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 Čerstvé pečivo, svačinové housky, párky v rohlíku, chlebíčky,
pomazánky, sýry, uzeniny
 Chlazené a mražené zboží
 Alko a nealko nápoje
 Základní sortiment drogerie
 Noviny, časopisy, pohlednice, pamětní mince a brožury obce
 Objednávky studené kuchyně (chlebíčky, jednohubky, obložené mísy)
 Výroba dárkových košů
 Prodej propan-butanových lahví (10 kg – 350 Kč, 2 kg – 100 Kč)
 Individuální objednávky zboží (24 hodin)
 Pro potřebné - nákup po telefonu a rozvoz v obci zdarma
 Zapůjčení pivních setů a výčepního zařízení
 Výdejní místo
Doubravčického zpravodaje

STAROSTA INFORMUJE

Slovo úvodem…
Veřejné prostranství, zeleň
Pokud jde o naši březnovou žádost o dotaci
v rámci akce „Akumulace dešťových vod pro
obec Doubravčice“, stále čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace. Akumulačními
nádržemi bychom řešili zadržování dešťových vod s následným využitím pro zálivku
zeleně (dřevin a travnatých ploch) před kulturním domem, zahrady mateřské školky
a fotbalového hřiště.
Informovali jsme vás také o žádostech týkajících se revitalizace zeleně. Konkrétně
se jednalo o akci „Nová liniová vegetace
v obci Doubravčice“, kterou by se měly realizovat interakční prvky nové veřejné zeleně (uliční stromořadí, skupinová výsadba
dřevin) a o akci „Revitalizace alejí v katastru obce Doubravčice“. O obou akcích bylo
podrobněji informováno v úvodnících předchozích vydáních Doubravčického zpravodaje. Oběma žádostem bylo vyhověno,
přičemž pro realizaci byla vybrána vítězná
nabídka ﬁrmy Školky Opolany s. r. o. Práce na revitalizaci zeleně by měly probíhat
od října letošního roku do léta 2021.
Od Ministerstva obrany ČR jsme taktéž získali dotaci na opravu pomníčku padlým
v 1. světové válce. Oprava proběhne v příštím roce.
Veřejné prostranství návsi za kapličkou
také obohatil pomníček věnovaný památce doubravčického rodáka Františka Nejedlého, který za své zásluhy během druhé
světové války obdržel in memoriam Československý válečný kříž 1939. O slavnostním
odhalení pomníčku se dočtete dále v tomto
čísle zpravodaje.

Komunikace a veřejné osvětlení
V září byla dokončena nová komunikace
v ulici K Jízdárně včetně veřejného osvětlení. Pokud jde o ulice Nad Lomem, K Zámkům a K Rybníčku, v době uzávěrky tohoto
čísla zpravodaje probíhal schvalovací proces
pro vydání stavebního povolení.

Chodníky
Žádost o dotaci na dostavbu chodníku v ulici Mukařovská budeme podávat na SFDI
v roce 2021 znovu, zatímco žádost o dotaci na výstavbu chodníku v ulici Úvalská jsme
aktuálně podali prostřednictvím MAS Pošembeří na IROP, prošli jsme prvním schvalovacím kolem a čekáme na rozhodnutí.

Vrty a ČOV
Aktuální novinkou v této záležitosti je zkolaudování úpravny vody. S vydáním tohoto
čísla Doubravčického zpravodaje byl také
zahájen roční zkušební provoz.

3

STAROSTA INFORMUJE
Stavební práce na rozšíření čistírny odpadních vod pokračují s tím, že kolaudace by
měla proběhnout do konce letošního roku.

Volnočasové aktivity
Největší novinkou letošního roku, pokud
jde o volnočasové aktivity, bylo červnové otevření multifunkčního hřiště v ulici
Na Vysoké mezi v blízkosti mateřské školky Doubravka. Podrobnější informace a fotograﬁe z otevření hřiště naleznete v samostatném příspěvku v tomto čísle zpravodaje.
Neméně zásadní je také získání dotace, kterou jsme obdrželi na rekonstrukci fotbalových kabin. Po ukončení fotbalové sezóny
tedy díky ní bude zahájena rekonstrukce,
která zahrne kompletní opravu budovy
TJ Sokol Doubravčice.
V této rubrice bych také moc rád poděkoval našim dobrovolným hasičům za opravu
hřiště pro nejmenší před kulturním domem
a za opravu lávky přes Šemberu, kterou
provedli ve spolupráci kozojedskou partou a s tichou vzpomínkou na hospodského Vencu.
Také bych na tomto místě rád zopakoval výzvu, zda by se našel dobrovolník, nebo dobrovolníci, kteří by měli zájem se formou založení spolku podílet na veřejných akcích.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ.

Rekonstrukce obecního úřadu
Rekonstrukce obecního úřadu, která probíhala již od roku 2019, byla oﬁciálně zakončena jeho slavnostním otevřením
za přítomnosti zástupce Krajského úřadu
Středočeského kraje.
Právě díky dotačnímu přispění od Středočeského kraje byla zmodernizována kancelář v přízemí, kde sídlí podatelna, pokladna
a funguje CzechPOINT včetně služby ověřování podpisů a listin, a byla vybudována zasedací místnost a kancelář starosty v prvním
patře. Nový kabát dostaly též chodby, schodiště, sociální zázemí a archiv.
Stavební práce v budově úřadu však prozatím pokračují, a to v knihovně (taktéž
v 1. patře), jejíž opětovné otevření očekáváme do 1. listopadu 2020.

Podporujeme
mimořádné talenty
V minulém čísle Doubravčického zpravodaje byla uveřejněna informace o zájmu obce
podpořit mimořádné talenty z řad místních
obyvatel. Těší nás projevený zájem a především to, že na základě dosavadních přihlášek už víme, že u nás máme takovéto talenty mezi sebou. A jelikož uzávěrka přijímání
přihlášek je stanovena každoročně k 30. listopadu 2020, níže výzvu opakujeme:
Vedení obce se rozhodlo ﬁnančně i jinými způsoby podpořit výrazné talenty
z Doubravčic, a to ty osoby, které nějakým
způsoben uspěly na celostátní či mezinárodní úrovni. Může se jednat o talenty bodující v oblasti kulturní i sportovní. Písemné žádosti o podporu bude obecní úřad přijímat
každým rokem vždy do konce listopadu tak,
aby případná podpora ﬁnanční mohla být
zahrnuta do rozpočtu obce pro nadcházející rok. Forma žádosti není pevně stanovena. Podmínkou pro přijetí žádosti je trvalý
pobyt v obci a prokazatelné doložení úspěchů – výsledků dotyčného (například osvědčení o bodování v reprezentačních soutěžích a vítězství v nich).

Poděkování závěrem…
Protože aktuálně vychází Doubravčický zpravodaj jen dvakrát ročně, toto číslo pokryje
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i zimní období a vánoční čas… Možná to
tedy v době vydání tohoto čísla vyzní trochu
úsměvně, ale jako vždy s koncem roku bych
rád poděkoval řadě z místních obyvatel.
Začnu svými kolegyněmi, kdy místostarostce Kristýně Holubové děkuji za pomoc při
přípravě zejména dlouhodobějších strategických a koncepčních materiálů a dotazníků, které jsou morem dnešní doby, ale také
za ochotu rozdmýchávat veřejný život v obci
organizací kulturních a společenských akcí.
Naší společné kolegyni Katce Fabianové pak
děkujeme za každodenní podporu a pomoc
v celé škále administrativních i organizačních záležitostí, se kterými se na úřadě potkáváme. Zcela jistě se tak pro nás oba stala alespoň na úřadě pravou i levou rukou.
Děkuji zastupitelům za jejich celoroční spolupráci a všem zaměstnancům Technických
služeb, kteří se potkávají s novými a stále
náročnějšími úkoly a rozšiřují tak nabídku
činností, které jsou Technické služby schopny obstarat. Mé díky patří samozřejmě také
děvčatům z mateřské školy Doubravka –
paní ředitelce, paním učitelkám a všem dalším zaměstnankyním, které pečují o naše
děti.
Nesmím zapomenout na naši účetní, paní Ivu
Pášovou, které děkuji za trpělivost a pečlivost, kterou věnuje práci pro naši obec. Některé mé díky najdete i v jiných částech tohoto zpravodaje, ale doplním ještě poděkování
všem, kteří se v tomto roce nějakým způsobem zapojili do spolupráce s obcí, například
do rekonstrukce zázemí ve dvoře obecního
úřadu, ale i dalším jednotlivcům a společnostem, kteří se podílejí na ﬁnanční anebo jiné
podpoře především veřejných akcí v naší obci.
A samozřejmě děkuji své rodině, která je
pro mne stále tou největší podporou.
Všem pak přeji za sebe i své kolegyně krásné Vánoce a hlavně pevné zdraví, ať již nás
čeká cokoli….
Jarda Prkno, starosta
Jinak stále platí, že studnicí informací
je obecní úřad.
INFORMAČNÍ SMS pro občany,
registrace a více info na
www.doubravcice.cz/sms-info.

Přání k narozeninám
Obec Doubravčice srdečně blahopřeje oslavencům kulatých a půlkulatých narozenin,
kteří budou slavit v následujících měsících,
a to:
Paní Veronice Brabcové,
Ludmile Cetlové,
Evě Čekanové,
Boženě Divišové,
Anně Dlouhé,
Miroslavě Hájkové,
Anně Roubalové
a panu Tomášovi Brettschneiderovi.
Všem doubravčickým sousedům pak přeje
krásné podzimní dny p. Cíglerová.

Vítání občánků
narozených v roce 2020 –
Přihlášky
Slavnostní vítání občánků – dětí, které
se narodily v Doubravčicích v roce 2020,
se uskuteční 6. února 2021 v sále Kulturního domu v Doubravčicích.
Přihlášky přijímá obecní úřad v Doubravčicích buď v úředních hodinách, nebo
v elektronické podobě na e-mailu:
info@doubravcice.cz.
Tiskopis pro přihlášení je k dostání v kanceláři obecního úřadu nebo je možno jej
nalézt na webových stránkách obce.
Uzávěrka přihlášek je 10. 1. 2021, podmínkou zařazení dítěte je trvalý pobyt
v Doubravčicích nejpozději k 31. 12. 2020.
Vítání se mohou výjimečně zúčastnit i děti
narozené již v roce 2019, které se například ze zdravotních důvodů, nebo pro příliš nízký věk nemohly účastnit posledního
vítání občánků, tedy v lednu 2020.
V případě nepříznivé pandemické situace
bude vítání občánků posunuto na pozdější
termín v dubnu či květnu 2021.
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Dopravní značky
Dovolujeme si upozornit na dopravní značení, které v obci máme. Na základě doporučení dopravního specialisty byly dopravní
značky obytných zón na odpovídajících místech nahrazeny pouze označením „ZÓNA“,
které upozorňuje v dané oblasti na pohyb
chodců, přednost zprava, zákaz stání a maximální rychlost 30 km/hod. Tyto dopravní
značky se vyskytují po celé obci, vždy na začátku daného úseku.
Jste si jisti, že dodržujete přednost zprava? Dáváte v ulici Ke Školce přednost vozidlům jedoucím z ulice Pod Vodárnou? A co
např. křížení ulic Na Číhadlech a Ve Svahu/
Letná?!!
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rozezníme naši kapličku, abychom
se připojili k akci

jako památku na naše předky, kteří
padli na válečných polích
v 1. světové válce.

Obec Doubravčice
• Hledá zájemce o údržbu okrasné zeleně
v obci včetně péče o pomník padlým.
• Vyzývá místní živnostníky a podnikatele,
kteří mají zájem o zveřejnění svých kontaktů v rejstříku místních ﬁrem na webu
obce, aby se nám ozvali. Ty, kteří nám již
své kontakty poskytli, prosíme o aktualizaci údajů. Věříme, že tento rejstřík může
být všestranně prospěšný…
V případě zájmu kontaktujte Obecní úřad
na adrese ou@doubravcice.cz

V severní Itálii, v městečku Rovereto na naše padlé
dodnes s úctou vzpomínají a ve výroční den našeho státu
28. října každý rok rozeznívají ve 21 hod. ZVON SVOBODY
200 údery. Jeho hlas se nese celým údolím a odráží se od
okolních hor. ZVON SVOBODY byl vyroben ze zbytků
zbraní, které zůstaly na bojištích. S výškou 3,3 m je
považován za jeden z největších funkčních zvonů světa.
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Sousedské odpoledne
u kapliky

Letos 12. září to bylo již potřetí, kdy obec
organizovala sousedské odpoledne v prostoru návsi za kapličkou. Zatímco první ročník se nesl ve znamení oslav 100 let republiky, v rámci druhého ročníku se křtila kniha
Doubravčice nad říčkou Šemberou. Třetí
ročník pak připomenul doubravčického rodáka Františka Nejedlého, kterému byl při
té příležitosti odhalen v Doubravčicích pomníček.
František Nejedlý se narodil 15. 10. 1892
v č. p. 59 jako syn dělníka Josefa Nejedlého a Anny, rozené Černé, z Doubravčic.
Zmínky o něm a jeho činnosti během druhé světové války objevil publicista Jan Psota
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při přípravě knihy Doubravčice nad Říčkou
Šemberou, který při svých pátráních v archivech zjistil, že tento náš rodák byl „v uznání vynikajících zásluh o osvobození republiky Československé armádním generálem
a ministrem národní obrany Ludvíkem Svobodou 5. května 1948 vyznamenán in memoriam Československým válečným křížem
1939“. O soukromém životě Františka Nejedlého dostupné prameny hovořily skromně, nalezena byla jen zmínka, že se oženil
7. března 1917 v Mladé Boleslavi s Alžbětou Štěpánkovou ze Sušna. Díky našim dalším pátráním v létě 2020 byly v Ústředním
vojenském archivu v Praze získány informace jak o osobním životě Františka Nejedlého,

ŽIVOT V OBCI

tak o jeho odbojové činnosti během 2. světové války. Ze soukromé sféry například to,
že byl topičem, ovdověl a měl dvě dcery.
Jeho poslední známé bydliště bylo v Mladé
Boleslavi. Evidenční karty ministerstva vnitra z roku 1946 uvádí, že přechovával zbraň
a v roce 1942 tiskl a rozmnožoval tajně letáky a noviny. Pro protiněmeckou činnost
byl v roce 1944 v Mladé Boleslavi zatčen
a od 10. 8. téhož roku vězněn. Zemřel v Dachau 23. 2. 1945, kdy tábor zachvátila tyfová epidemie.
Pomníček Františku Nejedlému měl být odhalen již v květnu 2020, ale vzhledem ke koronavirové karanténě se tato událost přesunula a stala se jedním z hlavních bodů
sousedského odpoledne. Právě tento posun
umožnil získat o našem rodákovi více informací, ale také nalezení jeho potomků, kteří měli možnost se o novém pomníčku svého
dědečka a pradědečka dozvědět a někteří
z nich se odhalení i účastnit. Pomníček, který vytvořili manželé Anna Blažková a Radim
Blažko ze Štíhlic, naleznete hned za kapličkou sv. Jiří. Součástí pamětní desky je pozlacená kopie vyznamenání, které František

Nejedlý obdržel za své odbojové aktivity.
Součástí slavnostního odhalení bylo též vystoupení Elišky Holé, která na harfu přednesla několik skladeb nastudovaných pod
vedením paní Pavly Vondráčkové Jahodové a také Kateřiny Englichové. Četbou úryvků z dobové literatury a tisku (především
nelegálního odbojového časopisu Národní osvobození) pak herec, dabér a obyvatel
Doubravčic, pan Zbyšek Pantůček, nastínil
účastníkům atmosféru doby 2. světové války, koncentračního tábora, či snahy povzbudit mysl československých občanů v době
nacistického útlaku.
Sousedské odpoledne přineslo i veselejší program, a to tradiční stánky místních
obyvatel s kulinářskými a rukodělnými výrobky. K dostání byly uzeniny, sýry, langoše, zavařeniny, domácí pečivo, cukrová vata
a celá řada dalších sladkých výtvorů. Účastníci měli možnost si zakoupit dřevěné hračky, peněženky, kabelky či háčkované hračky
a keramiku. Děti si v rámci dílniček mohly vyrobit vyznamenání, brož, či loutku,
u doubravčických dobrovolných hasičů pak
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mohly zkusit svou šikovnost v podobě porážení lahví proudem vody. Na podiu vystoupili Holokrci s Milanem Pitkinem, ALE
Band, EMMA a PappaJoe. Tradiční součástí slavností se stalo také vyhlášení výsledků estetické komise, která se letos zaměřila
na zkrášlování předzahrádek. Toto téma reagovalo na výzvu starosty obce, který nabídl pomoc všem místním, kteří přispějí k hezčímu vzhledu obce například tím, že upraví
nevzhledný prostor (vlastní, či obecní) před
svými ploty, a to dovezením kačírku, štěrku
či zeminy, nebo naopak odvezením výkopků
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a podobně. Jsme rádi, že tato výzva se shledala s velkým zájmem a že díky této péči
o předzahrádky bylo výherce z čeho vybírat.
Počasí jako prozatím vždy mimořádně přálo a sousedské odpoledne se povedlo. Věříme, že tomu tak bude i napřesrok, kdy obec
oslaví výročí 690 let od svého založení. Sousedské odpoledne se tak ponese v duchu
těchto oslav a my vás na něj již nyní zveme.
Text: Kristýna Holubová
Foto: Silvia Lešikarová, Eva Pačesová,
Kateřina Fabianová a Ivana Matějková.

VZPOMÍNKA

Samospádný vodovod
K tomuto tématu začnu poněkud netradičně. Na přelomu minulého a tohoto roku jsme
v našich médiích téměř každý den byli informováni o obrovských ničivých požárech v Austrálii. Vedly se různé spekulace o jejich vzniku
a hlavně jejich každodenním šíření. Nakonec
bylo přijato, že požáry rozšiřují ptáci. Ti přenáší žhavé větve v zobáku či pařátech na další
místa. Na ohořelých plochách pak sbírají potravu. A když pak Australané provedli snímkování spálených ploch pomocí dronů, odkryl se jim
pohled na rozsáhlé rozvinuté sítě zavlažovacích kanálů vybudovaných jejich praobyvateli.
A tak jsem přišel na myšlenku, jak by asi vypadal takový pohled (myšleno s nadsázkou)
na Doubravčice ještě před zavedením elektřiny do obce.
Vzpomínám si totiž na samospádný vodovod
který musel být vybudován Doubravčickými
občany někdy před rokem 1930. Zdrojem byl
dostatečně bohatý pramen vody na pozemku
bývalé pastoušky. V knize Doubravčice nad říčkou Šemberou na str. 34 označen jako obecní studánka.
Voda z pramene tryskala na povrch a tvořila
potůček který vedl nejdříve příkopem a někde
u domu pana Červinky naproti kovárně přecházel pod komunikací na levou stranu vozovky a pokračoval přes palouk kde je dnes prodejna potravin a dětské hřiště do svodnice
z Močidla a dále k lesu.
Zmíněný vodovod byl vybudován z dobře vypálených drenážních trubek, pokládaných
převážně v příkopě v nezamrzající hloubce,
již od pramene, vyrobených nejspíše v cihelně pana Šeráka v Hradešíně, nebo v cihelně
ve Vrátkově. Toto podzemní potrubí kopírovalo komunikaci podle informací našich předků
až do fořtovny k Vrátkovu. Neměřil jsem vzdálenost, ale ta délka je kolem 3 až 4 km.
Prvním odběratelem této vody byla kovárna pana Bašteckého. Předpokládám, že využití našla u pana Kroupy, u Jaroslava Košíka a v dalších staveních po trase. Vzpomínám,
že na parcele hajného Antonína Stárka byla
vyhloubena čtvercová studna, která se plnila
touto vodou a pokračovala do hájenky pana
Duška. No a dále, jak pověst říká, až do fořtovny k Vrátkovu. Ten výškový rozdíl mezi pramenem a uživateli je stále klesající, a tak voda
tekla samospádem.

Později po elektriﬁkaci obce byla nad pramenem postavena vodárna s tlakovou nádrží
a proveden klasický vodovod ocelovými trubkami. Tentokrát ale od pramene směrem k jihu
na Močidlo. Jeho užití ještě dnešní občané,
zde žijící, jistě pamatují. Rozvod této vodovodní sítě vedl až do našeho domu čp. 36. I tento vodovod zdolal zub času, a i přes nějakou
údržbu vlastně zanikl. Na tuto vodovodní síť
jistě přišli současní budovatelé vodovodu a kanalizace v obci.
Pro úplnost ještě dodávám, že na Návsi byl
rovněž rozvod vody. Vodárna byla postavena
na obecním pozemku v rohu parcel pana Šámala (dnes Dáši Hromádkové) a pana Borovičky. Více by mohl upřesnit jistě pan Mirek Hájek
nebo někteří další pamětníci. Je velká škoda
že se nenašla kronika obce, jistě se v ní o tomto unikátním vodovodu píše.
Přejme si, aby dnešní vodovodní dílo budované v Doubravčicích mělo vždy dostatek vody
a vydrželo alespoň sto let.
Barevný a pohodový podzim
přeje Jarda Stárek

Hernička pro nejmenší
Milé maminky, milí tatínkové,
převzala jsem po paní Kristýně Holubové v Dokolečku z. s. herničku pro nejmenší
děti a ráda bych vás do ní pozvala. Scházíme se na adrese Slunečná 72 každé PONDĚLÍ od 9:30 do 11:30 hod.
Společně malujeme, tvoříme, cvičíme, tancujeme a hrajeme si. Součástí prostor je WC,
umyvadlo a místo pro uvaření čaje či kávy.
Kdo se bude chtít přidat, zavolejte, nebo
napište SMS (tel. 728 030 839, renata.kulvejtova@dokolecka.cz). Snad již od října
pak budeme v novém prostoru. (Další info
na www.dokolecka.cz nebo na facebooku).
Velice prosím, buďte ohleduplní a choďte
do Herničky pouze zdraví (v případě nemoci by nemohla probíhat). Budu také ráda,
když se ke mně někdo přidá, aby i v mé nepřítomnosti mohla Hernička fungovat.
Přeji všem krásné babí léto a moc se na vás
těším!
Renata Kulvejtová
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ŽIVOT V OBCI

Slavnostní otevení
multifunkního hišt
Nové multifunkční hřiště v ulici Na Vysoké
mezi přivítalo své první návštěvníky symbolicky na den dětí, 1. 6. 2020. Situace byla
do poslední chvíle nejistá, ale díky uvolnění
koronavirových opatření a především díky
dokončení posledních prací ze strany pracovníků Hřiště.cz, s. r. o. (s posledními montážemi ﬁnalizovali až v den otevření), se vše
zdařilo a jako na objednávku vyšlo i slunečné počasí.
Hřiště, jak již většina obyvatel Doubravčic
měla možnost zjistit, nabízí takovou skladbu herních prvků a stanovišť, aby zde našly vyžití jak malé, tak starší děti, ale mohli
se zapojit i jejich rodiče.
Hřiště je otevřeno každý den od 8:30
do 20:00 hodin, v zimní sezóně se pak počítá
s otevírací dobou od 10:00 do 16:00 hodin.
Po uvedené otevírací době je hřiště zkontrolováno, uklizeny odpadky a uzamčeno. Otevírací doba i návštěvní řád hřiště (ve kterém
lze nalézt například pro jaké věkové/váhové kategorie jsou hrací prvky určeny či jaká
pravidla na hřišti dodržovat) byla stanovena především s ohledem na zdraví a bezpečnost dětí a ochranu majetku obce.
Bohužel, hned od prvního dne, kdy bylo hřiště otevřeno, byly zaznamenány případy, kdy
děti lámaly větve, lezly na oplocení, záměrně ničily trasy boulodráhy pro kola, či dokonce bylo spatřeno dítko, jak močí na tartan apod., a to i za přítomnosti svých rodičů.
V několika případech také po uzamčení hřiště děti plot přelézaly a páčily zevnitř bránu, kterou pak bylo možno se na hřiště dostat i přes uzamčení.

Samozřejmě si je obec jako zřizovatel vědoma toho, že v letních měsících, kdy je vidět
i v pozdnějších večerních hodinách, se nabízí
delší otevírací doba, ale vzhledem k požadavkům bezpečnosti, pořádku, ale i s respektem
k sousedům hřiště, tedy majitelům přiléhajících nemovitostí, kteří obci při budování hřiště vycházeli vstříc a kteří celodenně provoz
hřiště zažívají v nejtěsnější blízkosti, prosíme
o toleranci a dodržování jak zmíněného návštěvního řádu, tak otevírací doby hřiště.
Naše hřiště nemá v okolí obdobu, má sloužit
ke sportu a trávení společného času dětí a rodičů pohybovými aktivitami a neradi bychom,
aby se stalo místem nočního sdružování a odpadkovým košem. I z těchto důvodů dojde
v dohledné době také k instalaci kamer pro
monitoring bezpečnosti a pořádku v areálu.
Prosíme tímto všechny, kteří hřiště využívají, a to zejména rodiče, aby na své děti dohlíželi, dávali na ně pozor a vedli je k opatrnosti, ohleduplnosti a pořádku, aby nové
hřiště dlouho vydrželo a mohli jsme se z něj
co nejdelší dobu radovat.
Každopádně nás velmi těší zájem a pozitivní reakce, které od návštěvníků obec dostává. Děkujeme všem, kteří nejen k vybudování hřiště přispěli (zejména TS Doubravčice,
SDH Doubravčice), ale i těm, kterým prostředí hřiště není lhostejné a kteří pomáhají například s úklidem, či zapůjčením sportovních
potřeb dětem.
Děkujeme všem návštěvníkům za pochopení a přejeme příjemné sportovní zážitky!
Text: Kristýna Holubová
a foto: Kateřina Fabianová
V brzké době se můžete těšit na otevření
stánku s občerstvením vedle nového multifunkčního hřiště.
Otevřen bude v odpoledních hodinách
vždy podle počasí. V nabídce budou teplé i studené nápoje a něco malého na zub.
Těší se na vás Červenkovi,
kteří zároveň děkují obci a Technickým
službám za pomoc při vybudování stánku.
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Činnost dobrovolných
hasi! Doubravice
Během jara a léta jsme se zúčastnili několika brigád, máme nové hasičské auto, a také
jsme přešli z dobrovolných hasičů Kolín
k 5. okrsku na Prahu-východ, kde se sdružují téměř všechny vesnice na Praze-východ.
Aktivně se účastníme všech schůzí dobrovolných hasičů Praha-východ, a také se pravidelně každý měsíc scházíme. Během Covidu-19 jsme rozdávali dezinfekce a roušky,
které přichystala obec pro svoje občany.
Rovněž jsme pomáhali s likvidací vosích a sršních hnízd v mateřské škole, kam nás zavolaly paní učitelky, a také s novým multifunkčním hřištěm.
Těšili jsme se jako každý rok na naši akci pálení čarodějnic, ale bohužel se tento rok nekonala kvůli Covidu-19 a tím vzniklé epidemiologické situaci. Nicméně na Osičinách
zůstalo dřevo, které jsme museli spálit.
Takže v rámci cvičení jsme vyrazili, nabrali
do cisterny vodu, a až na pár technických závad, jsme za pomocí bagru od našeho člena
Romana Tláška a našeho hasičského auta,
všechno spálili a uklidili. Naše „Máňa“ alias
hasičské auto nepřežila a padla za vlast v ostré bojové akci.
Další akcí, které jsme se zúčastnili, byla stavba nové lávky do Kozojed. Jak víte, lávka už
byla ve velmi špatném stavu, a proto jsme
ve spolupráci se sousedy z Kozojed nové lávce pomohli na svět. Počasí nám sice moc nevyšlo, ale jak mnozí z vás jistě zaregistrovali,
nová lávka stojí.
Také bychom rádi zmínili naše nové hasičské auto od dobrovolných hasičů z Koloděj.
Děkujeme jim za snahu pomoct nám, jako

jejich novým kolegům. Avie se v současnosti nachází ve ﬁrmě SICAR, které tímto chceme velmi poděkovat za jejich dobrovolný
příspěvek ve formě nového vybavení našeho auta. Věříme, že nám bude sloužit dlouho a dobře.
Zatím naší poslední akcí byla oprava dětského hřiště před kulturním domem, které
potřebovalo zpevnit, a také drobné úpravy
jako je výměna písku a různé maličkosti.
Ještě jednou chceme poděkovat našim sponzorům, ale také lidem, kteří nás podporují.
Speciální díky patří naší obci a našemu starostovi Jardovi Prknovi, který nás podporuje
a účastní se všech akcí společně s námi.
Těšíme se na podzim, který nám určitě
umožní dělat další akce a brigády zejména
pro vás. Chystáme také už dlouho zmiňovanou železnou neděli.
Přejeme vám krásný zbytek léta a pěkný
podzim a konec roku
Za SDH Doubravčice
Hedvika Křišťová Mojžíšová
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KNIHOVNA

Knihovna
Milí čtenáři (I TI BUDOUCÍ) Doubravčické
knihovny,
v době koronavirové byla knihovna uzavřená, ale stále se pracovalo na jejím rozvoji. Momentálně v knihovně probíhá rekonstrukce. Pokud půjde vše podle plánů, bude
otevřena od 1. listopadu. Dočkáte se krásně upraveného prostoru, který bude vhodný nejen ke čtení, ale i dalším (klidným) aktivitám.
Dne 17. 7. 2020 proběhlo vyklízení knihovny s dobrovolníky a zároveň dorazily zástupkyně kmenové knihovny v Kutné Hoře
z oddělení regionálních služeb knihovnám
paní Lenka Frankovicová a paní Mgr. Kateřina Mizlerová. Dámy probraly knižní fond,
část knih si odvezly a pracují na jejich zaevidování do systému Tritius, nových obalech
a lepení čárových kódů. Velice si vážím podpory knihovny v Kutné Hoře, protože odvádí ohromné množství práce! Dobrovolníci
Eliška Pokorná a Tereza Pithartová s dětmi Šimonkem, Beruškou, Madlenkou a Jonášem, pomáhali jako o život s vynášením
a tříděním knih a zapojila se i fenka ridgebecka Sukie (ta nás rozveselovala). Všichni
pracovali tak pilně a intenzivně, že se mi nepovedlo spravedlivě vybrat vítěze v soutěži o kilo Tismických klobás. Odměnu si tedy
rozdělili mezi sebou. Fenka Sukie je chtěla
jen pro sebe, ale měla smůlu.
Také děkuji panu starostovi za vstřícnost
a rychlé a operativní řešení situace, kdy
kvůli lokální epidemii koronaviru na Kutnohorsku, nebylo možné odvézt všechny knihy do kmenové knihovny. Celá akce

Knihovna je v rekonstrukci, doufáme, že bude
otevřená 1. listopadu.
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Zleva: dámy z oddělení regionálních služeb
knihovnám v Kutné Hoře paní Lenka Frankovicová a paní Mgr. Kateřina Mizlerová, dobrovolníci a výherci půl kila Tismických klobásek
Tereze Pithartová, Jonáš a Madlenka

s vyklízením knihovny málem zkrachovala,
naštěstí nám umožnil knihy složit v zasedací
místnosti OU. A poslední poděkování patří
Technickým službám Doubravčice za pomoc
při stěhování těžkého nábytku.
Co všechno bude v knihovně nového:
• Čtyři nové počítače s přístupem na internet. V současnosti řeším s nadací Techsoup dar programů pro knihovnu. Pokud
se vše zadaří, mohly by zde běžet programy od ﬁrmy Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrátor atd…), dále sada Ofﬁce
od Microsoftu atd.
• Projektor a plátno
• Nové stoly a židle
• Sedací vaky a prostor na koberci pro nejmenší
• Částečně obměněný knižní fond
• Oddělení s komiksy pro děti i dospělé
(zatím jen mini, ale doufám, že se časem
rozroste)
• Počítačový systém Tritius, takže bude
možné vybírat si knížky v teple domova.
Od ledna se pak můžete těšit na:
• Kroužek hráčů počítačové hry Minecraft – tímto se obracím rovnou na čtenáře Zpravodaje, zda by se nenašli sponzoři, kteří by na zakoupení Minecraftů
přispěli. (Hra Minecraft je doporučená
společností Scio, rozvíjí nejen dětský intelekt).

KNIHOVNA
• Kroužek předčtenářské gramotnosti, kde
by se předškoláci i předškolkáčci seznamovali se světem knížek.
Děkujeme paní Krásové za darované knížky do knihovny. Obzvlášť za tituly z ediční řady Stopy hrůzy – knížky z této edice
se čtou za dlouhých zimních večerů na jeden nádech!
Po rekonstrukci se přijďte podívat
Markéta Holá Mišková

OŽIVME KNIHOVNU
Knihovna by neměla být jen místem, kde se
potichu čtou nudné knihy. Měla by být místem, kde můžete zažít i dobrodružství. Naším velkým vzorem je Flynn Carsen, ze začátku obyčejný a nudný knihovník…
Knihovna by měla splňovat i společenskou
funkci. Podporovat kulturní dění, vzdělávací a komunitní aktivity. A proto otevíráme
a nabízíme prostor knihovny. Ta není velká,
ale můžeme ji společně probudit k životu.

SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ
KNIHOVNY
14.11. od 15 h

POJĎME SPOLU ZA KNÍŽKOU!
V rámci slavnostního otevření Vám
nabízíme čtení, jak pro malé, tak velké
všech věkových kategoriích.

Od 15 hodin
Vás Vendulka
zve za knížkou
„Hejkalka“ od
Petry Martiškové
a Terezy Heike.
Vendulka ráda čte
dětem pohádkové
příběhy. Hrozně ji
to baví a chce se
s vámi o to podělit! Ona
je i hraje. Čteme si a hrajeme si příběh. Stáváme
se postavami knížky.

u
knížk
Zažít át se číst!
b
e
N
azii
jinak. svou fant za
t
i
m
j
Zapo vypravěče
a jít s říběhem.
p

A DALŠÍ PŘEKVAPENÍ!!!

Od 16 hodin „Život plný kotrmelců“ knížka
vzpomínek Jiřiny Steimarové.
• Vrátili jste se z cest a chcete se svými zážitky seznámit ostatní?
• Dokážete ostatní naučit, jak poskytnout
první pomoc?
• Máte nápady ke kutění a tvoření?
• Chcete hrát stolní hry?
• Chtěli byste se setkat se stejně založenými čtenáři a založit třeba klub čtenářů
Agathy Christie?
• Chcete seznámit předškoláčky s knížkami?
• Máte nápad na zajímavý kroužek?
• Nebo něco jiného, co se v prostoru
knihovny dá dělat?
Knihovna se na vás těší:
knihovna.doubravcice@seznam.cz
P. S. Akce v knihovně by neměly ohrožovat
knížky a být zbytečně hlučné

Moje babička napsala knížku o svém životě
a moje maminka hrozně krásně vypráví.
Interaktivní čtení s herečkou Evelynou Steimarovou a její dcerou Vendulkou Burger-Budi-i
lovou o divadle, o ﬁlmu a o nelehkém životě
plném kotrmelců.
O Národním di-i
vadle, o slavných
hercích a herečkách, o třech
krásných ženách
ze slavného
rodu Vendelína
Budila. (vnučka,
pravnučka a prapravnučka).
Doubravčická knihovna vřele zve 12. 12. 2020
od 18.00 na besedu s kronikářem a publii
cistou Janem Psotou z Hradešína
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PODNIKATELÉ V OBCI

PŘEDSTAVUJEME PODNIKATELE V OBCI
V dnešním čísle Doubravčického zpravodaje
představujeme Petru Dolákovou – NEEDLEWORK. Petře, která se specializuje na auto
a moto čalounictví, jsme položili několik
otázek.
Jak ses vlastně k autočalounictví dostala?
Bylo to vždycky tvé přání, nebo to bylo víceméně náhodou?
Jsem vyučená aranžérka a 10 let jsem se věnovala květinám a dekoracím. Nikdy jsem
nešila a k šití ani nijak zvlášť netíhla. Bavilo
mne dekorování. Až na mateřské dovolené
se mi dostal do rukou ošoupaný volant a výzva, jestli bych ho nechtěla zkusit nově očalounit. Po čtrnácti dnech vztekání se mi to
nějak podařilo a na to konto se začaly objevovat podobné zakázky. Čalounit jsem začala tedy volanty a prodřené sedačky do auta.
Jaké byly tvé začátky už v profesi?
Na začátku jsem šila v ložnici na obyčejném
kufříkovém šicím stroji. Postupně jsem zjišťovala, že by to mohla být opravdu má další profesní cesta. Pořídila jsem si tedy lepší
šicí stroj, průmyslový a začala si zjišťovat informace z oboru, co vlastně autočalounictví
obnáší. Po čase jsem pak začala opravovat
části interiérů vozů, jako jsou loketky, palubky či řadičky…
A co zákazníci, jak si tě našli?
Celkem rychle jsem se dostala do kontaktu
s lidmi, kteří se autům věnují, a přišla zakázka na přečalounění celého interiéru auta.
Spokojení zákazníci o mně pověděli dál
a na práci si nemohu stěžovat.

Kde momentálně NEEDLEWORK sídlí, pracuješ sama a na co se specializuješ?
Mám dílnu přímo v Doubravčicích, pracuji
sama a žádné rozšíření provozu zatím neplánuji. Jsem schopná přečalounit celé interiéry vozů, ale čalouním například i moto
a cyklosedla. Už se mi dostala do ruky i krycí
plachta na lodě a mohu na zakázku vyrobit
i pelíšky a matrace pro psí mazlíčky.
Jak fyzicky náročná je tvá práce?
Možná se to nezdá, ale opravdu hodně. Každý vidí především ušití potahu… ale už začátek není vůbec jednoduchý, sedačka se musí
demontovat, rozčalounit, kdy nesmím zapomenout i na sejmuté plastové součásti a musím je pečlivě schovat. Pak následuje šití, což
je ta snazší část. Nejnáročnější je pak natažení ušitého čalounění na sedačku, které
mne stojí nejvíc sil. Pak se vše musí znovu
správně smontovat včetně všech plastových
částí. Kdybych byla chlap, věřím, že práce by
mi šla především v té natahovací, silové části
rozhodně rychleji.
Sleduješ v oboru nějaké trendy? Máš možnost se někde poradit a načerpat nové informace?
Snažím se čerpat z internetu a mám dodavatele, kteří jsou ochotni mi poradit například ohledně dostupnosti materiálů. Sleduji
hlavně různé zajímavé materiálové a barevné kombinace. V tom se u mě projevuje už
i jakási profesionální deformace, takže při
všech možných příležitostech okukuji, jaké
kdo má v autě čalounění…
Jak postupuješ v případě
zpracování zakázky? Šiješ
přesně podle požadavku,
nebo máš i volnou ruku?
Většinou je to tak, že zákazník mi nastíní svou představu, na místě mu ukážu vzorky kůží a koženek
a spolu něco vybereme. Načrtnu mu také možné varianty provedení, které pak
nejčastěji posílám mailem
zákazníkovi k výběru. Jsem
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moc ráda, že jsem se dostala do fáze, kdy mi většinou
zákazník v menší, či větší
míře ponechá volnou ruku
a třeba jen sdělí barvu svého
auta a jakou barevnou představu by měl. Zbytek je pak
na mně. A právě to mě baví,
to je největší výzva a pocta –
udělat celý interiér auta od stínítek přes
středový box až po sedačky a to od návrhu
až k předání.
Setkala ses během své práce s nějakými
komplikacemi? Nebo obecněji – co je pro
tebe složité…?
Obecně je asi vždy složité čalounit volant
pravou kůží. Stane se, že se někdy nedaří a předělávám práci i několikrát, dokud
sama nejsem spokojená. To už pak není vůbec o výdělku… Některé zakázky musím
dokonce předem i odříct, protože jsou pro
mne technicky a fyzicky příliš náročné. Jsem
na vše sama a některé zakázky jsou prostě
obtížné v jednom člověku zrealizovat, a obzvlášť pro ženu. Ale i tak mi tento způsob
práce i tempo vyhovuje a neměnila bych.

Jaký je tvůj cíl, nebo meta,
které bych v pracovní oblasti chtěla dosáhnout?
Můj cíl není nijak zvláštní,
ráda bych se i dále zdokonalovala. Není totiž moc odborných platforem, veletrhů a podobně, které by mi
mohly pomoci se posouvat dále. Je to vše
o praxi. Některé věci nejdou načíst, člověk
se musí učit zkušeností z vlastní praxe a vše
si osahat. Krátce jsem zkusila pracovat v čalounické ﬁrmě a potěšilo mne, že postupy
a techniky tam používané, nebyly odlišné
od těch, které jsem se naučila jako samouk.
Každopádně bych i nadále byla ráda, když
se budou spokojení zákazníci vracet, to je
pro mne nejdůležitější, to pak cítím, že moje
práce má smysl.
Děkujeme za rozhovor, přejeme, ať se i nadále daří a ještě doplníme, že Petru a její
práci lze nalézt na Facebooku Auto-Moto
Čalounictví 86.
Text: Kristýna Holubová,
Foto: Archiv Petry Dolákové.

Technické služby
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776 053 552,
ts.deponie@doubravcice.cz
Technicke sluzby Doubravcice, www.ts.doubravcice
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 Dovoz vody
 Odvoz odpadních vod
(jímky / fekál)

 Čištění čerpacích
(odpadních) jímek
 Tlakové čištění
kanalizace recyklačním
vo
ozem Kaiser

Stavební práce,
rekonstrukce
VODA – PLYN – TOPENÍ –
KANALIZACE
Strojní čištění kanalizace
Pavel Kouřimský
Doubravčice
K Jízdárně 289
pavel.kourimsky@seznam.cz
tel.: 608 713 164

Tomáš Rychta - Štíhlice

tel.: 604 414 916
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Po stopách malíře Otakara Moravce
Putování z Doubravčic na Šember spojené s olejomalbou v plenéru u říčky Šembery s malířkou Zdeňkou Zemanovou a vyprávěním spisovatele Jana Psoty proběhlo
ve dnech 23. a 24. května 2020. Počasí nám
nebylo příliš nakloněné, takže se zúčastnili jen ti nejodolnější a nejodvážnější výletníci a malíři.
Akce se skládala ze dvou částí - z komentované vycházky se spisovatelem Janem Psotou a malby romantického údolí říčky Šembery. V sobotu i v neděli v 9.00 jsme se sešli
u kapličky, kde Jan Psota zahájil komentovanou vycházku. Kvůli koronavirovým opatřením a povinným rouškám jsme vypadali jako bandité chystající se na zteč hradu
Šember.
Vycházka vedla kolem roubenky Na Návsi,
dále přes Čihadla, kolem cukrářství u Bártů a do údolí k Láznému potoku. U Lázného potoka na výletníky čekalo další občerstvení v hospodě na mýtince U Šoňáka,
kde teplé nápoje a polévka všechny rozehřála. Osvěžení poutníci se vydali na výstup do kopce k místu kde stával hrádek
Šember, pak dále k rozcestí Na Zámkách

a Lichtenštejnskému kameni. A zde se sobotní a nedělní vycházka lišila – sobotní výletníci šli zpátky do Doubravčic, nedělní k lávce
dr. Vacka u říčky Šembery. V průběhu cesty si
výletníci mohli prohlédnout a osahat historické mince. Klobouk dolů před Janem Psotou, protože jsme se dozvěděli neuvěřitelně
mnoho poutavých informací a příběhů! Moc
mu tímto děkuji, protože celou akci dělal ve
svém volném čase a zdarma!
Malování se kvůli špatnému počasí v sobotu
uskutečnilo v KD podle aktuálních fotograﬁí údolí říčky Šembery. Malíře vedla úžasná
Zdeňka Zemanová, pod jejím klidným vedením vznikla spousta nádherných obrazů. Olejomalba je technika, která má mnoho možností a pokud víte jak na ni, je jednodušší než
akryl nebo tempery, protože barvy hned nezasychají. Při pohledu na déšť venku jsme si
libovali, že je príma malovat schovaní pod
střechou. Děkuji panu starostovi, Jardovi Prknovi, který nám rychle a operativně umožnil
kvůli špatnému počasí malovat v KD.
Nedělní malování bylo naprosto úžasné
a jedinečné! Po náročném přesunu stojanů
a barev jsme konečně malovali v plenéru.
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Základna byla u lávky dr. Vacka, malíři a malířky se rozpustili i do okolního lesa. Říčka
Šembera nám krásně šuměla, barvy voněly
a slunce skrz listy dělalo na vodě nádherné
obrazce. Tvůrčí energie tryskala. Pili jsme vychlazené nápoje z říčky Šembery. Kdo měl
hlad mohl si doběhnout na jídlo do lesní
hospůdky U Šoňáka, užívali jsme si, že nemusíme mít roušky. Když se zatáhlo byla poměrně zima a ti nejchytřejší malíři dorazili v zimním oblečení – bohužel nebyla jsem
mezi nimi. Vzniklo mnoho překrásných obrazů.

Děkuji Zdeňce Zemanové, že i přes nepřízeň
počasí byla milá a trpělivá. Ukázala nám, že
olejomalby se nikdo bát nemusí a nabila nás
tvůrčí energií.
Pokud vše vyjde jak má, rádi bychom v zimě
uspořádali v knihovně výstavu obrazů vzniklých, nebo inspirovaných touto akcí.
Pokud byste měl někdo chuť si jen tak
u Šembery v plenéru zamalovat, napište na
e-mail: knihovna.doubravcice@seznam.cz.
Markéta Holá Mišková

Kachní odysea
Vážení čtenáři zpravodaje,
chtěla bych se s vámi podělit o zážitky, které
se udály na rybníku Močidlo.
Začalo to v předjaří a na jaře. Svět sice začala pohlcovat pandemie a nepříjemná omezení, ale na našem rybníčku začínal nový život. Předcházely tomu bouřlivé a vášnivé
námluvy kachny březňačky.
Ještě před tím jim sousedi Milan a Daniela
vybudovali krásné hnízdiště, které je více inspirovalo. Poté kachnu nebylo vidět, pouze
kačeři střežili.
Zanedlouho se objevila na rybníčku malá
káčátka, hemžící se jako myšky. Matka je
bedlivě střežila a chránila, přesto však nakonec zůstala z jedenácti jen čtyři káčátka.
Byla velice čilá a dovádivá. Jak rostla, potřebovala vyjít z vody na pevninu a to byl problém. Vysoké betonové ohrazení to káčatům neumožňovalo.
Daniela s Milanem vyrobili mini ostrůvek
s drnem trávy a umístili ho mezi rostoucí
orobinec. Bylo to pro ně malé zátiší. Manžel vymyslel a vyrobil větší umělý ostrůvek,
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který tam poté společně s hochy z TS (Lubošové, Dáňa a Petr) nainstalovali.
K velkému překvapení, první, kdo navštívil ostrůvek byl králík (možná to byl zajíc).
Jak záhadně se tam objevil, tak také zmizel. Smutné bylo, že druhý den byl nalezen
na hladině rybníka bez známky života.
Až po týdnu osídlila ostrůvek káčátka. To už
byla velká, měla dostatečně vyvinutá křídla a připravovala se na první lety. První káče
při vzletu dopadlo na zahrádku hned k sousedce paní Zorce. Druhý den přilétlo k nám
na dvorek a procházelo se po chodníčku.
Další lety káčat se dařily a koncem července odlétala a zase přilétala se nazobat ovesných vloček.
Bylo to takové zpestření života na Močidle.
Každý, kdo šel kolem, tak se zastavil a hleděl na kačky jak dovádějí.
Doufám, že nezapomenou na své rodiště
a příští rok zde vyvedou zase své potomky. Mimochodem, ta nejmenší je kačenka
„Káťa“. Přilétá pravidelně se nazobat a pobýt na ostrůvku.
Marie Pačesová

ROZHOVOR

DOUBRAVČICKÝ
KAMENOVIRUS
Někteří z vás si možná všimli barevných
kamenů vystavených na parapetech oken
nebo za ploty v doubravčických zahrádkách,
jiní vědí, že jsou výsledkem pátrání při hře,
která u nás během karantény vznikla a někteří dokonce hru aktivně hráli, či se na jejim rozvoji podíleli. Trochu více se o této aktivitě pojďme dozvědět od iniciátorky hry
Věrky Zajíčkové.
Jak a kdy myšlenka této hry vznikla?
Tato hra vznikla jako nouzovka během karantény kvůli koronaviru. Když jsem doma
slyšela od svých dětí asi po sté větu „mami,
já se nudím“, tak jsem pomyslela, kolik kamarádů a rodičů asi tuhle větu slyší také,
a začala jsem přemýšlet, co s tím.
Vzpoměla jsem si, jak nám babička vyprávěla o tom, že děti hledají v parku kameny
a řádně myšlenku rozvinula.
Má dcera Anička (toho času o berlích) pro
mě byla velkou inspirací, neboť nemohla běhat ani moc chodit, takže jsem potřebovala vymyslet něco statického… malování kamenů… a můj syn Miki, věčně plný elánu,
byl mou inspirací číslo dvě… schovávačka
po výškách i pod kořeny… Do startu bylo
vloženo 5 malovaných kamenů, přičemž
ke každému stanovišti hledače nasměruje,
pokud možno, veršovaná indície (ano, i rodiče se vyřádí). A tak vznikl kamenovirus.
Název kamenovirus je ohromně výstižný,
neméně výstižný je i dovětek „společensky
izolovaná hra“…, kdo na ně přišel? Můžeš
nám přesněji přiblížit pravidla?
Jelikož to vypadalo, že se karantény jen tak
nezbavíme, tak k tomu postupně vznikala
pravidla, která jsou teď již ustálená a jsou
velmi jednoduchá. Sousedé Terka, Honza
a Klára byli dobrou oporou: Klára vymyslela
tabulku, která je stále na webových stránkách Kamenoviru a napomáhá díky veršovaným indiciím v orientaci, kde vůbec místa
s kameny hledat. Honza zase vytvořil zmíněné webové stránky, a od něho je i název „společensky izolovaná hra“. Stránky

pro mě byly ulehčením, protože jsem předtím každý večer rozesílala zájemcům o hru
emaily s informacemi o nových stanovištích.
Ta vznikala díky přispění všech hráčů každodenně, tedy bylo stále co aktualizovat
a doplňovat. Terka pak byla jakýsi dotahovač – hru monitorovala a učesávala do nynější podoby, vkládala fotky a byla duší kamenoviru.
Počet stanovišť se ustálil na 187!
Schválně uvedu příklady stanovišť – věděli
byste, kde kamínky hledat?
• V CHATÁCH
Kde jednička s dvojkou vedle sebe sedí, tam
na zemi barevný kamínek na tebe hledí…
• NA ROHU U LESA
Na rohu ulice u lesa, břečťan se po sloupu
line, pod modrou cedulí kámen na zemi
hyne…
• COŽE? DIVADELNÍ LÓŽE? ZÁCHOD SE ZELENÝM SPLACHOVÁTKEM!
Křižovatka pěšinek: jedna k trůnu míří, druhá tam, co potok víří, třetí k hlavě hadí,
čtvrtá jíti k liškám radí. Najdeš tu zajímavý
strom, kde slyšíš i zpěv ptačí – nedaleko vodopád při těch Skalách Dračích. Kdo má romantickou duši, balkon či lóži v stromě tuší.
Kdo praktickou má náturu, vymlouvat mu
nebudu, že záchod spíše vidí, i když se za to
možná stydí…, nebojte se, lidi: pod poklopem nic nechutného není třeba čekat, kamínku se přec nemusíte lekat. Jen pozor ať
se nezlomí, zelené splachovátko z listoví.
Ještě se tedy vrátím k pravidlům, byla velmi
jednoduchá.
Na stanoviště, které si sám vymyslí, hráč
schová barevný kamínek a veršovanou indicii uloží do tabulky kamenů. Úkolem
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ostatních je kamínky najít na jakémkoliv
stanovišti (není žádné pořadí, hledáte v jaké
lokalitě máte chuť) a vyměnit za vlastní namalovaný kámen. Původní nalezený kámen
si hráči buď ponechají, nebo ho zrecyklují,
což znamená, že kámen vloží na jiné stanoviště – zkrátka jej posunou. Barevný kamínkový virus se tak snadno a rychle díky zájmu
hráčů rožšířil celými Doubravčicemi!!!
Takže: Maluj, schovávej a veršuj.
Víš, kolik lidí se do hry v nejexponovanějším období zapojilo? Kolik kamenů bylo
ve hře? Určitě tě těšilo, že se přidali nejen
jednotlivci, ale celé rodiny…
My s dětmi máme ve sbírce přes 200 kamenů, všechny jsou krásné a mají svůj osobní
příběh, když to vynásobím jen počtem lidí,
co vím, že hráli, jde počet kamenů do tisíců.
Nevim, kdo kolik zrecykloval, kamenů, ale
my jsme se snažili všechny si ponechat.
Bavilo mě když na tom pracovalo víc lidí,
mohli jsme vlastně společně ač izolovaně,
dělat na stejném projektu, každý měl nápad
který se uplatnil, takže když jsme u toho výrazu „můj“ kamenovirus tak to není pravda… je to „náš Doubravčický“ kamenovirus.
A myslím si, že kdyby ho nebylo, tak alespoň naše rodina je v blázinci. Bylo to takové
zpestření plné napětí a zároveň i dlouhých
tůr. (Já jsem jednou s Mikym zabloudila
a ušli jsme neplánovaně cca 10 km).
Všechny schovky byly nápadité, některé potřebovaly trošku nápovědy, ale bylo to hezké poznávání Doubravčic.
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Myslíš, že hra je „hratelnou záležitostí“
i pro jiná období, než byla nedávná koronavirová karanténa?
Hrálo se během karantény do začátku
prázdnin, pak to nějak vyšumělo. Kdo ví,
třeba na podzim bude druhá vlna a my vymyslíme nějaký zlepšovák. O nápady není
nouze, jen najít ten čas!!!
A ještě nějakou perličku závěrem – jaká byla
nejkurioznější skrýš, nebo zážitek v souvislosti s kamenovirovým pátráním spojený?
Vtipné bylo třeba to, když se děti dozvěděly o novém stanovišti, to byly ochotné jít ho
hledat třeba ve tmě s baterkou.
Děkuji nejen za rozhovor, ale za tuhle bezva
aktivitu, která izolovaně, ale zároveň společensky pomohla zabavit spoustu dětí a rodičů!
Věrky Zajíčkové se ptala Kristýna Holubová

INFORMACE

Fotbal dětí
Podzimní postup našeho fotbalového týmu
mladší přípravky, do vyšší soutěže na jarní
utkání byl odpískán čínskou chřipkou. Kluci
tak přišli o možnost poměřit svoje zkušenosti a dovednosti se silnějšími týmy.
Nová sezóna mistrovských turnajů dětí byla
zahájena první zářijový týden. Část našich
borců se věkově přehoupla do starší přípravky a díky naší nepočetné základně nebylo
možné poskládat samostatný tým Doubravčic v mladší ani starší kategorii.
Ale tím to nekončí.Naopak. Naskytla se nám
skvělá příležitost vytvořit dvě mužstva s Kostelcem n. Č. L. ve sdruženém týmu a obě kategorie přihlásit do soutěžních utkání.
Pro naše fotbalisty to bude určitě dobrá
zkušenost.Větší klub, víc kamarádů, možnost trénování i v zimním období na umělé
trávě a za večerního osvětlení.
Ale na Doubravčice nezapomínáme, dne
10. 10. 2020 od 14 hod. proběhne domácí
turnaj starší přípravky na našem hřišti. Srdečně vás zveme, pivko i klobása bude.
P.S.: nábor mladých fotbalistů pořád platí, trénujeme v úterý a ve čtvrtek na našem hřišti v Doubravčicích (tel.: 775 440 944,
fcb-přípravka fotbal doubravčice.
Sportu zdar
Petr Čadina a Zdeněk Pala

Dětská školička Ledňáček
V Edenu 165, Doubravčice.
Telefon: 605 878 825, 720 332 030
www.ms-lednacek.cz
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DOUBRAVČICE V ZRCADLE DĚJIN
Sporná listina o Doubravicích
a Vrátkov z roku $%&&
Během rešerše a přípravných prací, jež
předcházely sestavení historické stati knihy Doubravčice nad říčkou Šemberou, jsem
několikrát vstoupil do slepé uličky. V archivních pramenech jsem dohledal několik listin,
které se mi i po přeložení z latiny a pochopení jejich obsahu nepodařilo jednoznačně
ztotožnit s dějinami obce. Pro přetrvávající
pochybnosti jsem je z dějin kriticky vyřadil,
abych předešel nežádoucímu omylu. Jednu
z listin jsem však podrobil hlubší kritice, protože na první pohled jevila znaky sounáležitosti s Doubravčicemi.
Pokud máte tu čest důkladně zpracovávat
nebo rekonstruovat dějiny obce, je pro jejich stavbu zapotřebí dohledat co možná
nejvíce primárních a sekundárních pramenů. Je to časově náročná trpělivosti hodná
práce, ale přinese plody ovoce, jimž říkám
mikroobjevy. Velkému množství obcí se historici a vlastivědní pracovníci již v minulosti
do jisté míry věnovali, nemusíte proto začínat na nule a zrevidujete dosavadní znalosti, které obohatíte dalšími zmínkami. K stavbě dějin používáte signatury, inventární
čísla, archivní pomůcky a rejstříky. Hledáte
vše, co by mohlo třeba jen náhodně souviset
s danou obcí. Pak je nezbytné se u každé dohledané listiny zaměřit na nosné body (názvy lokalit, sousedních obcí, urozených elit
z okolí nebo osoby vlastníka, správní příslušnost), mající napomoci písemnou zmínku ztotožnit s obcí, zvlášť když se jejich názvy ve středověku od dnešních názvů lišily
a označovalo se jimi několik dalších lokalit
v zemi království Českého.
Do rukou se mi dostala písemná zmínka
z roku 1366, jíž jsem tak jako jiné dohledané prameny přepsal a přeložil z latiny,
abych získal příběh, který bych následně využil pro sestavení dějin Doubravčic. Na první
pohled mě v listině zaujal výskyt obce Dobrovice a Vratkov, které se na první pohled
blížily názvům dnešních obcí Doubravčice
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a Vrátkova. Pojďme listinu prozkoumat blíž.
Její zestručněný výtah lze vyhledat v 1. svazku edice Libri Erectionum archidioecesis
Pragensis (1873) církevního historika Klementa Borového. Originál rukopisné knihy s listinou je badatelské veřejnosti nepřístupný. Uchovává ho Archiv pražského
hradu a fond Metropolitní kapituly u sv.
Víta jako vzácnou a významnou památku
církevních dějin a manipuluje se s ním pouze při výjimečných událostech. Bádání v archivu také podmiňuje předem vyjednaný
a udělený souhlas děkana Metropolitní kapituly, na který můžete čekat pro vytíženost
od týdne až po několik měsíců. Erekční –
nadační knihu založil v polovině 14. století
pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Sloužila pro evidenci nově nabytého církevního
majetku a nadací zřizovaných v Pražské ar-

Prostor badatelny Archivu Pražského hradu

cidiecézi. Nahlížet lze do kopie knihy na mikroﬁších, rádi se spokojíme s Borového edicí z 19. století, která do jisté míry usnadní
práci. Pokud by se jednalo o dokumentárně
hodnotnější listinu a dotýkala by se celá hledané obce nebo by nahlížela do života obyvatel obce, nechal bych si předložit originál
zápisu, který by mohl obsahovat pozapomenuté detaily.
Borový s přihlédnutím na metodiku edičně
pokrátil nadbytečné části nebo běžně užívané slovní obraty a formule a místa nahradil
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kulatou závorkou s tečkami. V listině je obsaženo několik zkratek: Ea = Ecclesia = kostel; sexg. grss. = segagena grossos = kopa
grošů; Prg. = Prag. = Pragensis = pražský; d.
v. = domini viri = urozený pán; mem. = memoriæ = paměť; SS. = Sancti = svatí; etc. = et
cetera = a tak dále.
Pro Ea collegiata Tinensi. – Nos Zezema
præpositus, Hosti [s]laus decanus et canonici Eae S. Cristofori Tynensis Prag. dioec. (..)
curiam in villa nostra Smylovicz cum 2 laneis ad (..) præposituram pertinentibus, de
quibus (..) modica (..) emolimenta præpositis Tinensibus (..) poterant provenire, dum
ipsi (..) laneos excolebant, d. v. Folkero bonae mem. et ﬁliis suis pro 18 sexg. grss. Prg.
in jus illud, sicut alii (..) villæ Smylovicz (..)
habent, vendidimus et perpetue ocavimus
(..) conditione infrascripta, ut (..) emptores
de (..) curiis et 2 laneis (..) in (..) terminus (..)
SS. Georgii et Galli (..) per medium 64 grss.
et pullos ac alia (..) sicut alii incolae (..) in
Smilovicz solvere consueverunt; licebit que
dictis hominibus (..) jus ipsorum alii vendere (..) tali tamen, cui consentiret præpositus
(..); cum eadem pecunia idem D. præpositus
alias duas araturas præposituræ (..) plus utiles exemit et (..) melioravit in Dobrouicz et
Wratkow, rogantes (..) Johannem Prag. AEpum (..), quatenus locationem et meliorationem (..) conﬁrmet (..) Datum Pragæ a. D.
1366 die 10. Martii. – Nos Johannes etc. (..)
locationi et venditioni nostrum præbemus
consensum. (..) Datum, loco, die, mense et
anno quibus supra.
Po překladu se zobrazí příběh, vyprávějící o proboštovi Sezimovi, děkanovi Hostislavovi a kanovnících kolegiátní kapituly
sv. Kryštofa v Týně v pražské diecézi, kteří
10. března 1366 dvůr se dvěma lány ve vsi
Smilovicích, z něhož vycházely menší požitky proboštovi, prodali dobré paměti urozenému pánovi Folkerovi a jeho synům
za 18 kop pražských grošů s tím, že kupující bude ze dvora a dvou lánů splácet každoročně o sv. Jiří a sv. Havlu částku po 32
groších a k tomu odvádět kuřata. Pokud by
chtěl někdy Folker dvůr prodat další straně,
musel by si k tomu vyžádat Sezimův souhlas.
Za utržené peníze hodlali kanovníci pro výživu kapituly jako náhradu získat jiné dva

Sňatek Jana Lucemburského s Eliškou
Přemyslovnou roku 1310

Arcibiskup Jan Očko z Vlašimi, který schválil
a potvrdil listinu z roku 1366
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lány v Dobrovici a Vrátkově, což schválil arcibiskup Jan Očko z Vlašimi, který smlouvu
i prodej ve stejný den také v Praze potvrdil a zlistinil.
Zaměřme se nyní na názvy lokalit obsažené
v listině a pokusme se je lokalizovat: Týn –
je bez sebemenší pochybnosti dnešní město
Týn nad Vltavou (okres České Budějovice).
Za vlády Karla IV. tvořil Týn správní centrum
jihočeského panství pražského arcibiskupství, kde stával hrad a kde až do husitských
válek sídlila kolegiátní kapitula sv. Kryštofa – dnes přesvěcený kostel sv. Jakuba. Smilovice – jsou dnes místní částí obce Žimutice (okres České Budějovice), ležící 5 km
východně od Týna nad Vltavou. V dotčené listině pak písař vedle sebe postavil názvy Dobrouicz a Wratkow, které se na první pohled mohou jevit jako názvy našich
obcí Doubravčice a Vrátkov. Víme, že i značná část českobrodska patřila pražskému arcibiskupství a Český Brod byl dokonce sídlem panství pražského arcibiskupství. Právě
tyto dva názvy a sounáležitost s pražským
arcibiskupstvím iniciovaly hlubší průzkum
a úkony, mající listinu z roku 1366 kriticky
zařadit či vyloučit do/ze středověkých dějin
Doubravčic.
Vrátkov v citované listině s nejstarší zmínkou Vrátkova u Českého Brodu ztotožnil historik August Sedláček v Místopisném
slovníku království Českého (1908) a nejnověji také David Trojan v bakalářské práci Vývoj středověkého osídlení Českobrodska do roku 1437 (2019), který však předmět
smlouvy nevědomky mylně zkombinoval
s jinou událostí a datem. Profesor Antonín
Profous ve 4. díle edice Místní jména v Čechách (1957) díky své práci zachytil a rozřadil středověké písemné tvary ke třem v Čechách existujícím Vrátkovům – Vratkovům,
a to v okrese Kolín, Příbram a Havlíčkův
Brod), ale ani u jednoho se mu nepodařilo
přiřadit listinu z roku 1366.
Vrátkov u Českého Brodu ještě donedávna
užíval za nejstarší písemnou zmínku Profousem vyhledaný údaj z roku 1361, čemuž
se nebránil ani Historický lexikon obcí České republiky z roku 2006 sestavený ČSÚ, který údaj prostě a jednoduše opsal. Autorovi
tohoto článku se však roku 2011 podařilo
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nahlédnout do Profousem odkazovaného
originálu 8. svazku edičně nevydané Erekční knihy a prokázat, že došlo patrně k chybnému opisu nebo sazečské chybě. Originál
listiny je totiž ve skutečnosti opatřen letopočtem 1381, který byl v Profousově knize (1957) neúmyslně změněn na rok 1361
a tato chyba žila svým životem dalších
54 let. Musím na tomto místě uvést, že jsem
nebyl prvním, kdo listinu správně datoval, ale prvním, kdo přesvědčil zastupitele
Obce Vrátkov, že je nutné chybu revidovat
a přijmout úpravu datace nejstarší písemné
zmínky. Správnou dataci provedli např. August Sedláček (1923) v Pamětech a dokladech o staročeských mírách a vahách, ale
i Věra Jenšovská v 1. svazku 1. dílu edice Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1967), kteří pracovali s originálem
listiny. Za další rozhodující skutečnost můžeme považovat fakt, že Vrátkov u Českého
Brodu patřil podle listiny z roku 1381 ke staroboleslavské kapitule ve středních Čechách
a nikoli k týnské kapitule v jižních Čechách.
Po úvaze konstatuji, že k arcibiskupskému
hradu, městu a panství Týn nad Vltavou byly
roku 1366 přikoupeny nemovitosti v obci
Vratkov (s krátkým „a“) u Sedlce-Prčice –
dnes místní část obce Nechvalice (okres Příbram), vzdálené 37 km severně od Týna nad
Vltavou. Obec podle Historického lexikonu
obcí České republiky (2006) úředně užívá
nejstarší písemnou zmínku z roku 1450 vyhledanou Profousem, ačkoliv by měla podle
mého zjištění nárok na zmínku daleko starší, dokonce o 84 let.
Druhá v listině obsažená obec nesla název Dobrouicz = Dobrovice, která se nápadně podobá středověkému tvaru názvu
Doubravčic na Českobrodsku. Zde mohlo dojít k chybě způsobené písařovým zkomolením nebo sazečskou záměnou písmena
„n“ za „u“ z tvaru Dobrovice na Dobronice. Profous v 1. díle Místních jmen v Čechách
tuto obec (1947) ztotožnil s obcí Dobronice – dnes místní část města Chýnov (okres
Tábor), která je vzdálena 34 km severovýchodně od Týna nad Vltavou.
Zaměříme-li se na známé dějiny Doubravčic, víme, že obce Doubravčice a Masojedy
byly 16. června 1360 koupeny mindenským

HISTORIE
se vyskytovaly až do jeho zničení na počátku husitských válek roku 1421. Skutečnost,
že by nějaká část Doubravčic patřila od roku
1366 vzdálené týnské kapitule či arcibiskupskému panství v jižních Čechách, se jeví jako
silně nepravděpodobná.
Českobrodsko, jehož část od 13. století patřila biskupskému a arcibiskupskému panství, ovládanému purkrabím z městské tvrze
v Českém Brodě, netvořil pouze homogenní prstenec městu nejbližších obcí, ale i roztroušené obce vzdálené několik desítek kilometrů od sídla správy. Shodně tomu bylo
tak i v jižních Čechách u obcí arcibiskupského panství Týn nad Vltavou, od něhož byl
prodán 10. března 1366 dvůr se dvěma lány
polí a náhradou za odprodané byla k panství získána jiná vzdálenější pole v Dobronicích u Chýnova a Vratkově u Sedlce-Prčice.
Jan Psota
Gotický pilíř kláštera ve Skalici kolem
roku 1860 (Archiv Jan Psota)

biskupem Dětřichem z Portic od leníka Jana
z Masojed pro nově založený cisterciácký klášter v Klášterní Skalici, v jehož držení

Knihu Doubravčice nad říčkou Šemberou
autora Jana Psoty, pamětní mince obce,
pohlednice a drobné tiskoviny lze zakoupit na OÚ Doubravčice
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Venkovní zábava
Letošní venkovní zábava se uskutečnila v Doubravčicích na návsi před KD dne 8. 8. 2020.
Účast byla velká, celým večerem provázeli Holokrci, kterým se podařilo s přicházející nocí vylákat na „taneční parket" notnou část návštěvníků.
Kateřina Fabianová
Autor fotograﬁí: Marek Pilnaj
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Školka Doubravka
Vážení obyvatelé Doubravčice, rodiče a děti,
prázdniny utekly opět velmi rychle a my
jsme ve školce od 1. 9. přivítali 24 nových
dětí. Letos se do školky dostaly pouze děti,
které bydlí v Doubravčicích. Je vidět, že obec
se stále rozrůstá a vzkvétá.
Znamená to také, že jsme hodně dětí vyslali na další důležitou životní etapu – do školy. Přejeme jim, aby byly ve škole spokojené,
našly si takové prima kamarády, jako měly
ve školce a aby se jim učení dařilo.
Rádi bychom se ještě ohlédli přes rameno zpět do období před prázdninami. Díky
rodičům a aktivním dětem se nám podařilo poměrně inspirativně překlenout období, kdy byla školka zavřená. Mnohé nás
to naučilo a otevřelo nové způsoby a možnosti, jak se vzájemně obohacovat. I když
jsme se všichni nemohli denně vídat ve školce a společně se učit a hrát si, pomocí facebooku (pro tuto situaci založeného) jsme
sdíleli, co nás baví, co doma vyrábíme, jak
cvičíme. Společně jsme na dálku slavili s některými kamarády narozeniny, rodiče si
s dětmi mohli užít „Zajíčkovu bojovku“,
chodili krmit králíky a morčata a osázeli
třídní záhony.
Všem zpětně děkujeme za velkou vstřícnost
a disciplínu, díky které mohly všechny tyto
aktivity probíhat.
V červnu jsme školku otevřeli již v plném
provozu. Většina dětí do školky nastoupila, tak jsme si mohli zaslouženě užít spoustu výletů.
Zahradní slavnost v rozsahu, jak jsme zvyklí, jsme nepořádali, ale každá třída si uspořádala menší slavnost, na které se rozloučila

s dětmi, které odcházely do školy nebo přecházely do jiné třídy. Na zahradě jsme zřídili
ohniště a šikovní tatínci nám vyrobili lavičky,
takže jsme si společně opékali buřty.
Všem přejeme hlavně pevné zdraví a také
nervy.
MŠ Doubravka
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CENTRUM
PRO RODINU
Spolek Dokolečka 2020
Co se událo od minulého čísla zpravodaje?
Prožili jsme si období povinné karantény,
zrušily se nám všechny společné akce, zavřeli jsme provoz, který byl jen částečně obnoven koncem května….
Přesto jsme nezaháleli, vymýšleli různé aktivity, abychom se nezbláznili, naučili jsme
se více využívat online nástroje komunikace
a chodili do přírody. Ti, co to zvládli ve zdraví a nepracovali v záchranných a zdravotních složkách, to měli samozřejmě o mnoho jednodušší, ale legrace to tedy nebyla…
V červnu už jsme se začali po malých skupinkách scházet ve škole a naštěstí se mohla
uskutečnit i naše tradiční zahradní slavnost
k ukončení školního roku s pasováním dětí
do dalších ročníků.

• 10.–14. 8. Výtvarný tábor pro mladší
a starší děti – výlet do budoucnosti
• tentokrát samostatně ﬁnancovaný Summer camp 20.–24. 7. s jednou skupinkou
dětí do 10 let ve spolupráci s jazykovou
školou Mortimer
Děkujeme všem lektorům a asistentům, kteří nám vymýšleli program, pomáhali s organizací, péčí o děti a vůbec s celkově hladkým
průběhem všech táborů!
• Zapojili jsme se do projektu Šablony
pro NNO, kde můžeme využít ﬁnance
na vzdělávání a vzdělávací programy pro

REKONSTRUKCE KLUBU KOMUNITNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ (podpořeno IROP)
• právě při uzávěrce zpravodaje došlo
k předání díla, tedy stavba je téměř kompletní a je požádáno o kolaudační souhlas
• během září proběhne montáž nábytku
a vybavení učeben
• v říjnu počítáme se zahájením provozu
Klubu komunitního vzdělávání Dokolečka v nových prostorách

ZPRÁVY Z KOMUNITNÍ ŠKOLY
Dne 1. 9. jsme opět slavnostně zahájili školní rok, přivítali jsme 3 předškoláčky a 9 prvňáčků
• v současné chvíli navštěvuje 1. stupeň
37 dětí a 2. stupeň 6 dětí
• tým průvodců se rozrostl a už je nás 7,
dále nám bude vypomáhat i několik externích lektorů
Děkujeme všem, kteří nám dobrovolně pomáhají, ať už prací na stavbě, s programem,
pomůckami nebo jinou podporou, vážíme si
toho!

POKRAČUJE
• 3. rokem projekt DĚTSKÝ KLUB DOKOLEČKA (odpolední klub=družina)
• 2. rokem projekt PRÁZDNINY V DOKOLEČKU (příměstské tábory) – v rámci tohoto projektu se v létě 2020 uskutečnily
tyto tábory:
• 13.-17.7. příběh a život Slovanů – výtvarně dějepisný tábor
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děti
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A co v Dokolečku plánujeme?
Září: dokončení stavby a stěhování do nových
prostor, Sousedské odpoledne
Říjen: AKCE 72 HODIN – dobrovolnické dny
Listopad: Lampionový průvod, Dny
laskavosti, Adventní jarmark
Prosinec: Betlémské světlo, Vánoční setkání
ve škole
Linda Pačesová

Příměstský výtvarný tábor v Dokolečku
Letos se výtvarný tábor nesl v duchu CESTOVÁNÍ STROJEM ČASU DO BUDOUCNOSTI. Přálo nám příjemné počasí, takže jsme
většinu času mohli tvořit venku. Barvy cákaly, tvůrčí energie sršela po celých Doubravčicích. Děti se večer domů vracely spokojené
a celé špinavé od barev.
Na výtvarném táboře jsme přivítali dva jedinečné hosty, kteří dětem předávali své zkušenosti.
První byl komiksový kreslíř, výtvarník a ilustrátor Jiří Filípek z Kostelce nad Černými lesy.
Seznámil děti se stavbou komiksu a vysvětlil jim základní principy, jak správně zachytit příběh v komiksu. Při tvorbě jednotlivých
komiksů děti povzbuzoval a pomáhal jim
dobrými radami. Myslím si, že bychom mu
měli v Dokolečku založit fanklub.
Druhý naprosto jedinečný host byla sochařka a malířka Kristína Küblbecková, která s dětmi malovala střelným prachem.
Byl to neuvěřitelný zážitek! Samozřejmě
jsme byli velmi opatrní a dodržovali bezpečnostní opatření. Děti si nejdříve obrázek naskicovaly tužkou na čtvrtku (dostalo se i na základy anatomie oka a portrétu).
Pak si obrysy obrázku posypaly střelným
prachem – musel být v tenkých propojených
cestičkách. Na závěr Kristína Küblbecková

střelný prach zapálila. Při hoření za sebou
zanechával vypálenou stopu. Vypadalo to
bombasticky! Jako ve fakírské show. Malování střelným prachem je velice efektní
technika, ale doma ji nezkoušejte! Moc děkuji Kristíně, že si udělala čas, protože měla
za sebou dlouhodobé plánování a chystání výstavy spolku výtvarníků Lughnasadht
v Novoměstské radnici a slavnostní vernisáž,
normální člověk by po takovéto zátěži raději odpočíval doma.

Děti si na táboře vyzkoušely spoustu dalších
výtvarných technik a postupů, výrobu strojů
času v životní velikosti, frotáž robota, kresbu portrétu uhlem, akční malbu, malbu akrylem na plátno, malování galaxií skelnou
drtí, modelování červích děr a spoustu dalších. Tábor ukončila velká slavnostní vernisáž děl. A že se bylo na co dívat. Děti, které jezdí na výtvarný tábor každoročně dělají
ohromné pokroky! Protože se blížila bouřka, vernisáž proběhla v krásných, nových
čerstvě dostavěných prostorech komunitní
školy Dokolečka.
Moc děkuji Lindě za skvělou přípravu
a všechnu logistiku, protože na mě zbyl jen
bonbonek – malování a tvoření, které jsem
si s dětmi báječně užila
Byl to skvělý týden!
Markéta Holá Mišková
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Řádková inzerce je pro občany zdarma, stejně tak oznámení, gratulace a kulturní akce. Firemní
inzerce je placená. Odmítnuta bude inzerce neetická, v rozporu s dobrými mravy, zjevně klamavá či v nesouladu s obchodními zvyklostmi, poškozující práva nebo chráněné zájmy jiné osoby.
Inzerce kontakt: info@doubravcice.cz; OÚ Doubravčice, Obecní 94
CENÍK ČB INZERCE: 1/1 A5 - 720,– Kč, 1/2 A5 - 360,– Kč, 1/4 A5 - 180,– Kč; vč. DPH
CENÍK BAREVNÉ INZERCE: 1/1 A5 - 1 440,– Kč, 1/2 A5 - 720,– Kč, 1/4 A5 - 360,– Kč; vč. DPH
Upozornění pro inzerenty: Od vydání OZ č. 25 je každý inzerát nezaslaný v tiskové předloze zpoplatněn paušální částkou 100,– Kč za zpracování. Případně lze domluvit další graﬁcké práce za zvýhodněných podmínek.
Tyto ceny jsou platné od 15. 6. 2012. Obec si dovoluje upozornit inzerenty, že počínaje vydáním čísla 46 DZ
bude cena inzerce zvýšena.

Jsme zavedená logistická společnost
působící dlouhodobě na českém trhu a převážně se
specializujeme na rozvoz v potravinářském průmyslu.

HLEDÁME ŘIDIČE sk. B, C
t rozvoz zboží po Praze a blízkém okolí t
t vozidla s hydraulickým čelem t
t jízda se závozníkem t
Nabízíme:
t nadprůměrné ﬁnanční ohodnocení t
t práce Po až Pá t
Kontakt:
Michal
Pazderec
– 777
358
530
Kontakt:
pí Nováková
– 770
144
241

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ
ORDINACE DOUBRAVČICE, s. r. o.
DOUBRAVČICE, NEBESKÁ 292
(budova Centra Péče Doubrava – samostatný
vchod – změna ordinačních hodin)
tel. 775 404 185, 608 744 268
zdravotní sestra M. Vávrová
e-mail: ordinace.doubravcice@gmail.com

Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku
(článek, fejeton, povídka, úvaha, báseň,
podnět, oznámení, pozvánka, gratulace,
vzpomínka, reportáž, fotograﬁe apod.),
zašlete jej na e-mailovou adresu:
info@doubravcice.cz, adresu OÚ:
Obecní 94, 282 01 Doubravčice, odevzdejte
v kanceláři OÚ, či v Potravinách vždy
v souladu s příslušným datem uzávěrky
relevantního čísla Doubravčického
zpravodaje. Děkujeme!

Vychází 2x ročně, vydavá obec Doubravčice, www.doubravcice.cz. Ev. č. MK ČR E 18702, IČ 00235369
Náklad 500 ks, zdarma. Kontakt: info@doubravcice.cz
Výdejní místa: OÚ Doubravčice, Hospoda, Cukrárna U Bártů, Potraviny • Redakce: Miloš Lešikar
Sazba: ’MACK’studio • Foto na titulní straně: CBS a Kateřina Fabianová • Tisk: Tiskárna Kaliba spol. s r. o.
Příští OZ č. 46 vyjde v dubnu 2021 – uzávěrka 1. 3. 2021
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603 805 989 info@jilekstavby.cz
Nabízíme:

LOXONE – inteligentní domácnost (smart home)
EVS (elektronické vstupní systémy)
EPS (elektronické požární systémy)
EZS (elektronický
zabezpečovací systém)
– Jablotron

kamerové
systémy

SKS (strukturované kabelážní systémy)
metalické a optické kabely
likvidace nebezpečných odpadů (azbest)

elektropráce
revize elektro
silnoproudé rozvody
slaboproudé rozvody
zřízení odběrových míst
hromosvody
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www.autodoprava-hovorka.cz
www.autoservis-hovorka.cz

-,ěË+2925.$
AUTOSERVIS & STAVEBNÍ PRÁCE

'5ä,7(/&(57,),.È7ģ,62,622+6$6

31(86(59,6352262%1Ë
1È./$'1Ë$=(0ċ'ċ/6.e92=<
Prodej PNEU
3URGHMGLVNĤKOtQtNRYêFKLSOHFKRYêFK
0RQWiåY\YiåHQtRSUDY\SQHX
8VNODGQČQtSQHXPDWLN

'HPROLþQtDVWDYHEQtSUiFH
6WDYED5'Yþ]iNODGRYêFKGHVHN
6WDYHEQtSĜLSUDYHQRVWSURRVD]HQtED]pQX
.DQDOL]DþQtDYRGRYRGQtSĜtSRMN\
=HPQtSUiFH
.RQWHMQHU\
'HSRQLHSURGHM

6(59,6262%1Ë&+$8ä,7.29é&+92=ģ
6HUYLVQtSURKOtGN\
9êPČQDROHMĤ
2SUDYDDXWRHOHNWULN\
0RQWiå]DEH]SHþRYDFtKR]DĜt]HQt
0RQWiåWDåQpKR]DĜt]HQt
9êPČQDDXWRVNHO
6HUYLVNOLPDWL]DFH

2SUDYDEU]GRYêFKV\VWpPĤ
3ĜtSUDYDDSURYHGHQt67.
'LDJQRVWLNDHOHNWULFNêFKV\VWpPĤYR]LGHO
'JHRPHWULHNRO
1iKUDGQtYR]LGOR
3ĜHVWDYEDYR]LGHOSURDXWRãNRO\
5HQRYDFHVYČWORPHWĤ

$8726(59,6
8726(59,6
72
2



35292=1Ë'2%$

1(86(59,6
(86
6
31(86(59,6



323È+

7$9(%1Ë35
9(%1Ë
1Ë
67$9(%1Ë35È&(


62+

35292=291$+5$'(âË1 VPČU'RXEHN
36

