pustíme do kompletní 
a hloubkové rekonstrukce. Na konci února 
se podala i žádost o dotaci z MMR na rekon-
strukci ul. Třešňová a pokud nám to na fon-
du klapne, rozsvítíme s touto ulicí i ul. Na Čí-
hadlech…
Nejasné s ohledem na termín realizace z dů-
vodu stavebního povolení zůstávají projekty 
soukromých investorů v prodloužení Nebes-
ké ulice a ul. K  Jízdárně. Zde budu nejspíš 
více informovaný až v termínu dalšího čísla 
Zpravodaje…

Vrty + ČOV
Bohužel v  případě těchto nejdůležitěj-
ších investic naší obce jsme zatím odkázáni 
na práci jiných. V březnu snad už konečně 
připravíme zadávací dokumentaci na  obě 
akce (úpravna vody a dostavba ČOV), aby-
chom někdy v květnu mohli konečně spustit 
i realizaci staveb. Je to sice termínově stej-
né jako jakákoliv jiná investice, ale v přípa-
dě zajištění vlastního zdroje vody je to téma 
více diskutované .
Snad je pro nás ulehčením, že vše to, co by 
nám nebylo dotací dodatečně uznáno, je 
díky našim TSD již hotovo, nebo ve fázi roz-
pracovanosti s ohledem na stavbu.

Slovo úvodem…
STAROSTA INFORMUJE
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Volnočasové aktivity
Na konci února se nám podařilo podat hned 
dvě žádosti o dotaci pro váš volný čas. V prv-
ním případě se  jedná o  vybudování multi-
funkčního dětského hřiště v těsné blízkosti 
MŠ Doubravky, kde v případě, že budeme fi -
nančně podpořeni MMR, se dočkáte herních 
prvků pro nejmenší s jejich rodičovským do-
provodem, tak i pro nejstarší dětskou věko-
vou kategorii.
V druhém případě je to dlouhodobě avizo-
vaná rekonstrukce fotbalových kabin, kte-
rá bude opravdu od  „základů“. Vzhledem 
k  zubu času a  absenci jakýchkoliv investic 
do  oprav v  letech minulých, se  tato naše 
sportovní dominanta dočká obměny vše-
ho podstatného a navíc i přístavbou dalších 
prostor. V obou případech se bude v případě 
podpory jednat o fi nančně náročné projek-
ty, které jsou s postupem času v naší rozví-
jející se obci více než potřebné. Musím zá-
roveň dodat, že životnost všeho, co se tady 
buduje, je jen a jen na nás všech a našem re-
spektu k práci druhých. Dávám tímto všem 
na vědomí, že po dokončení realizace obou 
akcí se oba areály dočkají i kamerového sys-
tému, který svým způsobem „prodlouží“ ži-
votnost všeho, co se pořídí. Otázkou bude, 
do jaké míry to tyto naše společné investice 
od nájezdu bezmozků ochrání…
Jen pro doplnění. Dle příslušného fondu by 
měla akceptace proběhnout v průběhu dub-

na, ale jelikož se považuji za člověka s noha-
ma na zemi a po těch letech vím, že žádosti 
na fondu kontrolují lidé s osmihodinovou pra-
covní dobou, počítám spíše s novými informa-
cemi až v měsíci červnu. Doplňuji pouze pro 
ty, kteří už v dubnu začnou s dotazy na sociál-
ních sítích typu „Nevíte někdo, kdy bude to 
slibované dětské hřiště?“ 

Hřbitov
Přiznávám, že  je pro mě obrovským pře-
kvapením absence informací mezi lidmi 
v  souvislosti s  novým místním hřbitovem. 
Netvrdím, že  tato občanská vybavenost 
je jedno z  pravidelných témat u  stolů, ale 
na  to, že  tady hřbitov řešíme více než dva 
roky, psalo se o tom několikrát zde ve Zpra-
vodaji a bylo to téma řešené na zastupitel-
stvu, ví o tomto počinu hrozně málo lidí.
Tak jen pro doplnění informací těm, kteří 
to dočetli až sem. Tento projekt se plánuje 
v místech stávající trialové dráhy „šlapaček“ 
na Osičinách, v měsíci dubnu začneme s  li-
kvidací stávající navážky a zároveň bude vy-
psaná soutěž na dodavatele stavby oploce-
ní. V současné době existuje studie projektu 
(která sice zatím nikoho nezajímá), jež bude 
podkladem pro projektovou dokumenta-
ci. Jelikož nás ještě čeká změna v  Územ-
ním plánu na využití plochy (tato už běží), 
máme zhruba rok času na to vše dotáhnout 
i do papírového fi nále. Potom už bude ná-
sledovat jen dostavba obřadní smuteční síně 
a zázemí…
Jinak stále platí, že studnicí všech informací 
je Obecní úřad. 
Přeji všem krásné jarní dny a na některých 
z plánovaných akcí se těším na viděnou…

Jaroslav Prkno

STAROSTA INFORMUJE



5

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OBCE DOUBRAVČICE s.r.o.

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

NABÍZÍME SLUŽBY:
• držba zeleněúúd

• ráva vodovodů a kanalizacíssp

• rostředkovatelská činnostzp
kéhokoliv druhu  jjak

• mní práce, autodopravazem

• yřízení stavebního povolenívvvvvyvyvyvy

• eoprácegegegegggegg

• odej štěrků a zeminypppprrppppppp o

• istavení kontejnerů 3-9 mppppppřřřpppp i 3

Technické služby Doubravčice, s. r. o. nabízejí pracovní příležitost.
Zájemci o práci s řidičským průkazem B a C, mohou kontaktovat TSD

na tel. č. 776 883 903

DOUBRAVČICE 
VÁS ZVOU NA JARNÍ 

ÚKLID OBCE

Akce se uskuteční v sobotu dne 13. dub-
na 2019, od 14 h, sraz před KD (úklidové 
pytle budou k dispozici).
Pro účastníky úklidu bude pivo, limonáda 
a klobása zdarma!

Všichni jsou vítáni!

Obec Doubravčice 

nabízí od 1. 4. 2019 k prodeji prosátou 
zeminu z lokality Osičiny.

Cena 150 Kč/t.

Informace 
na tel.: 776 883 903 M. Kubica, 

nebo na OÚ.

Obecní úřad 
nabízí k zakoupení:

• Brožury o obci – 39 Kč (vydáno při příle-
žitosti 680 let obce, A5, 24 stran, barev-
né i čb foto, textová část, 1331 – 2011)

• Pamětní mince malé – 49 Kč (vydané při 
příležitosti 680 let obce, mosaz, verze 
lesk/patina), průměr 31,8 mm

• Pamětní mince velké  – 100  Kč (vydané 
v souvislosti s výročím sta let české stát-
nosti, mosaz, verze lesk/patina, průměr 
48 mm

• Pohlednice obce – 5 Kč (4 druhy včetně 
reprintu z 20. let minulého století)

• Plátěné tašky z „fair trade“ bavlny s lo-
gem obce za cenu 100 Kč.

Všechno výše uvedené lze zakoupit 
v úředních hodinách v kanceláři OÚ či 

v Potravinách.

INFORMACE
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AKTUÁLNĚ

Srdečně vás zveme na

Těšíme se na vás
Sbor dobrovolných hasičů Doubravčice

ve spolupráci s obcí

23. března 2019

od 20:00 v KD Doubravčice
od 20:00 v KD Doubravčice

K poslechu hraje
ALTOMTOP

obsluhaSkvělé cenySkvělé ceny
za nejlepší maskyza nejlepší masky

Srdečně vás zveme na

Těšíme se na vás
Sbor dobrovolných hasičů Doubravčice

ve spolupráci s obcí

23. března 2019

od 20:00 v KD Doubravčice
od 20:00 v KD Doubravčice

K poslechu hraje
ALTOMTOP

obsluhaSkvělé cenySkvělé ceny
za nejlepší maskyza nejlepší masky
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ŽIVOT V OBCI

Vítání občánků
opět ve znamení chlapečků

Na začátku letošního února se uskutečnilo 
opět již tradiční vítání nově narozených ob-
čánků obce Doubravčice a stejně jako kaž-
dý rok (až na jedinou výjimku), převažovali 
zase chlapečci.
Místní děti přitom občánkům, jejich rodi-
čům a  dalším hostům akce připravily malé 
hudební, taneční a recitační vystoupení.
Od  obce a  sponzorů  – společnosti NIVEA, 
MarkDistri a  AquaBabyClub, kteří s  obcí 
spolupracují, pak občánci obdrželi tašky 

plné dárečků určených nejen pro děti, ale 
i  jejich rodiče. Všichni dostali také od obce 
pamětní listy a mince.
Jelikož se vítaní občánkové narodili v  roce 
2018, kdy naše obec, ale i  celá země slavi-
la výročí 100 let od vzniku Československa, 
mezi upomínkové předměty přibyly také vý-
roční knihy věnované Středočeským krajem 
a od obce pak pamětní plaketky speciálně 
vydané k zmíněnému výročí.
Všem, kteří se  podíleli na  organizaci akce 
vítání občánků patří veliký dík!

Kristýna Holubová, foto: M. Lešikar
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ŽIVOT V OBCI

PŘEDSTAVUJEME
Dnešním rozhovorem představujeme 
Mgr. Radka Smitala velitele Sboru 
dobrovolných hasičů Doubravčic a ptáme se ho:

Radku, jak tě napadlo obnovit činnost dobro-
volných hasičů v Doubravčicích?
Před pěti lety, když jsem se s rodinou nastěho-
val do  Doubravčic, jsem zjistil, že  tady žádní 
dobrovolní hasiči nejsou. Vzhledem k mé práci, 
kde funguji také v záchranných složkách, mě 
napadlo obnovit činnost dobrovolných hasičů.
Oslovil jsem pár lidí, kterým se ta myšlenka za-
líbila a také starostu Jarda Prkna a svolal jsem 
první zakládající schůzi sboru.

Jak vaše činnost pokračuje a vyvíjí se?
Stále jsme ve fázi formování. Zahájili jsme ko-
munikaci se svazem hasičů, registrujeme se.
Všechno se  tváří úspěšně a  všechno běží, jak 
má. Také mě mile překvapilo, kolik lidí má 
o dobrovolné hasiče zájem, a překvapuje mě 
i  průměrný věk, který je 20–50 let, lidé jsou 
ochotní aktivně se účastnit.
Ve  všem nám pomáhá také starosta a  vůbec 
od obce a od lidí máme velkou podporu.

Máte už nějaké plány na jaro, budete pomá-
hat také obci?
Zatím máme za sebou sázení stromů a podaře-
ný první Hasičský ples. Na jaro plánujeme Ma-
sopustní průvod a posléze i večerní zábavu, to 
vše budeme organizovat.
Také máme naplánované brigády a různé akce 
pro děti.

Dobrovolní hasi�i
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PRVNÍ HASIČSKÝ PLES

PRVNÍ HASIČSKÝ PLES 
SBORU DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ DOUBRAVČICE
První Hasičský ples se konal dne 19. ledna 2019 
V KD Doubravčice. Tentokrát jsme poprvé vše 
organizovali a také se o vše starali, jako parta 
dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí.

Byli jsme mile překvapeni, kolik lidí a kamará-
dů z Doubravčic nás přišlo podpořit. Také jsme 
měli velkou podporu našich kolegů, dobrovol-
ných hasičů z blízkého okolí, kteří nám přispěli 
i do tomboly.

Večer se nesl v příjemné atmosféře, všichni tan-
čili a dobře se bavili. Ples vyvrcholil již zmíně-
nou bohatou tombolou.

Tímto chceme všem poděkovat a těšíme 
se na další akce. 
Zachovejte nám přízeň.

Hedvika Mojžíšová, jednatelka SDHD.

Jak si představuješ činnost dobrovolných hasi-
čů Doubravčic do budoucnosti?
Jak jsem již říkal, jsme stále ve fázi formování. 
Zatím zjišťujeme, co můžeme a co ne. Ale vize 
je taková, že bychom byli rádi, kdyby se nám 
podařilo vytvořit jednotku schopnou výjezdu. 
Také bychom chtěli nabírat další členy, ženy 
a děti. Ale to už předbíhám, tohle je ještě da-
leká budoucnost.

A co nám řekneš na závěr?
Rád bych ještě připomněl, že  všichni členové 
sboru DH, dělají vše zdarma s  dobrým úmys-
lem a  ve  snaze podpořit svou obec. Těšíme 
se  na  další akce a  chceme všem obyvatelům 
poděkovat za podporu.

Hedvika Mojžíšová

Zákaz pálení
suchých rostlinných materiálů 

platí celoročně

Mnozí Doubravčičtí si stále nezvykli, 
že v obci se nesmí pálit bioodpad. Obecně 
závazná vyhláška obce č. 2/2015 pálení su-
chých rostlinných materiálů v souladu se zá-
konem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
vysloveně zakazuje. Ačkoli platí již několik 
let, někteří obyvatelé ji neznají a pálí suché 
listí, traviny a keře.

Prosíme, buďte ohleduplní a  neobtěžujte 
kouřem a zápachem své sousedy. Běžné tá-
boráky pochopitelně vyhláška nezakazuje.

Pro ukládání bioodpadu je určeno sběrné mís-
to vedle zázemí Technických služeb Doubrav-
čice, s. r. o. (TSD) v  ulici K  Jízdárně, které je 
v provozu od letoška celoročně, či popelnice 
na bioodpad. Toto místo není určeno k od-
kládání silnějších větví, ty lze však po dohodě 
s TSD štěpkovat. Bioodpad na sběrné místo je 
třeba vysypávat a neodhazovat v plastových 
pytlích a podobných obalech.
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ŽIVOT V OBCI

MŠ Doubravka
Zprávy z Mateřské školy 
Doubravka
Vážení občané Doubravčic, přátelé školky,
dovolte malé ohlédnutí za uplynulým půlro-
kem.

Od září 2018 se naše školka rozrostla o jednu 
třídu. Nyní máme celkem 3 třídy a dohroma-
dy 70 dětí. Tato změna nám přinesla 3 nové 
paní učitelky, které skvěle zapadly do našeho 
kolektivu.

Děti mohou využívat již dvě školkové zahrady. 
Nově byla v rámci dostavby vybavena zahrada 
u zelené třídy, která slouží menším dětem. 
Na původní zahradě přibylo tartanové hřiště, 
na kterém mohou děti hrát hokej nebo jiné 
míčové a skákací hry.

Zažádali jsme společně s obcí o grant na dovy-
bavení obou zahrad v duchu přírodních prvků. 
Tento grant jsme získali, takže by se měly 
v průběhu jara a léta realizovat další zahradní 
atrakce.

Čeká nás:

• výstavba kneipova chodníčku (chodníček 
vykládaný různým přírodním materiálem, 
po kterém se chodí naboso)

• velký výběh pro králíky a morčata (děti 
se budou moci starat o tyto hlodavce pří-
mo ve výběhu)

• malé zahradní jezírko určené k pozorování 
života ve vodě

• osázení zahrad stromy, ovocnými keři, 
levandulemi

• nainstalování ptačí budky a krmítka

• obnova dřevěných klád

• vrbová chýše

• větší pískoviště na zahradu zelené třídy

• záhony na zahradu zelené třídy

Můžete se podívat na fotografi e z akcí, které 
děti v tomto školním roce absolvovali. Spous-
tu zajímavých zážitků mají naplánovaných 
na jaro.

Nejdůležitějším termínem pro rodiče dětí, kte-
ré se do školky teprve chystají, je zápis, který 
se bude konat 6. 5. od 16 do 18 hodin.

Na všechny nové školkáčky se moc těšíme.

Všem obyvatelům Doubravčic přejeme klidné, 
slunečné jaro a hlavně dostatek vody.

MŠ Doubravka
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VÝTVARKA!!!
V  tomto školním roce se  setkáváme 1x za 14 
dní a opět nás s Evou Čečetkovou výtvarka pro 
děti v Dokolečku moc baví.

Nebojíme se  žádné výtvarné techniky  – ma-
lujeme akvarelem, akrylem, uhlem i  tužkou, 
zkoumáme a objevujeme, jak se barvy chovají 
na různých materiálech.

Učíme se  pozorovat, povídáme si o  perspek-
tivě. Občas hodiny výtvarky odlehčíme a  ma-
lujeme a  i  kutíme jen to, na  co děti v  daný 
okamžik mají chuť a náladu. Někdy používáme 
projektor, kdy si na začátku hodiny povídáme 
o  uměleckých stylech a  obdobích, které nás 
zaujaly. Pouštíme si videa z youtube o malířích 
a dozvěděly jsme se například, že akční malíř 
Jackson Polock se  rozhodně barev nebál, Pa-
blo Picasso při malování na sklo tvořil hodiny 
díla, která vzápětí smazal a Henri Matisse při 
stříhání svých koláží odvážně zjednodušoval 
a hledal jen podstatu věcí.

Pokud jsou děti pozorné, povídáme si a  pak 
se inspirovaní vrháme do tvoření. Občas s Evou 
jen užasle sledujeme jedinečné a originální ná-
pady dětí a máme radost když se díla daří.

Markéta Holá Mišková



12

ŽIVOT V OBCI

Copak děláme,
my-pejskařky, v zimě?
Udržujeme naše psí parťáky v  dobré fyzické 
kondici, chodíme na procházky a přitom dbá-
me, aby psi neprochladli. To se  týká hlavně 
našich dvou seniorek, téměř 13-leté hnědé 
dobrmanky a  osmileté feny belgického ovčá-
ka. Starým, bolavým kloubům chladno nedělá 
dobře. Letošní zima v Doubravčicích byla krás-
ná, užili jsme si bohaté nadílky sněhu. Nejvíce 
s vnoučaty při stavění sněhuláků a bobování.

Černý dobrman, Bruno Carlos Bohemia, „moje 
závodní eso v  rukávu“ je i  zimních měsících 
v  tréninku. Závodíme v  kategorii SPORTOVNÍ 
KYNOLOGIE, ta obnáší tři části: stopy, posluš-
nost a  obranu. Vše posuzují rozhodčí podle 
zkušebních řádů. Pokud počasí dovolí, musí-
me často trénovat, příprava na závodní sezó-
nu je náročná! Nácvik stop znamená hodiny 
strávené venku na polích či loukách a trpělivé 
učení psa přesnému sledování pachové stopy. 
Na  stopy nejraději jezdím spolu s  kolegyní 
a  kamarádkou Aničkou Brettschneiderovou. 
Poslušnost a  obrany trénujeme pod vedením 
zkušených instruktorů. Chceme-li dosáhnout 
i  letos na  stupně vítězů, musíme cvičit pocti-
vě, ale hlavně s chutí. Dobře vedený trénink je 

radost pro psovoda i psa! Zvířata z pracovních 
linií jsou temperamentní, rychlí a velice aktivní.

Poslušnost se  psy často trénujeme na  našem 
místním fotbalovém hřišti v Doubravčicích. Je 
to obrovská výhoda, protože všechny vrcho-
lové akce Sportovní kynologie se  odehrávají 
právě na  fotbalových hřištích. A  když je tré-
nink dobrý, není nad sladkou odměnu pro nás, 
psovody! Nejlepší je posezení v  naší báječné 
Cukrárně U Bártů! Nad skvělou kávou a  ještě 
lepšími zákusky probereme detaily tréninku 
a plánujeme, co dál.

Možná, pro některé lidi, můžeme s  Aničkou 
působit jako bláznivé ženské s  čoklama! Ale 
obě nás kynologie chytila za  srdce již dávno 
a moc nás baví trénovat, skládat zkoušky a zá-
vodit. A hlavně si nedovedeme představit život 
bez našich psích kamarádů. Troufám si napsat, 
že  každý má mít, mimo své rodiny a  práce, 
nějakou zálibu. Aktivitu, která ho naplňuje 
a dělá ho šťastným, tak jako mě a Aničku právě 
Sportovní kynologie.

Jak se zmiňuje Anička, na letošní závodní sezó-
nu máme plno plánů a velkých cílů.
Držte nám, prosím, palce!

Hanka Staropražská

Pejska�ky z doubrav�ic a zima
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Příprava
na závodnickou sezónu
Zimní spánek pro nás sportovně založené pso-
vody s pracovními psy? To ani náhodou.

Už v  lednu se  plánují závody na  celou roční 
sezónu tak se nesmí otálet ani v  zimě. U nás 
doma je 8-letá fenka erdela Fannynka, která 
už má své mateřské a  závodnické povinnosti 
za sebou a plní už jen funkci „procházkového 
psa“ pro mého manžela. Je to matka dalšího 
psího člena rodiny 5-letého psa jménem Ferra-
ri.

Toho čeká letos několik závodů: výběrový zá-
vod všech plemen na mistrovství ČR, mistrov-
ství plemene, letní závod pracovních plemen 
CACIT a na podzim CACIT pro „exoty“.

Nesmí se nic podcenit, trénuje se za každého 
počasí. Zima, sníh, déšť nesmí psa překvapit.

Hodiny strávené na  poli, nebo louce s  trpě-
livostí čekání až  stopa zestárne s  termoskou 
s horkým čajem, který Vás zahřeje jen na chvíli. 
Poslušnost trénujeme společně s kolegyní /ka-
marádkou/ Hankou Staropražskou, která tré-
nuje s dobrmanem. Musíme i občas protréno-
vat i pod okem zkušenějšího trenéra. Jezdíme 
na víkendové tréninkové semináře. Sportovní 
obrany se  trénuji s  fi gurantem, za  kterým 
se musí dojíždět někdy i až 100 km.

Máme psy z pracovních vedených linií a ti po-
třebují stále aktivní činnost. Díky svému ko-
níčku zapomínám, že  už jsem v důchodovém 
věku. Když máte svého koníčka, který Vás na-
plňuje, nejde stárnout. Mám kolem sebe starší 
i mladé aktivní psovody, které vedu na  svých 
kurzech, kde jim předávám své zkušenosti.

Nesmíme zapomenout i  na  správnou výživu 
psa. Je potřeba krmit velmi kvalitním krmením 
a doplňovat přípravky jako pro vrcholové spor-
tovce.

V Doubravčicích bydlím teprve 2 roky a jak jem 
byla překvapená, že jsem se tu potkala s dlou-
holetou kolegyní ve výcviku psa s Haničku Sta-
ropražskou. Ve dvou se  to totiž vždycky lépe 
táhne.

Musím i  vyzvednout vstřícnost ohledně mož-
nosti využívat místní fotbalové hřiště na naše 
tréninky a psí akce.

Cukrárna U Bártů s nabídkou velmi dobré kávy 
a  dortíků nám slouží jako útočiště na  probí-
rání teorie kolem tréninků. Co víc si můžeme 
přát???

Závodnická sezóna začíná už koncem břez-
na tak nám držte tlapky (palce), doufáme, 
že  se  budeme mít čím chlubit na  facebooko-
vých stránkách naší obce.

Anna Brettschneiderová
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Fotbalový klub TJ Sokol Doubravčice zve pří-
padné zájemce a diváky domácí zápasy jarní 
části soutěže:

23. 03. 2019 15:00
TJ Sokol Doubravčice
SK Všestary

06. 04. 2019 15:30
TJ Sokol Doubravčice
TJ Čechie Doubek

20. 04. 2019 16:00
TJ Sokol Doubravčice
TJ Sokol Škvorec

27. 04. 2019 16:00
TJ Sokol Doubravčice
TJ Sokol Lojovice

11. 05. 2019 16:30
TJ Sokol Doubravčice
SK Podlipan Přišimasy

25. 05. 2019 17:00
TJ Sokol Doubravčice
TJ Sokol Struhařov

08. 06. 2019 17:00
TJ Sokol Doubravčice
TJ Sokol Senohraby B

Jen pro další informaci: část týmu dospělých, 
včetně zájemců o rekreační fotbal, celou zimu 
chodí každou středu do Parkhotelu Popovičky 
na  pravidelné tréninky, pro jarní část zatím 
jednáme o  přestupu tří nových mladých hrá-
čů do našeho kádru, bohužel vše je o penězích 
tak zatím nebudeme předbíhat. Samozřejmě 
tímto bychom rádi oslovili i potencionální míst-
ní občany, kteří by měli zájem o registraci v na-
šem týmu, jak aktivní hráčsky, tak i pomocníky 
s organizací.
Případní zájemci mohou volat na tel. číslo 
603 823 534.

Vladimír Jirák

FOTBAL PRO DĚTI
Nápad obnovit v Doubravčicích fotbal pro děti 
se  zrodil na konci srpna minulého roku, a  to 
formou nedělního fotbalového odpoledne, 
převážně pro ty nejmenší.

Účast byla od  začátku poměrně hojná, děti 
jsme rozdělili podle věku do  dvou kategorií, 
jak je to běžné v jiných fotbalových oddílech: 
na  školičku -ročník narození 2012 a  mladší 
a na mladší přípravku pro děti narozené v roce 
2010–2011.

Časem se složení dětí trochu pozměnilo, někdo 
si párkrát vyzkoušel trénink a zjistil, že to pro 

Zpráva o místním fotbale
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něj není, a už nepřišel. Jde vcelku o normální 
situaci, nejde přece nikoho nutit. Počasí nám 
přálo až  do  konce listopadu, pak následoval 
přesun tréninků do sálu kulturního domu, kde 
se  scházíme jednou týdně. V  současné době 
je nás asi 12 dětí a trénink je opět rozdělený 
do mladší a starší kategorie.

Něco se ale přece jen změnilo. Fotbalový tré-
nink nebereme pouze jako nedělní nezávazný 
kroužek pro děti. Jsme odhodláni vybudovat 
v Doubravčicích fungující mužstvo malých fot-
balistů a snad již na jaře odehrát také nějaký 
přátelský zápas. A v budoucnu, možná za rok, 
přihlásit Doubravčice do mistrovských turnajů 
mladší přípravky.

Ale to je před námi ještě hodně práce, mimo 
jiné je potřeba zvýšit členskou základnu.

Tento článek proto využíváme i  jako nábor 
nových členů! Zapojte své děti do sportování, 
fotbalový oddíl je tu pro ně! Trénujeme roční-
ky 2010 a mladší. Pro zimní přípravu využíváme 
sál, a jak počasí dovolí, následně se přesuneme 
na hřiště, kde budeme trénovat dvakrát týdně. 
(Pravděpodobně v úterý a ve čtvrtek, vše bude 

upřesněno na fcb. stránkách – přípravka fotbal 
Doubravčice.) Pro snazší komunikaci prosíme 
rodiče nových členů o  přihlášení se  do  této 
skupiny.

Sportu zdar!

Trenéři Pepa Veselý a Petr Čadina
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Přijďte se podělit o své domácí kutilské, kuli-
nářské či řemeslné výtvory tematicky související 
s Velikonocemi a jarem, nebo jen jarmark 
navštivte, ochutnejte velikonoční dobroty 
a nakupte jarní dekorace a drobné dárky!

Občerstvení zajištěno!

Zájemci o prodej vlastních výrobků se mohou hlásit na adrese: 
mistostarosta@doubravcice.cz nejpozději do 31. 3. 2019

KDY?  V sobotu 6. 4. 2019 od 15 hod.
KDE?  V Kulturním domě a za příznivého počasí i před ním

SOUSEDSKÝ 
VELIKONOČNÍ JARMARK

Podrobný 

program jarmarku 

bude v předstihu 

zveřejněn na 

nástěnkách 

a webových 

stránkách 
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Krátký pohled
do konce loňského roku
Koncem října proběhl na  Farmě Klídek „Den 
s koňmi“, kde se představili jezdci od nejmen-
ších až po dospělé. Předvedení koní proběhlo 
v  disciplínách jako je jízda zručnosti, drezura 
s hudebním doprovodem a divácky nejzajíma-
vější parkurové skákání. Celková účast byla 
hojná, počasí skvělé a z usměvavých, spokoje-
ných tváři se dalo vyčíst, že se nám den povedl 
na výbornou, z čehož jsme měli ohromnou ra-
dost. Doufám, že v letošním roce opět připra-
víme podobnou akci.
A  nakonec 3.  listopadu se  uskutečnil druhý 
ročník Hubertovy jízdy. Sluníčko už nám to-
lik nepřálo avšak podzimně zbarvená okolní 

příroda, nás i  tak zahřála. Jelo se ve dvou lo-
tech, rozdělených pro pokročilé a méně zdatné 
jezdce. Společnou zastávkou bylo občerstvení 
v Limuzích, v restauraci U Kaštanu. Zde se jezd-
ci se svými koňmi odpočinuli před zpáteční ces-
tou. Návrat na farmu proběhl již za soumraku. 
Každopádně takto zakončená jezdecká sezó-
na, byla milým zážitkem.

A co nás bude čekat v letošním roce?
Prozatím máme připravené termíny příměst-
ských táborů. Tentokrát jezdecký tábor s koň-
mi bude v termínu od 15. 07. do 19. 07. 2019 
s  kapacitou 10 dětí, ostatní tábory jezdecké 
nebudou, ale určitě se děti na koních svezou, 
maximální počet 15 dětí, termíny od  01.  07. 
do  05.  07.  2019; od  29.  07. do  02.  08.  2019 
a 26. 08. do 30. 08. 2019. Bližší informace zve-
řejníme na  našem FB nebo webových strán-
kách farmy www.farmaklidek.cz na  přelomu 
března a dubna.

Monika Knopová
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Milí Doubravčičtí,
začal nám další nový rok, ve kterém pokračují 
naše pravidelné aktivity a  také pro vás chys-
táme oblíbené akce i  letní příměstské tábo-
ry. Pravděpodobně až  budete číst tyto řádky, 
bude už za námi velká akce pro rodiny s dětmi: 
Maškarní bál (16. 3.).

Dále plánujeme Dětský den začátkem června 
(záleží na fotbalových utkáních).
Pokud máte zájem, nabízíme pro děti příměst-
ské tábory s  tímto zaměřením a v  těchto ter-
mínech:

8.–12. 7. S HUDBOU KOLEM SVĚTA
program: vytváření skladeb, zkoumání hu-
debních nástrojů, poznávání hudebních stylů 
a žánrů, vyrábění vlastních nástrojů, různí hos-
té s různými hudebními zážitky, možnost vyu-
žití vlastních nástrojů nebo jen zpěv + nástroje 
z Dokolečka, na každý den jiné hudební téma
cena: 1 500 Kč/týden, stravování i pitný režim 
zajištěné max. 15 účastníků, věk neomezený 
vede: Marika, Hanka, Linda a další externí lek-
toři z týmu školy Dokolečka.

PROJEKT PRÁZDNINY V DOKOLEČKU, FINAN-
COVÁN Z ESF – OP
22.–26. 7 SUMMER CAMP – tento tábor je čás-
tečně fi nancován z  ESF (projekt PRÁZDNINY 
V DOKOLEČKU).
program: tábor s  angličtinou, intenzivní půl-
denní program v  angličtině (možnost pouze 
půldenního programu nebo celodenního, kdy 
je angličtina doplněna pohybovými aktivitami 
a organizovanými hrami)
téma: pro mladší děti ROČNÍ OBDOBÍ, pro star-
ší se téma připravuje dle věkového složení
dopolední anglický program je určen dětem 
5–10 let, odpolední anglický program je určen 
dětem 11–15 let

cena: 2000 (půldenní varianta) / 3000 (celo-
denní varianta) Kč, sleva cca 250 Kč v případě, 
že dítě nebude mít obědy
Max. 20 účastníků a v případě, že bude v jed-
notlivých skupinách max. 10 dětí je stravování 
a pitný režim zajištěné.
Pořádá Dokolečka ve  spolupráci s  jazykovou 
školou Mortimer z Říčan

12.–16. 8. CESTA DOBRODRUHŮ – VÝTVARNÝ 
TÁBOR
Tento tábor je částečně fi nancován z ESF (pro-
jekt PRÁZDNINY V DOKOLEČKU).
Program: vyrazíme jako dobrodruzi na  vlast-
noručně vyrobených plavidlech, objevíme 
zajímavé ostrovy a  kontinenty s  domorodou 
kulturou.
Pro skupinu mladších dětí (počet max. 15 
účastníků ve věku 5–10 let) i starších dětí (po-
čet max. 10 účastníků ve věku 11–15 let)
cena: 1500 Kč/týden, stravování i  pitný režim 
zajištěné
vede: Linda, Markéta a další z týmu Dokolečka
PROJEKT DOKOLEČKA – DĚTSKÝ KLUB, FINAN-
COVÁN Z ESF – OPZ
- máme za  sebou 1. monitorovací období: 

v září byl spuštěn provoz odpoledního klu-
bu, který je otevřen denně od 12.30 do cca 
17 hodin mimo školní prázdniny

- klub v současné době využívá cca 14 rodičů, 
kteří splňují požadavky podpořených osob

- v průměru klub navštěvuje 12 dětí denně, 
celkem se zde vystřídá kolem 22 dětí.

ZPRÁVY
Z KOMUNITNÍ ŠKOLY:
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O KOMUNITNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ V DOKOLEČKU [1]
Jelikož nepatříme do  systému registrovaných 
škol, neprobíhá u nás klasický zápis. ZÁJEMCI 
MAJÍ MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍ KONZULTA-
CE A  NÁSLECHŮ VE TŘÍDĚ. Probíhá to ideál-
ně tak, že se nejdříve přijedete podívat, jestli 
se Vám bude prostředí zamlouvat, jestli na Vás 
budeme působit dobře my, průvodkyně, jestli 

CENTRUM 
PRO RODINU
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budete mít opravdu chuť do  této naší "ško-
ličky" chodit. Když přijedete v  čase mimo vy-
učování, tak budeme mít určitě větší prostor 
na povídání, Vaše i naše otázky a oťukání se. 
Pokud bude první dojem ok, pak se můžeme 
domluvit i na návštěvě přímo ve výuce. Termín 
je potřeba si domluvit alespoň týden před plá-
novanou návštěvou.
Náhledy do  výuky: řešíme individuálně, 
ale omezujeme na  maximálně 2x za  měsíc.
Předpokládáme, že budeme moci pro příští rok 
nabídnout CCA 5 VOLNÝCH MÍST.
Při výběru dětí posuzujeme zejména:
- ročník, do  kterého nastupují (přijímáme 

děti od 1. do 5.třídy),

- „genderovou“ vyváženost (vyrovnaný po-
čet chlapců a dívek)

- přístup rodičů ke vzdělávání dětí.

PŘIHLÁŠKY NOVÝCH ZÁJEMCŮ O  ČLENSTVÍ 
V  KLUBU KOMUNITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘIJÍ-
MÁME DO 30. 4. 2019 (pořadí přijetí přihlášek 
nehraje v přijímacím řízení roli).
Do  15.  5. budete vyrozuměni, zda jsme vaše 
dítě ke vzdělání v naší škole přijali.
Těšíme se na Vás, Linda, Marika, Hanka a Katka 
(tým školy Dokolečka).
V  případě zájmu nás kontaktujte: emailem: 
na  adresu centrumprorodinu@dokolecka.cz, 
telefonicky na čísle 724 689 786.
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Louky a zahrady
Kvetoucí louka na vaší zahradě je domovem 
pro živočichy a odpočinek pro unavené sekáče

Stovky let zdobily přirozené louky plné kopre-
tin, chrp a  vlčích máků každé vesnické stave-
ní a  lemovaly okrajové části měst. Kopretiny 
a  divizny postupně vytlačil pečlivě pěstěný 
anglický trávník, jehož údržba je neekono-
mická, neekologická a  časově náročná. Nízký 
porost omezil přirozený výskyt rostlin i živoči-
chů a jejich druhovou pestrost. Včelky, broučci 
nebo obratlovci přišli o svá přirozená teritoria, 
skrýše i zdroj potravy. Řešení je přitom prosté: 
nesekat a zasít přirozenou kvetoucí louku. Za-
vzpomínáte přitom na dětství, každý den bu-
dete mít nádherné luční kvítí do vázy a místo 
sekání můžete trávit čas se svými blízkými.

Chybí pastva pro oči, ale především pro živo-
čichy
Vzpomínáte si na  voňavé a  pestré louky, 
po kterých jste v létě u babičky běhali bosky? 
Kopretiny, zvonky, petrklíče, u  cesty divizna 
nebo vratič. Dnes už se takové louky příliš čas-
to nevidí. Některé z nich nahradila pole, jiné 
pastviny a na  spoustě z nich se  staví rodinné 
domy. Tam, kde dříve byly přirozené louky 
plné motýlů, hmyzu a brouků, jsou dnes pěstě-
né anglické trávníky, po kterých každou sobo-
tu s pravidelností sobě vlastní drandí sekačka. 
A s úbytkem rozmanitosti květin ubývá i pros-
toru a  především potravy pro včelky. Nemají 
se kde pást a hrozí jejich vymírání.

Anglický trávník brzy uschne nebo spotřebuje 
extrémní množství vody
Jen výjimečně najdete před novostavbou něco 
jiného než nakrátko zastřižený anglický tráv-
ník, který je pro naše klima zcela nevhodný. 

Hodí se do Anglie, kde snad nemine den bez 
deště. U nás je na jeho údržbu nutno vynalo-
žit neuvěřitelné množství vody na  zalévání: 
na 1 m² se za rok spotřebuje 300 až 400 litrů 
vody. Pěstování anglického trávníku je náročné 
také na pravidelné sekání, tedy spotřebu elek-
třiny či benzínu, a především lidský čas, který 
jeho údržbou víkend co víkend trávíte. Pokud 
na  něj v  letních měsících nemáte čas nebo 
se odjedete slunit k moři, čeká vás po návratu 
jen zežloutlá suchá tráva, která má k okrasné-
mu trávníku nebo příjemnému relaxačnímu 
prostoru poměrně daleko. Častým sekáním 
trávy a udržováním krátkého porostu dochází 
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k rychlejšímu stoku vody z  terénu a v krajině 
proto velmi rychle ubývá voda. Sluníčko se do-
stane k půdě s nízkým porostem rychleji a za-
čne ji až nepřirozeně vysušovat. I proto je nut-
ná tak častá zálivka.

Kvetoucí louka je překvapivě vhodná i pro 
alergiky
Taková louka se  seká před květem trav a po-
tom v  pozdním létě jako tzv. otava, alespoň 
tak to určitě dělal váš praděda a prapraděda. 
Na častější sekání totiž neměl čas, ani technic-
ké vybavení. Louka se sekala vždycky dvakrát. 
Alergici se  často bojí vysoké trávy kvůli mno-
hým alergenům, ale častěji než na  pyly jsou 
lidé alergičtí na houby a roztoče, které se šíří 
spíše v kratších trávnících, drží se u země a vítr 
je po nízkém porostu rovnoměrně roznáší. Pyly 
nejsou z hlediska alergií ve srovnání s houba-
mi a roztoči dlouhodobým problémem – jejich 
působení je pouze krátké, a právě před ním by 
mělo dojít k první senoseči.

Vysoká druhová diverzita živočichů i rostlin
Se snížením trávníku došlo ke snížení druhové 
diverzity živočichů. V nízkém anglickém tráv-
níčku totiž nemůže žít hmyz, natož zvířata. Bez 
živočichů by dlouhodobě na  planetě nemohl 
přežít ani člověk – tedy jenom touha zachovat 
existenci vlastního druhu by nás měla nabádat 
k  ochraně druhů dalších. Brouci, ptáci nebo 
včelky se nemusí vyskytovat jenom na venkov-
ských loukách, i městské prostředí může slou-
žit jako útočiště pro ohromné množství druhů, 
včetně těch ohrožených. Pokud necháte trávu 
povyrůst nebo úmyslně zasejete louku, dojde 
k  dramatickému zvýšení počtu druhů rostlin. 
Objeví se  mák, chrpa, zvonky, šťovík nebo 
kopretiny, zkrátka taková louka, jakou si pa-
matujete z dětství. Navštíví vás mnoho druhů 
hmyzu, brouků, měkkýšů, k snídani vám krás-
ně zazpívají ptáci a  objeví se  také celá řada 
obojživelníků.

Kvetoucí louka versus anglický trávník
Při péči o anglický trávník je třeba pravidelně 
sekat zhruba v týdenních intervalech – jestliže 
vlastníte menší pozemek, časově vás to určitě 
nezatíží, pokud jste však byli při výběru roz-
lohy pozemku velkorysejší, počítejte s  tím, 
že  vám sekání zabere třeba celé dopoledne 
a  brzy se  stane zdlouhavou a  neoblíbenou 
činností. Kvetoucí louka samozřejmě sekání 
vyžaduje také, ale v jeho frekvenci se můžete 
držet zkušeností vašeho prapradědečka – stačí 
dvakrát ročně. I louku můžete samozřejmě se-
kat častěji, připravíte se ale o spoustu krásných 
květů, které se  vám znovu vyparádí zhruba 
až za měsíc. Po ekologické stránce jsou louka 
a  anglický trávník zcela nesrovnatelné  – už 
jenom zálivka trávníku je ohromným spotřebi-
telem vody. Připočítejte ještě zatížení fosilními 



22

palivy či spotřebu elektrické energie sekačky. 
Na  účtu by se  měla objevit také hlučnost se-
kačky a  rušení sousedů u  nedělního kafíčka. 
V  neposlední řadě musíte zahrnout také váš 
prosekaný čas, který byste mohli věnovat dě-
tem, výletům, cyklistice nebo příjemnějším čin-
nostem na zahradě.

Jak na kvetoucí louku
Výhodou kvetoucí louky je její velmi snadná 
údržba, nádherný a pestrý vzhled i pocit oprav-
dového spojení s přírodou. Nechceme však ma-
lovat všechno narůžovo, protože i  tento typ 
porostu má svá specifi ka. Než vyrostou první 
vlčí máky a zvonky, budete si muset chvilku po-
čkat. V první sezóně po výsevu vás bohatá di-
verzita květin zdaleka nečeká, luční porost vás 
poprvé překvapí až v následujícím roce. Zatím-
co trávníku se při dobrém zavlažování a vhod-
ném termínu výsevu dočkáte za několik týdnů, 
louka vás naučí trpělivosti i tomu, že na dobré 
věci se  vyplatí si počkat. Pokud kombinujete 
kvetoucí louku s  ovocnými stromy, zelenino-
vou zahrádkou či záhony s  květinami nebo 
relaxační zónou, promyslete si, kudy v  louce 
vysekáte cestičku, aby se vám v ní dobře cho-
dilo a  mohli jste obdivovat rostliny ze  všech 
stran. Náročnější jsou i  pořizovací náklady 
kvetoucí louky. Půdu musíte připravit, poo-
rat či v menším rozsahu porýt a zasít. Na 1 m² 
budete potřebovat přibližně 2 g semen, které 
rozhodíte velmi nařídko do půdy. Měla by při-
jít zhruba 0,5 cm pod zem. Vybírejte si kvalitní 
luční osivo a  sledujte zastoupení konkrétních 
rostlin, o které máte zájem. První rok po výse-
vu se na květiny ještě nemůžete těšit, ty zatím 

zapouštějí kořínky, určitě se ale objeví plevel. 
Ten je potřeba posekat asi při výšce 20 cm, aby 
nezadusil klíčící rostliny. Při výsevu a ošetřová-
ní kvetoucí louky se řiďte především návodem 
uvedeným na obalu či radami zkušeného pro-
dejce či zahradníka.

Náš tip
Pravidlo zní tedy jasně: nesekat. Na  podzim 
porýt, zasít louku a těšit se, že napřesrok bude 
vaše zahrádka originální a krásná, jako bývala 
ta babiččina.

Autor: Milan Pleva, foto: paní Maradová

PŘÍRODA

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

Ordinační hodiny:
Pondělí:  7:00–12:00 

13:00–19:00 pro objednané
Úterý:  7:00–12:00
Středa:  14:00–19:00
Čtvrtek:  7:00–13:00
Pátek:  7:00–12:00

STÁLE PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
Máme smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami
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CO SE DĚLO V OBCI

V čase vánočním, kdy pomalu utichá celoroč-
ní spěch a blíží se okamžik, kdy se rozzáří jak 
vánoční stromky tak i oči všech dětí byla ideál-
ní doba pro ukázku umu naší nové generace. 
Když vánoční nálada, tak ideální téma je hud-
ba  – v  tomto případě vystoupení žáků výuky 
hudby, svěřenců pana učitele Hoskovce.
Pan učitel předává svoje letité zkušenosti mla-
dým muzikantům ve  hře na  kytaru, fl étnu, 
klavír. Cvičení jsou praktická, zároveň však 
nechybí teoretická průprava, která není vždy 
přijímána s takovým nadšením jako hra na hu-
dební nástroj. Ono to bohužel bez té teorie 
nějak nefunguje…

Program vánočního vystoupení poněkud naru-
šila nepřítomnost některých účinkujících, sych-
ravé počasí ideální pro nachlazení a  virózy si 
vybralo svou daň. Účast v  řadách diváků byla 
hojná, nechyběl ani pan fotograf s kamerou.
Vystoupení dětí bylo úžasné. Bylo vidět ma-
ximální soustředění účinkujících na  předve-
dení svých znalostí, občasná tréma se ztratila 
po prvních tónech hudby. Prolínala se produk-
ce čerstvě začínajících s produkcí mírně pokro-
čilých, každopádně výsledek byl dechberoucí 
a podtrhoval předvánoční atmosféru.

Na závěr si dovolím projevit moji osobní radost 
z toho, že i v 21. století ve věku internetu, mo-
bilních telefonů a dalších technických vymože-
ností existuje stále zájem dětí se  učit kouzlu 
hudby a zároveň bych rád poděkoval panu uči-
teli hudebních nástrojů Hoskovcovi za nevšed-
ní péči svým žákům, při které je určitě někdy 
potřebná notná dávka trpělivosti.
Jako otec jednoho z účinkujích děkuji za pěk-
né odpoledne.

Jaroslav Plachý, Hradešín

VÁNOČNÍ PROGRAM V DOUBRAVČICKÉ SOKOLOVNĚ, 
TENTOKRÁT TO BYLO O HUDBĚ…
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Pokrok železniční dopravy zavítal na Českob-
rodsko v  polovině 19. století, kdy projektant 
Jan Perner vybudoval mezi Olomoucí a Prahou 
jednu z  nejstarších železnic na  našem území. 
Původně se měla trať zcela vyhnout lesu Vidr-
holci i přírodnímu úvalu potoka Výmoly v Úva-
lech. Měla vést jižněji u Škvorce, což se nelíbilo 
sedlákům ani vrchnosti. Nakonec bylo nutné 
vypustit a vysušit ve Vidrholci několik rybníků, 
vykácet v lese nutný zábor a postavit v Úvalech 
kamenný viadukt o devíti obloucích, po němž 
20.  srpna 1845 poprvé projela testovací parní 
lokomotiva s  hlavním inženýrem na  palubě. 
1. září 1845 se vlaky rozjely také pro veřejnost.

Do 80. let 19. století mohli doubravčičtí obča-
né využít železničních zastávek v Úvalech nebo 
Českém Brodě. Před rokem 1882 byly otevře-
ny i  železniční zastávky v  Tuklatech a  Rosto-
klatech. Koncem 19. století bylo uvažováno 
o projektu, v němž měla být železniční dráha 
dotažena i do Doubravčic.

Dle údajů českobrodského historika Karla 
Bednaříka, který se  otázkou neprovedených 
tratí v minulosti zabýval, měla výstavba nové 
železnice započít v  Uhříněvsi. Technická kan-
celář Ing. Köhler & Raynal z Prahy 3 zpracova-
la v  roce 1897 projekt, počítající s napojením 
na  stávající trať ze  severní strany stávající že-
lezniční stanice Uhříněves, odkud měla vést 
do stanic a zastávek Královice, Křenice, Slušti-
ce, Škvorec, Přišimasy, Štíhlice, Vyžlovka, Kos-
telec nad Černými lesy, Dobré Pole a Kouřim, 
kde se měla po 42,4 km spojit se stávající tra-
tí Kouřim–Bošice–Pečky. Pro Doubravčice by 
byla v provozu zastávka Štíhlice. Zde si musí-
me položit nutnou otázku, zda projektanti 
při vytyčování trasy uvážili stometrové převý-
šení Hradešína nad Škvorcí? Rozpočet praco-
val s  částkou 1 654 480 zlatých (39 020 zlatých 
na 1 km). Mimo stavebních prací počítal také 

se zakoupením 4 lokomotiv, 9 dřevěných osob-
ních vozů, 3 poštovních vozů s posádkou vlaku 
(průvodčí), 15 krytých nákladních vozů, 16 ote-
vřených nákladních vozů a  nakonec i  5 vozů 
pro přepravu dříví. Využití trati mělo být zpo-
čátku realizováno jízdou 2 vlaků denně v obou 
směrech. Při schůzi 13. a 14. prosince 1897 byly 
ještě promýšleny 2 podstatné změny projektu, 
počítající s výstavbou pouze krátké trati z Úval 
do Škvorce a krátké trati Český Brod a Koste-
lec.

Projektový záměr ležel deset let v  pomysl-
ném šuplíku, než byl kanceláří Ing.  L. Ham-
mer & C. Kodl v  Prahy-Smíchova roku 1908 
přepracován. Nová varianta představovala 
zjednodušenou a přímější variantu předchozí-
ho projektu. Nyní měla trať vycházet z jižního 
konce nádraží v  Říčanech, odkud měla vést 
přes stanice a zastávky: Vojkov, Vyžlovka, Kos-
telec nad Černými lesy a Kouřim, kde se měla 
po vzdálenosti 15,9 km spojit se stávající tratí 
Kouřim–Bošice–Pečky. Rozpočet na výstavbu či-
nil 1 709 800 rakousko-uherských korun (tj. při-
bližně 103 000 korun na 1 km). Fáze projektu 
počítala 14. dubna 1909 i se státem nařízenými 

Od nepostavené železnice
ke d�ev�nému autobusu

Změny jízdního řádu od 1. června 1883 na státní dráze: Praha – Český Brod – Kolín (zkráceno)

08.30 12.05 13.40 14.30 19.35 P R A H A 05.49 06.53 09.53 13.30 18.35
09.05 13.12 14.35 17.18 20.16 Úvaly 04.49 06.21 09.11 12.47 18.03
–.– 13.21 –.– 17.25 –.– Tuklaty 04.39 –.– 09.03 –.– –.–
–.– 13.28 –.– 17.30 –.– Rostoklaty 04.32 –.– 08.57 –.– –.–
09.20 13.45 15.02 17.41 20.35 Český Brod 04.22 06.01 08.47 12.20 17.47
09.58 15.09 16.03 18.33 21.20 K O L Í N 03.03 05.10 07.51 11.10 17.04

Slavnostní příjezd historicky prvního vlaku 
Böhmen 20. srpna 1845 do Prahy
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vyvlastňovacími pochůzkami. Podle Cestovní 
mapy království Českého z  roku 1909 existo-
val vedle tohoto i  menší samostatný projekt 
na  krátké železniční spojení městeček Úva-
ly a Škvorec (3,5 km), na což bylo pomýšleno 
již roku 1897. Podle všeho mělo jít o nákladní 
vlečku pro úvalský cukrovar.

Světová válka výstavbě železnice nepřála. 
Ve  Wagnerových mapových listech Generál-
ních map okresních hejtmanství Říčany, Český 
Brod a  Kouřim z  roku 1917 se  ještě za  války 
setkáváme se  zcela nejokázalejším a  zřejmě 
i nejnákladnějším návrhem železničního kori-
doru na Českobrodsku, který rozhodně vznikl 
ještě před válkou. Podle něho se trať Uhříně-
ves–Kouřim u kostela sv. Markéty v Královicích 
dělila na  novou železniční trasu Uhříněves–
Břežany (II), protínající Sibřinu a podél potoka 
Výmoly Škvoreckou oborou – Králičinou mířila 
do  Úval, odkud pokračovala po  severní čás-
ti katastru Tuklat do  Břežan. K  původní trati 
Uhříněves–Kouřim ve směru Škvorec a Hrade-
šín se u místní částí Svatbín (původně Svrabov) 
za Kostelcem nad Černými lesy napojovala trať 
navržená roku 1908 Říčany–Kouřim. Projekt 
samozřejmě ztroskotal na  nedostatku fi nan-
čních prostředků a stavebního materiálu v dů-
sledku války – byl opět odložen.

Po  světové válce myšlenka železničního spo-
jení měst a  městeček znovu ožila a  projek-
tanti v  letech 1920–1921 usilovně pracova-
li na  nové variantě: Uhříněves–Úvaly. Trať 
ve  své první části z  Uhříněvsi po  Škvorec 
neměla vést přes Škvoreckou oboru, ale po-
někud jižněji poblíž obcí Křenice, Sluštice, 
Dobročovice a  kolem úvalského cukrovaru. 
Zde by se  dalo předpokládat, že  šlo pouze 
o vlečku pro nákladní přepravu, protože trasa 
nekončila na úvalském nádraží, ale až za via-
duktem k Tuklatům. U Dobročovic tato trasa 

Projekt železniční trati Uhříněves Kouřim 1897–1929 (Jan Psota)

Úvalský viadukt na vedutě Ludwiga Förstera 
z roku 1845 (Archiv Jan Psota)
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opět odbočovala na Škvorec, Hradešín a Štíh-
lice ve směru Uhříněves–Kouřim podle návrhu 
z roku 1897.

Naposledy se  s  projekty železniční výstavby 
setkáváme v  Marešově Nejnovější cestovní 
a železniční mapě Čech z roku 1929, kde se po-
čítalo s předválečným, opět pozměněným plá-
nem. Nyní se jednalo o 4 trati: Uhříněves–Úva-
ly–Břežany, Břežany–Úvaly–Škvorec–Kostelec 
nad Černými lesy–Kouřim, Uhříněves–Kostelec 
nad Černými lesy–Kouřim a  Říčany–Kostelec 
nad Černými lesy–Kouřim. Tento poněkud fan-
taskní návrh uvažoval o větvení trati u Sluštic, 
Škvorce a Hradešína, tedy v místech největšího 
převýšení.

Druhá světová válka uvrhla všechny shora 
uvedené projekty k  trvalému odkladu. Do-
dnes není přesně vysvětleno, proč ani je-
den z  projektů nebyl realizován. Mohlo jít 
i o kombinaci několika faktorů – nedostatek 
fi nancí, světová válka, vlastníci pozemků, 
druhá válka, nebo všudypřítomné střety zá-
jmů. I  kdyby projektanti vyřešili řadu úskalí 
ve značně zvlněném terénu a dokonce i zmí-
něné převýšení u  Hradešína, museli se  dřív 
nebo později setkat s  problémem, který by 
životaschopnost tohoto veřejně prospěšného 
projektu ukončil.

Náplastí v  dopravní obslužnosti Doubravčic 
přinesl teprve autobus. Nejstarší autobusová 
přeprava v naší oblasti propojovala Český Brod 
s Kostelcem nad Černými lesy již od roku 1914. 
Kostelec nad Černými lesy získal autobusové 
spojení přes Mukařov k nádraží do Říčan po-
prvé roku 1919 se dvěma spoji. Pro Doubravči-
ce byl důležitý právě přípoj v Mukařově, kam 
od  roku 1931 jezdíval z  Doubravčic dřevěný 
autobus Josefa Strnada.

Podle vzpomínek Jaroslava Stárka v Doubrav-
čicích krátce působil v  autobusové dopravě 
také Alois Cetl. Přepravu spoluobčanů si páno-
vé rozdělili tak, že Josef Strnad jezdil autobu-
sovou dopravu na pravidelné lince Doubravči-
ce – Masojedy – Hradešín – Přišimasy – Úvaly, 
zatímco Alois Cetl jezdil s autobusy do České-
ho Brodu a do Mukařova. Naopak podle vzpo-
mínek Růženy Hrdličkové byl Alois Cetl za-
městnaný u Josefa Strnada jako jeho řidič. Při 
jedné takové cestě na do Mukařova se 6. listo-
padu 1937 Cetlovi na Budách samovolně vznítil 
autobus a shořel. Přesto, že škodu kryla pojist-
ka ve výši 20 000 korun, Cetl po roce 1939 pře-
stal zajišťovat autobusovou dopravu.

Jan Psota

Autobus pana Strnada na náměstí v Úvalech 
v roce 1935 (Archiv Jan Psota)

Autobus linky č. 423 v Úvalech v roce 2018
(Jan Psota)

DOUBRAVČICE V ZRCADLE DĚJIN
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VÝLETY

T�i pozvání na výlety
Jarní putování
na hrad Šember
Vážení výletníci, po úspěchu loňské červenco-
vé komentované vycházky na hrad Šember, jíž 
se zúčastnilo přes 100 výletníků z Doubravčic 
a širokého okolí, jsme se rozhodli tuto vycház-
ku pro vás zopakovat.
Jan Psota ve spolupráci s obcí Doubravčice vás 
srdečně zvou v  sobotu 8.  června  2019 v  9.00 
hodin na další komentovanou vycházku, ten-
tokrát s názvem Jarní putování na hrad Šem-
ber.

Sraz je u kapličky sv. Jiří na návsi v Doubrav-
čicích. Časová náročnost je 4–5 hodin, délka 
trasy 7 km. Trasa vede po lesních silnicích, pěši-
nách a místy i svažitějším terénem. Navštívíme 
společně emigrantův pískovcový kříž, zanik-
lou středověkou vesnici Dolánky, knížecí duby 

s památníkem vlády knížete Jana z Lichtenštej-
nu, císařské javory Františka Josefa I nebo hal-
štatský val slovanského hradiště s  klášterním 
hradem Šember.
Vhodnou obuv, dostatek tekutin a dobrou ná-
ladu si vezměte s sebou.

Den země na Klepci
Vážení a milí čtenáři,
dovolujeme si vás pozvat na 13. ročník tradiční 
regionální kulturní akce Den Země na Klepci, 
která se uskuteční 20. dubna 2019 od 14 hodin 
na louce Přírodní památky Klepec (Přišimasy). 
Akce, na níž se setkají zástupci obcí, spolků, 
mateřských školek i  jednotlivců je oslavou 
jara, ale i jarmarkem. Letos se můžete těšit na 
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tématická dětská představení mateřských škol 
u kamene Slouhy, stanové městečko obcí, spol-
ků i  jednotlivců s  dílničkami, upomínkovými 
předměty z  našich obcí, knihami, keramikou, 
ale i chutnými koláčky a všelijakým občerstve-
ním. Pokud vyjde počasí a síla větru bude pří-
znivá, ukážeme si napouštění horkovzdušného 
balónu nebo nás navštíví mistři paraglidingu. 
Akce je vhodná pro kočárky, rodiny s  dětmi, 
milovníky přírody a  všechny, kteří se rádi se-
tkávají se svými sousedy. V hudebních vstupech 
vystoupí dixielandová kapela a slovem provází 
Jan Psota. Letošního ročníku se opět zúčastní 
i obec Doubravčice. Přijďte podpořit svou obec 
pod vlajkou obce!

Autobusový zájezd
Tismice a Tuchoraz
Vážení čtenáři,
dovolujeme si vám také jménem města Kostel-
ce nad Černými lesy a městské knihovny s  in-
formačním centrem nabídnout autobusový zá-
jezd Tismice a Tuchoraz – perly Českobrodska, 
který se uskuteční v sobotu 27. dubna 2019.
Každý jezdí na Karlštejn, Bezděz a Trosky, ale 
přitom máme zajímavé skvosty románské a go-
tické architektury doslova za humny. Nástupní 
místo bude před Kulturním domem v Doubrav-
čicích s odjezdem v 9:45 hodin. Cena zájezdu 
je 150 Kč za osobu a  obsahuje obousměrnou 
autobusovou dopravu, komentované prohlíd-
ky bazilikálního románského kostela v  Tismi-
cích a pozdně gotické věže hradu v Tuchorazi 

se spisovatelem Janem Psotou. V Tuchorazi pro 
vás navíc chystáme ochutnávku různě tónova-
ných jablečných moštů z produkce Sadů Tucho-
raz. Rezervace jsou možné pouze přes e-mail: 
psotajan@seznam.cz, kde získáte platební 
pokyny. Po uhrazení částky na bankovní účet 
bude každému zájemci potvrzena rezervace 
míst. Časová náročnost zájezdu je 9:00–13:00 
hodin.

Jan Psota
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Hernička pro nejmenší
Hernička pro nejmenší ve  Sluneční ulici 72 
(boční vchod rodinného domu, přízemí vlevo) 
je v  letošním roce v  provozu jedenkrát týd-
ně, a  to vždy fl exibilně s  ohledem na  časové 
možnosti a  přání maminek s  dětmi. Aktuální 
informace o konkrétním dni v týdnu, čase a ak-
tivitě, kterou bude mít hernička na programu 
(výtvarná, hudební, pohybová apod.), nalez-
nou zájemci vždy předcházející pondělí večer 
na  FB Události v  Doubravčicích. Případně je 
možno se dotázat e-mailem konkrétněji na ad-
rese mistostarosta@doubravcice.cz.
S přibývajícím teplým jarním počasím bude více 
aktivit herničky probíhat také venku (společné 
procházky a výlety). Provozovatelem herničky 
je Dokolečka z. s.
Děkujeme za  přízeň všem návštěvníkům her-
ničky, i těm, kteří se podíleli na jejím dovyba-
vení  – ať fi nančně, přidanou rukou k  dílu, či 
materiálně.
V prvních měsících letošního roku se podařilo 
v  herničce vyčistit koberec, pohovka dostala 
nový potah, děti pak nové hračky, stavebnice 
a  stolní hry. V  herničce byla zavedena voda, 
pořízen dřez s baterií a na okna přibyla garnýž 
se závěsem.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Kristýna Holubová

Výměna psích známek
V letošním roce probíhá bezplatná výměna 
stávajících PSÍCH ZNÁMEK za nové. Byl také 
vytvořen podrobnější seznam psů přihlá-
šených v obci. S výměnou známek je třeba 
vyplnit tzv. kartu psa – konkrétně rasu psa, 
číslo čipu, či tetování (má-li ho pes) a tele-
fonní kontakt na majitele.
Obecní úřad vyzývá ty majitele psů, kteří 
svého čtyřnohého přítele ještě nově nepři-
hlásili, či pro pejska již hlášeného si novou 
známku nevyzvedli, aby tak učinili v nejbliž-
ší možné době v úředních hodinách, nebo 
po dohodě i mimo ně.
Výše uvedeným opatřením bude v budouc-
nu snadnější dohledat majitele, pokud 
se pes najde bez dozoru, nebo bude-li spat-
řen pobíhající po obci, či naopak najít psa, 
budete-li ho majitel postrádat.

NOVOROČNÍ PLES
Tradiční Novoroční ples obce Doubravčice 
se tentokrát konal dne 16. února 2019 v KD.
K poslechu a k tanci návštěvníkům této spole-
čenské akce hrála skupina Pohoda a pro všech-
ny účastníky byla nachystána rovněž bohatá 
tombola.
Hlavní organizátorky Novoročního plesu, paní 
Jarka Veselá a  Hanka Vančurová děkují všem 
za účast na akci a těší se opět na setkání v příš-
tím roce.

HERNIČKA
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Potraviny Doubravčice
• základní sortiment potravin a drogerie

• chlazené a mražené zboží

• alko a nealko nápoje

• čerstvé pečivo, pomazánky, chlebíčky, 
uzeniny

• noviny, časopisy, pohlednice, pamětní 
mince a brožury obce

• objednávky studené kuchyně (chlebíčky, 
jednohubky, obložené mísy)

• výroba dárkových košů

• prodej propan-butanových lahví

• individuální objednávky zboží (24 hodin)

• pro potřebné nákup po telefonu a rozvoz 
v obci zdarma

• výdejní místo Doubravčického Zpravodaje

• zapůjčení pivních setů a výčepního 
zařízení

OTEVÍRACÍ DOBA:  po–pá 6–12 hodin
so 7–12 hodin

Provozovatel: Monika Prknová, 
tel.: 777 328 823

Vychází 3x ročně, vydavá obec Doubravčice, www.doubravcice.cz. Ev. č. MK ČR E 18702, IČ 00235369
Náklad 600 ks, zdarma. Kontakt: info@doubravcice.cz

Výdejní místa: OÚ Doubravčice, Hospoda, Cukrárna U Bártů, Potraviny 
Redakce: Miloš Lešikar • Foto na titulní straně: René Junek • Sazba: ’MACK’studio • Tisk: Tiskárna Kaliba spol. s r. o.

Příští OZ č. 41 vyjde v červenci – uzávěrka 10. 6. 2019 (OZ pro období červenec–říjen)

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

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

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

BLEŠÍ TRH
29.–31. 3. 2019 sál KD Doubavčice

29. 3. pátek – příjem věcí od 13 do 18 h

30. 3. sobota – prodej od 10 do 17 h

31. 3. neděle – prodej od 10 do 12 h,

výdej věcí a peněz od 12 do 14 h

Kontakt: 777 328 823

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

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

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

v souladu s příslušným datem uzávěrky 
relevantního čísla Doubravčického 

zpravodaje. Děkujeme!
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Tomáš Rychta - Štíhlice

tel.: 604 414 916

� Dovoz vody
� Odvoz odpadních vod

(jímky / fekál)

� Čištění čerpacích 
(odpadních) jímek
� Tlakové čištění 

kanalizace recyklačním 
voooooooooooooooozzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmm  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Pavel Kouřimský
Doubravčice

K Jízdárně 289

tel. 608 713 164

 STROJNÍ ČIŠTĚNÍ 
KANALIZACE

 SVÁŘENÍ 
PLAMENEM

VODA - PLYN  
- TOPENÍ -  

KANALIZACE
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AUTOSERVIS & STAVEBNÍ PRÁCE

Prodej PNEU

 

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


