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číslo 30 ročník VII. 
období červenec - říjen 2015

Z obsahu:  SBĚRNÝ DVŮR - RADAR V OBCI - UZAVÍRKA SILNICE PŘED HRADEŠÍNEM - OZV ZÁKAZ 
SPALOVANÍ ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ  -  MAPOVÝ PORTÁL -  MATEŘSKÁ ŠKOLKA - KOMUNITNÍ 
ŠKOLA - LETNÍ VENKOVNÍ ZÁBAVA A DIVADLO EXCELSIOR - ČABUZSKÝ BIGBÍT  

OÚ DOUBRAVČ ICE,  Doubravč i ce  94,  282 01 Český  Brod
PO     9  -  10.30 h
PÁ   17  -  19  h 

te l . :  321 -  677 901,  e-mai l :  ou@doubravcice.cz ,  www.doubravcice.cz  

H O S P O D A
DOUBRAVČICE

   TEPLÁ JÍDLA  
   DOPOLEDNÍ SVAČINY
   NEKUŘÁCKÝ SALONEK
   ZAHRÁDKA
   OTEVŘENO DENNĚ

Ti, kdo se příliš zabývají sami sebou a vlastními skutky, podléhají snadno sebeklamu, a 
nejsou tudíž imunní ani vůči lichocení. 
Je jen jediný způsob, jak se nestat jeho obětí - dát lidem najevo, že tě pravdou neurazí.

Vladař (Il Principe), kapitola 23
Niccolò Machiavelli (1457-1527)



POHODA
1. 8. 2015
VENKOVNÍ

TANEČNÍ ZÁBAVA
DOUBRAVČICE

před KD od 20 h
vstupné 50 Kč

rezervace od 1.7.2015
Potraviny Doubravčice

www.osdoubravcice.cz/ tel.: 739 198 491 (SMS)

AUTODOPRAVA . KONTEJNERY
PETR ŠERMAUER

775 146 400775 146 400
přistavení kontejnerů (3-11 m3)

odvoz odpadu a sutí
doprava štěrku, písku, betonových směsí, kačírku, 

stavebních materiálů
přeprava stavebních strojů

odtah vozidel
práce smykovým nakladačem Caterpillar “bobík”

P. Šermauer, Tismice 94, 282 01 Český Brod IČO: 87212692, DIČ: 8211030773

Luboš Šebek, Doubravčice 182
e-mail: lubos.sebek@email.cz
www.zemnipracesebek.cz

tel.: 723 532 775
výkopové a zemní práce
opravy inženýrských sítí
přípravné práce pro stavby
výkopy základů - úpravy pozemků

ZEMNÍ PRÁCE
www.zemnipracesebek.cz

pásové minirýpadlo
CATERPILLAR 302,5

mininakladač
“bobík”

PÍSNĚ
KRAMÁŘSKÉ

=
RYTÍŘSKÁ PÍSEŇ

 a
MORYTÁT

Z DOBY TEREZIÁNSKÉ

1. 8. 2015
před KD od 16 h

účinkuje
DIVADLO EXCELSIOR

vstupné 10 Kč
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NA ÚVOD...
Čas le  , máme již léto a zde stručné shrnu   

toho, co se událo nového od vydání minulého OZ.
O zkolaudování ROPem fi nancované komuni-

kace k MŠ se psalo už posledně, ale dnes k tomu 
můžeme přidat i kolaudaci další třídy MŠ. Navíc 
i se závěrečnými kontrolami bez výhrad.

Zásadní změnou v naší činnos   a to i v rámci 
Technických služeb byl odchod p. Rubeše ze za-
stupitelstva obce a následné přije   nového zastu-
pitele p. Kubici, který se rázem stal odpovědným 
pracovníkem TS a to bez nároků na odměnu!

KSÚS v termínu zrekonstruovala mostek 
pod bytovkami, který nám dva měsíce dopřával 
úžasný klid bez nákladní dopravy, ovšem za cenu 
několikakilometrové objízdné trasy. Zároveň 
KSÚS chystá  pokládku nového povrchu hlavního 
silničního tahu přes obec, za  m však bez 
konkrétnějšího určení termínu... letos... v létě.

Nepodařilo se nám získat hned v prvním 
kole dotaci na rekonstrukci chodníků, ale podali 
jsme žádost do kola následujícícího (červen). Ta 
je sice poněkud skromnější (od hřiště k OÚ), ale 
přijatelnější pro nekompromisní podmínky Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury.

Kanalizace a vodovod “Na Zámkách“ čeká 
již na vydání stavebního povolení na hlavní a 
podružné řady (přípojky), vykoupeny byly další 
podíly v páteřních komunikacích (viz str. 4).

Připravujeme návrh na vlastní zásobu vody 
v podobě vrtů a rozšíření kapacity ČOV, která by 
v budoucnu dostatečně zabezpečila fungování 
obce. Neříkám, že je to teď aktuální potřeba, ale 
je stále ještě možnost čerpat prostředky z fondů 
EU a tyto záměry realizovat. Pokud máte nějaké 
informace o minulých zkušebních vrtech v obci, 
sdělte nám to, každý impuls uvítáme.

K létu již tradičně patří letní venkovní zába-
va, tak se snad všichni 1. srpna opět sejdeme! 
A nezapomeňte, že tentokrát začínáme již od 
16 h - divadlem. Bude-li počasí přát, v září 
uskutečníme venku před ještě jednu akci, nultý 
ročník Čabuzského bigbítu... 

A protože nejen zábavou je člověk živ, 
přečtěte si i výzvu na str. 13, ohledně nutné 
opravy zborceného mostku přes Šemberu. Takto 
ostudně tam leží již rok!

S přáním slunného léta            J. Prkno, starosta obce

BLESKOVÉ ZPRÁVYINZERCE          
Inzerce  řádková je pro občany zdarma, stejně tak oznámení, gratulace a kulturní akce. Firemní 
inzerce je placená. Odmítnuta bude inzerce nee  cká, v rozporu s dobrými mravy; zjevně klamavá 
či  v nesouladu s obchodními zvyklostmi, poškozující práva nebo chráněné zájmy jiné osoby.  
Tyto ceny jsou platné od 15.6.2012.
Inzerce kontakt: alena.kvasnickova@gmail.com; OÚ Doubravčice čp. 94 (kancelář)
Ceník čb inzerce: 1/1 A5 - 720,-Kč , 1/2 A5 - 360,-Kč, 1/4  A5 - 180,-Kč ; vč. DPH
Ceník barevné inzerce: 1/1 A5 - 1440,-Kč, 1/2 A5 - 720,-Kč, 1/4 A5 - 360,-Kč; vč. DPH

Upozornění pro inzerenty: Od vydání OZ č. 25 je každý inzerát nezaslaný v tiskové předloze 
zpoplatněn paušální částkou 100,- Kč za zpracování. Případně lze domluvit další grafické 
práce za zvýhodněných podmínek.

Vychází 3x ročně, vydavá obec Doubravčice, www.doubravcice.cz. Ev. č. MK ČR E 18702, IČ 00235369. 
Náklad 500 ks, zdarma. Kontakt A. Kvasničková, alena.kvasnickova@gmail.com, tel.: 739 198 491. 
Výdejní místa - OÚ Doubravčice, Hospoda, restaurace Čabuzi, Cukrárna U Bártů, Potraviny. 
Tisk TISKÁRNA JAN PRŮŠA Klučov. Grafi cká úprava a foto A. Kvasničková (není-li  u fota uvedeno jinak).

OZ č. 31 vyjde 1.11.2015 (pro období listopad 2015 - únor 2016) 

OBECNÍ  ZPRAVODA J OBCE DOUBRAVČ ICE

Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, inzerátu či informace ve společenské rubrice v příš  m 
čísle OZ, zašlete své podklady na e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com popř. je odevzdejte na OÚ 
nebo do Potravin. Dotazy, návrhy a připomínky lze zaslat/dát tamtéž. 

Uzávěrka  OZ č. 31 je 15.10.2015 

POPTÁVKA - PALETY PRO SPORTOVNÍ KLUB
Sportovní klub parkouristů shání použité, neporušené a neshnilé dřevěné palety. Na-
kládka a odvoz zajištěn. Přispějte ke sportovnímu vyži   dě  . Děkujeme.  604 290 701

POPTÁVKA - SUD NA DEŠŤOVOU VODU
Plastový, barva zelená, průměr ca 50 cm, objem 120/220 l, 1-3 ks, s víkem nebo bez,       
i použitý.  739 198 491

NABÍDKA - TV STOLEK IKEA LACK
Vzor bříza, dřevotříska, hl. 55 cm / v. 35 cm / š. 149 cm. Číslo ar  klu v platném katalogu 
Ikea: 401.053.40.  PC 999,- Kč, NC 399,- Kč.  739 198 491

NABÍDKA  - STOJANY NA REPRODUKTORY IKEA + JVC REPRODUKTORY
Kvalitní ocelovo-betonové stojany na reproduktory (2 ks). Stojan: 4 duté ocelové tyče 
(vhodné k protažení kabelů) se základnou 8x8 cm. Podstavec: betonová základna. 
Výška stojanu včetně betonové základny ke spodní straně reprobedny 90 cm. Základ-
na s rozměry 16x16 cm, v. 7,5 cm. Reproboxy lze upevnit pomocí oboustranné lepící 
pásky nebo pomocí vrutů a distančních podložek. Barva šedá (beton), šedé ocelové 
prvky. Cena: 200,- Kč (2 ks). Stojany již nejsou v nabídce Ikea. Příp. mohu nabídnout i 
vhodné JVC reproduktory.  739 198 491

Uzavření silnice Masojedy - Hradešín
Úplná, dlouhodobá uzavírka silnice 
z důvodu opravy povrchu v termínu 
22. 6. - 5. 7. 2015. Uzavřený úsek 
2,2 km, délka objízdné trasy 10,5 km 
(přes Doubek). Uzavírka je v úseku od 
křižovatky na Hradešíně (u hřbitova) 
až na konec Masojed. Po dobu stavby 
je umožněn pěší přístup k dotčeným 
nemovitostem a uzavírka se nedotkne 
autobusové dopravy.
Jarní úklid 2015

Několikátým rokem opakovaná akce 
proběhla opět místně tradičně - počet 
účastníků, který se dostavil k OÚ k převze   
pomůcek se dal spočítat na prstech dvou 
rukou. Tím netvrdíme, že se nenašli 
jedinci, kteří se někde přidali samostatně. 
Děkujeme všem, kteří se zapojili a věříme, 
že nízká účast nebude navždy! 

Prodej obecních pozemků
V současné době jsou v nově vzniklé 

ulici Akátová již všechny pozemky pro-
dané (na některých již stojí domy) nebo 
zarezervované.

Požár hasilo pět jednotek hasičů
Dne 2. května zasahovali v 

Doubravčicích u požáru podkroví rodin-
ného domu profesionální hasiči z Č. 
Brodu, SDH z Kostelce n. Č. l., Mukařova,  
Doubku a Škvorce. Požár způsobila závada 
na střídači fotovoltaické elektrárny.

Hromadná autonehoda
Poněkud kuriózní nehoda se sta-

la počátkem června ve slepé ulici 
mezi domky v lokalitě Na Čihadlech. 
Dodávkové vozidlo České pošty při 
couvání narazilo do zaparkového auta, 
které však stálo jako první v řadě. To po 
nárazu předvedlo malý dominový efekt 
a majiteli tak vznikla škoda na všech zde 
právě stojících vozidlech.
Foto na  tulu: Mul  funkční traktor 
John Deere JD 3720 Technických služeb 
Doubravčice, zakoupen z dotace SFŽP.

OBEC DOUBRAVČICE nabízí 
BROŽURY O OBCI - 39,- Kč / vydané u příležitosti 680 let  obce, A5, 24 stran, barevné a čb 
foto, textová část (1331 - 2011)
PAMĚTNÍ MINCE -  49,- Kč / mosaz, průměr 31,8 mm, varianta lesk/patina, náklad 500 ks 
POHLEDNICE OBCE - 5,- Kč  / 4 druhy pohlednic včetně reprintu z 20. let min. století 
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dovoz
VODY

odvoz 
ODPADNÍCH VOD

(jímky / fekál)

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ 
KANALIZACE

Tomáš Rychta / Štíhlice
tel. 604 414 916

Sběrný dvůr pro občany Doubravčic
Z dotace St. fondu ŽP a inves  ce Českého 

Brodu vznikl sběrný dvůr (SD) se 14 typy 
kontejnerů pro velkoobjemový odpad/elek-
troodpad, pneuma  ky, ledničky,  bioodpad, 
železo, nebezpečný odpad apod. Dále je zde 
možno odkládat běžně tříděné komodity 
jako plast, papír, sklo, nápojové obaly. Mimo 
občanů Č. Brodu odpad sem mohou uložit 
občané spádových obcí (včetně Doubravčic).

Jak SD funguje? SD je samoobslužný a 
pracovník obsluhy není povinen pomáhat 
s ukládáním odpadu. Pouze dohlíží na jeho 
řádné uložení. Pro plynulost obslužnos   areá-
lu je třeba, aby lidé vozili odpad již roztříděný 
(ideálně v pytlích). Není v silách obsluhy SD 
odpad dodatečně dotřiďovat. Pořadí určuje 
obsluha, přednost je dána  zákazníkům s již 
roztříděným odpadem.

V případě, že odpad není řádně vytříděn, 
může obsluha jeho přijmu   i odmítnout.

Odpad musí být roztříděn na jednotlivé 
komodity do připravených kontejnerů - ná-
bytek, skříně, skříňky musí být demontovány 
na jednotlivá prkna - zasklená okna musí být 
vysklená (zvlášť sklo, rámy).

Suť a výkopovou zeminu lze do SD uložit 
jen v množství do 0,5 m3. Odvoz většího 
množství TS poskytují jako placenou službu. 
Do SD není přijímána asfaltová lepenka. 
Odpad s obsahem asbestu pouze v malém 
množství a to v utěsněných a neprodyšných 
obalech s nápisy upozorňujícími na obsah 
asbestu. Zabalení je povinnos   původce od-
padu a je podmínkou do přije   zařízení.

SD LIBLICE
Průmyslová ulice

úterý 14.00 – 18.00 h
středa a pátek 13.00 – 17.00 h

sobota 8.00 – 16.00 h
ZAHÁJENÍ PROVOZU 1. 7. 2015
další info: www.tsceskybrod.cz.

Poznámka: Ze strany TS Český Brod původně 
avizované otevření SD od 1. 6. 2015 bylo 
zrušeno, ale bez současného oznámení této 

informace na OÚ Doubravčice. Omlouváme 
se za případné komplikace proto všem našim 
obyvatelům, kteří měli zájem o využi   nové 
služby již v červnu a  neuspěli. 

Připomínáme, že pro bezplatné uložení 
odpadu ve SD v Liblicích je nutné doložení 
trvalého bydliště v naší obci.

Vodovod a kanalizace Na Zámkách
Realizace kanalizace a vodovodu “Na 

Zámkách“ čeká již na vydání stavebního po-
volení na hlavní a podružné řady (přípojky), 
vykoupeny byly další podíly v páteřních ko-
munikacích a také ještě stále očekáváme  
poslední opozdilce s doručením smluv a 
plných mocí - k realizaci jsou nezbytné!  
Smlouvy se týkají: č. ev. 218 (p. Mičienka), 
č. ev. 250 (manž. Semerákovi), č. ev. 237 
(pí. Hadravová), č. ev. 230 (pí. Štěpánová), 
č. ev. 158 (manž. Štěpovi) a č.p. 159 (manž. 
Švejdovi).

Tímto také  apelujeme na všechny, 
máte-li podepsanou inves  ční smlouvu na 
příspěvek a nedostala-li se k vám v tomto 
roce smlouva a plná moc na realizaci vaší 
přípojky, kontaktujte co nejrychleji OÚ. 
Žádost o dotaci budeme  podávat zřejmě v 
srpnu na Min. zemědělství; St. fond ŽP opět 
posunul termín otevření fondu (na listo-
pad). Vše bude průběžně na webu obce.

Průjezd kamiónů obcí 
Obec na problema  ku průjezdu kamionů 

nezapomíná, nicméně v tomto ohledu ne- 
bylo dosaženo dalšího pokroku. Omezení vjez-
du kamionů závisí na vlastníku komunikace, 
kterým je St. kraj. S opravou mostku spojená 
absence kamionů byla příjemná a uvítali by-
chom ji trvale, ale možnos   , co v tomto směru 
dále učinit jsou ve vazbě na výše řečené velmi 
omezené. Nicméně i tak se obec rozhodla 
nevzdávat se a zajis  la odborné měření hluku 
způsobeného dopravou,  které proběhlo na 
konci června. 

V době uzávěrky OZ nebyly výsledky zná-
my, je proto těžké předjímat, zda naměřené 
hodnoty budou dostatečně průkazné, aby 
nám mohly pomoci v dalším jednání.

OPRAVY
AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK
zn. Whirlpool, Ignis, 

Philco a jiné

Spolehlivost,
rychlé jednání.

J. Marek
Doubravčice 128

tel. 603 329 940

pozemek 710 m2 

u lesa se stavbou obytné chaty,    
vrtaná studna, el. 220V/380V, 
obecní vodovod/kanalizace na 

hranici pozemku
 Cena se stavbou 1 700 000,- Kč.

stavební pozemek 663 m2

vydané povolení ke stavbě, 
stavba zahájena, 

 kopaná studna,  el. 220V/380V, 
obecní vodovod/kanalizace 

Cena 1 390,- Kč/m2,
tj. 920 000,- Kč celkem.
PRODEJ POZEMKŮ

Doubravčice / Na Trnožině
 723 586 079

RK nevolat
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Dodržování víkendového klidu

Obecní úřad si dovoluje zdvořile požádat 
obyvatele Doubravčic o dodržování  tzv.       vík-
endového klidu, a to mimo jiné i na základě 
množících se podnětů ohledně hluku o víken-
dech a svátcích.  

Chtěli bychom proto touto cestou apelovat 
na obyvatele obce: snažte se v rámci možnos    
omezit hlučné práce a ak  vity o víkendech a 
svátcích, a to především v ranních hodinách 
tj. do 9 h a ve večerních po 19.30 h. Také 
pro případné nezbytné  avšak hlučné práce 
upřednostňujte sobotu před nedělí. 

Jedná se zejména o činnos   např. sekání 
trávy, řezání dřeva, používání elektrického 
nářadí, rušné stavební činnos  , reprodu-
kování hlasitější hudby, “tůrování” motorů. 
Chápeme, že na vesnici se pracovat musí, a 
máme pochopení též pro stavebníky, kteří 
nemají možnost některé práce uskutečnit 
mimo víkend. Obecně je nám také jasné, že 
veškeré hlučnější ak  vity nelze o víkendu či 
o svátcích zcela vyloučit. Nicméně pokud jde 
o běžné údržbové práce (sekání trávy, řezání 
dřeva) dovolujeme si požádat o jejich konání 
na dobu mimo výše uvedené časy.

A dodáváme, že ohledně stanovení  klidu 
se  mezi zastupiteli rozpoutala živá debata a 
názory se velmi lišily. Padaly návrhy od ome-
zení hlučných ak  vit po celou neděli/svátek a 
v určitou denní dobu o sobotách, až po neo-
mezování prací vůbec. Někdo volil polední klid, 
jiný ranní – co člověk, to názor, proto je nám jas-
né, že u takovéto záležitos   lze jen těžko nalézt 
100% shodu a nikdy se nelze zavděčit všem. 

Nicméně věříme, že obyvatelé obce bu-
dou v zájmu dobrých sousedských vztahů 
a klidného slušného společenského soužití  
víkendový klid dodržovat, proto k jeho 
úpravě formou obecně závazné vyhlášky 
přistoupit zatím neplánujeme.

Radar - měření rychlos  
Protože se v naší obci trvale zvyšuje in-

tenzita silničního provozu, připojujeme se 
k projektu “Bezpečná obec”. Tento pro-

jekt bude realizován ve spolupráci Obce 
Doubravčice, Policie ČR, Městské policie 
Český Brod a sdružení BESIP.

Cílem projektu je zklidnění a zvýšení 
bezpečnos   silniční dopravy v obci.  Součás   
budou preven  vní informační kampaně, 
pomoc nezkušeným řidičům, doplnění 
dopravního značení v obci, vytvoření 
bezpečných zón pro chodce, omezení ka-
mionové dopravy, ale také častější měření  
rychlos   a to i v obytných zónách a v nepo-
slední řadě také instalace úsekového radaru. 

V první etapě bude instalována radarová 
brána na silnici 113/II Na Číhadlech. Ta bude 
za  m pracovat jako stacionární radar. Druhá 
brána budoucího úsekového radaru bude 
“U bytovek” na výjezdu z obce směrem na 
Český Brod.

Obě radarové brány budou zároveň 
sloužit i jako stacionární radar - budou tedy 
měřit nejen průměrnou ale také okamžitou 
rychlost!  Jezděte tak, abyste  o svůj řidičský 
průkaz nepřišli třeba i během jednoho dne.

V této souvislos   je nutno podotknout, 
že i celá řada místních občanů a chatařů      
ignoruje max. povolenou rychlost. A to jak v 
obytných zónách (20 km/h) tak i na hlavní 
silnici (30, 40 a 50 km/h).

Prosíme buďte ohleduplní ke svým 
sousedům a neobtěžujte je zbytečným 
hlukem, prachem a nebezpečnou jízdou. 
Předem děkujeme.

 PODĚKOVÁNÍ ZASTUPITELŮ
náleží panu Martinu Kubicovi, 
za aktivní, dobrovolnou a bezplatnou 
činnost v rámci Technických služeb 
obce Doubravčice.

CpR DOKOLEČKA                                                                      www.dokolecka.cz                                 

Vážení přátelé,
určitě se jste se již různými cestami dozvěděli, 

že Dokolečka zřizuje od září 2015 komunitní školu 
a otevírá za  m jednu třídu pro dě   od 6 do 8 let 
(cca 1.-3.třída). Za  m se těšíme na 8 prvňáčků a 
druháčků a věříme, že se naše řady ještě časem 
rozrostou. 

V současné době stále ještě probíhá rekon-
strukce prostor “školy”. Materiál je fi nancován 
soukromými osobami, hodiny a hodiny práce jsou 
prováděny svépomocí a dobrovolnicky. 

Jak uvádíme na předchozí stránce: začátky jsou vždy těžké...
Žádali jsme o fi nanční podporu některé nadace a fondy  a to alespoň na vybavení třídy a 
pomůcky. Bohužel za  m neúspěšně. U fondů ještě musíme čekat do července, zda něco 
bude schváleno, ale určitě to nepokryje všechny naše potřeby. 

Proto se obracíme na všechny s prosbou - kdo by měl možnost nám pomoci s nákupem 
vybavení a pomůcek, moc by nám to pomohlo v náročném startu tohoto projektu.

PŘEDEM DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM I JAKÝKOLIV DAR!

PRO NOVOU TŘÍDU:
4 stolky a 10 židlí s nastavitelnou výškou
regály nízké - otevřené police
regály vysoké - do skladu
knihovna
koberec
2 tabule
fl ipchart
mul  funční  skárna
laminovačka
žaluzie nebo závěsy na francouzská okna
botníky a věšáky

ZÁZEMÍ:
plotýnkový vařič
příp. ohřívací várnice/nádoby na oběd

POMŮCKY A PŘÍSPĚVKY NA JEJICH ZAJIŠTĚNÍ:
jakékoliv papíry
výtvarné potřeby
rámečky na obrázky - malé, větší i velké, z Ikea různé barvy
příspěvek na vyučovací pomůcky - kostky, hry, pracovní listy
příspěvek na učebnice

DOubravčická
KOmunitní

Laskavá
Ekologická
Činorodá

KAmarádská 

ŠKOLA

UPOZORNĚNÍ
V obci během nedávných měsíců došlo 
k otravám několika psů. Nelze posoudit 
zda se jednalo o úmysl či náhodu, pro-
to majitele psů nabádáme ke zvýšené 
pozornosti a ostražitosti.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE                                      www.doubravcice.cz
Ze zápisů jednání zastupitelstva 

Za uplynulé období od vydání posled-
ního zpravodaje se uskutečnila v roce 2015  
3 jednání zastupitelstva.

Jednání . . 
Zastupiteli byla projednána  a schvále-
na žádost p. Jiřího Žemličky na výstavbu 
pomníčku sv. Huberta na Osičinách a to vlast-
ním nákladem žadatele.
Dále schválili žádost o navýšení kapacity žáků 
MŠ Doubravka o  žáků. Zároveň bylo zastu-
pitelstvo seznámeno s výsledky inventury a 
čerpáním příspěvků MŠ.
P. Mar  n Rubeš podal rezignaci na své 
působení v zastupitelstvu obce i jako jednatel 
Technických služeb Doubravčice. Nový zastu-
pitel (náhradník z postupové příčky ve vol-
bách r. ) p. Mar  n Kubica složil slib za-
stupitele. Byl jmenovám zároveň pověřeným 
pracovníkem TS a jednatelem TS se stal Jaro-
slav Prkno.

Jednání . . 
Zastupiteli byla odsouhlasena nová OZV, 
která stanoví koefi cient z nemovitos   s plat-
nos   od r. 2017 a to na základě požadavku 
Kraj. úřadu St. kraje ohledně podpisu smlou-
vy o přistoupení dluhu obce Doubravčice s 
bankou.

Jednání . . 
Byl projednán pravidelný rozpočet, účetní 
uzávěrka a výsledek kontroly hospodaření 
obce (kontrolu provedli úřednící krajského 
úřadu St. kraje - nebyly shledány nedostatky 
či pochybení).
Zastupitelé projednali a schválili smlouvu o 
spolupráci při zajišťování požární ochrany s 
obcí Doubek. 
Pozn.  SDH byl v naší obci po mnoho let, 
po jeho zrušení se v posledních 20 letech 
objevily pokusy o znovuobnovení, ale bez 
výsledku. Původní historická materiálová 
základna SDH neexistuje (?!), bývalá budo-
va hasičárny je již dlouhodobě soukromým 
objektem. Dle stávající právní úpravy však 
každá obec má povinnost zajišťovat základní 

požární ochranu a pokud tedy jako v našem 
případě nemá vlastní požární zbor, musí si 
smluvně zajis  t spolupráci s jinou obcí, kde 
je SDH ak  vní.

Zastupitelé schválili OZV č.2/2015, kterou se 
stanovuje zákaz spalování suchých a rostlin-
ných materiálů v obci Doubravčice (toleruje 
se pálení trnitých větví). Účelem vyhlášky je 
ochrana ovzduší, je tedy zakázáno spalovat 
suché rostlinné materiály z důvodu jejich 
odstranění v otevřených ohniš  ch. Čerstvé 
či vlhké rostlinné materiály není povoleno 
pálit již stávající nadřazenou právní úpravou. 
OZV č. 2/2015, stejně jako ostatní aktuálně 
platné vyhlášky obce, naleznete na webu obce 
v levém Menu pod odkazem Vyhlášky platné.

Zastupitelstvo schválilo text smlouvy se 
Středočeským krajem o povinnos   a právu 
na uzavření smlouvy o přistoupení k dluhu 
obce Doubravčice a pověřilo starostu jejím 
podpisem s  m, že na základě této smlouvy 
dojde k zástavě budovy KD a 60% z příjmu 
sdílených daní ve prospěch Středočeského 
kraje a současně dojde k navýšení místního 
poplatku ze psů.
Obec Masojedy na základě smlouvy od-
koupí část pozemků v lokalitě U Bušince 
- jde o narovnání aktuálních vztahů, kdy 
obec Masojedy dotčené pozemky již stejně 
využívá.

Pozn. k OZV č. 2/2015
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů, stanovuje, že v 
otevřených ohniš  ch, zahradních krbech 
nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze 
spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché 
rostlinné materiály a plynná paliva určená 
výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo 
materiály nesmějí být kontaminovány che-
mickými látkami. Všechny ostatní materiály 
se nesmí spalovat! 
Za porušení §3 odst. 5 zákona o ovzduší 
lze uložit pokutu ve výši 500 – 150 000 Kč 
každému, kdo poruší alespoň jednu z povin-
nos   uložených  mto zákonem.

CpR DOKOLEČKA                                                                      www.dokolecka.cz                                
Centrum pro rodinu Dokolečka přeje všem krásné prázdniny 
a letní dovolené a těší se na shledání s Vámi opět v září, 
kdy bude zahájena činnost pro další školní rok.

NOVINKY:
od 1.6. máme nový název DOKOLEČKA z.s. (zapsaný spolek)
na webu www.dokolecka.cz najdete všechny aktuality, včetně nově zřízeného Klubu ko-
munitního vzdělávání
 od 1.9. zahajujeme komunitní školu Dokolečka v prostorách č.p. 152 - po domluvě je 
možné se přijít podívat do výuky
v odpoledních hodinách budou moci dě   navštěvovat klub Dokolečka (místo školní družiny 
pro dě   do 12 let) - bližší informace na vyžádání

HUDEBNĚ-DRAMATICKÝ KROUŽEK - od září bude v Doubravčicích zahájena činnost 
hudebně-drama  ckého kroužku. Ten bude určen dětem  od  do  let, které rády zpívají a 
nebojí se vystupovat na veřejnos  . Cílem pro . polole   bude nastudování krátké hudební 
pohádky, kterou by následně dě   představily formou veřejného vystoupení. Kroužek po-
vede Kristýna Žákovcová. Cena za polole   cca  -  Kč. 
Předběžné přihlášky (do . . ): centrumprorodinu@dokolecka.cz s informací, který den 
a čas je preferován. Začátkem září budou všem přihlášeným zaslány podrobnější informace 
o kroužku a pozvánka na první schůzku (v druhé pol. září), kde by měl proběhnout i výběr 
obsazení do jednotlivých rolí v pohádce. 

herna pro nejmenší dě   bude otevřena od října - sledujte prosím web
jóga pro dě   i dospělé bude pokračovat  od září - přesné termíny na webu koncem srpna
keramický kroužek zahájí pravděpodobně koncem září či začátkem října
přelom září/října - Babí léto aneb bojovka pro rodiny s dětmi

PODĚKOVÁNÍ:
Patří všem členům Dokolečka, dalším spřáteleným osobám i zástupcům obce, Sokola 
Doubravčice, za jejich pomoc při pořádání akcí pro veřejnost - za obětavost, volný 
čas, dobrovolnickou práci, organizaci a zajištění hladkého průběhu akcí...

Patří všem rodičům, dětem i dalším spřáteleným osobám za velké nasazení při rekon-
strukci prostor budoucí školy - i díky vám budeme mít NAŠI školu! Je to prima praco-
vat společně na tomto náročném projektu!

Spolek Dokolečka  založil   komunitní školu
Škola dětem otevře své dveře již v září 2015. 

... začátky jsou však vždy těžké!  Uvítáme  jakoukoliv vaši nabídku - materiální, 
finanční, osobní účast při svépomocných pracích nebo různé nápady. 

Předem velice děkujeme a těšíme se na společnou tvořivou práci! 
Linda Pačesová, kontakt: tel.: 724 689 786, e-mail: dokolecka@doubravcice.cz
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Hlášení pálení - formulář
Na webových stránkách naleznete 

pomůcku  - formulář nahlašování pálení.
Středočeský kraj - Hasičský záchranný sbor 
ČR - Aplikace pálení 
odkaz: h  p://hzssk.webrex.cz/?menu=3

Fyzické osoby formulář pálení vyplňují 
dobrovolně, aby předešly možnému výjezdu 
hasičů a následnému požadavku na propla-
cení nákladů na marný výjezd. Právnické a 
podnikající fyzické osoby jsou povinny každé 
pálení hořlavých látek na volném prostran-
ství předem oznámit (např. se to týká tzv. 
Čarodějnic). Pro všechny pak pla  : Ze záko-
na o požární ochraně (zákon č.133/1985 
Sb., o požární ochraně...) - všichni občané si 
musí při pálení počínat tak, aby nedošlo ke 
vzniku požáru.

Nahlášením pálení nedochází k jeho 
schválení, je pouze evidováno Operačním 
a informačním střediskem Hasičského zá-
chranného sboru St. kraje (www.hzssck.cz). 
Evidence slouží jen pro možnost ověření 
místa pálení s možným nahlášením požáru. 
K dispozici je mapa s viditelným aktuálním 
pálením.

   Jak jste jistě již zaregistrovali, tak Tech-
nickými službami (TS) proběhla personální 
změna, která je posunula velmi výrazně 
kupředu.  Původní jednatel byl nahrazen  a 
TS navíc doplněny o další osobu, které nejde 
především o vlastní prospěch, ale o to, aby 
začínající společnost bez prvotního kapitálu 
byla konkurenceschopná.
   Od 1. dubna, kdy nastoupil na pozici 
odpovědného a obcí pověřeného pracovní-
ka TS nový člen zastupitelstva pan Mar-
 n Kubica, se již podařilo dohnat všechny  
časově zaneprázdněné občany, kteří nes  -
hali  podepsat smlouvy a přesvědčit všechny 
nepla  če, že je potřeba faktury pla  t včas, 
popř. domlouvat si s předs  hem odklad. 
Dnes už není nikdo, kdo by nebyl s TS 
ohledně stočného a vodného ve smluvním 
vztahu. 

Dále je nutné zmínit úklid veřejných 
prostranství, neboť k dnešnímu datu bylo TS 
vyčištěno přes 20.000 m2 pozemků od ple-
velnatých trav a náletů. Vlastníci pozemků si 
konečně uvědomují, že je zde v obci platná 
vyhláška o údržbě zeleně, kterou je třeba 
dodržovat.

TS nabízejí celou řadu služeb za zají-
mavých podmínek, což pomáhá vytvářet 
fi nanční základnu. Nutno však podotknout, 
že část těchto prostředků je přesměrovávána 
na vyrovnání pohledávek spojených s 
bývalým jednatelem TS, který se nedokázal 
adaptovat do role pracovníka a poskyto-
vatele služeb, ale vykonával svou činnost 
především z pozice úřednické, což nebylo  a 
není záměrem TS.

Shrnu   ak  vit a činnos  : podařilo se 
výdělečnou činnos   získat fi nance na dopla-
cení spoluúčas   za traktor ve výši 100.000 
Kč (doplaceno na konci května), nakoupila 
se nová technika (křovinořezy, sekačka, 
mulčovač, motorové pily a štěpkovač), 
nasmlouvala se spolupráce na zapůjčování 
další techniky (traktor, nákladní auto), roz-
jely se doplňkové služby v oblas   likvidace 
bio odpadů, stavebních a zemních prací, 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

OBECNÍ	ÚŘAD	DOUBRAVČICE
Doubravčice	94

282	01	Český	Brod

	tel.	kancelář	OÚ:	321	-	677	901
	tel.	starosta:	776	324	423	(PO	-PÁ)

	e-mail:	ou@doubravcice.cz
	www.doubravcice.cz

	úřední	hodiny:	 					PO	 	9	-	10.30	h
	 	 					PÁ	 	17	-	19	h

Zastupitelé:
Jaroslav	Prkno	(starosta)	

Kristýna	Žákovcová	(místostarostka)		
František	Chmelenský

Martin		Hladík,	Martin	Kubica
Tomáš	Němec,	Miroslav	Hájek	

ZAJÍMAVOST                                      
Chytrý mapový portál
Mapový portál obce Doubravčice

Zajímá vás v obci konkrétní pozemek, 
potřebujete zjis  t, čí je a jak je veliký? 
Potřebujete zjis  t, kudy vede vodovodní 
řad, kanalizační potrubí či kabelové vedení 
veřejného osvětlení? Změřit jeho vzdálenost 
od vaší parcely? Zajímá vás, jak Doubravčice 
vypadaly v minulos  ? 

V tom všem Vám pomůže mapový por-
tál od společnos   Geosense. Abyste jej 
navš  vili, postačí otevřít si internetové 
stránky naší obce a kliknout na odkaz, který 
Vás nasměruje přímo do mapového portálu.

Mapový portál od společnos   Geosense 
se podobá klasickým internetovým mapám, 
obsahuje ale mnohem více informací a 
pomáhá také při správě obce. Jedná se o 
soubor map doplněný o data poskytnutá 
obecním úřadem. Všechny informace se mo-
hou prohlížet najednou, což umožňuje vidět 
vzájemné souvislos   a především ušetří čas. 
Dotazy občanů tak mohou být zodpovězeny 
úřadem mnohem rychleji, nebo si občan 
může potřebné informace vyhledat sám, 
aniž by se na úřad vůbec obracel. Práce s por-
tálem je uživatelsky jednoduchá, a protože 
je dostupný on-line, je přístupný odkudkoli 
a kdykoli.

Odkaz na mapový portál je umístěn 
na vstupní stránce obce Doubravčice v 
levé liště dole, nebo  lze rovnou zadat 
adresu www.geosense.cz/geoportal/
doubravcice.

Po otevření mapového portálu se zo-
brazí ortofotomapa, neboli letecký snímek 
se základními ovládacími prvky. Horní část 
obrazovky obsahuje panel nástrojů (ikony 
se symboly klíče pro přihlášení 
pracovníků úřadu, ikona pravít-
ka či plochy pro měření vzdále-
nos   a výměry a tlačítko ISKN, 
po jehož s  sknu   a následném 
kliknu   myší na pozemek či 
dům se na samostatné stránce 

zobrazí detailní informace z Katastru nemo-
vitos   na stránce ČÚZK). Na pravé straně je 
panel s mapovými vrstvami, s jehož pomocí 
můžete měnit obsah zobrazované mapy.

Postupně bude do portálu doplněn např. 
také pasport lamp veřejného osvětlení, 
umístění veřejných odpadkových košů, 
kontejnerů, prvky obecního mobiliáře a 
občanské vybavenos   a významné orientační 
body. Pro zájemce o historii obce a okolí lze 
také zobrazit historické vojenské mapy území 
obce. Díky funkci nastavení průhlednos   
mapových vrstev (přístupné po kliknu   na 
symbol oka napravo vedle jména vrstvy) je 
pak možné prolínat historické mapy s dnešní 
realitou.

Obecní úřad má k dispozici další rozšířené 
možnos   mapového portálu, které slouží 
pro administraci údajů potřebných při 
správě obce. Jedná se např. o získání kom-
pletních informací z Katastru nemovitos  , 
která lze nejen prohlížet, ale i aktualizovat a 
doplňovat. 

Je velmi jednoduché určit přesnou polo-
hu inženýrských sí   na podkladě letecké či 
základní mapy nebo si nechat portálem vykre-
slit informace z Katastru nemovitos  , jako 
jsou druhy pozemků, pozemky ve vlastnictví 
obce a dalších vlastníků, pozemky s věcným 
břemenem – vše s barevným zvýrazněním na 
mapě   nebo i  výpisem v tabulce. Díky por-
tálu lze tak nalézt další užitečné informace 
týkající se především územního plánování a 
rozvoje inženýrských sí  .

Vyhledejte si informace o svém pozemku 
na mapovém portálu a přesvědčte se, co 
všechno nabízí a jak vám dále může pomoci.

TECHNICKÉ SLUŽBY
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prodeje sypkých hmot, zahradnický služeb 
a služeb hodinového manžela. Podepsala 
se nájemní smlouva s vlastníkem bývalého 
vepřína kde vzniklo zázemí pro TS, podepsala 
se spolupráce s Úřadem práce na vytvoření 
placených míst pro jejich uchazeče. Jak 
se za  m zdá, nejlepším rozhodnu  m TS 
je spolupráce s Lubošem Žilákem, který v 
pozici pracovníka TS je dnes jejich hlavním 
pilířem.    

Co se za  m nedaří: přes výzvy a upozornění 
lidé lépe netřídí odpad, nesešlapávají 
objemnější papírové krabice a kartony a tak 
jsou stále kontejnery na papír přeplněné. 
Nepodařilo se doposud zajis  t, aby lidé od-
kládali do plastů jen to co tam patří, nemí-
chali tento odpad se směsným apod. 

Možná je nutné stále opakovat (?!), že 
PET láhve musí být sešlápnuté, bez víček  
nebo s víčky neutaženými (zašroubovaná, 
nesešlápnutá PET láhev se velmi špatně 
lisuje), že odpad se nesmí ukládat mimo 
svozové nádoby (doma odpadky taky ne-
hodíte vedle koše, ale dáte nový pytel), ale 
lze ho odvézt do odpovídajícího kontejneru 
na jiné stanoviště.

Možná je nutné stále opakovat (?!), aby 
lidé přestali být lhostejní vůči svému okolí, 
svým spoluobčanům... Ti, kteří si “přivlastní”  
a zcela zaplní kontejner netříděným odpa-
dem, který zčás   patří do sběrného dvora, 
přidělávají mnoha jiným lidem spoustu 
práce navíc, obci zvyšují náklady na likvi-
daci odpadu a svým spoluobyvatelům navíc      
upírají možnost využívat služeb odpadového 
hospodářství.

Můžete si jen domýšlet, jaká slova pak 
padají jejich směrem... (hovězímu skotu, 
který je v tom nevinně, se předem omlou-
váme). Drobným pozi  vem je, že takových-
to  lhostejných a majetnických obyvatel je v 
naší obci poměrně málo, přesto by bylo pro 
všechny vhodné poukázat na ně konkrétně 
(kdyby to bylo dovoleno!) a pak bychom 
tady možná neměli žádné.

Na závěr bych rád požádal o pravidelné 

sledování webu TS.  Průběžně je na web 
vkládána aktuální nabídka a zajímavé akční 
ceny např. prodej dřeva, štěpky nebo syp-
kých hmot.  S novým polole  m se budou  
upravovat ceny stočného a vodného na 
další období (a to směrem dolů!) a na webu 
budete mít vše nejrychleji! Můžete nám 
také zasílat své nápady a postřehy (např. v 
oblas   úprav veřejných prostranství nebo 
odpadového hospodářství).

Zamyslete se také prosím nad  m, zda 
by každý  mohl přispět svou troškou času 
ke zvelebení svého okolí, protože  , kteří to 
dělají to dělají zadarmo a ve svém vlastním 
volném čase! Ono tvrdit, “proč mám chodit 
na jarní úklid, když máme TS...” je jenom 
smutným příkladem lhostejnos  , sobeckos   
a hloupos   v pohledu na práci druhých.

A nakonec bych rád i poděkoval všem 
těm, kteří TS podporují.

   Jarda Prkno, jednatel TS Doubravčice s.r.o.

Výzva - k zamyšlení - dobrovolná činnost
Téměř sto let nám již na návsi stojí 

pomníček padlým v 1. sv. válce. Je sice na 
obecním pozemku a obec by se tudíž asi 
měla starat o vše, ale postavili ho dobrovolně 
obyvatelé této obce jako vzpomínku na své 
příbuzné a spoluobčany... 

Proto současné obyvatele vyzýváme: 
domluvme se, připojte se a starejme se o  
pomník společně. Kvě  ny potřebují čas od 
času zbavit plevele, zastřihnout, v létě za-
lévat. Donedávna se o pomník pravidelně 
starala pí Marie Pačesová a také Tomáš 
Němec, letos se přidala místostarostka. Ale 
dobrovolníků je vždy málo. Pomůžete?

TECHNICKÉ SLUŽBY DOUBRAVČICE S.R.O.           http://ts.doubravcice.cz

Technické služby Doubravčice s.r.o.
Jednatel: Jaroslav Prkno

Odpovědný pracovník: Martin Kubica

Mob.: 776 883 903
Tel.: 321 677 901

E-mail: ts@doubravcice.cz
Web: ts.doubravcice.cz

Úřední hodiny v kanceláři OÚ:
ST   18:30 - 19:30 h

Mukařov	u	Říčan
WWW.ZATEPLENI-KOCI.CZ
TEL.:	602	125	013

ZATEPLOVÁNÍ	FASÁD	NA	KLÍČ
ZEDNICKÉ	PRÁCE

ADOPCE STROMŮ 
U ŠKOLKY 

Obcí je připravován záměr 
výsadby listnatých stromů, 

na obecním pozemku, 
jednostranně podél komunikace 

u mateřské školky 
(v obousměrném úseku).  

Obec nabízí zájemcům
možnost adopce těchto stromů.

Bližší informace
poskytne starosta obce.

Děkujeme za zájem!                            
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Milí obyvatelé Doubravčic,

přinášíme vám v tomto školním roce 
poslední ohlédnu   se za uplynulými měsíci v 
naší školce Doubravce. Změn a novinek bylo 
od dubna opravdu hodně.

Nová třída, která se začala stavět v září 
2014, byla letos 27. března slavnostně 
otevřena. Pojmenovali jsme ji ZELENÁ a dě   
do ní poprvé vstoupily 7. dubna. Další akce a 
ak  vity, které dě   z obou tříd ve školce zažily 
a které nás teprve čekají, vám nebudu popi-
sovat svými slovy, ale slovy učitelek, které 
třídy vedou a každý měsíc vkládají na webové 
stránky školky článečky, ve kterých zážitky 
dě   popisují.

ZELENÁ TŘÍDA – KVĚTEN 2015
V polovině dubna do školky 

přijeli z výletu Doubínek a Do-
bromilka. S nimi  se dě   mohly 
seznámit při ranním úkolu, 
kdy jim  počítaly  knofl íky 
na oblečení. V kroužku pak 
dě   Dobromilce i Doubínko-
vi přednesly báseň s po-
hybem Ranní  pozdrav. Tohle 
překvapení se Dobromilce i 
Doubínkovi tak moc líbilo, že se 
z něj stal náš druhý rituál.

DOBRÉ RÁNO, DOBRÝ DEN
S DOUBÍNKEM JE PRIMA DEN.
TAKÉ DOBROMILKU ZDRAVÍME,
NA DNY S NÍ SE MOC TĚŠÍME.
Poslední dubnový den jsme si užili v 

čarodějném duchu. Kromě čarodějných cen-
ter jsme si zatancovali na písničku Ježibaba a 
vyfo  li jsme si naše krásné klobouky i čepce. 
Následující dny byli Doubínek i Dobromil-
ka moc zvědaví na to, co se dě   všechno 
naučily. Nejen oni však byli zvědaví. Také 
dě   na ně měly spoustu otázek: Jaké do-
pravní prostředky viděli cestou do školky, kde 
bydlí,co se jim přihodilo cestou, že Dobro-
milka pláče? Zkrátka každý den se díky těmto 
kamarádům seznamujeme s něčím novým a 
zajímavým.

Nově se tento měsíc  otevřela centra 
dílna a pokusy, objevy. V centru pokusů a 
objevů dě   velmi bavilo zkoumat to, co na 
vodě pluje a co se potápí. Dílna pak poskytla 
prostor zejména pro starší dě  , ty si zkusily 
samostatně vyrobit domeček.

Poslední týden byl věnován tématu Moje 
rodina. Uspořádali jsme první akci rodičů s 
dětmi v zelené třídě – DEN RODIN (19. 5.). 
Rodiče měli možnost podívat se na naše 
denní rituály, na píseň s pohybem „Autobus“ 
a vyrobit si se svými dětmi různé dárečky v  
otevřených dílnách. Rodičům děkujeme za 
hojnou účast a výbornou spolupráci.

Kamila a Jitka (učitelky ze zelené třídy)

ORANŽOVÁ TŘÍDA – DUBEN, KVĚTEN 2015
Přivítali jsme s Doubravkou jaro

Duben utekl jako voda a my jsme si ho 
pořádně užili. Hned první týden jsme oslavili 
Velikonoce. Vyrobili jsme si stojánky a košíčky 
na vajíčka, ozdobili kraslice, zaseli obilíčko a 
vyzkoušeli si, jak se plete pomlázka. Zjis  li 
jsme, že to není tak jednoduché, jak se na 
první pohled zdá.  

Po Velikonocích se k nám přidali  kamará-
di ze zelené třídy a naše školka se pěkně roz-
rostla. Ze začátku to byl docela šrumec, ale 

Den rodin 2015 (zelená třída)

VÝZVA PRO  PAMĚTNÍKY

 Na podzim roku 1839 se narodil v Doubravčicích Antonín Miškovský a 
to Václavu Miškovskému a Marii roz. Růžičkové, původem z Nové Vsi. Rodina 
Miškovských vlastnila statek číslo 9 v Doubravčicích. 

Potomci rodiny Miškovských by se rádi dozvěděli něco bližšího o svém rodu a 
jeho působení v Doubravčicích. 

Za jakékoliv informace, vzpomínky, fotografie apod. týkající se rodiny 
Miškovských předem děkujeme.

Kronikářka uvítá bližší informace o jednotlivých osobách, jejichž jména jsou 
uvedena na pomníku padlých v 1. sv. válce na obecní návsi. Zároveň také pátrá po 
legionářích z Doubravčic a jejich osudech.

Kontakt: Alena Kvasničková, kronikářka obce
tel.: 739 198 491, e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com

Letos 4. srpna uplyne již 5 let od chvíle, 
kdy nás náhle, ve věku 33 let, 
opustil kamarád 
MÍRA HOLEC  z Doubravčic.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte si...

Gratulujeme paní Zdeňce Líkařové, 
která v plné síle 
dne 7. června 2015 oslavila krásné 90. narozeniny.

Milá babi,
přejeme Ti vše nejlepší k významnému jubileu,
hlavně pevné zdraví, osobní spokojenost, 
radost a chuť do života.

Máme Tě moc rády.
Tvoje Jana, Martina a Lucka

Sdělení do společenské kroniky můžete zasílat v průběhu celého roku, lze uveřejnit i zpětná 
oznámení, služba je bezplatná. Kontakt viz  ráž.
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teď už jsme se poznali a tak je z nás jedna 
velká parta. Potkáváme se na zahradě a taky 
někdy odpoledne po odpočívání.

Co dál jsme prožívali a zkoumali? Aprí-
lové počasí a jeho proměny. Poznávali jsme 
i zvířecí rodinky a učili se hlasy zvířat. Šlo 
nám to skvěle. Klárka si přivedla do center 
maminku, a ta nás učila vyrábět píšťalky z 
prou  . 

Na konci dubna jsme měli ve školce vel-
kou policejní akci. Dorazili policejní psovodi 
s pejskem Jamem. Panečku, ten uměl věcí… 
Nejvíc se nám líbilo, když hledal ztracené věci, 
když jsme se s ním přetahovali o polštář... to 
byla legrace. Pak přišel policista ve služební 
uniformě a představoval nám svou výstroj 
a výzbroj. Vyzkoušeli jsme si obušek, š  t, 
pouta… a zahoukali policejní sirénou. Moc 
se nám to líbilo a tak si mnozí z nás hned na 
zahradě na policisty a zloděje 
zahráli.

Poslední týden v dubnu byl čarodějný. 
Přišla k nám na návštěvu čarodějka Jedubab-
ka a čaroděj Mordydy. Jedubabka nám 

vysvětlila, kdo to vlastně čarodějnice je, co 
umí, jak vypadá a že mohou být hodné, ale 
i zlé. Čaroděj Mordydy nás zase učil míchat 
lektvary a kouzelná zaklínadla. 

Ve čtvrtek 30. dubna, na slet všech 
čarodějnic, nás  čekala  v lese  velká 
čarodějnická zkouška. Nejprve jsme se 
rozdělili do pě   skupinek a z barevných 
papírků rozházených po lese jsme složili 
hlavní čarodějku naší skupiny. Byla tam: 
Fridolína, Bufalína, Kecalína, Mazlína a 
Chichotalína. Čarodějky nám daly úkoly, 
které jsme museli splnit: vytvořit ohniště, ze 
šišek složit čarodějné pomocníky, umíchat 
kouzelný lektvar, vyrobit koště, vymyslet 
svá čarodějnická jména a složit zaklínadlo a 
čarodějný taneček.  

Šlo nám to skvěle a tak nás čarodějky      
pasovaly na čaroděje a čarodějnice 
I. stupně a teď můžeme míchat 
lektvary, kouzlit a zaklínat ve jmé-
nu dobra,  kdy budeme ch  t.  Za 
odměnu jsme si sáhli do sklenice 
plné žabího slizu a vylovili z ní 
oko hada, které nás ochrání od 
zlých nemocí. Fůůůůj, bylo to 
fakt slizké, ale oko chutnalo 
moc dobře.

Poznali jsme Česko…
První týden v květnu jsme 

nahlédli do starých pověs   
českých a zjis  li, jak to 
všechno začalo. Příběhy o 
praotci Čechovi, Libuši, Bivo-
jovi, Karlu IV., Horymírovi a 
Šemíkovi… nás natolik nad-
chli, že jsme se rozhodli 
vyrazit na Vyšehrad a podí-
vat se na skutečnou historii. 

Výlet se vydařil. Z vyhlídky jsme viděli Petřín, 
Pražský hrad, Vltavu, skálu, ze které skočil 
Šemík a nejvíc se nám líbilo na dětském hřiš   
vytvořeném podle pověs  .

Tře   týden jsme navš  vili divadlo Kou-
zel Pavla Kožíška, který nás zasvě  l do tajů 
čarování a vyzkoušel na nás pár kouzel. Seděli 

Policista ve školce

Dodatek k příspěvku ŘEMESLA A 
ŽIVNOSTNÍCI V DOUBRAVČICÍCH (OZ č. 29, 
str. 13-14).

Srdečné pozdravení. K vaší poznámce a 
dotazu na živnostníky v obci ještě doplňuji:     

V Doubravčicích si na žádného pekaře ne-
pamatuji. Většina hospodyněk si pekla chle-
ba sama. V mnoha domácnostech byla pec, 
kde se peklo vedle chleba i mnoho dalších 
produktů. A na noc pec většinou sloužila jako 
parádně vyhřáté lůžko pro nocování dě  .  
Přesto ale do tehdejších obchodů dovážel 
veškeré pečivo pan Zvoníček z Doubku.

Dále jako švadlena šila v Doubravčicích 
paní Kosinová. Ta bydlela v domě, který 
dnes obývá rodina Stasiukova, Na Močidle.

Náročnější krejčovské zakázky  prováděl 
velmi odborně krejčí pan Černý v Maso-
jedech - tam kde má nyní sídlo obecní úřad.

 

Zajímavé také bylo např. to, že přestože 
si mnoho rodin pěstovalo na zahrád-
kách vlastní zeleninu a ovoce, tak do 
vesnice zavážel tyto produkty pan 
Březina z Hradešína.  Měl takový menší 
valníček tažený koníkem a při příjezdu 
- již někde u křížku od Masojed - křičel:  
“Zééééllllenina nanana, zééééélenina 
zelninaaaaa”, a to opakoval stále do-
kola až dojel do samotné vesnice na 
náves. Tam již čekali zájemci na zele-
ninu a ovoce. Potom pokračoval Na 
Močidlo a tam to celé zopakoval. Já 
často vzpomínám, na tehdy pro nás 
nejvzácnější ovoce, na melouny.

Kamenolom a kameníka pana Václava 

Stárka jsme již vzpomínali. S jeho jménem je 
spojován základní kámen z r. 1946, osazený  
při zahájení stavby Kulturního domu. Jinak 
dělal např. žulové sloupky k silnicím, které 
se dříve hojně používali a  také náhrobky k 
pomníkům.

Lyže a sáňky nám vyráběl pan Re-
mek z Doubku. Vzpomínám si, jak jsme si 
považovali od něho lyže vyrobené z jasanu.

Ještě si pamatuji na výborného 
řemesníka pana Josefa Čadila z Hradešína. 
To byl mistr vahař. Vyráběl různě velké váhy 
tzv. decimálky, které potřeboval téměř každý 
hospodář. Také dovedl vyrobit speciální váhy 
na vážení domácích zvířat. 

Bohužel už nevím, kdo zhotovil obecní 
váhu v Doubravčicích, která sloužila ještě 
před pár léty a byla na návsi poblíž kapličky.

Zdraví a pohodu všem přeje
   Jarda Stárek

Náves v Doubravčicích  s pomníčkem a obecní váhou

OBECNÍ KNIHOVNA                                                   www.doubravcice.cz

KNIHOVNA DOUBRAVČICE
Doubravčice 94 (budova OÚ, 1. patro)       Otevírací doba:
E-mail: knihovna@doubravcice.cz       pondělí       17-19 h
Tel.: 702 394 734        
 www.doubravcice.cz          Knihovnice: Hana Pohořalová

Zájemci, kteří chtějí věnovat knihy do knihovny tak mohou učinit po dohodě s pí kni-
hovnicí a za možnos  , že nevybrané knihy vhodné pro knihovnu budou nabídnuty dalším 
čtenářům. Připravujeme nabídku knih v rámci akcí v KD.                                     Děkujeme
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MŠ DOUBRAVKA
Doubravčice 232
282 01 Český Brod
tel.: 314 001 200
h  p://ms.doubravcice.cz

jsme v první řadě, takže jsme vše měli jako 
na dlani.

Poslední týden nás navš  vila studánková 
víla Elvíra a požádala nás o pomoc s čištěním 
studánek. Vysvětlila nám, jak to s vodou u nás 
je, jak funguje koloběh vody, jak je důležité 
udržet vodu čistou. 

Vydali jsme se k Šembeře a Elvíře s 
čištěním pomohli. Našli jsme tam žabičky, což 
byl veliký zážitek. Už se těšíme na celodenní 
výlet, kde budeme moci s prozkoumáváním 
břehu Šembery pokračovat.

Ve čtvrtek jsme měli velkou radost, protože 
za námi do školky přišli maminky a ta  nkové 
a babičky… a společně jsme si vyrobili 
papírové ky  čky a zahráli jim představení na 
mo  vy starých pověs   českých. Představení 
jsme si užili. 

Druhý den v kroužku jsme se shodli, že nás 
to moc bavilo a to je přesně to, co chceme - 
aby nás to bavilo a abychom si všechny ak  v-
ity s Doubravkou a Hubertem užili. 

Děkujeme všem dospělákům za podporu 
a těšíme se na poslední školní měsíc.

Katka a Jana (učitelky z oranžové třídy)

Co nás ještě čeká do konce roku?
•  Celodenní výlet k Šembeře
• Zahradní slavnost spojená s loučením s 
předškoláky a přespáváním dě   ve školce
•  Výlet do ZOO v Praze – pro dě   ze zelené 
třídy to bude první výlet
• Volná hodina plavání v aquaparku v 
Čestlicích, kam jsme jezdili od února na kurz 
plavání

Teď, na konci roku, se loučíme s 
předškoláky a přejeme jim, aby se jim ve 
škole líbilo a dařilo. V září se těšíme na nové 
prima kamarády, kteří nastoupí do školky. 

Všem rodičům a přátelům školky 
děkujeme za veškerou pomoc a podporu, 
kterou nám poskytují. Velmi si toho vážíme a 
moc dobře se nám s vámi spolupracuje. 

Na závěr bych ráda poděkovala ve-
dení obce za výbornou spolupráci a všem 
zaměstnancům školky za obrovskou energii a 
pracovní nasazení. 

Jana Halaxová – ředitelka školy

Den rodin 2015 (oranžová třída)

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

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

NOVĚ

AKCE k přezutí vozu 

dostanete dárek.

NOVĚ PŘESTAVBA

vozidel na ethanol E85

e-shop
www.qs-eshop.cz
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BOHOSLUŽBA U KAPLE SV. JIŘÍ
1. 5. 2015

Děkujeme všem, které neodradilo proměnlivé počasí 
prvního květnového dne a zašli na letošní bohoslužbu 
u kapličky sv. Jiří. Podle ohlasů a reakcí lze soudit, že 
bohoslužba pátera Kociána (farnost Český Brod) se setkala s 
velmi pozi  vním ohlasem. Matúš Kocián připomněl pověst 
o sv. Jiřím a drakovi a také se velmi pochvalně vyjádřil o naší 
kapličce, vzniklé svépomocí před několika lety. 

Několik desítek účastníků bohoslužby následně ochutna-
lo a slovně ocenilo připravené malé občerstvení, za které 
patří dík paní Kučerové (úžasné koláčky) a paní Němcové 
(vynikající tvarohový koláč). Poděkování patří také obci, za 
úpravu prostoru a poskytnu   židlí atd. 

Májové bohoslužbě věnoval  Kolínský deník půlstránku 
ve vydání č. 104 dne 5. 5. 2015. Článek a další fotografi e a 
videa najdete na www.kolinsky.denik.cz a v odkazu Napsali 
o nás na webu obce.

PŘIPRAVUJEME

LETNÍ VENKOVNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU POHODA
1. 8. 2015 od 20 h

Ano, i letos máme v plánu letní venkovní zábavu, na kterou se někteří z Vás již poptávali. 
Nezbývá než zopakovat info, které zaznělo již v loňském roce :O)
Návštěvníků bychom rádi přivítali co nejvíce a abychom pokud možno předešli jakýmkoliv 
neshodám při večerním příchodu na akci, doporučujeme rezervaci  (rezervace prosíme re-
alizovat až v termínu od 1. července). Tu je možné zařídit osobně (Potraviny Doubravčice), 
SMS zprávou (739 198 491 ), e-mailem (info@osdoubravcice.cz). Zároveň připojujeme infor-

maci, že vstupné zůstává ve stejné výši jako v loňském roce tj. 50,- Kč a na vysvětlení navíc 
dodáváme, že přestože kapela hraje venku, je nutné jejím členům zapla  t po akci honorář :o)  
Proto se prosím nedivte, že vstupné bude vyžadováno!

Pozn. Příprava plochy, stěhování nábytku, úklid toalet atd. (před i po akci) jsou opět v rámci 
dobrovolné práce, pokud chcete tedy pomoci, prosím kontaktujte nás, každou pomoc uvítáme.

KRAMÁŘSKÁ PÍSEŇ  - Divadlo EXCELSIOR
1. 8 . 2015 od 16 h

Stejný den, stejné místo, jen čas je odlišný. Před Letní venkovní zábavou máte možnost 
na naší venkovní scéně shlédnout představení Divadla Excelsior (hrálo nám loni o Vánocích v 
KD). Délka představení je zhruba 40 minut, vstupné pouze symbolické ve výši 10,- Kč. Rezer-
vace není nutná, doporučuje však přijít včas :o)

REKONSTRUKCE MOSTKU NA SOUTOKU
V OZ č. 28 vyšel článek týkající se zničeného a neschůdného mostu přes Šemberu u soutoku 

Lázného potoka a Šembery.  Byla tam i výzva pro případné zájemce, kteří by měli chuť  zorgani-
zovat jeho opravu. A představte si, je to již téměř rok a... a nic. Nikdo se neozval, mostek je stále 
neopraven. Tedy hlasy se ozývají stále, ale pouze ty dotazující se po situaci s jeho opravou.  

Tak tedy pojďme mostek opravit. Již byla dohodnuta spolupráce s  lesním správcem 
Městských lesů Český Brod, že na místo dodají potřebný počet nosných kmenů, a že nám 
označí stromy, které si můžeme v okolí pokácet a použít jako kula  nu. Tak kdo se z místních či 
chatařů přijde a přiloží ruku k dílu? Za  m předběžně, přesný termín ještě není stavoven, ale 
počítejte s víkendovou akcí koncem července/začátkem srpna (mimo letní zábavu 1. 8.). 

INFOTABULE 
Na jaře 2012 jsme obdrželi od obce dotaci na projekt “Turis  cká a informační tabule” a 

s využi  m i vlastních fi nancí realizovali během léta 5 ks tabulí, které byly umístěny v lokalitě 
obce.  Jedna velká tabule (A0) u OÚ, druhá tabule (A0) u kaple a tři menší panely pak na 
konci polní cesty U hruš  čky, v chatové osadě (na soutoku) a na stezce na Osičiny. Další 4 
tabule byly z fi nančních a časových důvodů odloženy a jejich realizace by měla konečně (!) 
proběhnout během letošního léta. Předpokládané umístění tabulí formátu A2: Na Zámkách, 
Na Močidlech, v Dolánkách (na křižovatce) a na rozces   Na Šembeře.
Délka základní trasy (informační tabule 1 - 7) by pak byla 6 km, celková  pak 9 km. 

KARAOKE
Říjnové období plánuje oboha  t o jeden odpolední (pro dě  ) a večerní (pro dospělé) pro-

gram ve stylu karaoke Adam Nedvídek - moderátor, video DJ, karoke DJ, sportovní komen-
tátor, produkční, scénárista... www.aned.cz     Adama   si můžete pamatovat  jako hlavního 
moderátora Českého domu při XXII. zimních olympijských hrách v Soči!  Termín a program 
pro dě   i dospělé bude bude včas upřesněn. (nepořádá OS obce Doubravčice, pouze sdělujeme info)

Alena Kvasničková, za O.S. obce Doubravčice, z.s.

Obnova Lichtenštejnské stezky
V současné době probíhá  v Kostelci nad Černými lesy obnova první čás   stezky, do 

budoucna se plánuje rekonstrukce celé historické kočárové cesty, která v minulos   propo-
jovala města Kostelec n. Č. l. a Český Brod.

ZAJÍMAVOST Z OKOLÍ                                  
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