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Z obsahu:  KOMUNÁLNÍ VOLBY - VODOVOD A KANALIZACE - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - TECHNICKÉ SLUŽBY OBCE 
DOUBRAVČICE - MATEŘSKÁ ŠKOLKA - DOTACE - KOMIKSOVÁ PŘÍLOHA POVĚSTI DOUBRAVČIC

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

Neztrácejte víru v lidstvo. Pomyslete na stamiliony lidí, kteří vám nikdy neprovedli žádný 
hanebný kousek.
                    Elbert Hubbard (1856 - 1915) americký spisovatel, fi lozof, editor

Neztrácejte víru v lidstvo. Pomyslete na stamiliony lidí, kteří vám nikdy neprovedli žádný 
hanebný kousek.
                   Elbert Hubbard (1856 - 1915) americký spisovatel, fi lozof, editor

H O S P O D A
DOUBRAVČICE

H O S P O D A
DOUBRAVČICE

DOUBRAVČICE 94

   TEPLÁ JÍDLA  
   DOPOLEDNÍ SVAČINY
   NEKUŘÁCKÝ SALONEK
   ZAHRÁDKA
   OTEVŘENO DENNĚ
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LOKALITA NA ČIHADLECH  - DOUBRAVČICE           
             - komunikace
           - zasíťování, přípojky
           - veřejné osvětlení
                                                     - zeleň

PRODEJ 
OBECNÍCH POZEMKŮ
  cena 1 290,- Kč / mcena 1 290,- Kč / m2 bez DPH2 bez DPH

UPOZORNĚNÍ PRO KUPUJÍCÍ - všeobecná informace
o Rozhodnete-li se pro koupi zasíťovaného pozemku v rámci své ekonomické činnos   (resp. 
jako podnikatel), týká se vás od ledna 2014 Novela zákona o dani z přidané hodnoty.
o Před vlastní koupí by si měl každý kupující ve vlastním zájmu dobře ověřit skutečný stav 
pozemku - zda se opravdu jedná o pozemek stavební! 

poslední  
pozemky

v nabídce

http://pozemky.doubravcice.cz

OBEC DOUBRAVČICE nabízí 

BROŽURY O OBCI - 39,- Kč
vydané u příležitosti 680 let  od první písemné zmínky o obci  
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 

POHODA
2. 8. 2014

VENKOVNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA
DOUBRAVČICE

od 20 h před KD
vstupné 50 Kč

rezervace od 1.7.2014 - Potraviny Doubravčice - www.osdoubravcice.cz

OZ 27.indd   2OZ 27.indd   2 25.6.2014   19:55:4125.6.2014   19:55:41



322

P+R parkoviště v Českém Brodě
S žádos   o dotaci na výstavbu parkoviště 

P+R město Český Brod příliš neuspělo. Mezi de-
set projektů doporučených  k fi nancování se 
českobrodské parkoviště nedostalo.   Šanci prý    má   
u        ROPu           (Regionální operační program), 
kdy by mohlo být podpořeno z  uspořených peněz v 
rámci poslední výzvy tohoto programu. Jisté to však 
není a o této situaci bude jednat nejbližší zasedání 
zastupitelstva města. Ostatně, získat by město moh-
lo jen 2,5 milionu korun, ale na výstavbu nového P+R 
parkoviště u nádraží potřebuje částku minimálně ve 
výši 7 miliónů korun.

Základní škola Mukařov
Další velkou a nezbytnou akcí naplánovanou na 

prázdniny je 1. fáze přístavby tříd základní školy a to 
formou kontejnerové nástavby o jedno patro, která 
byla zahájena v polovině června a dokončena by 
měla být (musí být) před zahájením školního roku.

Druhá fáze - stavba zděné budovy pro 270 
dě   bude záviset na tom, zda obec Mukařov 
uspěje se  žádos   o dotaci, kterou v těchto dnech 
vypsalo Ministerstvo fi nancí. Zde již má Mukařov 
připraven nejen projekt, ale i vlastní žádost včetně 
nezbytných podkladů, které připravil referent pro 
dotace Dr. Šalda. Zároveň již probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. Pracovní skupina 
složená ze zástupců obce p. Jakoba, Zimy a Seman-
ského průběžně jedná na Ministerstvu školství i 
fi nancí nejen pro upřesnění podmínek do-tace, 
ale i pro co nejlepší výchozí pozici pro její získání.

Pokuta pro Českou poštu Říčany
Česká pošta dostala od Českého 

telekomunikačního úřadu rekordní pokutu 1,45 mil-
ionu korun za nedoručování zásilek v okolí Říčan. Loni 
uložila nejméně 400 zásilek bez pokusu o doručení u 
adresáta. Pošta podle vyjádření mluvčího už nedostat-
ky napravila.     Úřad vycházel z loňské kontroly v 
Říčanech, Kostelci nad Černými lesy a Šestajovicích. 
Na nedoručování zásilek, i když byli adresá   doma, si 
lidé v předchozích letech stěžovali.
Zdroje: www.cesbrod.cz, www.mukarov.cz, www.ekonomika.idnes.cz

Foto na  tulu: KD v Doubravčicích po rekonstrukci -  akce Loučení 
s předškoláky v MŠ Doubravka (červen 2014)

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. 28 vyjde 1. listopadu 2014 (pro období červenec - říjen 2014) 

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. 28 je 15.10.2014 

NA ÚVOD...
Jaro nám skončilo, léto ještě 

pořádně nezačalo a my již myslíme na 
podzim, kdy se budou konat komunál-
ní volby do zastupitelstva. Pokud se 
chcete zapojit a stát se součás   vedení 
obce, přečtěte si informace na str. 7-8. 
A nezapomeňte na hlavní podmínku pro 
možnou kandidaturu - trvalé bydliště v 
obci.

S tématem bydlení a života v obci 
souvisí i výzva, kterou bych všem míst-
ním obyvatelům (těm trvale bydlícím i 
tzv. víkendovým) rád předložil.  Sdělte 
nám, co se vám v naší obci líbí a nelíbí, 
nebo co byste chtěli změnit. Máte-li ná-
pady, připomínky - sem s nimi. Nebuďte 
pomyslní generálové po bitvách a 
nekri  zujte to, k čemu jste se před  m 
nechtěli vyjadřovat. Napište, na co by 
se mělo v následujícím období nové za-
stupitelstvo zaměřit... prostě to, co vás 
trápí, s čím bývají problémy.  Ofi ciálně 
či chcete-li odborným jazykem, se tomu 
také říká stanovení míry spokojenos   
a nespokojenos   na základě průzkumu 
v dané lokalitě. My ovšem ten klasický 
průzkum necháme na vaší ak  vitě. 
Náměty vyhodno  me a názory tak bu-
dou podnětem pro další činnost míst-
ního zastupitelstva.

Zároveň bych chtěl připomenout, 
že Obecní zpravodaj je určen vám - 
obyvatelům obce. Na jeho stránkách 
máte možnost prezentovat své názory, 
připomínky, vzpomínky, lze přispět do 
společenské rubriky či nabídnout své 
nápady pro ak  vity v obci.  Proto příště 
již neváhejte a zasílejte své příspěvky. 
Uzávěrky a kontakty naleznete v  ráži a 
na webu obce.

Přeji všem pěkné léto, krásné 
prázdniny a zřejmě se brzy potkáme na 
některé z  kulturních letních akcí u nás 
v obci či okolí. 

Jaroslav Prkno, starosta obce Doubravčice

OPRAVY
AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK
zn. Whirlpool, Ignis, 

Philco a jiné

Spolehlivost,
rychlé jednání.

J. Marek
Doubravčice 128

tel. 603 329 940

dovoz

VODY

odvoz 

ODPADNÍCH VOD

(jímky/fekál)

Tomáš Rychta
Štíhlice

tel. 604 414 916
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Mateřská školka a komunikace k MŠ
V minulém OZ jsme informovali, že z programu FROM bylo zažádáno o dotaci na dostavbu 

druhého křídla MŠ v Doubravčicích, byly rozeslány také nabídky na výběrové řízení. Na ROP 
Střední Čechy se podala žádost také na možnou výstavbu tře  ho křídla, čímž by byla budova 
školky celistvá. Ve stejné době jsme v rámci ROP Střední Čechy prošli prvním kolem schvalo-
vacího řízení se žádos   o dotaci na vybudování komunikace u MŠ. V okamžiku realizace ko-
munikace bude zaveden jednosměrný provoz od MŠ směrem do obce (Močidla) a to z důvodu 
technických parametrů (šíře) vozovky.

Aktuálně k těmto informacím připojujeme, že z programu ROP (Regionální operační 
program) jsme dostali na základě schválené dotace příslib na jednu třídu MŠ zhruba ve výši 
3.700.000,- Kč a cca stejná částka nám bude proplacena na vybudování komunikace u MŠ. První 
červencový týden proběhne výběrové řízení, samotná realizace by pak měla započít do 14 dnů.
Bližší informace, termíny prací apod. naleznete aktuálně na obecní vývěsce a webu obce a  MŠ.

Smlouvy na školní autobus pro rok školní rok 2014/15
I pro následující školní rok bude zajištěno spojení s Mukařovem školním autobusem. 

Stávajícím i novým zájemcům připomínáme, že je nutno nahlásit jmeno dítěte a nástupní mís-
to. Údaje zašlete prosím nejpozději do 10. srpna 2014 na obecní e-mail ou@doubravcice.cz. 
Zájemce budeme přijímat do naplnění kapacity, o čemž budete informováni. Smlouvy k podpisu 
budou připraveny obratem, nejpozději do konce prázdnin.

Provozovatelem autobusu i nadále zůstává fi rma SICAR Masojedy, obec se většinově podílí 
na fi nancování provozu. K datu uzávěrky zpravodaje lze potvrdit stávající částku ve výši 250,- Kč/
měsíčně/1 dítě, se splatnos   2x ročně.

UPOZORNĚNÍ: Smlouvy nebudou obnoveny těm, kteří smluvní částku doposud neuhradili!

Dětské hřiště
V minulém zpravodaji č. 26 na str. 8 jsme uvedli, že dětské hřiště, plánované v areálu MŠ, 

bude k dispozici veřejnos  . Tato informace není přesná, dětské hřiště sice při MŠ Doubravka 
vznikne, ale dle ustanovení smí být využíváno pouze dětmi příslušné MŠ a nelze jej nechat volně 
přístupné. Zastupitelstvo se touto skutečnos   bude zabývat.

V současné době je k dispozici malé dětské hřiště před OÚ, které bylo vybudované částečně 
svépomocí. Zájemci mohli přispět osobně k jeho realizaci či věnovat, dle svého uvážení, fi nanční 
obnos. Pod vedením truhláře p. Turka bylo hřiště na konci května 2014 dokončeno.

UPOZORNĚNÍ: Vstup povolen dětem pouze pod dohledem způsobilé dospělé osoby!
Poděkovaní za fi nanční a materiální pomoc:
Verdeon s.r.o. - 2.000,- Kč   Patrik Jonáš  MSC-NET, s.r.o. - 1.000,- Kč
M+J služby, s.r.o. - 1.000,- Kč   O. s. obce Doubravčice - 1.000,- Kč
Hospoda Doubravčice - 1.000,- Kč  Hladíkovi - 1.000,- Kč
Eliška Pokorná - 600,- Kč   Mar  n Jílek - 1.000,- Kč
Luboš Šebek - 1.000,-Kč   Petr Šermauer - písek
Fran  šek Matějka - 1.000,-Kč   Michal Stuchlík - geotex  lie
Alena Kvasničková - 500,- Kč   Simona a Radek Smitalovi - kovová houpačka
Číhadlo, z.s. - 1.000,- Kč   Mar  n Černý - materiální pomoc   

         Mar  na Pačesová -  MŠ Ledňáček - 1.000,- Kč

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE                                      www.doubravcice.cz PROGRAM AKCÍ - červenec - říjen  2014
změna programu vyhrazena :o)

www.doubravcice.cz,  www.dokolecka.cz, www. cihadlo.cz,  www.osdoubravcice.cz
www.mukarovsko.cz,  www.cesbrod.cz,  www.kostelecncl.cz

5.		7.	 	 Černokostelecký	Paďour	www.	cernokostelecky-padour.webnode.cz

12.	7.	 	 Vokální	trio	sestry	Havelkovy	v	kostele	sv.	Jana	Křtitele		

	 	 od	18	h	(Kostelecké	hudební	potkávání)

19.	7.	 	 Hradešínské	struny

2.		8.		 	 Letní	venkovní	zábava	před	KD	-	hraje	POHODA

9.		8.	 	 Rockover	Fest	Hradešín

16.-17.	8.	 Pouť	v	Mukařově	(Nanebevzetí	P.M.)

23.	8	.	 	 Rock	for	people	Český	Brod	(Na	Kutilce)

21.	9.	 	 Babí	léto	-	CpR	Dokolečka	

ČERNÁ KRONIKA
Doubravčice - dne 14. března byli na soukromém pozemku, ve spolupráci místních občanů             
R. Stasiuka, J. Dusila a Policie ČR, zadrženi dva recidivisté. Oba již byli několikrát soudně trestaní 
za opakované krádeže v objektech.

Doubravčice - 26. března museli v obci u OÚ zasahovat hasiči, policisté a zachranáři u nehody 
dvou osobních automobilů, při níž došlo ke zranění osob a k úniku provozních kapalin.

Kostelec n. Č. l. - V obchodním domě v Komenského ulici odcizil čtyřiatřice  letý muž dvě čoko-
lády a   balení karbanátků   v hodnotě 208 korun.  Pokladnou prošel bez placení, následně napadl 
ostrahu obchodu a ještě na ni poštval psa.

Kolínsko (h  p://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/tvrdi-ze-jdou-opravit-televizi-pritom-jdou-do-bytu-krast-20140620.html) 
Přijdou, zazvoní a tvrdí, že jdou opravit televizi. Pak se vám ztra   peníze, případně nějaké cen-
nos  . Model ls   je v mnoha případech téměř stejný.  Policie v současné době upozorňuje na 
pachatele, kteří se chtějí vloudit do domácnos   pod záminkou kontroly, opravy nebo výměny 
televizních či telekomunikačních zařízení. 
Policie apeluje na občany, zejména na seniory, aby byli obezřetní. Lidé by do svého obydlí 
neměli pouštět někoho, koho neznají a jehož návštěvu nemají předem nahlášenou. 
Podobnou lest zloději nevyužívají na Kolínsku poprvé. V minulos   podobnému podvodníkovi 
naletěla například dvaaosmdesá  letá seniorka, která muže pus  la do bytu. Tvrdil jí to  ž, že jí 
jde vyměnit starý telefonní přístroj. Nejprve od ženy vyinkasoval poplatek  síc korun za výměnu 
přístroje a pak ji ukradl peněženku se zbytkem hotovos  . Seniorka tak přišla o dalších sedm  síc 
korun. 
Obdobně dopadla v minulých letech také žena v Olešce. Na ní spáchaly hyenismus dvě ženy. 
Představily se jako pracovnice elektrárenské společnos   a tvrdily ženě, že má nedoplatek za 
elektřinu v hodnotě přesahující čtyři  síce korun. Pětasedmdesá  letá seniorka je pozvala domů 
a částku zapla  la. Žádné potvrzení nedostala a navíc ji pachatelky odcizily ještě další čtyři  síce 
korun.

PODĚKOVÁNÍ	STAROSTY	NÁLEŽÍ	GEODETOVI	M.	PAČESOVI	ZA	POMOC	SE	VŠÍM,	
CO	SI	STAROSTA	VYMYSLÍ,	ŽE	JE	POTŘEBA	NEZIŠTNĚ,	RYCHLE	A	SVÉPOMOCÍ	V	OBCI	
UDĚLAT	(PŘIDĚLÁNÍ	CEDULÍ,	ZABETONOVÁNÍ	SLOUPKŮ,	VYVRTÁNÍ	DĚR	ATD.).
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE                                       www.doubravcice.cz
Poděkování za přidání ruky k dílu:
Linda a Mar  n Pačesovi   Milan a Aleš od Michala Stuchlíka
Dana Bělohoubková   Petr Šermauer
Standa Glausch

Ještě jednou připomínáme, že že se nejedná o ofi ciální dětské hřiště s cer  fi káty a pohyb na 
nově vzniklém hřiš   by měl být samozřejmě vždy pod dohledem dospělé, odpovědné osoby!

Kulturní dům
V říjnu 2013 zahájená rekonstrukce KD byla ukončena kolaudací v dubnu 2014. Proplacení 

schválené dotace na rekonstrukci budovy by mělo proběhnout běhrem července. 
První veřejnou akcí v KD se tak stal Masopust aneb jarní zábava, který se úspěšně pořádal v 

sobotu 5. dubna. Zahájen byl tradičně průvodem po vsi, večer se pak konala taneční zábava.
! Poděkování starosty náleží všem, kteří se dobrovolně zapojili do fi nálního úklidu a 

přípravy sálu na tuto akci a ušetřili  m z rozpočtu rekonstrukce částku za úklid, která tak     
mohla být použita na 
zařízení baru na sále :O)

CpR DOKOLEČKA                                                                      www.dokolecka.cz                                 

Centrum pro rodinu Dokolečka 
přeje všem krásné prázdniny nebo alespoň letní dovolené 

a těší se na viděnou opět v září, kdy zahajuje činnost pro další školní rok.

Důležité termíny: 
- na konci srpna valná hromada všech členů sdružení - přesný termín bude na webu zveřejněn 
během července
- herničku zahajujeme 2.týden v září
- začátkem října budou zahájeny kroužky, o zápisy budou během září na webu či vývěsce

Připravujeme:
21. 9. 2014 -  Babí léto aneb bojovka s hledáním pokladů - tradiční bojovka s úkoly pro dě   i 
dospělé. Podrobnos   i plakát bude vyvěšen začátkem září.

inzerce

Další foto také zde: h  p://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/foto-vitani-jara-v-doubravcicich-20140406.html

Propagujte 
myšlenky LEADER a 

regionu Pošembeří  
V kanceláři máme k 

vyzvednutí propagační 
materiál o regionu, 

naší činnosti, bannery, 
roll- up a další tiskoviny. 
Přivítáme spolupráci ve 

smyslu propagace. 

Na oplátku bezplatně 
zveřejníme na našem 

webu reportáž a 
pozvánku z vaší akce, 

nebo netradiční události 
v obci, organizaci či 

firmě.

www.posemberi.cz
istvanikova@posemberi.cz
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Zvýšení DPH u prodeje pozemků aneb
Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Změny v oblas   nemovitos  , které od 1. 1. 2014 přináší nový občanský zákoník (zákon č. 
89/2012), ovlivní i zákon o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb. – dále jen ZDPH).
Jakých plnění se novela týká?
Daň z přidané hodnoty se uplatní pouze u níže uvedených plnění v následujících případech:
    - k dodání nemovitých věcí dochází mezi plátci daně z přidané hodnoty (resp. podnikateli) v 
rámci jejich ekonomických činnos  , nebo
   - nemovitou věc dodává plátce daně z přidané hodnoty (resp. podnikatel) v rámci své eko-
nomické činnos  .
Pokud tedy dochází k dodání nemovitých věcí mezi neplátci (resp. nepodnikateli), není toto 
plnění předmětem daně z přidané hodnoty a nová zákonná úprava dodání neovlivní.
Zvýšení daně z přidané hodnoty u většiny dodání pozemků z 0 % na 21 %

Novela ZDPH již nebude obsahovat defi nici stavebního pozemku, ale pouze stanoví, které 
pozemky jsou při převodu (dodání) osvobozeny. Novelou dochází k zásadnímu rozšíření případů, 
kdy převod pozemku nebude od daně z přidané hodnoty osvobozen.
Osvobození je upraveno v nových ustanoveních § 56 odst. 2 a § 56 odst. 3 ZDPH. Převod pozemků 
bude od daně z přidané hodnoty osvobozen v následujících situacích:
    - není-li na pozemku zřízena stavba spojená se zemí pevným základem,
    - není-li na pozemku zřízena inženýrská síť a
    - nemůže-li být podle platného a účinného stavebního povolení nebo udělení souhlasu s pro-
vedením ohlášené stavby provedena na pozemku stavba.

Pro uplatnění osvobození musejí být všechny výše uvedené podmínky splněny současně, 
tzn. že osvobozen bude pouze převod nezastavěného pozemku bez stavebního povolení nebo 
souhlasu s provedením ohlášené stavby.

Pozemek, je-li na něm postavena stavba nebo zřízena inženýrská síť, lze i při nesplnění výše 
uvedených podmínek osvobodit po uplynu   časového testu 5 let (resp. 3 let u staveb nabytých 
do konce roku 2012) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data prvního započe   
užívání stavby, jak stanoví nový § 56 odst. 3 ZDPH.

Územní plán
Od 15. 7. 2014 lze podávat na OÚ žádos   do 5. změny územního plánu obce Doubravčice.

Ze zasedání zastupitelstva
Březnové zasedání  mj. projednalo žádos   o prominu   jednoho měsíčního nájmu v budově 

OÚ z důvodu rekonstrukce a schválilo dozorčí radu Technických služeb viz Usnesení č. 25/14 
– Zastupitelstvo schvaluje zřízení dozorčí rady Technických služeb Doubravčice a jmenuje do 
ní   p. Miroslava Hájka jako předsedu dozorčí rady, p. Jaroslava Prkna a p. Miroslava Pačesa jako 
členy dozorčí rady. 

Následující květnové zasedání schválilo podepsání smlouvy s ROP St. Čechy na poskytnu   
dotací (dostavba MŠ a komunikace k MŠ), schválilo pronájem kanalizačního a vodovodního řadu 
Technických službám Doubravčice s.r.o. či projednalo úpravu cen vodného a stočného od 1. 6. 
2014 (viz str. 9).

Za 1. polole   roku 2014 nebyla obcí vydána žádná nová vyhláška.
Veškeré zápisy  z jednání zastupitelstva jsou vždy aktuálně na obecní vývěsce u OÚ a trvale 

je naleznete na webových stránkách obce v odkazu Úřední deska.

SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ                                

Dne 9. srpna 2014 se rozhodli, 
za dohledu starosty obce v roli oddávajícího, 

říci si své ANO 
Leona Pokorná z DoubravčicLeona Pokorná z Doubravčic

a
Patrik Martínek z Dobročovic Patrik Martínek z Dobročovic  

Oběma odvážným jen to nejlepší do  života  přejí rodiče, příbuzní a kamárádi.

Věra Ouzká a Ladislav KarasVěra Ouzká a Ladislav Karas 
budou oddáni 29. srpna 2014

Gratulujeme!

Nový malý obyvatel naší obce, jménem
Kryštůfek HolubKryštůfek Holub
3630 g/52 cm

se narodil 24. dubna 2014. 
Gratulujeme šťastným rodičům 

a Kryštůfkovi přejeme jen to nejlepší!

Čabuzská trojka :o)Čabuzská trojka :o)
ve složení

Jarda Prkno - Venca Diviš - Bohouš HolubJarda Prkno - Venca Diviš - Bohouš Holub
oslaví během léta svých

40 let!40 let!
S oslavami se k nim přidají 

Míša Hercíková a Lenka CihlářováMíša Hercíková a Lenka Cihlářová roz. Hájková.

Vše nejlepší a užijte si to!
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Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu 

se v Česku uskutečnily 23. a 24. května 
2014 v rámci celoevropských voleb do 
Evropského parlamentu. V České re-
publice se volilo 21 poslanců z celkové-
ho počtu 751 evropských poslanců, 
které čeká pě  letý mandát (do roku 
2019). Volby provázela rekordně nízká 
účast – 18,2 %. V Doubravčicích jsme 
volili takto (viz výsledky).

Volby komunální 2014
Podzimní komunální volby se 

uskuteční v pátek 10. a v sobotu 11. 
října. Ve    stejném termínu se bude 
konat první kolo senátních voleb.

Volby do zastupitelstev obcí       
upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o vol-
bách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, prováděcím předpisem je 
vyhláška č. 59/2002 Sb.

Subjekty oprávněné kandidovat 
ve volbách do zastupitelstev obcí, tj. 
volební strany, taxa  vně vymezuje 
§ 20 zákona. Volební stranou podle 
zákona mohou být registrované poli-
 cké strany a poli  cká hnu   (viz § 6 

zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování 
v     poli  ckých stranách a v poli  ck-
ých hnu  ch, ve znění pozdějších předpisů), jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, 
nezávislí kandidá  , sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení poli  ckých stran nebo poli  c-
kých hnu   a nezávislých kandidátů.

Dále toto ustanovení stanoví, že poli  cká strana a poli  cké hnu   může být součás   pouze 
jedné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce; podává- li poli  cká strana a poli-
 cké hnu   kandidátní lis  nu samostatně, nemůže již být pro volby do téhož zastupitelstva obce 

součás   jiné volební strany.

Počet členů volených do zastupitelstva obce
 je v obci Doubravčice stanoven pro následující volební období na 7!

INFO k volbám: 
h  p://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx

a na webu města Český Brod h  p://www.cesbrod.cz/sec  on/volebniuskupeni 
naleznete materiály pro volební strany (kandidátní lis  ny, pe  ce, prohlášení atd.)

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE                                      www.doubravcice.cz

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

Přeji všem čtenářům krásné léto, prázdniny, dovolené a těším se opět na setkání v naší 
knihovně. I během prázdnin zůstává zachována otevírací doba v pondělí vpodvečer.

OBECNÍ KNIHOVNA                                                   www.doubravcice.cz
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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
Tomáš	Němec,	místostarosta
Martin	Rubeš,	Martina	Pačesová,	
Miroslav	Hájek,		Tomáš	Baborský
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Co je povinně potřeba 
k úspěšné kandidatuře?.pe  ční archy podepsané příslušným počtem 

voličů z dané obce (sdružení nezávislých 
kandidátů, které je neformálním uskupením).prohlášení kandidátů - vlastnoručně podep-
sáno každým z kandidátů na kandidátní lis  ně.kandidátní lis  na - ideálně s plným počtem 
kandidátů, jako je členů zastupitelstva obce.ustanovení zmocněnce a náhradníka (upra-
vuje ji § 21 zákona).kandidátní lis  ny (příp. i pe  ci)  volebních 
stran odevzdat nejpozději 66 dnů přede dnem 
voleb do zastupitelstva registračnímu úřadu 
(ten přezkoumává lis  ny)

Co je doporučeno 
k úspěšné kandidatuře?.jasný volebný program a záměry       .grafi cky jednotný styl propag. materiálů.propagace na internetu.setkání s voliči

Prezentace kandidujících subjektů ve 
volební kampani je ponechána na jejich vůli. 
Podle zákona může starosta vyhradit plochu pro 
vylepení volebních plakátů a to nejméně 10 dnů 
přede dnem voleb. Ve dny voleb je již zakázána 
volební agitace a propagace pro volební strany v 
objektu, v němž je umístěna volební místnost a 
v jeho bezprostředním okolí  (Hospoda :o)

Obec Doubravčice nabízí 
pozemek č. 342/1

cena 500,- Kč/m2

Výhodné odkoupení jen části  pozemku         
v okolí příslušné nemovitosti (chaty)!

Splátkový prodej možný.

www.doubravcice.cz
ou@doubravcice.cz

321 677 901

PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU
U LÁZNÉHO POTOKA
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V               OBECNÍM  ZPRAVODAJI Doubravčic  číslo 24, je na  tulní straně krásný obrázek historicky první 
písemně doložitelné svatby v obci, kdy oddávajícím byl starosta obce a  která se konala dne       

8. června 2013.  
 Byl jsem potěšen, že to bylo v domě, který jsme před několika léty stavěli vlastně svépo-
mocí s panem Václavem Zámostným a - tehdy jeho pomocníkem - Zdeňkem Stasiukem.  Ale jen  
proto tentokrát nepíši.  
 Vzpomínám si na jednu svatbu, která byla uzavřena v Kulturním domě v době socialismu, 
tehdejším předsedou národního výboru panem Janem Hanzlem.  To se to  ž vdávala naše sousedka 
Růženka Hamáčková a brala si za manžela Václava Vajgrta  z Vyžlovky.   V té době jsem jen tak ama-
térsky fotografoval a někdy i  svatby.   Otec zmíněné Růženky, pan Karel Hamáček, dělal poštovního 
doručovatele a když mě přis  hl při jedné veselce v Úvalech jak fo  m, tak jsem byl pozván i na tu 
jejich svatbu. 
 Na tehdejší MNV to bylo jen pár desítek kroků a tak se šlo průvodem do obřadní sině  
která byla na místě dnešní mateřské školky v prvním patře.  Obřad byl v plném proudu předseda 
pronášel připravenou řeč a já pobíhal po místnos   a hledal nejvhodnější místa pro expozice snímků.  
Vtom jsem spatřil jak na mne ženich Václav  dělá gesta abych se přiblížil. A  on mi šeptá: „Zapomněl 
jsem na kredenci snubní prstýnky“.  „Dobrá, nějak to zařídím”, říkám a jdu pomalu za oddávajícího, 
abych vyfo  l jak stojí ženich s nevěstou a davem svatebčanů. A tady šeptám zase já  oddávajícímu: 
„Honzíku, mluv než přinesu prstýnky“. Položil jsem na židli svou Flexaretu a u  kal pro prstýnky.  
Když jsem se vracel a předával je ženichovi, tak byli oba, myslím ženich i předseda, úplně zapocení. 
Jen jsem ještě stačil zaregistrovat, jak mají mít manželé spoustu dě   a vychovávat je 
pro naši lepší socialis  ckou společnost.  
 Vše tenkrát dobře dopadlo  a 
manželé spolu žili až do rozvodu.  Tehdejší 
ženich Václav žije v Českém Brodě a byl 
vyhledávaným odborným odhadcem nemo-
vitos  .   Jistě by potvrdil tento příběh.          
 Zdravím   mto všechny čtenáře  
Obecního zpravodaje              
                                                                     
                Jaroslav Stárek

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE                                    
Vodné a stočné

Od května probíhá uzavírání smluv s novým provozovatelem vodovodu, Technickými 
službami Doubravčice s.r.o. (dále jen TS). V minulém čísle zpravodaje byla uvedena fi rma IVK 
Group, ta jen však nakonec vykonává odborný dohled.

Odběratelům, majícím z minulos   již podepsanou původní smlouvu s obcí nehrozí pod-
pisem nové smlouvy s TS zdvojení plateb či něco podobného.  Nová smlouva je nutná z důvodu 
přerozdělení činnos   a vytvoření samostaného subjektu TS v rámci obce. 

V obci Doubravčice je zvoleno dvousložkové vodné (vodovod) a stočné (kanalizace). Tento 
systém zaručuje, že všichni, kteří jsou napojeni na vodovod a kanalizaci (tedy i  , kteří jsou napo-
jeni, ale neodebírají vodu, leč náklady na údržbu či případnou opravu zde jsou možné) přispívají 
na nepřímé náklady spojené s provozem vodovodu a kanalizace. 

Uvědomte si, že probíhají pravidelně revize systému, rozbory pitné a odpadní vody, odečty 
vodoměrů apod. - to vše vytváří stálé náklady. Proto jsou vhodné stálé platby, toto tedy pokrývá  
ona tzv. paušální částka, která není závislá na množství spotřebované vody či vody vypuštěné do 
kanalizace. 

Odběr vody ani po připojení není povinný (!), ale pokud máte jednou zřízeno připojení tj. 
vodoměr či vodoměrnou šachtu tzv. “pro případ nouze”, týká se vás pevná složka vodného.

Cena vodného a stočného je usměrňována státem. Možnost dvousložkového účtování vod-
ného přinesl až Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. V 
květnu bylo v obci provedeno zpracování kalkulace ceny pro vodné a stočné ve dvousložkové 
formě (cenový věstník Ministerstva fi nancí č. 01/2014).

VODNÉ A STOČNÉ V OBCI DOUBRAVČICE
     do 31. 5. 2014         od 1. 6. 2014 

vodné - pevná složka   750,- Kč/rok         352,46 Kč/rok
 - pohyblivá (množství odebrané vody) 25,30,- Kč/1m3                48,91 Kč/1m3

stočné  - pevná složka   1.440,- Kč/rok          393,12 Kč/rok
 - pohyblivá složka    11,-/19,- Kč*/1m3                     27,92 Kč/1m3                     

* Cena byla rozdílná pro chataře - chalupáře a pro trvale hlášené osoby, nyní je sjednocena.
Ceny jsou konečné, s DPH ve výši 15%.

Fakturace: 
Částku vodného zjis  te součtem pevné složky a naměřeného odběru na vodoměru (v 

případě připojení na obecní vodovodní řad, ale při “zaslepení” vodoměru tj. bez odběru z vodo-
vodního řadu, se počítá pouze pevná složka). 

Částku stočného budete znát při podpisu smlouvy, kde se vyplňuje počet osob v domácnos   
a další údaje. Zde musíte zvolit variantu odběru vody pro svou domácnost (vodovod/studna). Tj. 
pokud jste odběrateli vody z obecního vodovodního řadu, tolik m3 kolik odeberete přes vodoměr 
se vám počítá do pohyblivé složky stočného. Pokud máte jako zdroj pouze vlastní studnu (nelze 
tedy stanovit odběr vody z vodoměru) pla  te pevnou roční složku a 36 m3 krát počet členů 
domácnos   krát pohyblivá složka za rok. 

Pozn. Prům. spotřeba vody je stanovena (státem) na 36 m3 na obyvatele za rok. 
Od 1. 6 . 2014 pla   v Doubravčicích pro chataře poloviční výpočet této průměrné spotřeby, 

tedy 18 m3 na osobu a rok.
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ZAJÍMAVOSTI                

střechy 
krovy

pergoly
zahradní domky

zahradní stoly a lavice
selský nábytek venkovní

dřevěné ploty
palubkové římsy

tel. 737 189 876
vladimirturekz@seznam.cz
V. TUREK - ZVÁNOVICE

Bleší trh v KD
Na sobotu 17. května byl vyhlášen v obci Bleší trh, pořádaný v KD. Přes počáteční nedůvěru 

a malý zájem se akce nakonec nečekaně vydařila. A to dokonce tak, že byla opakována ještě 
jednou, následující sobotu. Do prodeje bylo přijato přes 200 ks věcí, od  náhradních dílů na 
motorky, přes oblečení, hračky až po šperky či knihy a většina tohoto zboží se prodala! Cel-
ková částka tržby činila cca 28.000,- Kč, návštěvnost Blešího trhu dosáhla téměř stovky zájemců. 
Bude-li organizátorům stačit čas, energie a setkají-li se se zájmem ze strany místních obyvatel, 
jsou ochotni tento trh zopakovat znovu na podzim.

Steak Haus Party
Šé  uchař hotelu Esplanade pan Jozef Žec, obyvatel naší obce, připravil na 9. května  jídelní 

menu na téma steak. Kulinářské hodování se uskutečnilo v Hospodě Doubravčice a pro velký 
úspěch byl požádán o pokračování. To proběhlo na konci června, tentokrát pod názvem Steak 
Haus Garden párty - venkovní grilování. Při účas   na těchto akcích je nutná rezervace.

Výstava Narcis v Lysé nad Labem
V dubnu 2014 jsme se v rámci stánku MAS Pošembeří prezentovali na výstavě Regiony, 

která byla součás   výstavy Narcis na výstaviš   v Lysé nad Labem.

Hradešín v pořadu Toulavá kamera!
Odvysíláno v sobotu 7.6.2014 na programu ČT 1 v 10:00 hodin.

inzerce

poskytují v rámci obce i mimo ni placené služby:

    údržba a úprava zahrad

    drobné stavební práce

    vyklízecí a úklidové práce

    úklidové práce v domácnosti a firmách

    kácení dřevin, včetně rizikového

    služby hodinového manžela

    zemní, instalatérské a elektrikářské práce

    likvidace odpadů

    rozvozy obědů

    další služby dle dohody

Ceny smluvní - dohodou dle povahy a rozsahu práce.

Kontakt:

TS Doubravčice s.r.o. 
Martin Rubeš - jednatel

tel.: 776 883 903
e-mail.: ts@doubravcice.cz

Kontakt:

TS Doubravčice s.r.o. 
Martin Rubeš - jednatel

tel.: 776 883 903
e-mail.: ts@doubravcice.cz

Technické služby Doubravčice s.r.o.
Doubravčice 94, 282 01 Český Brod 

Jednatel: Martin Rubeš

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

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

IČ: 02870991
DIČ: CZ02870991

Č. účtu: 3495574359/0800

Úřední hodiny v kanceláři OÚ:
PO 17:30 - 19:00 h
ST   7:30 - 9:00 h
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Ve školce jsme také oslavili den dě  . Počasí nám moc nepřálo, ale nenechali jsme se              
rozhodit a moc jsme si to užili.

Poslední akcí a úplně samostatnou kapitolou bylo přespávání ve školce a loučení s 
předškoláky. Tato akce se konala v pátek 20. 6. a tentokrát bych ráda začala děkováním. 

Velké díky patří panu starostovi za zajištění grilování a pitného režimu, dále panu Tláškovi, 
který obětavě griloval opravdové delikatesy, následně také rodičům, kteří projevili velkou      
krea  vitu při přípravě studeného občerstvení. 

Dojemnou čás   akce bylo samotné loučení s předškoláky a jejich pasování na školáky. 
Přejeme jim hodně úspěchů ve škole a nové fajn kamarády. Budeme jim 1. 9. držet palce a 
budeme se těšit, že nám do školky přijdou povyprávět, jak se jim jako školákům vede. Pokud by 
vás zajímalo tablo našich předškoláků, budete ho moci shlédnout v doubravčické cukrárně a na 
dveřích školky. Po této „vážnější“ chvilce se rozjela zábava dě   na hřiš   školky a rodičů u grilu. V 
podvečer se rodiny vydaly na bojovku, kde si rodiče mohli otestovat, copak se ty jejich dě  čky 
ve školce naučily. 

Další poděkování pak le   k panu Cilečkovi, který nám vyrobil placky s logem školky, k paní 
učitelce Katce, která zajis  la další dárečky pro rodiny a také Kláře Nikolaidesové, která našim 
předškolákům upekla a nazdobila úžasné perníkové medaile. Na dětech je bohužel už neuvidíte, 
protože byly krásné nejen na podhled, ale byly také výborné chuťově. 

Touto akcí jsme ofi ciálně ukončili školní rok 2013/2014 a budeme se v září těšit na stávající 
i nové školkáčky.

Všem přeji slunečné a pohodové prázdniny.
Jana Halaxová - ředitelka

MATEŘSKÁ ŠKOLKA                 http://ms.doubravcice.cz

Loučení s předškoláky

MŠ DOUBRAVKA
Doubravčice 232
282 01 Český Brod
Zřizovatel: obec Doubravčice
Typ: Příspěvková organizace

Na jednání zastupitelstva v únoru 2014 bylo schváleno zřízení technických služeb 
Doubravčice s.r.o. Majitelem je obec, jednatelem jeden ze zastupitelů. 

Technické služby Doubravčice s.r.o. je  vedena u Městského soudu v Praze, spisová zn.         
C 224654. Zapsána byla 7. dubna 2014.  Statutární orgán: jednatel Mar  n Rubeš. Dozorčí 
rada: Miroslav Hájek (předseda), Miroslav Pačes (člen), Jaroslav Prkno (člen).  Společníci: Obec 
Doubravčice.  IČ: 02870991,     DIČ: CZ02870991,     Č.účtu: 3495574359/0800
Info: Všichni členové dozorčí rady, se zřekli veškerých odměn z jejich funkcí plynoucích - viz 
zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne 20.3.2014 usnesení 25/14.

V květnu 2014 byly zřízeny webové stránky Technických služeb, odkaz naleznete také na 
webu obce www.doubravcice.cz - úřad - technické služby. Na web jsou doplňovány činnos   TS, 
nabídka služeb, povinné informace a dokumenty týkající se předmětů činnos   TS. V  sekci Vodo-
vod a kanalizace jsou např.  ke stažení  Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění od-
padových vod,  Reklamační řád dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, Cenovy vestnik 
2013-c-13, Kalkulace cen vodného a stočného...

NABÍDKA TS  - ROZVOZ OBĚDŮ V OBCI
Mimo jiné nosné ak  vity bychom se rádi předběžně ujmuli činnos   rozvozu obědů do domu. 

Obědy se budou připravovat v naší obecní Mateřské škole Doubravka, která má dostatečnou 
kapacitu na zajištění této služby. Protože navýšení početní kapacity obědů nad limit docháze-
jících dě   podléhá schválení krajem, děláme si v současné době přehled z hlediska potencionální 
poptávky u nás v obci a zároveň nabízíme tuto službu i pro občany Masojed a Š  hlic. Cíleně 
uvažujeme samozřejmě o seniorech, ale zdaleka nemusí jít jen o ně, zkrátka kdo by měl zájem. 
Cenovou kalkulaci a termíny dovozu obědů bychom vypracovali obratem, na základě poptávky.
Pokud někoho naše nabídka zaujme, může se přihlásit (předběžně, nezávazně!) k odběru obědů  
na Obecním úřadu v Doubravčicích (e-mailem, písemně, telefonicky, osobně).

Velké díky patří v tomto čísle především celému personálu Mateřské školy Doubravka. 
Kuchařce Jarmilce za vynikající a velmi chutnou stravu, vlivem které spousta dětí přišla na 
chuť jídlům, která dříve odmítala (poznatek z děkovných ód od rodičů). Hospodářce Petře 
za prvotřídní pořádek ve věcech majetkových, ale co je NEJ to je čistota celé školky. Učitelce 
Kačce za její úžasný až rodičovský přístup k dětem, nepřeberné množství nápadů, her a zábavy 
pro ně. O nic menší poděkování patří samozřejmě i naší milé paní ředitelce Janě, která se 
svého postu ujala více než výborně a celá škola pod jejím vedením jen vzkvétá. Poděkování 
patří opravdu všem a právem je zasloužené. Celoročně je naše školka předmětem zájmu jiných 
obcí. Těch, které už školku mají  i dalších, kde ji teprve budou zřizovat. Všichni mají zájem 
načerpat zkušenosti, nápady a hlavně se chtějí podívat jak vlastně vypadá školka o které se 
všude tolik mluví:-)

Rád bych celé čtveřici dam popřál krásné a slunné léto bez mráčku, nechť naberou     
spoustu sil a nápadů na další rok, neboť ten příští bude zase o třídu náročnější. At´ zůstanou 
stále takové jaké jsou, aby i v příštím roce bylo pro starostu (třeba i nového) setkání s nimi tou 
nejpříjemnější pracovní náplní jeho úřadu.

Jsem moc rád, že naše školka je centrem zábavy, her a poznání a nezapsala se do povědomí  
jen jako hrací koutek pro děti s hlídací službou, tak jak tomu – bohužel – často ve 
školkách je.                    J. Prkno, starosta obce

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

MATEŘSKÁ ŠKOLKA                 http://ms.doubravcice.cz
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Milí obyvatelé Doubravčic,

přicházím s posledním článkem o školce Doubravce v tomto školním roce. Pokusím se 
shrnout, co vše se od dubna do konce školního roku ve školce událo.

Duben byl zasvěcen Velikonocím. Rodiče 
nám 11. 4. přispěchali na pomoc, abychom s 
dětmi mohli vyzdobit vajíčka na mnoho způsobů. 
Akce se vydařila, takže si šikovní výrobci mohli 
na velikonoční svátky odnést domů spoustu krás-
ných vajíček.  

Abychom nasáli atmosféru pravých Ve-
likonoc, vypravili jsme se 15.4. do skanzenu v 
Kouřimi, kde dě   nejen zjis  ly, jak slavili Veliko-
noce naši předkové, ale také si samy vyrobily 
velikonočního beránka, kterého si pyšně odnesli 
domů. 

Rej čarodějnic  a čarodějů v tělocvičně 
školky nám uzavřel měsíc duben. 

15. 4. také proběhl ve školce zápis dě   na 
další školní rok. Vzhledem k tomu, že nám bude 
ze školky odcházet  5 předškoláků, přivítáme do 
našich řad 1. září jen 5 nových kamarádů. 

V květnu nás čekaly dvě velké akce. 27.5. 
jsme si jeli začarovat do Líbeznic k Pavlu Kožíškovi, 
který nás nejen naučil pár jednoduchých kouzel 
na představení „Škola kouzel“, ale také nás pobavil. Radimek se dokonce na chvíli stal jeho asis-
tentem, na což byl náležitě hrdý on i my ostatní. 

22.5. jsme se společně s rodiči sešli na zahradě školky při akci „Den rodin“, která spočívala ve 
společném zvelebování školkové zahrady. Na terase jsme zasázeli bylinky, které Jarmilka používá 
v kuchyni (snažíme se například zklidňovat dě   meduňkovými čaji), ta  nkové se opřeli do rýčů 
a vytvořili úžasný záhon kolem ces  čky od branky ke vchodovým dveřím. Pokusili jsme se o 
založení fazolového stanu a záhonu s dýněmi a slunečnicemi. S odstupem dvou měsíců musím 

konstatovat, že fazole 
za  m moc nerostou 
a slunečnice nám 
vyzobali ptáci. Ne-
zoufáme si však, ono 
se to všechno poddá 
a zahrada při těchto 
pokusech sama určí, 
kam co máme a 
nemáme dávat. Dě   
jako poděkování 
rodičům za takovou 
dřinu (věřte, že to 
dřina byla - navíc ten 
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den bylo přes 30°C) zahrály rodičům 
několik divadelních kusů, které 
nacvičily s paní učitelkou Katkou a 
zazpívaly pár písniček. 

Rodičům ještě touto cestou           
znovu     děkuji    za   pomoc při 
zakládání záhonků a za všechny by-
linky,  které odkopli  z  vlastní  za-
hrádky a přinesli nám je.

Na začátku června jsme se loučili s plavčicemi v Čestlicích, kam jsme jezdili na plavání. 
Většina dě   si plavání moc užívala, zejména pak 10 minut vířivky, kde se cí  ly jak rybky ve 
vodě. 

V týdnu tropických veder jsme vyrazili na jednu celodenní výpravu ke zřícenině go  ckého 
hrádku Šember, 
tam jsme si udělali 
piknik, dále dolů 
k říčce Šembeře, 
kde jsme si cachtali 
uchozené nožky. 
Některé dě   měli 
evidentně unavené i 
jiné čás   těla, takže 
došlo i na převlékání 
do náhradního 
oblečení.  V lese 
bylo opravdu 
krásně. Můžete po-
soudit sami podle 
fotek. 

Velikonoční dílna

Den rodin - budování záhonu u vchodu

Den rodin 

Plavání
v Čestlicích

Celodenní výlet 
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