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Slovo úvodem…
Volnočasové aktivity
Nejen mne velmi těší, že možnosti pro volnočasové aktivity se v Doubravčicích rozšiřují. S novým školním rokem začala fungovat fotbalová mladší přípravka pod vedením
Fandy Kryšpína, a další kroužky pro děti –
atletický vedený Zdeňkem Palou a Jitkou
Kryšpínovou či kroužek taneční s Katkou
Malou. O všech těchto aktivitách se dočtete
dále ve Zpravodaji.
Také máme radost z toho, že se v obci v letošním roce podařilo oživit kulturní a jiné
akce. Uspořádali jsme dodatečné vítání občánků po koronavirové pauze, proběhla tradiční venkovní zábava, kde zahráli Holokrci, tentokráte (kvůli počasí) na návsi u KD
sousedské odpoledne věnované výročí 690
let obce, výjezd Doubravčických na Zemi živitelku. V neposlední řadě byl založen klub
seniorů a povedlo se dokončit rekonstrukci fotbalových kabin, čemuž se budeme podrobněji slovem i obrazem věnovat na dalších stránkách. Řada dalších akcí na vás
teprve čeká a my budeme věřit, že se vše
opravdu uskuteční….
Ještě bych zmínil loni otevřené dětské hřiště
u mateřské školky, které se po svých otvíracích hodinách stalo i místem večerních schůzek omladiny. Po takovýchto sezeních však

na místě zůstává nepořádek v podobě lahví, plechovek, plastového odpadu a nedopalků cigaret. Několikrát došlo k poškození zámku u oplocení hřiště a někteří jedinci
oplocení přelézají. Rád bych proto připomenul, že nově je hřiště monitorováno kamerami a není tedy již takový problém dotyčné
identiﬁkovat…
Podobná je situace v okolí lavičky u Švehlovy lípy na návsi za kapličkou, kde místní
taktéž nacházejí pravidelně odpadky, a to
i přesto, že je jen několik metrů od lavičky
instalován koš. O umístění kamery v těchto místech uvažujeme. Každopádně děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní k místům,
která byla vybudována pro veřejnost, a kteří po sobě i druhých uklízejí.

Místní komunikace
Jak jsme vás informovali v minulém čísle
Zpravodaje o podání žádostí o dotaci na rekonstrukci komunikací na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR (ulice K Zámkům, Kolmá,
K Rybníčku, Nad Lomem a Akátová), naše
žádost bohužel schválena nebyla. Žádost
plánujeme opakovat. V rámci projektu zadržování vody v krajině byla podána žádost o výměnu povrchů komunikací Na Návsi a Obecní, jak jsme již také informovali.
Podle posledních zpráv, žádosti v rámci OPŽP
prozatím nebyly vyhodnoceny, tedy čekáme.
Co se týká chodníků, v září 2021 byla zahájena dostavba chodníku v ulici Mukařovská.
Dokončení prací očekáváme na jaře 2022,
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a to v návaznosti na přízeň počasí. Věříme,
že se tak obyvatelé budou moci při páteřní
komunikaci vedoucí obcí směrem na Štíhlice
pohybovat snadněji a bezpečněji.

Veřejné prostranství, zeleň
Avizovaná výsadba dřevin v celém katastru
obce proběhla podle plánu do konce května 2021, kdy celkem bylo vysázeno přes 600
listnatých stromů a několik desítek keřů,
které byly doporučeny zahradním a krajinářským architektem.
Dále je připravován projekt pro podání žádosti o další dotaci na výsadbu dřevin v intravilánu obce. Tato dotace ve výši do max.
250 tis. by měla pokrýt 100 % nákladů.
V rámci akce „Akumulace dešťových vod“
čekáme na vyhodnocení žádosti podané
v únoru 2021 v rámci OPŽP.

Nově plánované projekty
Hřbitov
Jak jsme vás v minulém čísle informovali,
obec pracuje na přípravách výstavby hřbitova v lokalitě Osičiny. Plocha pro výstavbu
již je připravena, stejně tak i situační studie
a aktuálně se řeší veškerá potřebná povolení.
Rekonstrukce pomníku padlých v I. sv. válce
V době uzávěrky Zpravodaje byla zahájena realizace rekonstrukce místního pomníku padlých hrdinů s termínem dokončení
do konce listopadu.
Základní škola
Jak jsme vás již informovali, významným
projektem by se v příštích letech měla stát
výstavba nové školy v Doubravčicích. Pro
to, abychom uspěli v zařazení do dotačního
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programu ministerstva školství, jehož prostřednictvím bude ﬁnancována výstavba základních škol v prstenci kolem Prahy (program „Podpora vybraných projektů rozvoje
výukových kapacit základního vzdělávání
zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“, tzv. Prstenec II) a mohli – oproti
dosavadním možnostem čerpání dotací – ﬁnancovat celou školní budovu s větší ﬁnanční spoluúčastí státu – jsme v rámci posílení
úzké spolupráce založili Dobrovolný svazek
obcí Český Brod – Doubravčice. Vláda uvolnění ﬁnančních prostředků pro uvedený
program v létě odsouhlasila a v době uzávěrky Zpravodaje aktuálně čekáme na přesnou podobu dotační výzvy a jejích požadavků. Každopádně se tak Doubravčicím
a Českému Brodu otevřela možnost získat
ze schváleného programu až 90 procent
uznatelných nákladů v celkové výši přes
600 milionů korun.
Škola by měla mít vždy po dvou třídách
v ročníku na prvním stupni a jednu třídu
v ročníku na stupni druhém, s tím, že plánujeme kapacitu dostatečnou pro místní děti
s doplněním počtu dětí z okolních obcí, které se k spoluﬁnancování výstavby školy připojí. Samozřejmostí je pak jídelna, kantýna,
odpolední družina a sportovní hala. K množícím se dotazům, kdy začne škola fungovat,
můžeme zatím říci, že v letošním roce pracujeme na dokončení potřebných projektů
a povolení, v příštím roce bude tato administrativní část pokračovat, na což bude navazovat výběrové řízení na zhotovitele, teprve
poté bude možno zahájit stavbu. Dokončení můžeme proto zatím jen odhadovat,
zatím vše směřujeme k zahájení provozu
do roku 2025.
Ještě zopakuji, co již bylo v předchozích
měsících jak na stránkách Zpravodaje, tak
v rámci jednání zastupitelstva obce zmiňováno, a to, že k rozhodnutí o výstavbě školy
došlo po dlouhém zvažování, kdy důvodem
je jednoznačně demograﬁcký vývoj, jelikož
obci meziročně výrazně přibývá dětí a tento trend bude podle všech studií a prognóz
pokračovat. Již nyní není kam děti umisťovat, školy v okolí vypovídají spádové smlouvy i letitým spolupracujícím obcím. Tento trend se bohužel dotýká většiny území
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Prvotní vizualizace z úvodní studie –
AF Atelier s. r. o.
Středočeského kraje. I přes obrovskou ﬁnanční zátěž, kterou bude výstavba školy
pro obec představovat, věříme, že se podaří v rozumném časovém horizontu vybudovat školu, která pokryje potřeby školní docházky obyvatel obce i pro další desetiletí,
a bude tak vyřešen problémy mnoha desítek
dětí a jejich rodičů.

Poděkování
Závěrem bych opět připojil poděkování všem, kteří život v obci sledují a aktivně
se na něm podílejí – svým zájmem, podporou a cílenou pomocí. Mé díky proto patří
všem zastupitelům, určitě také zaměstnancům Technických služeb Doubravčice, účetním, místostarostce Kristýně Holubové, kolegyni Katce Fabianové a určitě také celému
osazenstvu Mateřské školy Doubravka, která funguje zcela samostatně s vysokým profesionálním standardem a s neustálou motivací zázemí i program pro děti vylepšovat.
Konkrétně bych rád tentokrát poděkoval
manželům Malečkovým, kteří se z vlastní
iniciativy postarali o kompletní úpravu aleje
v ulici Na Vysoké mezi a Elišce Pokorné, která se pravidelně zapojuje do úklidu v okolí Švehlovy lípy po nočních sedánkách těch,
kterým údržba veřejných prostranství ani
úcta ke svému okolí naprosto nic neříká.
Díky ale patří každému z vás, kdo se zapojujete do akcí, které obec organizuje, vám,
kteří pomáháte, byť vaše řady nerostou takovou rychlostí, jako narůstá počet obyvatel obce.
Jarda Prkno, starosta obce

OSOBNÍ ZPRÁVY

Vítání občánků
narozených v roce 2021
Dovolujeme si upozornit na letošní změnu
uzávěrky přihlášek k vítání občánků narozených v obci v roce 2021.
(Týká se případně též dětí narozených v roce
2020, které se slavnostního vítání nemohly
zúčastnit v roce 2021).
Přihlášky, které naleznete počínaje lednem
2022 na webu obce, či si je můžete vyzvednout v kanceláři obecního úřadu, můžete
tentokráte zasílat až do 8. dubna 2022.

Moc rád bych tímto
poblahopřál svému tatínkovi
Jaroslavu Prknovi k jeho
krásným 70. narozeninám!
Zároveň ze srdce
gratuluji svým
rodičům při příležitosti
jejich zlaté svatby!
Jarda s rodinou

Obřad proběhne v květnu, termín bude ještě upřesněn.

JUBILEA
Rádi bychom opět popřáli Doubravčickým,
kteří aktuálně slavili či slaví své zasloužilé
kulaté, půlkulaté nebo jinak významné narozeniny!
Gratulujeme tedy paní
Vlastimile Valáškové
a pánům
Jaroslavu Kaftanovi,
Jiřímu Mantoanovi,
Jaroslavu Prknovi st.
a Miroslavu Procházkovi.
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Vzhledem k množícím se stížnostem na hluk o víkendech a svátcích otiskujeme v plném znění platnou Obecně závaznou vyhlášku a apelujeme na její dodržování!
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Posilovna v Doubravčicích
V současné době, tedy v čase uzávěrky aktuálního čísla Zpravodaje, se zřizuje prostor
v suterénu fotbalových kabin pro všechny
nadšence posilování a zdravého životního
stylu.
Bude se jednat o malou klubovou posilovnu s vybavením – multipress, benchpress,
hyperextenze, sestava na crosﬁt, posilovací
věže, scotova lavice, veslovací trenažér, běžecký pás, atd.
Otevření je plánováno na listopad 2021
s přihlédnutím k termínu dokončovacích
stavebních prací v budově fotbalových kabin. Vstup bude formou členských poplatků
měsíčních, půlročních a ročních.
V případě zájmu je možno získat podrobnější informace na telefonu 721 898 683.

Sportovní kroužky
pro děti
Zdravíme všechny malé příznivce sportu,
tímto dáváme všem na srozuměnou, že každé úterý od 17 hod. se koná kroužek FOTBALU a každý čtvrtek od 17 hod. se koná
kroužek ATLETIKY a pohybových aktivit pro
děti od 5 let věku. Místem konání je fotbalové hřiště.
Cena kroužku fotbalu je 100,- Kč/ měsíc
a cena kroužku atletiky je 200,- Kč/ měsíc.
Další informace vám rádi sdělíme na místě,
případně na telefonu 721 898 683.
Trenéři František Kryšpín, Zdeněk Pala a Jitka Kryšpínová.
V případě zájmu o trénování rádi rozšíříme
náš kolektiv.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOUBRAVČICE
VÁS ZVE NA

POSVÍCENECKOU
ZÁBAVU


V KULTURNÍM DOMĚ DOUBRAVČICE


V SOBOTU 30. ŘÍJNA 2021 OD 20:00
VSTUPNÉ 120 Kč
TRADIČNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
POSVÍCENECKÉ KOLÁČE
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Oslavy  let
obce Doubravice
Tradiční sousedské odpoledne nescházelo
ani v závěru léta ani v roce 2021. Tentokráte se konalo poslední srpnový víkend a kvůli nepříznivé předpovědi počasí nebyla jeho
dějištěm stará náves s pomníčkem a kapličkou jako obvykle, ale náves před kulturní
domem a jeho sál, kde byla možnost se v případě deště ukrýt. Především však bylo odpoledne věnováno výročí 690 let od první dochované písemné zmínky o obci.
Jako obvykle místní a jejich blízcí či přespolní hosté nabízeli, co sami vyrobili, upekli, uvařili, vyudili, ušili, uháčkovali, namalovali či jinak vlastnoručně vytvořili. V rámci

programu vystoupily kapely Holokrci a ALE,
které se staly již stálicemi hudebního pódia sousedských odpolední. Program nově
doplnila kapela Kamelot Tribute, která
do Doubravčic zavítala letos poprvé. Divadlo Na háčku potěšilo malé i velké diváky
pohádkou O chudém Jírovi a pro děti připravilo dvě hudebně-divadelní dílničky v lidově venkovském ladění.
Tentokráte bylo snahou sousedského odpoledne zaměřit se více na sousedské poznávání, tvořivé činnosti a jednoduše představení
toho, co kdo dokáže, či jaká řemesla v historii v obci kdo uměl. Proto byla v nabídce
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řada dílniček s různými možnostmi – malovat
na keramiku či jinak výtvarně tvořit, korálkovat, vyrábět hračky ze dřeva či tančit. Účastníci oslav si mohli vyzkoušet praní na valše
nebo ověřit si své znalosti v kvízu zaměřeném
na historii obce, kdy nejúspěšnější řešitelé
vyhráli knihu o obci. Zájemci se mohli svézt
kočárem po obci, prohlédnout a vyzkoušet
si práci hrnčíře či kováře nebo pobesedovat
o známých historických seriálech Četnické humoresky a Zločiny Velké Prahy s jejich autorem či autorem jejich námětu. Své stanoviště
na oslavách měla i místní knihovna, dobrovolní hasiči, sanitky či v letošním roce nově založený klub seniorů – Senecio Doubravčice.
Počasí v době příprav sousedského odpoledne jen mírně pohrozilo, ale nakonec oslavám
přálo a nespadla ani kapka. Účastníků bylo
hojně a jsme rádi, že základna těch, kteří
se z řad místních nějakým způsobem zapojují
do programu sousedského odpoledne, přibývá. Jim i sponzorům velmi děkujeme za podporu, bez nich by bylo podobné akce pro veřejnost velmi těžké zorganizovat. Věříme,
že tomu tak bude i v letech příštích a prozatím se budeme těšit na sousedský vánoční jarmark, který se uskuteční v neděli 28. listopadu od 15 hodin u kulturního domu a na jeho
sále před rozsvícením vánočního stromku.
O doubravčických oslavách informoval
na svém webu i Kolínský deník – Oslavy
v Doubravčicích se zaměří na poznávání obce
a jejich obyvatel – Kolínský deník (denik.cz).
Text: Kristýna Holubová
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Slavnostní otevení fotbalových kabin TJ Sokol
Doubravice po kompletní rekonstrukci
V sobotu 11. září 2021 se slavnostně otevřely nové fotbalové kabiny, tribuna a související zázemí TJ Sokol Doubravčice. Tato velkorysá rekonstrukce se mohla uskutečnit díky
dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
která pokryla 85 % nákladů, a přinesla též
vytvoření nových vnitřních prostor pro sportovní, klubovou a jinou činnost.
V rámci slavnostního dopoledne nejdříve
proběhl přátelský zápas starších žáků mezi
týmem dětí spojených z hráčů Kostelce nad
Černými lesy a Doubravčic a hráči klubu Viktorie Žižkov. Poté si přítomné děti mohly zasoutěžit o ceny.
Ve 13 hodin pak byl zahájen velkolepý zápas staré gardy Doubravčice s týmem slavné Amfory. Po úvodním slovu Petra Salavy
a starosty Jardy Prkna provedl slavnostní výkop Karel Šíp. Druhý poločas pak svým výkopem zahájila Jiřina Bohdalová. V roli rozhodčího se představil legendární sudí Pavlín
Jirků.
Do hry, která pobavila malé i velké diváky, nastoupili za Amforu D. Šimon, P. Salava, P. Vrabec, P. Větrovec, P. Bičovský,
A. Bažant, V. Tittelbach, J. Berger, M. Pitkin,
P. Bende, L. Hartig, T. Panenka, Z. Merunka,
M. Procházka, J. Fiala, M. Hložek, R. Skamene a J. Kohák. V místním vyběru pak hráli Josef Kosťa Hušek, Zdeněk Brož, Daniel Kolář,

Rostislav Příhonský, Rudolf Lener, Jaroslav
Pěnkava, Milan Doskočil, Jan Bouček (kapitán), Libor Veselý, Zdeněk Pohořal, Bohoušek Veselý, Vladimír Kovařík, Martin Bárta,
Radovan Rychetský, Petr Sedláček, Jan Janát, Jiří Loudil, Josef Vilčko a Josef Veselý.
Hra přinesla sedm branek, když Amfora zvítězila 4:3. O její branky se postarali R. Skamene, T. Panenka, M. Hložek a L. Hartig.
Za domácí skórovali V. Kovařík, B. Veselý
a J. Loudil.
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Odpoledne pak pokračovaly další soutěže
pro děti a na závěr všechny potěšilo, roztleskalo, roztančilo a rozezpívalo vystoupení skupiny The Beatles Revival.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
divákům, kteří se postarali o příjemnou atmosféru, hráčům – ať z řad dětí či dospělých – za jejich výkony, těm, kteří pomohli na místě s organizací, a to nejen hasičům,
ale také jednotlivcům, kteří různými způsoby ke zdaru akce přispěli, ať při jejích
přípravách nebo na místě… Za organizaci doplňkových soutěží pro děti děkujeme
manželům Kryšpínovým a Zdeňkovi Palovi
a speciální dík patří Katce Fabianové, která
pomáhala prakticky se vším a všude!
A samozřejmě děkujeme sponzorům, díky
nimž bylo slavnostní odpoledne takové,
jaké jsme si přáli!!
Za rok se budeme těšit na podobnou akci,
kdy si společně připomeneme 110 let založení místního Sokola a 90 let od založení
místního fotbalového mančaftu!!!
Text: Kristýna Holubová
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Foto: Kateřina Fabianová,
Kristýna Holubová
Informace o slavnostním otevření kabin najdete také na na webu: www.amfora.cz
a OBRAZEM: Za Amforu v Doubravčicích nastoupili Skamene, Kohák či Berger – Kolínský deník (denik.cz)

FOTBAL

Obec Doubravčice děkuje sponzorům:
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FOTBAL

Malé historické
ohlédnutí za Sokolem…
• První zmínky o vzniku Sokola v Doubravčicích nalezneme ve farní kronice hradešínského děkana, který hovoří o roce 1912.
• Fotbalové družstvo bylo založeno
o 20 let později v roce 1932 při příležitosti 20. výročí zahájení činnosti Sokola. Doubravčice ale neměly
vlastní hřiště a využívaly tak hřiště
v sousedních Štíhlicích anebo v Masojedech.
• Hřiště Sokol v Doubravčicích získal
až v září 1950 a vlastní fotbalové
hřiště až v šedesátých letech.
• V padesátých letech se přestal používat název Sokol používat, nicméně
nově pojmenovaná TJ ZO Doubravčice (tedy Tělovýchovná jednota, Základní organizace) získávala první
úspěchy ve formě umístění a trofejí. Také se poprvé objevují klubové
barvy doubravčických fotbalistů a to
na vlaječkách, praporu, dresech i šálách a upomínkových předmětech.
• V úspěšných sedmdesátých letech vznikl v rámci TJ žákovský oddíl, který později dokonce zvítězil
v soutěži slušnosti v žákovské soutěži skupiny A. V sedmdesátých letech
se také odehrál mezinárodní zápas,
kdy fotbalisté Doubravčic posíleni o hráče z chatové oblasti hostili
fotbalový klub z NDR Landsberg am
Lecht, a v neposlední řadě se klubu
povedlo probojovat se do III. třídy
okresního přeboru. V roce 1982 pak
i do II. třídy, což byl největší úspěch
Sokola Doubravčice.
• Jednou z nejvýznamnějších událostí byla nepochybně výstavba kabin
s tribunou, které nyní po komplexní rekonstrukci znovu slavnostně
otevíráme. Výstavba byla započatá
díky iniciativě pana Václava Hrabánka z Masojed v roce 1978 ve známé
Akci Z, tedy díky svépomoci místních. Samotní fotbalisté a místní
funkcionáři odpracovali na výstavbě
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desítky brigádnických hodin. Své
by o tom mohli vyprávět František Chmelenský, tehdejší předseda MNV, Jan, Jiří či Milan Boučkovi,
kteří se prací účastnili. Každopádně
nelze nezmínit, že slavnostního otevření kabin se skoro na den přesně
před 42 lety účastnila i fotbalová legenda František Plánička, brankář
Slavie a fotbalový reprezentant.
• Z novodobější historie pak připomeňme znovuustavení TJ Sokol
Doubravčice v lednu 1991 jakožto
občanské sdružení, které mělo v dobách předsedy Jiřího Součka v roce
2010 61 členů. V sezoně 1999–2000
pak místní Sokol zvítězil ve IV. třídě
okresního přeboru.
• Doby nebyly vždy úspěšné, místní
tým dospělých byl například v roce
2006 zcela rozpuštěn. Pod vedením Pepy Veselého se pak mužstvo
účastnilo opět soutěží v rámci IV.
skupiny okresního přeboru v soutěži Praha-východ a TJ Sokol Doubravčice dokonce několikrát pořádal
přátelská utkání se Starou gardou
AC Sparta Praha. Před deseti lety při
příležitosti 680 let výročí obce pak
místní Stará garda nastoupila v přátelském utkání proti Amfora Klubu
Praha, kdy slavnostní výkop provedla Jiřina Bohdalová spolu s Michalem Suchánkem. Hostující Amfora tehdy zvítězila těsným skóre 5:6
nad domácími.
• Místní Sokol se může pyšnit také
dvěma fotbalovými mistry, a to Josefem Veselým, který byl útočníkem Sparta Praha a Bohumilem Veselým, též sparťanským útočníkem,
který měl možnost v rámci mistrovství světa v Mexiku nastoupit i proti legendárnímu Pelému a v mistrovském klubu Sparty působil 12 sezón.
Podrobnější informace včetně dobových fotograﬁí naleznete v knize Jana
Psoty Doubravčice nad říčkou Šemberou, která je k dostání na Obecním
úřadě Doubravčice.
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KNIHOVNA

Obecní knihovna
v Doubravčicích
Knihovna, to by neměl být jen prostor, kde
se potichu půjčují a čtou knihy. Kde je i sebemenší hluk odměněný pohoršeně povytaženým obočím knihovníka. Měla by být
kouzelným místem, ve kterém můžete zažít dobrodružství – od sdílení zážitků z knih
až po společné komunitní aktivity.
Nejstarší zmínku o knihovně v Doubravčicích nalezl spisovatel Jan Psota z Hradešína
v časopise Venkov č. 85 ze dne 12. 04. 1910.
Cituji: „Školní knihovna v Doubravčicích
byla založena roku 1877 za působení ředitele školy Jana Šámala. Obsahovala 291 svazků, ročně v ní proběhlo 2 023 výpůjček (!)
od 122 dětských čtenářů (žáků). Správcem
knihovny se stal ředitel školy Šámal, jehož
hned v roce založení knihovny nakrátko vystřídal nový ředitel školy Jan Charvát. Tyto
dva pány můžeme považovat za nejstarší
známé knihovníky. Školní knihovna byla přístupná pouze žákům, dalším obyvatelům nikoli.“.
Od této doby již knihovna bez přestání (jen na jiném místě), funguje dodnes.
V roce 1988 knihovnu převzala paní Hana
Pohořalová a knihovnu vedla neuvěřitelných 31 let, vytvořila z ní klidné a útulné
místo. V knihovně po celé ty roky pracovala jako dobrovolník, zároveň chodila do zaměstnání, měla rodinu, stavěli s manželem
dům. Klobouk dolů před tou neuvěřitelnou vytrvalostí! V předloňském roce jsme
od Haničky knihovnu převzali a navazujeme na její dlouholetou práci, jen se ji snažíme posunout dál. A práce je to obtížná,
těžko se knížkami konkuruje mobilům a tabletům. Ale říkám si, to kouzlo, když knížku
držíte v ruce a cítíte, jak její stránky voní, je
nenahraditelné.
Přijďte se do knihovny podívat a jen ji podpořit tím, že prostě dorazíte. Určitě najdete
nějaký poklad, který si rádi přečtete!

dílo návštěvníků, originály ilustrací z výpravné knihy „Doubravčice nad říčkou Šemberou“ a dílo které namalovaly děti ze zelené třídy s paními učitelkami.
V knihovně jsou nyní i čtyři výkonné počítače. Díky daru nadace TechSoup na nich běží
Windows a sada Ofﬁce. Jsou určeny pro veřejný přístup k internetu. Dále přibyl projektor a mobilní projekční plátno umožňující
různé besedy. Také se povedlo získat školní licence na Minecraft Education, takže každou středu odpoledne od konce září zde
bude kroužek Minecraftu. Zatím jen pro dvě
skupiny dětí, a i když je o něj velký zájem,
z časových důvodů ho nemohu více rozšířit.
Z knihovny byl také v době covidu realizován harfový koncert do obecního rozhlasu.
Každé úterý budou v knihovně probíhat
„Pohádková dopoledne“, budeme číst české pohádky a začínáme pohádkovou knížkou od Ivony Březinové.
Navázali jsme spolupráci se školkou
a v obecní knihovně se byly podívat děti
ze zelené, oranžové i medové třídy a báječně jsme si objevování světa knih užili!
Obecní knihovna Doubravčice se zapojila
do dlouhodobého celosvětového projektu
„BOOKSTART – S knížkou do života“, který
v ČR zaštituje klub knihovníků SKIP. Projekt

Po rekonstrukci se z knihovny stal krásný
moderní prostor. Stěny zdobí čtyři velkoformátové akční malby – za zmínku stojí ta
vzniklá na Dni Země na Klepci – společné
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má za cíl probudit u dětí a rodičů zájem
o čtení knih. Jak jste si někteří všimli, miminka na vítání občánků dostala balíček s leporelem (číst se má už od mala). A školkové
děti krásný batůžek plný pokladů ke čtení
a objevování.
V knihovně se byly podívat v rámci výuky
českého jazyka děti z komunitní školy Dokolečka i se svou průvodkyní Karol. Četli
jsme ukázky z knihy „Doubravčice nad říčkou Šemberou“ a povídali jsme si o historii
knihovny, která byla v počátcích úzce spjatá
s obecní školou.
Knihovna byla v červnu poctěná vzácnou
návštěvou – navštívila ji komise pro výběr
knihovny za Středočeský kraj do celostátní soutěže Knihovna roku v čele s Radkem
Liškou, vedoucím oddělení Krajského knihovnického centra a paní Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou městské knihovny v Kutné hoře. Byla to pro knihovnu čest, že byla
vybrána do nejužšího výběru. Potěšilo nás,
že práce pro knihovnu má smysl. Velice děkujeme všem, kteří se podíleli na zušlechtění knihovny před příchodem komise. Hlavně
Kátě Fabiánové, klubu seniorů Senecio, paní
místostarostce Kristýně Holubové a paní Ka-

teřině Mizlerové s Ditou Kelbelovou z oddělení regionálních služeb knihovnám v Kutné Hoře.
Přijďte se do knihovny podívat!
www.doubravcice.knihovna.cz
Markéta Holá Mišková
P.S.: Děkuji dcerám, že za mě zaskakují, když
zrovna nemohu dorazit.
Hledáme dobrovolníky, kteří by vypomáhali v knihovně, abychom mohli rozšířit otvírací hodiny.
Dále s radostí v knihovně uvítáme kouzelné babičky a dědečky, kteří by předčítali dětem české pohádky v „Pohádkovém úterý“.
www.doubravcice.knihovna.cz
Hledáme lektora k vedení kroužku Minecraftu v obecní knihovně Doubravčice pro
pokročilejší hráče. Lekce budou probíhat
v Education verzi. Nabízíme symbolický honorář, vyžadujeme zapálení pro Minecraft
a alespoň základy v kódování. Nemusíte
mít předchozí zkušenosti s vedením kroužku, knihovnice bude po ruce.

Zveme vás 12. 12. 2021 od 12 h do Obecní
knihovny Doubravčice na besedu s publicistou a historikem JANEM PSOTOU.
Pokud máte témata z našeho regionu
a historie, která vás zajímají a rádi byste o nich v besedě slyšeli pište na e-mail:
knihovna.doubravcice@seznam.cz
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Výherci soutěže o dortík
a kafíčko z cukrárny
U Bártů
První si v obecní knihovně Doubravčice vypůjčily a přečetly cestopis Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky Tisíc a dvě noci
z roku 1967 Renata Kulvejtová s Kristýnkou,
Kačenkou a Zuzankou. Výhercům gratulujeme!
! Vyhlašujeme novou soutěž!
Kdo si v knihovně půjčí a přečte alespoň tři díly fantasy série „Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti“ dostane poukaz na dortík a kafíčko v cukrárně
U Bártů.

SENECIO
Milí sousedé,
těší mě, že jsem dostala možnost v našem
Doubravčickém zpravodaji napsat pár řádků o našem Klubu Senecio.
Nový klub seniorů vznikl pod záštitou Obecního úřadu Doubravčice letos na jaře. Naše
první setkání proběhlo 3. 6. 2021 a vzájemná příjemná energie mezi námi vydržela dodnes. Shodli jsme se na názvu Klub Senecio
i na tom, že společně trávené chvíle budeme
prožívat aktivně.
A tak již máme za sebou spoustu společných
akcí a zážitků. První akcí byl koncert Pavla Šporcla na koupališti Jureček v Říčanech.
Společně jsme hrdě a nadšeně podporovali
Elišku Holou, která zde hrála na harfu a je
doubravčickou rodačkou.
Navštívili jsme barokní kostel sv. Havla
ve Štolmíři a o měsíc později tamtéž Slavnosti pečení chleba.
Návštěva vinného sklípku v Klučově nás
později inspirovala k procházce po vinicích v okolí Klučova. Majitelku vinařství
jsme přizvali i jako hosta na oslavy založení obce – Sousedské odpoledne. Tato akce
byla velmi příjemná i úspěšná, prodávali jsme zde naše výtvory a ohlasy byly jen
a jen kladné, což nás velmi potěšilo. A aby
toho nebylo málo, den předtím jsme ještě „trénovali“ sousedské vztahy na výletu

do Českých Budějovic na výstavu Země Živitelka.
Na podzim máme v plánu velké množství výletů – kino, návštěvu zámků v okolí či výlet
do Panenského Týnce, kde jistě načerpáme
energii na letošní zimu.
Společné plány vymýšlíme 1x za 14 dní při
našich schůzkách v kulturním domě a někteří od 1.9.2021 i 1x týdně (vždy ve středu)
na zdravotním cvičení, na které se k nám
můžete klidně přidat!
… když jsem se před 2 lety rozhodla přesídlit na trvalo do Doubravčic, netušila jsem,
kolik nových přátel a zážitků mě zde čeká.
Těším se na další členy, kteří rozšíří naše
řady aktivních 50+!
Za Klub Senecio s úctou a láskou
Bára Korecká
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Doubravčice podporují
mladé talenty…
Jak již víte z předchozích čísel zpravodaje,
obec podporuje místní výrazné talenty, které dělají Doubravčicím dobré jméno v rámci republiky i při mezinárodních příležitostech. Zajímali jsme se, jak naši doubravčičtí
sportovci a malá umělkyně trávili letní měsíce a co je do budoucna čeká…
Matouš Šmerák
Nyní se připravuji na nadcházející sezónu
2021/22, která bude plná závodů.
Nejvíce času trávím tréningem v zahraničí,
na ledovcích (Rakousko, Itálie, Švýcarsko).
V začínající letošní sezóně mě pak čekají závody v několika evropských pohárech a mistrovství světa juniorů.

trenérka a bývalá členka týmu Helsinki Rockettes, se kterou jsme pilovali hlavně techniku bruslení a ladili různé“ detaily“. Pro mě
to byl skvělý zážitek a jsem za tuto zkušenost opravdu vděčná. Na začátku září nám
začaly naše pravidelné tréninky.
Aktuálně se připravujeme na první závody,
které se budou konat ve dnech 18.–19. 12.
2021 v Brně.

Melissa Mišejková
Přes léto jsem se připravovala na novou sezónu, která pro náš tým začala srpnovým
soustředěním ve Velkých Popovicích. Během
soustředění nás v rámci ISU development
programu navštívila i Eeva Sunnari, Finská
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Eliška Holá
V červnu 2021 na harfové soutěžní přehlídce Základních uměleckých škol získala Eliška
v nejvíce obsazené kategorii 1. cenu a zvláštní ocenění poroty za provedení skladby S. O.
Pratta The Little Fountain, dne 13. 6. 2021
pak hrála jako předskokanka houslisty Pavla
Šporcla při Koncertu Na vlnách hudby a naděje v Říčanech v Jurečku.
Vystupovala také 12. 7. 2021 na hudebním
festivale ve Znojmě „Pocta živlům a katastrofám“ na koncertě „Malí hudební génio-

vé hrají Znojmu“. Logo obce Doubravčice ji
doprovázelo na deskách s notami a ve Znojmě o ní byl medailonek, kde přímo Doubravčicím děkovala za podporu.

Taneční Lekce
Pro děti ve věku 6–10 let
Taneční lekce se zaměřením zejména na
současný /contemporary, scénický/ tanec.
Během kurzu se děti učí jednotlivé kroky,
správné držení těla s důrazem na fyziologii pohybu, rytmiku, základní kroky z lidových tanců, baletu I současného tance.
Motivacemi v improvizacích podporujeme
kreativitu a svobodu pohybu.
Tanec rozvíjí koordinaci, rovnoměrně posiluje i protahuje všechny části těla.
Lekce vede lektorka se zkušenostmi s vedením tanečních lekcí pro děti I dospělé a zároveň s choreograﬁckou a taneční
praxí Kateřina Malá
Kde:
Sál Doubravčice
Kdy:
Pondělí odpoledne
Přihlášky a další informace:
malakatka1@gmail.com, 777 678 662
Uveďte prosím jméno, věk dítěte a kontaktní telefon.
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603
3 805
5 989
9 info@jilekstavby.czz
Nabízíme:

LOXONE
E – inteligentníí domácnostt (smartt home)
S (elektronické
é vstupníí systémy)
EVS
S (elektronické
é požárníí systémy)
EPS
EZS
S (elektronický
zabezpečovacíí systém)
n
– Jablotron

kamerové
systémy

S (strukturované
é kabelážníí systémy)
SKS
é a optické
é kabely
metalické
e nebezpečných
h odpadů (azbest))
likvidace

elektropráce
e
revize
e elektro
o
silnoproudé
é rozvody
slaboproudé
é rozvody
zřízeníí odběrových
h míst
hromosvodyy
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Entomologové
jsou zvláštní „brouci“
S panem Lubošem Hromádkou z Doubravčic, kterého řada čtenářů Zpravodaje pamatuje, jsem se poznal na chatě. Dlouho jsme
se jen zdravili, až jsem se ho zeptal na fotbal. Od té doby jsme se přátelili. Vedl inspirativní život. O to víc je mi líto,
že o něm můžu hovořit už jen
v minulém čase.
Lubošův tatínek byl krejčí. A ne
ledajaký. Kousek od Národní třídy v Platýzu měl vyhlášený salon. Navštěvovaly ho nejen dámy,
které se chtěly líbit, ale i pánové,
toužící po obleku z kvalitní anglické látky.
Často byli výtvarníci. A protože mívají umělci někdy hluboko do kapsy, přinášeli
tatínkovi jako honorář svá plátna. Tak vznikla jeho sbírka. Kromě toho ho naučili poznávat kvalitu od šuntu. A pan mistr měl na tuhle
disciplínu přirozený čich, takže mu na zdech
nikdy nevisely bezcenné čmáranice.
Luboš po něm zdědil nejen krejčovskou živnost (kterou mu ovšem nový, spravedlivější
režim, jak se sám rád nazýval, brzo sebral),
ale i spoustu obrazů a vytříbený cit pro výtvarné umění, který systematicky rozvíjel.
Rád totiž navštěvoval malíře přímo v ateliérech, kde kromě nezaměnitelné atmosféry
nasával i jejich cenné rady. Brzo ho s mnohými poutalo přátelství.
Po změně režimu požádal pana Luboše jeden mladý, úspěšný muž, aby mu pomohl
vytvořit galerii a učinil ho v ní ředitelem.
Ale to už je jiná opera. Zamlada Luboše zajímal především sport. Atletika, basketbal
a házená. Nedotáhl to sice do reprezentace, ale věnoval se mu na slušné úrovni. Většinou v Bohemians Praha. Ve fotbale však
vždycky držel palce Spartě. Stejně jako já
Slavii. Naštěstí jsme nezaměňovali fanouškovství za nenávist a uměli uznat sílu soupeře. Kromě lásky ke sportu nás spojoval odpor k totalitám.
Luboš Hromádka, který se na atletických
oválech potkával s hercem Ivem Niederlem,
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vzpomínal, jak k nim jednou přišli na Bohemku agitovat ve svazáckých košilích Vlasta
Chramostová, Jiřina Jirásková a Jiří Vala. Nestačili prý utíkat. Ivo byl jejich opak. Z medicíny ho vyhodili pro „negativní postoj k lidově
demokratickému zřízení“ (po roce
1990 mu byl udělen čestný titul
MUDr.) a po průšvihu v ústeckém
divadle ho zachránil Jan Werich.
Když si mi o mnoho let později
Luboš postěžoval, jak mu po osmdesátce ubývají kamarádi a že už
vlastně nemá s kým jít na pivo, přivedl jsem mu do „jeho“ hospůdky v Římské ulici našeho společného známého Niederleho. Mnoho
let se neviděli, a když jsem je opouštěl, cítil
jsem, že jsou alespoň na chvíli šťastni.
Ještě větší přátelství ho pojilo s běžcem Josefem Odložilem a jeho manželkou Věrou
Čáslavskou, kteří za ním a jeho ženou jezdili na chatu hrát fotbálek. Aby mě přesvědčil,
že si nevymýšlí, doložil to fotograﬁí. Holky
chytaly v bráně. Slavná gymnastka prý byla
přece jen o malinko lepší, protože uměla
udělat rozštěp.
Dva roky po „sametu“ pověsil Luboš Hromádka krejčovské řemeslo na hřebík a začal
se věnovat koníčku, který objevil v šedesátých letech. Entomologii.
Více než sběr brouků ho zaujalo je podrobně zkoumat. Naučil se kvůli tomu anglicky, začal úzce spolupracovat s entomologickým oddělením Národního muzea a brzo
se ve své zálibě natolik zdokonalil, že popsal sto třicet nových druhů. Pět z nich je
po něm pojmenováno. Vzpomínám si, jak
jsem ho jednou přistihl koukat do mikroskopu na jediný známý exemplář jakéhosi drabčíka, jak říkal, který po něm chtělo probádat
Britské muzeum v Londýně. Jiného brouka
prohlížel pro muzeum v Kapském Městě.
A kdybyste viděli, jak mu přitom zářily oči,
přestože to vždycky dělal zadarmo.
Entomologové jsou zvláštní „broučci“.
Vašek Vašák

VZPOMÍNKA

MORUŠE
Věřte, nevěřte.
Nejsem si vědom, že jsem někde četl,
že v Doubravčicích někdy v minulosti se pěstovala moruše. A přeci. Je ještě i dnes v obci
několik pamětníků kteří to mohou potvrdit.
Opravdu když jsem chodil do obecné školy
kterou vedl řídicí učitel Evžen Vronský někdy v létech 1940 – 1945 tak jsme chodili jako součást výuky ošetřovat alej moruší.
Ta byla za obecni pastouškou tehdy na louce dnes směrem k mateřské školce. Vzpomínám, že se jednalo o vzrostlé keře anebo již
mladé stromy moruše. Ty nám poskytovaly
moc dobré slaďoučké plody, které jsme pojídali jako lesní maliny.
No a tam kde je moruše je také Bourec morušový. Jedná se o můru, která létá v nočních hodinách. Myslím že se podobá můrám
které létají podvečer na květy oleandrů. Samičky kladou 300 až 500 vajíček ze kterých
se asi po 35 dnech vylíhne larva. Požírají listy
moruše a po zakuklení vylučuje tekutinu, ta
tuhne a vzniká tak hedvábné vlákno. Z jedné kukly – kokonu se získá neuvěřitelných
300 až 900 metrů hedvábného vlákna. Jistě
uznáte že jde o další zázrak přírody. Škoda
že lidé dnes dávají přednost umělým látkám
před hedvábím. Nevím, zda sebrané kokony
škola nedávala na další zpracování do některého oděvního závodu. Jaroslav Stárek

Vzpomínka – kasičky
V obecním zpravodaji č. 46 na str. 34 „Historie“ v článku Jana Psoty je mnoho zajímavých informací o životě v Doubravčicích
v minulosti.
Tak například je zde zmínka o Kampeličce. Tento peněžní ústav měl nesmírně pozitivní vliv na občany a byl velmi využíván.
Já si připomenul, že jsme jako již malé děti
byly vedeny ke spoření a to jak svými rodiči, tak tehdejší obecnou školou. Vzpomínám si, jak již v první třídě stála taková bakelitová komoda s přihrádkami pro každé
dítě s otvorem pro vhazování peněz. Každý
si tam střádal podle svých možností peníze,
které se pak ukládaly v Kampeličce na jeho
účet. Pro šetření doma Kampelička půjčovala kovové nerezové kasičky. Ty měly štěrbinu pro drobné mince a otvor ve tvaru „U“
pro papírové bankovky. Kasička se odemykala ze spodu klíčkem, který byl v Kampeličce. V té době kolem r. 1943 měla sídlo v lokále hostince na návsi a úřadoval zde vždy
v neděli pan Josef Navrátil. Ten kasičku odemkl, přepočítal obnos a připsal na účet. Jako
děti jsme měly velkou radost, jak nám tam
ty penízky rostou.
Pozitivní na tom bylo to učení šetřit si
na horší časy, moci si za ušetřené peníze
koupit potřebné věci, na které bych jinak
prostředky neměl. Myslím si, že zde platí dvojnásob „Co se v mládí naučíš, ve stáří
jako když najdeš“.
Jaroslav Stárek
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ROZHOVOR

Nové vedení technických
služeb doubravice
Od 1. září 2021 mají Technické služby v Doubravčicích nového vedoucího Mgr. Pavla
Berana. Do své role vkročil k tomuto datu
po období letního seznamování se s místní
situací i potřebami. Formou krátkého rozhovoru bychom jej místním obyvatelům rádi
představili a spolu s ním i cíle, kterých by
v rámci své nové pozice rád dosáhl.
Můžete se nám trochu představit?
Jsem člověk, který si ve svých necelých padesáti letech prošel několika typy zaměstnání i pozic, z nichž pro mne nejzásadnější
byla praxe ve státní správě. Jinak žiji venkovským rodinným životem ve vedlejší vesnici, tedy to nemám do Doubravčic daleko.
Baví mne zahrádkaření, ale například i celý
proces zpracování sklizně různých plodin
a výpěstků. Pořád se tím učím něco nového. Baví mne v tomto směru stále něco zlepšovat. Dále mezi mé záliby patří mykologie
a kynologie.
Co za zkušenosti, které byste mohl využít při
práci v našich technických službách, si s sebou přinášíte z předchozí pracovní praxe?
Jak už jsem zmínil, zřejmě největším přínosem pro mne byla pětadvacetiletá praxe ve státní správě, kdy mi při jednání s lidmi, tedy zaměstnanci, orgány státní správy
a právnickými či fyzickými subjekty mnohokrát pomohly moje komunikační dovednosti, analytické schopnosti, sociální percepce
a ﬂexibilita při hledání optimálního řešení
pro danou situaci. Myslím, že se mohu považovat za dynamického ambiciózního člověka
s aktivním přístupem, který nechce ustrnout
v jednom bodě, ale posouvat sebe i dění kolem mne neustále dál. Snažím se (a věřím,
že to i umím) dobře vycházet s lidmi a efektivně budovat dobré vztahy jak s klienty, tak
s kolegy. I když jsem samostatný typ, dokážu
pracovat v týmu a dotáhnout věci do zdárného konce. A právě všechny tyto znalosti
a dovednosti nabrané léty bych rád uplatňoval i ve své nové pracovní pozici.
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S jakými předsevzetími a očekáváními své
nové angažmá zahajujete?
Do nové pracovní pozice vstupuji s optimismem, se zdravým rozumem a s nadhledem
k věci. Chci být vedoucí, který bude schopen překonat případná náročná období či
nepříznivé situace a nacházet optimální řešení jak pro místní zákazníky a beneﬁcienty
technických služeb, tak pro obec samotnou.
To vše racionálně s klidnou hlavou a podporou kolegů. V technických službách chci navázat na dobře fungující věci, ty nefunkční
se naopak pokusím zlepšit. Primárně je mým
cílem to, aby byli občané obce spokojeni.
S tím úzce souvisí cíl, kterým je vytvořit silnou ﬁremní kulturu založenou na vzájemné důvěře občan – zaměstnanec – zaměstnavatel. Mám v tomto ohledu jak vlastní
zkušenost z práce pro Technické služby Český Krumlov, tak znám zkušenosti zprostředkovaně od svých blízkých, kteří zastávají
podobné pozice jako já nyní. A to takové,
kdy ﬁremní kultura na pracovišti založená
na silných stránkách všech článků představuje klíčové propojení mezi rozvojem silných stránek zaměstnanců, samotným výkonem podniku a především na pracovišti jako
takovém. Tam, kde je silná a správně nastavená ﬁremní kultura, tam se také se zvyšuje přístup, nasazení i loajalita zaměstnanců,
kterých je na dnešním trhu nedostatek.
Dalším mým cílem je splnění všech požadavků zákazníka, úspěšný boj o zákazníka,
zabezpečení kvality výrobků a služeb, respektování platných právních a technických
norem a dosažení v blízkém časovém horizontu takového stavu, který bude odpovídat heslu „Služby pro Vás“.
Můžete nám už nyní představit nějaký
konkrétní cíl pro nadcházející období i cíle
v dlouhodobějším výhledu?
V následujícím období se předpokládá rozšiřování činností pro obec, ale i pro občany.
Zmínil bych třeba ideu vybudování vlastního
sběrného dvora. Každým rokem probíhají

ROZHOVOR
v obci investiční akce, z nichž plynou další
nároky na údržbu nově vzniklých lokalit –
soukromých pozemků, ale především veřejných prostranství v jejich blízkosti, což si, jak
jsem zaznamenal, mnozí neuvědomují. Tímto se zvyšují i nároky na personální kapacity
technických služeb, a jejich výkon a kvalitu
odvedené práce. V tomto bodě je potřeba
brát prozatím zřetel na současnou vytíženost zaměstnanců a tím i na pomalejší plnění závazků.
Jejich práce není navíc vždy příjemná. Nemusíme pro příklad chodit daleko. Stačilo by, kdyby si občané Doubravčic po svých
psích mazlíčcích uklízeli, to, co si nikdo nechce domů přinést na botě. Po obci je umístěno dostatek sběrných nádob na tento druh odpadu. Je třeba si připomenout,
že psí procházkové stezky se musí také
udržovat, což je často dosti nepříjemné
až nechutné, a to samozřejmě nejde jen
o šlápnutí do exkrementů, nebo o umazané oblečení. Při údržbě travnatých stezek
se používají křovinořezy, které umí psí nadělení pěkně rozhodit do celého okolí, tudíž i na pracovníky technických služeb, kteří
mají tuto údržbu na starosti. Tedy bychom

všichni uvítali od pejskařů více ohleduplnosti, nikoho to nic nestojí – jen trochu pohybu.
Obecně si dovolím požádat o ohleduplnost
a trpělivosti vůči zaměstnancům technických služeb, a to zejména po dobu sezonního vegetačního období, kdy jsou všichni nadměrně vytíženi. Určitě bych rád ale
dodal, že považuji současné technické služby za stabilizovanou společnost, technicky vybavenou, byť ne zcela personálně. To,
co zmiňuji výše, automaticky neznamená,
že když přijde nový vedoucí, tak to musí
nutně přinést okamžité personální změny,
nebo radikální změny v chodu technických
služeb. Každopádně však dodám, že například brigádnici by se v současné době hodili.
Pro budoucí léta je pro technické služby
dalším úkolem udržet a zkvalitňovat zabezpečení komunálních činností pro obec
Doubravčice. Ve výhledu chci též rozšířit
služby i pro další obce, občany, ﬁrmy v regionu a případně se dále pokusit rozvíjet
společnost, hlavně v komerční oblast, což by
přineslo jistě větší ﬁnanční stabilitu a nezávislost společnosti.

Technické služby
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776 053 552,
ts.deponie@doubravcice.cz
Technicke sluzby Doubravcice, www.ts.doubravcice
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ROZHOVOR
Zeptám se ještě na odpadové hospodářství,
vy sám jste již zmínil sběrný dvůr, můžete
nám tuto oblast z vašeho úhlu pohledu přiblížit? Co můžeme očekávat?
Co se týče odpadového hospodářství, myslím,
že technické služby fungují správně a domnívám se, že služby jsou pokryty dobře. V krátkém horizontu se pro místní občany bude
budovat nový sběrný dvůr a tím odpadne ježdění s odpadem do sběrného dvora v Liblicích.
Samozřejmě je mi jasné, že se nikdy nezavděčíte všem. Přesto jsem připravený s občany – zákazníky řešit i jejich podněty, návrhy
a případné stížnosti. Ani těm posledně zmíněným se vyhnout určitě nedá a vše záleží
jen na přístupu.
Je něco, co byste rád zmínil na závěr?
Přál bych si a uvítal, aby místní obyvatelé i víkendoví rekreanti plně využívali nabídek Technických služeb Doubravčice. Díky
nim vydělané peníze mohou být dále využity nejen na rozvoj technických služeb, ale
i na další projekty, které poslouží všem občanům Doubravčic.
Závěrem bych pak jen dodal, že bych si přál,
ať se nám všem žije lépe a komfortněji nejen v obci, ale i v rodině. A k tomu se nám
v malé či větší míře budou snažit pomáhat
Technické služby Doubravčice.
Za rozhovor děkujeme a přejeme v nové pozici hodně úspěchů a co nejvíce naplněných
předsevzetí.
Nového vedoucího Technických služeb
Doubravčice se ptala Mgr. Kristýna Holubová
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PŘEHLED SLUŽEB
A ŘEMESEL
V DOUBRAVČICÍCH
Podnikáte, obchodujete, nabízíte služby
či provozujete řemeslo?
Žijete v Doubravčicích?
Dejte o tom vědět!
Pošlete nám pojmenování/ popis vaší činnosti, kontaktní informace a případně
také region působnosti, a to na adresu:
info@doubravcice.cz
Tyto informace zdarma zveřejníme formou řádkové inzerce v příloze příštího
čísla Doubravčického zpravodaje, které
vyjde v dubnu 2022!

na návsi u obecního úřadu

Pondělí – pátek 6 – 12
Sobota
7 – 12



 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
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ŽIVOT V OBCI

Jedinečný koncert
souboru Harﬁčky
v KD Doubravčice
V Evropě, možná i ve světě zcela unikátní dětský harfový soubor Harﬁčky, výjimečný nejen množstvím účinkujících, ale i skvělým souzvukem, přednesl skladby českých
i světových autorů pod uměleckým vedením
Pavly Jahodové Vondráčkové a dirigentky
Eliany Vondráčkové.
Vidět tolik harf pohromadě je neobvyklé a Doubravčice měly jedinečnou příležitost zúčastnit se koncertu 28. 9. 2021 v KD.
Koncert proběhl v příjemné atmosféře.

A zajímavost pro doubravčické – dva členové souboru Eliška Holá a Vítek Pačes jsou
z Doubravčic.
Soubor Harﬁčky vznikl v soukromé harfové
třídě Pavly Vondráčkové Jahodové. Od roku
2018 je většina harﬁček v Zuš Říčany. Z původního počtu 6 členek má dnes soubor
již 15 členů. Soubor účinkuje pravidelně
na koncertech či festivalech (Mažif, Harfový festival, Žižkovský nekonvenční podzim,
Noc kostelů, Praha srdce národů, beneﬁční
koncert v kostele sv. Havla ve Štolmíři – viz
foto M. Kolínské). Spolupracuje s divadlem
Feigele. Harﬁčky účinkovaly v synagogách
v Polné, Třebíči, Heřmanově Městci i v Arcibiskupském paláci. Některé členky uspěly
i v mezinárodních harfových soutěžích.

HERNIČKA PRO NEJMENŠÍ
Po delší pauze všechny opět zveme do dětské herničky, která bude otevřena každou
středu od 8: 30 do 11 hodin.
Místem konání je tzv. Duhová třída ve škole Dokolečka – vchod z ulice K Jízdárně, naproti koňské farmě a vrátky kolem „lesíka“.
Hernička je určena pro nejmenší děti cca
do 5 let a jejich rodiče. Vždy se v rámci ní
můžete zapojit do společné aktivity jako je
např. cvičení, zpívání, výtvarná práce apod.

Můžete si ale přijít jen tak pohrát a popovídat při čaji a seznámit se s ostatními.
Začínáme od října 2021.
Příspěvek 30,-/rodina/vstup.
Pro případné informace kontaktujte
vedoucí herničky Renatu Kulvejtovou,
e-mail: renata.kulvejtova@dokolecka.cz,
tel. 728 030 839.

PEDIKÚRA
přístrojová a nehtový design

PETRA GOMBITOVÁ
Na Trnožině 276
282 01 Doubravčice

NOHY
JSOU DŮLEŽITÉ

Mobil: 607 813 008
www.pedigom.webnode.cz
petra.gom@email.cz
IČ: 08963045
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INFORMACE

POZOR, POZOR, HLÁŠENÍ!!!
Oznamujeme všem, že v naší školičce máme
místa pro holky i kluky
od 1. roku do 7. let.
U nás se platí pouze prochozené dny.
Pište, volejte, přijďte se podívat, rádi Vás
uvidíme.

Dětská školička Ledňáček
V Edenu 165, Doubravčice 282 01
Telefon: 605 878 825, 720 332 030
www.ms-lednacek.cz
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HISTORIE

Stedov&ký hraneník nezmizel
Milí čtenáři, možná jste si během procházek
údolím říčky Šembery všimli, že v lese nemůžete natreﬁt na středověký hraniční kámen.
Zrak vás nešálí, skutečně není na svém stanovišti, ale odcizen nebyl!
V říjnu 2019 na něj při lesní těžbě padl
kmen stromu, který hranečník naštípl. Odštípnuté kousky byly uloženy na OÚ Kozojedy. V dubnu 2021 se hranečník opět někdo
pokusil ukrást tak, že se ho snažil obkopat
a vylomit ve snaze ho odvézt, což se mu nepodařilo. Na tuto skutečnost mě upozornila fotografka Markéta Kolínská, která mi
poslala snímek vyvráceného kamene, což
rozběhlo iniciativu, jejíž snahou je ochrana
a zachování kamene pro budoucí generace.
Do věci se zapojili Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy, zastoupený ředitelem
Ing. Zdeňkem Macháčkem, Ph.D. a Obec Kozojedy zastoupená starostou Pavlem Pillerem, kteří si kulturně-historický význam kamene a důležitost jeho obnovy uvědomují.
Nejprve byl kámen ohledán lesníkem, zjištěna míra poškození a posouzeny možné budoucí střety zájmu.
Dosud jsme na kámen po dohodě s lokálními patrioty a ochránci příliš neupozorňovali a jeho poloha byla spíše utajována. Nyní
však bylo rozhodnuto, že hranečník bude
naopak v krajině přiznán.
Dne 30. dubna 2021 byl poškozený hranečník se souhlasem všech dotčených stran odvezen do restaurátorské dílny Bohumila
Pánka, kde bude ošetřen, odštíplé kusy budou slepeny a kámen bude navrácen na své
místo, kam patří.
Středověký kámen byl v lesích u Doubravčic umístěn patrně roku 1358 v rámci ukončení sporu o les Kozí Hřbet, a to mezi dvěma sousedy – skalickým klášterem, který tu
podnikal v lesnictví jako dnešní ŠLP a manstvím Chrást s tvrzí Lažany (u Štíhlic). Kámen
nese reliéf maltézského kříže, který ukazoval průběh stanovené hranice. Roku 1963
povalený kámen vztyčil archeolog Jaroslav
Kudrnáč během výzkumu doubravčického
hradiště Staré (Pusté) zámky.
Jan Psota
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Naše kaplika
slaví ' let!
V neděli 4. 9. 2021 tomu bylo 10 let, kdy
v rámci oslav 680. výročí obce došlo k slavnostní konsekraci nové obecní kapličky spojené s krátkou mší.
Doubravčice nikdy neměly vlastní kostel,
pouze ﬁliální kapli se zvoničkou, která symbolizovala přenesenou působnost domovské farnosti. Již od středověku náležela
obec dle dostupných pramenů k faře sv. Jiří
v Hradešíně. Tato pak spadala pod děkanát
a arciděkanát v Kouřimi. Teprve v roce 2007
byla hradešínská farnost začleněna pod farnost Úvaly.
Dle rozhodnutí císařovny Marie Terezie a jejího tzv. „ohňového patentu“ se kapličky (či
alespoň zvoničky) musely zřizovat tam, kde
nebyl kostel se zvonicí a jejich prostřednictvím se vyzvánělo při požárech. Doubravčice
měly tedy nejprve zvoničku dřevěnou, tzv.
vidlák, kde bylo vyzváněno zvonem, jež dala
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ulít a obci věnovala majitelka černokosteleckého panství Marie Terezie Savojská.
Tato dřevěná zvonička stála na horní návsi
několik desítek let, než byla v roce 1923 nahrazena kapličkou novou, tentokráte cihelnou. Jak dlouho zde ale stála se přesně neví,
předpokládá se, že existovala ještě koncem
40. let.
V roce 2009 se začal realizovat nápad navrátit kapličku se zvoničkou zpět na obecní náves. Za tímto účelem byla uspořádána veřejná sbírka, ve které se vybralo se 4 013 Kč.
Díky této částce a především díky materiálním (konkrétně materiálovým) darům dobrovolných přispívajících mohla být vybudována kaplička nová.
Práce byly prováděny zejména řemeslníky
a dobrovolníky z Doubravčic, kdy největší
a nejdůležitější část veškerých prací vykonali
Václav Zámostný a Miroslav Pačes, kteří zároveň věnovali kapličce nový zvon (a nepočítaně svého volného času a energie). Mezi
mnohými dalšími, kteří se na výstavbě podíleli, zmiňme Jaroslava Kohouta z nedalekých Kozojed, který zhotovil kovanou mříž,
či Helenu Cíglerovou, která restaurovala
a polychromovala velký dřevěný kříž, který
je dominantou interiéru kapličky, ale také
obci později, v roce 2020, věnovala vlastnoručně vyrobený polychromovaný Betlém.
Interiér doplnil fototisk na plátně nástěnné malby z řecké katolické baziliky sv. Pavla

v poutním místě Harrisa (Libanon). Tento
zhotovila a obci věnovala Alena Kvasničková, bývalá kronikářka obce, která byla iniciátorkou výstavby kapličky či sbírky na ni, ale
především hlavní organizátorkou a koordinátorkou celé realizace.
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Zmíněného požehnání kaple a mše v září
2011 se konalo za účasti téměř 200 přihlížejících. Kapličce ale stále něco chybělo, a tak
se v roce 2017 uspořádala nová sbírka, která skončila výtěžkem 87 300 Kč (!) a použila se na instalaci elektronického zvoníka,
osvětlení a úprav nejbližšího okolí kapličky. Od té doby kaplička vyzvání každý den
ve 12 a v 18 hodin, ale také při zvláštních
událostech jako např. mezinárodní akce
Zvon míru v Roveretu či při pietních vzpomínkách na místní občany.
V poslední řadě byla kaplička v roce 2019
doplněna nástěnnou plastikou zpodobňující boj sv. Jiří s drakem a v roce 2020 plastikou

anděla. Obojí zhotovila a obci darovala
Anna Roubalová. Kaplička a prostranství kolem ní se postupně stalo místem setkávání
místních, ať jde na příklad o již tradiční zpívání vánočních koled, odkud si mohou zájemci odnést v lucernách Betlémské světlo,
či místem, kam mohou děti v době adventu
nosit svá přání pro Ježíška.
text: Kristýna Holubová, Kateřina Fabianová, Alena Kvasničková, využity byly též informace z knihy Doubravčice nad říčkou
Šemberou autora Jana Psoty.
foto: Kateřina Fabianová,
Tomáš Holub (zimní)

Doubravice se op&t pipojí
k akci Zvony pro Rovereto
Naše obec se již čtvrtým rokem vždy v souvislosti se Dnem vzniku samostatného Ćeskoslovenského státu připojuje k akci známé
pod názvem Zvony pro Rovereto.
Ani v úterý 28. října večer tomu nebude jinak. Přesně ve 21 hodin se ponese nad naší
obcí hlas zvonu v kapličce po dobu 5 minut,
což odpovídá dvěma stům úderům.
Myšlenka této akce byla ovlivněna obdobím první světové války, kdy na italské frontě bojovalo více než 20 tisíc Čechů. Mnozí
z nich právě v Itálii položili své životy. Město
Rovereto, ležící na severu Itálie je největším
muzeem první světové války a čestné místo
je zde věnováno i českým legionářům.
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Každoročně 28. října ve 21 hodin občané Rovereta oslavují vyhlášení samostatné Ćeskoslovenské republiky a s úctou vzpomínají
na padlé české legionáře. Tehdy se nad údolím a blízkými horami rozeznívá hlas zvonu
dvěma sty údery. Z této italské tradice se v devadesátých letech dvacátého století stala mezinárodní akce Zvony pro Rovereto, do které
je zapojena řada českých měst, zájmových organizací, církví a nejrozmanitějších sdružení.
Doubravčice se zapojily v roce 2018.
Samotný zvon vznikl na podnět italského
faráře, který navrhl, aby ze zbraní, které zůstaly na polích, loukách a v lesích, byl ulit
zvon, který by svým hlasem připomínal památku obětí boje za svobodu: La Campana
dei Cauduti – Zvon padlých. Na výzvu italské vlády darovaly kov všechny země, které
se zúčastnily první světové války, a to i ČSR,
která z plzeňské zbrojovky darovala část kanónu. Zvon je největším na světě, jeho výška je 3,36 m, průměr 3,21 m, váha 22,6 tun.
Zavěšen je na mohutné kovové konstrukci,
zapuštěné do betonového podkladu a obklopen stožáry s vlajkami národů, které
po boku Itálie bojovaly za svobodu. Je zdoben reliéfy, které představují válku i mír.
Nejznámějším se stal vyrytý výrok papeže
Pia XII: „Mírem není nic ztraceno, válkou
může být ztraceno všechno.“
foto: Kateřina Fabianová,

počtvrté rozezníme naši kapličku,
abychom se připojili k akci

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

V severní Itálii, v městečku Rovereto na naše padlé dodnes
s úctou vzpomínají a ve výroční den našeho státu 28. října každý
41
rok rozeznívají ve 21 hod. ZVON SVOBODY 200 údery.

Stavební práce, rekonstrukce
VODA – PLYN – TOPENÍ – KANALIZACE
minibagr 1,6 t

Pavel Kouřimský
Doubravčice | K Jízdárně 289
pavel.kourimsky@seznam.cz | tel.: 608 713 164
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ŽIVOT V OBCI

ŠKOLKA DOUBRAVKA
Vážení rodiče, přátelé naší školky školy,
prázdniny máme za sebou, dovolte mi krátké ohlédnutí za koncem školního roku.
Na jaře si všechny třídy užily spoustu krásných výletů, které jsme si mohli dovolit zejména díky tomu, že jsme se zapojili do projektu „Šablony II“, ze kterých měly děti
výlety hrazené. Fotograﬁe snad budou více
vypovídající než slova.
Vzhledem k nejistotě možných hromadných
akcí jsme se rozhodli, že zahradní slavnost si
každá třída uspřádá sama, po svém. Z oranžové a medové třídy jsme vyslali do školy
spoustu šikovných předškoláků a na jejich
místa byli napasováni naší noví nejstarší kamarádi.
Všem dětem, které od září nastoupily
do školy přejeme, ať se jim daří a ať ve škole najdou spoustu nových prima kamarádů. Budeme rádi, když se někdy odpoledne
za námi staví na zahradě a popovídají nám
o svých zážitcích. Budeme doufat, že tento
školní rok již proběhne tak, jak jsme zvyklí a budeme moci letošní prvňáčky pozvat
na velkou zahradní slavnost.

Letos na zápis přišlo 51 dětí, přijmout jsme
mohli jen 27 z nich. Všechny přijaté děti
mají trvalý pobyt v obci.
A co nás čeká v tomto školním roce? Opět
bohatý a zajímavý program, s jehož přípravou si paní učitelky dávají hodně práce.
Doufáme, budeme moci realizovat všechny
plánované aktivity a společné akce s rodiči,
jak jsme byli zvyklí. Doufáme, že předškoláci budou moci absolvovat celý kurz bruslení, který se nám hodně osvědčil. V loňském
roce jsme navázali užší spolupráci s místní
knihovnou, tak se letos moc těšíme na její
pokračování.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
rodičům, kteří v loňském roce jakkoliv přispěli k rozvoji školky. Někteří tatínkové vyrobili pro děti fotbalové a hokejové branky, děti ve spolupráci s rodiči osázeli skalky,
předpěstovali užitkové rostliny. Výrazná
byla pomoc při stavbě a skládání TEE PEE.
Zde patří dík nejen rodičům, ale hlavně
panu Skořepovi, který nám klády připravil
ke stavbě. Díky ochotě technických služeb
máme na zahradě balík slámy.
Všem obyvatelům Doubravčic přejeme krásně barevný podzim a hlavně pevné zdraví
a nervy.
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CENTRUM
PRO RODINU
Co se děje v Dokolečku
v roce 2021
Co se událo od minulého čísla zpravodaje?
Poslední zprávy byly o omezeném provozu, o tom, jak jsme se nemohli vídat a setkávat. Věříme, že se blýská na lepší časy.
Konec školního roku už se nesl v duchu pozvolného uvolňování opatření, proto jsme si
mohli užít zahradní slavnost s dětmi i rodiči, na které nám zahrála a zazpívala úžasná
MariK. Přes prázdniny to v Dokolečku žilo
příměstskými tábory a právě teď už se rozbíhá nový školní rok – naštěstí zatím naživo a ne online.
Tady vidíte, jak jsme si užili adaptační pobyt
v jurtách ve Štolmíři: přiložit fotky
PROJEKTY
• 30. 6. jsme ukončili tříletý projekt DĚTSKÝ
KLUB DOKOLEČKA (odpolední klub=družina)
• Od 1. 8. byl ale zahájen pokračující projekt ODPOLEDNÍ KLUB II, který je opět ﬁnancován z ESF (zprostředkováno přes
Pošembeří o.p.s.).
• Pokračuje projekt PODPORA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH (pod MAS Podlipansko, Pošembeří) – možnost vzdělávání zaměstnanců
i dobrovolníků v rámci organizace, nové
aktivity pro zpestření nabídky volnočasových aktivit vložit logo ESF OP VVV +
MŠMT
v projektu letos plánujeme uskutečnit projektové dny ve škole, vyzkoušet
nové metody vzdělávání, začít se scházet v klubíku pro stálou skupinku dětí
• PRÁZDNINY V DOKOLEČKU – ukončena
3. sezona
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19.-23. 7. příběh a život ve starém Japonsku – výtvarně dějepisný tábor
(s příběhem)
2.-6. 8. Výtvarný tábor pro mladší
a starší děti – výlet do včelího království
ZPRÁVY Z KOMUNITNÍ ŠKOLY
K 1. 9. čítá škola 30 aktivních členů klubu
komunitního vzdělávání. Do školy nastoupilo celkem 50 dětí, z toho 43 na 1. stupeň a 7
na 2. stupeň základního vzdělávání. S menšími dětmi pracuje 7 průvodkyň, v klubu
máme 2 hlavní vychovatelky a k tomu několik pomocných. Na druhém stupni pracuje
10 lektorů pro různé oblasti výuky.
Vzdělávací plán počítá s možností jak práce
v menších skupinkách, tak v tzv. blocích, kde
se mohou setkávat děti napříč ročníky. Nově
byl stanoven pětiletý cyklus celoročních projektů, děti pak budou pracovat na dílčích
částech projektu v 6 týdenních obdobích.
V těchto obdobích také postupují ve svých
individuálních plánech, které se zakreslují
průběžně do map učiva.

ŽIVOT V OBCI
ZPRÁVY ZE SPOLKU DOKOLEČKA
• během loňského roku proběhlo online
hlasování per rollam o změně stanov a zároveň volby do orgánů spolku
• do rady spolku bylo zvoleno 5 členů: Klára
Nikolaides, Jana Burešová, Eva Čečetková,
Marika Pithartová a Linda Pačesová
• rada bude o své činnosti informovat členy
na členské schůzi v září 2021
• pokud to situace umožní, Dokolečka plánuje uskutečnit Cestu za světýlkem, rozdávání Betlémského světla – termíny zveřejní na webu
• od září bude zahájen i provoz herničky
pro rodiče s dětmi, a to v prostorách komunitní školy Na Návsi 152 (původní třída)

www.dokolecka.cz
komunitniskola.dokolecka.cz
centrumprorodinu@dokolecka.cz

Letní příměstský výtvarný tábor v Dokolečku
Hlavní téma letošního výtvarného tábora
byly včely, a i trochu mravenci. Měli jsme příjemné počasí, takže jsme většinu času tvořili
venku. Výbuchy tvůrčí energie otřásaly celými Doubravčicemi. Vyzkoušeli jsme mnoho
výtvarných technik a stylů.
Letos se sešly neuvěřitelně šikovné děti
s chutí tvořit. Děti byly rozdělené do tří
týmů: Hovniválové, Mravenci a Kobylky.
Týmy vedly půvabné praktikantky Maky,
Bára a Ela. Všem třem děkuji, protože díky
nim měl tábor pohodový a hladký průběh.
První den tábora jsme se zmenšili s Antmanem od Marvela a celý týden si povídali a tvořili o včelkách a hmyzí říši. Poslední
den tábora jsme se vrátili na původní velikost. Čestný host, včelařka Jitka Sýkorová nás průběžně navštěvovala a neuvěřitelně poutavě vyprávěla o včelách. Dozvěděli
jsme se spoustu zajímavých věcí ze života
včel, donesla na ukázku včelí úl a včelařské

vybavení. Dokonce nám stála modelem
ve včelařském obleku ke kresbě portrétu.
Zázemí k tvoření jsme měli v duhové třídě,
promítaní a obědy probíhaly v krásné nové
škole Dokolečka.
Vyzkoušeli jsme si například výrobu hmyzích příbytků z krabic, malbu louky ve včelích rámkách, kresbu portrétu uhlem, akční
malbu – tentokrát do tvaru pláství, malování na vodě technikou Ebru, malbu louky
akrylem na plátno, modelování hmyzu, vědeckou kresbu, kresbu zátiší, koláž, frotáž
a spoustu dalších. Tábor ukončila velká slavnostní vernisáž děl v Duhové třídě a venku.
Linda Pačesová opět tábor skvěle připravila
a zajistila všechnu logistiku. Také moc děkuji Elišce Pokorné za to, že celý týden s námi
byla, měla skvělé nápady a užili jsme si legraci
Byl to skvělý týden a doufám, že si tábor
plný tvoření užili účastníci tak jako my!
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 – 800 Kč, ½ A5 – 400 Kč, ¼ A5 – 200 Kč vč. DPH
CENÍK BAREVNÉ INZERCE: 1/1 A5 – 1600 Kč, ½ A5 – 800 Kč, ¼ A5 – 400 Kč vč. DPH
Upozornění pro inzerenty: Každý inzerát, který není zaslán k uveřejnění v tiskové předloze, je zpoplatněn
částkou 150–300 Kč dle náročnosti zpracování do tisku. Případně lez dojednat další graﬁcké práce za zvýhodněných podmínek.
Ceník inzerce je platný od 1. 4. 2021.

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

MUDr. Michal Slaný
Ordinace : Nebeská 292, 282 01 Doubravčice
Tel: 775 404 185
E-mail: ordinace.doubravcice@gmail.com
www.lekardoubravcice.webnode.cz
Ordinační hodiny:
PO: 8–13, 14–19 objednaní pacienti
ÚT: 7–12, 13–17 objednaní pacienti
ST: 8–13, 13–16 objednaní pacienti
ČT: 7–12, 13–17 objednaní pacienti
PÁ: 7–12

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!
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www.autodoprava-hovorka.cz
www.autoservis-hovorka.cz
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AUTOSERVIS & STAVEBNÍ PRÁCE
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