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Slovo úvodem…
TENTOKRÁT NETRADIČNĚ…
V rámci tohoto čísla Doubravčického zpravodaje přinášíme shrnutí nejen uplynulého
období od vydání posledního čísla, ale zároveň jde i ohlédnutí za 12letým působením
nynějšího starosty a zastupitelů. Především
bychom rádi představili významné investiční počiny v obci, ale též jejich ﬁnanční náročnost.

Kanalizace a vodovod
Za jednu z prvních velkých investičních akcí
v obci lze považovat výstavbu kanalizace,
která byla fakticky zahájena v roce 2011,
a to na základě smluv podepsaných ještě
bývalým starostou obce čtyři dny před převzetím úřadu novým zastupitelstvem v říjnu v roce 2010. Je s podivem, že s podpisem
smlouvy na kanalizaci v řádech desítek milionů nebyla také podepsána smlouva ﬁnančního zajištění spoluúčasti na této akci.
1. etapa v celkové výši (hlavní řady, cca 190
přípojek a čistička odpadních vod) stála
obec 55 mil. Kč.
Výstavba vodovodu zahájená v roce 2011
pak obnášela zbudování přivaděče z Kostelce n. Č. l. do Kozojed, vodovodního řadu
a zprovoznění vodojemu včetně vybavení
technologiemi. Výše uvedené představovalo 42,8 mil. Kč.
Pro doplnění uvádíme, že dotace zahrnovaly 9, 8 mil Kč v případě vodovodu a 36 mil.
bylo získáno na výstavbu kanalizace.
2. etapa výstavby proběhla pro vodovod
a kanalizaci společně, a to počínaje rokem
2016. Tato část zahrnovala především zbudování hlavních řadů, a to včetně pokračování pokrytí chatařské oblasti. Konkrétně
se jednalo o celou lokalitu Na Zámkách či v rámci ulice Slepá. Celkově
se jednalo o 74 domovních přípojek.
Náklady na tuto etapu
byly 16,5 mil. Kč, dotace
v tomto případě představovala 9,731 mil. Kč.

3. etapa výstavby vodovodu a kanalizace
byla započata v září 2017. Celkové náklady
na ni představovaly 9,1 mil. Kč. Tato etapa
zahrnovala konkrétně zbudování přípojek
v rámci lokality Na Zámkách a vybudování vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek v lokalitách Stará Zámka (V Břízkách) a v ulici U hřiště, a také prodloužení
řadu v ulici Pod Vodárnou. Obdržené dotace k této etapě byly ve výši 3,1 mil. Kč na výstavbu kanalizace a 2,1 na výstavbu vodovodu.
Poslední akce v rámci budování kanalizace a vodovodu v obci zahrnovaly dvě etapy realizace vrtů na pitnou vodu, zbudování
úpravny pitné vody a rozšíření čistírny odpadních vod. Náklady na tyto akce v souhrnné výši znamenaly 28, 8 mil. Kč. Dotace na vrty byla získána ve výši 1,1 mil. Kč,
na úpravnu vody ve výši 7,5 mil Kč a na rozšíření čistírny odpadních vod 10,8 mil. Kč.

Mateřská škola Doubravka
Výstavba školky byla zahájena v roce 2012.
1. etapa zahajovala hrubou stavbu zázemí
a zbudování současné Oranžové třídy, což
představovalo náklad 7 mil. Kč, dotace byla
obdržena ve výši cca 6,3 mil. Kč. Druhá etapa zahrnovala budování zázemí, vybavení
technologiemi a další, aby bylo možno tuto
třídu otevřít. Tato etapa stála 7 mil Kč, kdy
dotace představovala 4 mil. Kč.
3. etapa výstavby mateřské školy, která byla
realizována částečně souběžně s etapou
druhou, byla věnována vybavení a zařízení
kuchyně. Tato proběhla bez ﬁnanční spoluúčasti jakéhokoli fondu a pro obec představovala výdaje ve výši 1 mil. Kč.
4. etapa výstavby Mateřské školy proběhla v letech 2014 – 2015. Tato
byla zaměřena na výstavbu a vybavení Zelené třídy a představovala výdaje
ve výši 5,3 mil. Kč. Dotace v tomto případě byla
ve výši 3,5 mil. Kč.
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5. etapa zahrnovala zbudování Medové
třídy. Výstavba byla realizována v letech
2017 – 2018. Náklady na tuto etapu byly
ve výši 11,1 mil. Kč, přičemž dotace byla poskytnuta ve výši 9,7 mil. Kč.
V rámci dalšího projektu pro mateřskou
školu byla v roce 2018 realizována „Zahrada v přírodním stylu“. Náklady byly
ve výši 530 000 Kč, dotace představovala
380 000 Kč.

Komunikace
První rekonstruovanou komunikací v daném období byla ulice Ke Školce, k opravě
došlo v roce 2014 s náklady 4,6 mil. Kč, kdy
dotace představovala 3,56 mil. Kč.
V rámci developerského projektu obce byla
v roce 2012 zrealizována komunikace Akátová, dále v roce 2020 byla vybudována
nová, účelová komunikace k úpravně vody.
V rámci výstavby vodovodu a kanalizace
byla v roce 2018 opravena ulice Na Zámkách.
Na vlastní náklady obec v letech 2018 –
2020 upravila komunikace: U Lázného potoka, V Edenu (v případě této komunikace
se na nákladech podíleli vlastníci přilehlých
nemovitostí), Slepá, Třešňová, Pod Vodárnou, Nad Strání, Mezi Ploty a K Jízdárně.
Celkově činily náklady na úpravu výše uvedených komunikací cca 11,3 mil. Kč.
V rámci developerských projektů byly vybudovány a následně do majetku obce bezúplatně předány ulice: Pod Číhadly, Šťastná,
Nebeská, Kolmá, Na Čtvrtích, Pod Jízdárnou, Spojovací a Pod Sokolem.
Plánované jsou v současné době rekonstrukce dalších komunikací, a to konkrétně ulice
K Zámkům, Kolmá, K Rybníčku, Nad Lomem
a Akátová. Pokud nebude přiznán dotační titul, je v plánu – stejně jako v případě
předchozích rekonstrukcí – pokládka betonových obrub a dočasné řešení povrchu asfaltovým recyklátem, kdy tyto práce budou
provedeny na náklady obce.

Veřejné prostranství
I na úpravy veřejných prostranství obec vynaložila též nemalé úsilí a ﬁnanční prostřed-

4

ky do aktivit cílených na zlepšení užitnosti
těchto prostranství, jejich estetické stránky či obslužnosti. Postupně byly instalovány
informační tabule, koše na odpadky, koše
na psí exkrementy, podél chodníků při páteřních komunikací byly vystavěny kamenné zídky, byly opraveny hasičské nádrže
Na Močidlech a Na Návsi, vybudovány nové
čekárny na autobusy či zpevněny a upraveny plochy pro kontejnerová stání. Aktuálně
je v plánu pořízení laviček.
Ve všech výše uvedených případech obec
realizovala práce svépomocí bez dotačních
prostředků.

Zeleň v obci
Ačkoli se obec v nedávné době setkávala s některými, naštěstí ojedinělými, hlasy,
komentujícími situaci ohledně veřejné zeleně slovy typu: „jen se kácí a nic se nesází“, obec se naopak velmi výrazně zasazuje
o výsadbu, doplňování a revitalizaci zeleně,
ať již jde o stromy či keře. Za uplynulých 12
let se komplet vybudovaly ovocné aleje –
v roce 2012 aleje vedoucí od ulice V Edenu směrem k budoucímu hřbitovu na Osičinách a od ulice Na Číhadlech ke křížku.
V letech 2014 až 2015 proběhla revitalizace zeleně před Kulturním domem a Na Návsi u kapličky. Zde byly v roce 2016 také vytvořeny květinové záhony. V roce 2018 pak
proběhl projekt výsadby lip k výročí 100 let
republiky, který byl realizován s přispěním
dobrovolných hasičů a veřejnosti. Lípy byly
vysázeny v lokalitě Nad Lomem a jiných místech v rámci obce podle zájmu z řad občanů, kteří mohli též individuálně výsadbu lip
ﬁnancovat. V roce 2019 byly vysázeny ovocné stromy Na Vysoké Mezi (opět se zapojením dobrovolníků a dobrovolných hasičů).
V roce 2020 byly zasazeny platany u fotbalového hřiště, došlo k revitalizaci alejí a výsadbě nové liniové vegetace. V některých
lokalitách byly mezi stromy podél cest doplněny berličky (tzn. odpočívadla) pro dravé ptáky.
Celkově se v obci vysadilo více než 600 stromů a 200 keřů! Co se nákladů týče, jen výsadba v roce 2020 představovala náklady
ve výši 2 mil. Kč., kdy 1,7 mil. pokryla dotace.
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Rekonstrukce budovy obecního
úřadu, sálu, restaurace
a knihovny
Kompletní, byť postupnou, rekonstrukcí
prošly všechny součásti obecní budovy (sídlo
obecního úřadu a kulturního domu) v ulici
Obecní. Rekonstrukce sálu se uskutečnila již
v roce 2013, kdy byla opravena též část přilehlé restaurace. Tato byla provedena ve výši
9,122 mil. Kč, kdy činila dotace 4,369 mil. Kč.
Budova obecního úřadu byla rekonstruována v roce 2019 s náklady 1,626 mil. Kč a dotací 650 000 Kč. Rekonstrukce knihovny byla
dokončena v roce 2020, náklady na tuto část
byly ve výši 150 000 Kč. Dotace, která činila
70 000 Kč, byla použita na technické, počítačové vybavení. Musíme také podotknout,
že v těchto případech byly využívány zejména služby řemeslníků z naší obce.

Pomníky padlým hrdinům
Kromě toho, že v roce 2020 byl zbudován nový pomníček doubravčickému rodákovi padlému ve 2. světové válce, prošel
v roce 2021 proměnou především pomník
padlým Doubravčickým během 1. světové
války. Jednalo se především o rekonstrukci
podesty a celkovou úpravu bezprostředního
okolí včetně zahradnických prací. Projekt
v celkové výši 300 000 Kč byl podpořen dotací ve výši 148 000 Kč. V roce letošním pak
čekají pomník úpravy v podobě nového textu na stéle, kterým dojde k opravě nepřesností údajů a doplnění nových jmen padlých
hrdinů.

Osvětlení, Chodníky
Výstavba a rekonstrukce chodníků v obci je
také realizována postupně, v etapách.
1. etapa probíhala od konce roku 2015 a zahrnovala výstavbu chodníků od křižovatky ulic
Mukařovská a Českobrodská až k ulici K Zámkům. Dotace na tuto etapu činila 4, 5 mil. Kč
z celkově investované částky 6,2 mil. Kč.
2. etapa v roce 2016, která navazovala na předchozí, pak přinesla rekonstrukci
chodníků od ulice K Zámkům k ulici V Bytovkách ve výši 2,7 mil. Kč s dotací 1,5 mil. Kč.
3. etapa se uskutečnila v roce 2017 – 2018,
kdy byly rekonstruovány a budovány chodníky od začátku Mukařovské ulice k ulici
V Edenu, cena výstavby v této etapě činila
7 mil. Kč a poskytnutá dotace byla ve výši
6 mil. Kč. Poslední etapou budou dobudovány scházející chodníky v ulici Úvalská a Mukařovská.
Pro úplnost uvádíme, že zároveň s budováním chodníků probíhá i výměna dešťové kanalizace v obci a osazování veřejného osvětlení. V rámci uplynulých 12 let bylo
zrekonstruováno a nově osazeno 90 % veřejného osvětlení v obci v přibližné ceně
10 mil. Kč. Zde byly práce prováděny bez
přispění dotací.

5

STAROSTA INFORMUJE
V rámci výstavby chodníků vznikly také
nové autobusové zastávky – Na Číhadle (posunem stávající zastávky), V Edenu, a je připravena též budoucí zastávka v ulici Úvalská.

Volnočasové aktivity
Nejvýznamnějšími počiny, co se týče investic do volnočasových aktivit v obci, bylo vybudování hřiště vedle ulice Na Vysoké Mezi,
které proběhlo v letech 2019–2020, náklady představovaly celkově (tedy včetně zpevněné plochy na míčové sporty) 4,9 mil. Kč.
Dotací byly získány 3 mil. Kč. V letech
2020–2021 se pak realizovala rekonstrukce
fotbalových kabin se zázemím a prostorami pro všestranné veřejné využití („Multifunkční dům Doubravčice“). V tomto případě se jednalo o náročnější investiční
akci s náklady 17,3 mil. Kč a dotací ve výši
8,3 mil. Kč.

Akumulace dešťových vod
Vzhledem k opakujícím se suchým obdobím obec chystá zachycovat dešťovou vodu
prostřednictvím akumulačních nádrží. Voda
bude využívána k zálivce veřejných prostranství (hřiště, fotbalové hřiště, zeleň
v Obecní ulici či na zahradě MŠ). Celkové náklady budou ve výši 7 mil. Kč. Dotace ve výši
necelých 5 mil. Kč. byla schválena v březnu
2022 s tím, že projekt by měl být realizován
v létě 2022.

využití území pouze pro vybudování hřbitova a základní školy. Ostatní změny byly provedeny na základě žádostí vlastníků nemovitostí z důvodů změny využití území. Toto
bychom rádi zdůraznili v souvislosti s názory některých občanů na povolování současné či nedávné výstavby ze strany obce. Území k výstavbě, kde se dnes v obci staví a kde
výstavba může teprve probíhat, bylo schváleno již vznikem Územního plánu v roce
2002, tehdejším vedením obce. Tedy většina aktuální výstavby probíhá pouze na pozemcích, které jsou jako stavební v územním plánu již přes 20 let.

Plány…
Jak obyvatele Doubravčic průběžně prostřednictvím úvodníků Doubravčických
zpravodajů informujeme, v plánu je výstavba doubravčické části zamýšlené svazkové školy Český Brod – Doubravčice, což by
svým rozsahem i náklady byla největší investiční akce v dějinách obce. V současné době
stále platí, že jsou dokončovány přípravné
a administrativní práce, probíhá komunikace v rámci dobrovolného svazku obcí, který
byl za tímto účelem zřízen, ale také s MŠMT
či projektanty, a dobíhají povolovací proce-

Územní plán
Za 12 let byly schváleny čtyři změny územního plánu. Ve všech těchto materiálech
jako nové zastavitelné území byly schváleny k nové výstavbě pouze ulice V Břízkách
a Smrková (rozšíření zastavitelného území). Vedle toho došlo ke schválení změny

sy. Pokud budou tyto fáze úspěšně završeny,
předpokládáme zahájení výstavby v prvním
čtvrtletí roku 2023. Přesné náklady na výstavbu či výše dotace na doubravčickou část

Majetek od roku 2010 do roku 2021
účet
021

stavby

022

SMV

031

pozemky

6

2010

2021

přírůstek

12 575 000

279 891 785,21

267 316 785,21

582 000

6 062 206,99

5 480 206,99

14 960 000

21 509 893,29

6 546 893,29
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školy jsou v návaznosti na rostoucí ceny stavebních materiálů i energií v době uzávěrky
Zpravodaje nově kalkulovány a to se zapojením všech zmíněných aktérů.
Druhým plánovaným počinem je vytvoření místa posledního odpočinku na pozemku bývalé deponie v lokalitě Osičiny. Tento projekt by měl zahrnovat též výstavbu
menší smuteční síně. Předpokládané náklady na realizaci budou ve výši cca 7 mil. Kč.
Jelikož se jedná o projekt, který nelze spoluﬁnancovat dotačními tituly, ﬁnanční prostředky na výstavbu budou získány z prodeje hrobových míst zájemcům. Prodej těchto
míst předpokládáme na podzim roku 2022.

Závěrem
Doubravčice se v posledních letech významně rozrostly, o čemž svědčí i statistické údaje. Zatímco v roce 2010 měla obec
462 obyvatel – z toho 114 dětí (do 18 let),
v roce letošním, tedy v roce 2022 má již
1147 obyvatel včetně 338 dětí. Obecně patří Doubravčice mezi obce s největším nárůstem počtu obyvatel. Zároveň jsou Doubravčice jednou z obcí v ČR s nejnižším věkovým
průměrem.
Ačkoli ne všichni se zapojují aktivně do veřejného života, který obec významně podporuje, je zde stále více možností pro občany, pokud jde o sportovní, kulturní či jiné
veřejné vyžití. Jsme rádi, že se daří v obci organizovat spolky a kroužky, že máme aktivní Klub seniorů Senecio či Spolek dobrovolných hasičů Doubravčice, na veřejném
životě se podílí také spolek Dokolečka, školička Ledňáček či celá řada jiných subjektů a fyzických osob. Stále pevněji jsou s děním v obci spojeny některé již tradiční akce,
jako je maškarní průvod či veselice, vánoční a velikonoční jarmarky, venkovní taneční zábavy, sousedská odpoledne pořádána na sklonku léta, fotbalová utkání a jiné
podobné události. Vážíme si také zapojení
obyvatel a spolků do svépomocných aktivit
a brigád (úklid obce, oprava lávek přes Šemberu či hřišťátka pro nejmenší děti, vybudování laviček, sbírky – např. na elektronického

zvoníka v kapličce či nyní na pomoc Ukrajině apod.). Ze strany obce pak občanům nabízíme možnost využívat například sál v KD
pro rozličné sportovní aktivity nebo Multifunkční dům na fotbalovém hřišti. Dále organizujeme každoroční vítání občánků a ﬁnančně podporujeme mladé talenty, které
šíří slávu naší obce i v zahraničí. Jistě je třeba připomenout zřízení Technických služeb
Doubravčice, které se podílejí na většině
prací v obci a poskytují širokou škálu služeb
pro občany. V neposlední řadě jsme vděčni za perfektně fungující místní Mateřskou
školu Doubravka a místní knihovnu, které
fungují též jako zařízení zapojující do svých
aktivit celé rodiny…
Z méně známých počinů, které občané vnímají spíše samozřejmě, zmiňme další aktivity obce – například dobudování nového
dopravního značení včetně bezpečnostních
prvků, provedení pasportů komunikací,
zpřístupnění mapových podkladů obce, pojmenování ulic v obci, vytvoření a pořízení znaku a vlajky obce, vydávání obecního
zpravodaje či rozšíření nabídky služeb obecního úřadu, který se stal moderním pracovištěm se službou Czech point. Zde připomínáme, že stále nemáme úřednický aparát
běžný v jiných obcích srovnatelné velikosti.
Kromě starosty obce a místostarostky Kristýny Holubové má úřad stále pouze jednu pracovnici Kateřinu Fabianovou. I tak si
troufáme tvrdit, že vynakládáme maximum
pro to, aby obec poskytovala svým obyvatelům odpovídající zázemí a plnou infrastrukturu a dokázali jsme držet krok odpovídající
vývoji. (Víte například, že na návsi před KD
najdete již funkční Z-Box?)
Závěrem této bilance bychom z pozice obecního úřadu rádi poděkovali všem, kterým život v obci není lhostejný a kteří se na jeho
utváření aktivně podílejí. A to také těm,
kteří přispívají k udržení historického odkazu a ducha spolupráce, i těm, kteří neváhají
občas přiložit ruku k dílu.
Z pozice starosty obce bych pak rád poděkoval těm, kteří mne v úřadu a všechny mé
spolupracovníky podporovali a podporují.
Budu rád, pokud se bude stále více obyvatel o dění v obci zajímat a budou přicházet
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s nápady, jak některé věci zlepšit a nikoli jen
s připomínkami.
Děkuji kolegům zastupitelům, personálu
technických služeb i mateřské školy za jejich oporu a každému, kdo se během mého
12letého působení v úřadu jakýmkoli způsobem přičinil o to, aby se v Doubravčicích
žilo lépe.
Jaroslav Prkno, starosta

Vítání občánků
Připomínáme, že obřad vítání občánku
se bude konat 22. 5. 2022 od 15 h na sále
KD. Týká se letos případně též dětí narozených v roce 2020, které se slavnostního vítání nemohly zúčastnit v roce 2021.
Více informací naleznete na webu či FB
obce.

Gratulace

Letos budeme opět volit
zastupitele v obcích
Po čtyřech letech se budou na podzim znovu konat volby do obecních zastupitelstev.
Ze všech voleb, které v České republice probíhají jsou ty komunální z pohledu systému
těmi nejsložitějšími.
V roce 2022 se uskuteční komunální volby
opět společně s volbami do senátu. Termín
voleb do obecních zastupitelstev určuje prezident republiky, a ty letošní byly vyhlášeny
na dny 23. a 24. září 2022.
V komunálních volbách nelze volit na voličský průkaz.
Kdo by chtěl ve volbách kandidovat a založit si vlastní kandidátku, doporučujeme sledovat veřejné zdroje a data, do kdy je třeba tak učinit a jakým způsobem. Informace
jsou také k dispozici na webových stránkách
obce Doubravčice.
Letos 4. srpna uplyne již 12 let,
od chvíle, kdy nás náhle,
ve věku 33 let opustil kamarád
Míra Holec z Doubravčic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si!

Všichni také rádi vzpomínáme
na hospodského Vencu, který nás opustil
před dvěma lety.
Myslíme na něj, chybí nám.

Rádi bychom opět také popřáli Doubravčickým, kteří slavili či slaví své zasloužené kulaté či půlkulaté narozeniny!

Gratulujeme tedy srdečně paní
Evě Havlové, Zdeňce
Mazukulyové, Zdeňce Froňkové,
Aleně Kubové, Jaroslavě
Dubovské, Marii Boučkové
a Antonii Boučkové.

UPOZORNĚNÍ
PRO CHATAŘE
Dovolujeme si upozornit majitele rekreačních nemovitostí, že do 30. dubna
2022 mají uhradit poplatek za komunální odpad ve výši 900 Kč.
Hradit lze:
• hotově – v kanceláři obecního úřadu
během úředních hodin (upozorňujeme, že nejsou možné platby platební kartou!!)
• bezhotovostně – platbu zašlete
na účet č. 427918339/0800, VS je číslo nemovitosti.
Období přistavení kontejnerů bude
od 1. 4. až do 31. 10. 2022.
Tento poplatek je povinna hradit každá
nemovitost v obci bez ohledu na trvalé
bydliště majitele nemovitosti.
Děkujeme za pochopení

STAROSTA INFORMUJE

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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Obec Doubravčice srdečně zve na akci

DOUBRAVČICKÁ
POUŤ

16.6. - 19.6.2022
SOBOTNÍ SPECIÁLNÍ PROGRAM S KONCERTEM
Na ploše plánované ZŠ - konec Doubravčic směrem na Masojedy
Střelnice, autodrom, létající kačeři, kolotoče, houpačky,
stánky s laskominami a občerstvením a mnohem víc!

FOTBAL

TERMÍNY FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ
Jarní zápasy TJ Sokol Doubravčice v roce 2022
Datum
Čas
Hřiště
Soupeř
23.04.2022 17:00 SOKOL Doubravčice,
SK Křenice – TJ Sokol Doubravčice
30.04.2022 17:00 SOKOL Doubravčice,
FK Dobřejovice B – TJ Sokol Doubravčice
08.05.2022 17:00 FK Radošovice,
SOKOL Doubravčice – FK Radošovice
14.05.2022 17:00 SOKOL Doubravčice,
SK Kostelec n.Č.L. B – TJ Sokol Doubravčice
21.05.2022 17:00 Sokol Struhařov,
SOKOL Doubravčice – TJ Sokol Struhařov
28.05.2022 17:00 SOKOL Doubravčice,
Slavoj V. Popovice B – TJ Sokol Doubravčice
05.06.2022 17:00 FK Říčany B,
SOKOL Doubravčice – FK Říčany
Těšíme se na výraznou podporu domácích fanoušků.

Šetříme vodou
Ačkoli již obec má k dispozici vodu z vlastních obecních vrtů a prozatímní situace, co
se týče množství vody v krajině, je příznivá, blíží se období aktivní péče o zahrádky, nárůstu stavebního ruchu a napouštění bazénů.

Dovolujeme si připomenout, že pitná voda
není k těmto účelům určena a apelovat
na všechny, aby s vodou z obecního vodovodu šetřili a pro výše uvedené účely používali jiné zdroje, zejm. vodu srážkovou, či
si vodu do bazénů objednali a nechali dovézt od místních dodavatelů.
Děkujeme za ohleduplnost!
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ŽIVOT V OBCI

SDH Doubravčice
Zdravíme všechny spoluobčany,
rádi bychom vás tímto informovali o činnosti SDH Doubravčice.
V lednu jsme pořádali valnou hromadu, kde
jsme hodnotili akce v roce 2021 a sestavovali program na rok 2022. První akce, které letos spolupořádáme, jsou Masopustní
průvod 19. 3. 2022 od 10:00 a Maškarní bál
9. 4. 2022 od 19:00 hod. Účastníme se také
úklidu obce 9. 4. 2022 a 14. 4. 2022 budeme
pořádat železnou neděli. Pálení čarodějnic
dne 30. 4. 2022 bude opět v naší režii. Tímto bychom vás rádi na všechny tyto akce pozvali. Budeme rádi, když nás podpoříte.
Další dobrou zprávou je, že 7. 5. 2022 budeme pořádat na fotbalovém hřišti okrskovou
soutěž dobrovolných hasičů a soutěžit bude
také naše družstvo z Doubravčic. Můžete
se tedy těšit na skvělou podívanou, kde uvidíte v akci kolegy a kamarády z okrsku č. 5
Prahy-východ. Těšíme se, že přijdete a budete nám fandit.
Krásné dny přejí vaši hasiči z Doubravčic
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ŽIVOT V OBCI

Pomoc Ukrajině
Doubravčice se také zapojily do pomoci
Ukrajině. Obecní úřad organizoval v březnu dvě sbírky, kdy místní obyvatelé mohli
přispět především materiální pomocí lidem
na Ukrajině, zmítané válkou s Ruskem. Donesené věci byly prostřednictvím spolku Pomáháme spolu dovezeny přímo na Ukrajinu.
Zmíněný spolek vznikl z iniciativy lidí, kteří
se pohybují zejména ve stavebním odvětví,
a to těch, kteří mají na Ukrajinu buď přímé
osobní vazby, nebo spojení prostřednictvím
svých zaměstnanců a jejich rodin, případně
jejich známých. Díky tomu je veškerá aktivita spolku směrována adresně tam, kde je
aktuálně potřeba. Spolek je tak v kontaktu
s lidmi, kteří pomoc nejvíce potřebují a materiální pomoc je sestavována cíleně z položek, které v dané oblasti nejvíce chybí.
Humanitární pomoc zástupci spolku vozí
přímo na slovensko-ukrajinské hranice, kde
je náklad přeložen do aut spolupracovníků
na Ukrajině.
Vedle toho mohli (a mohou) lidé přispívat také formou ﬁnanční pomoci, a to buď
prostřednictvím webových stránek Donio
(www.donio.cz/pomahame-spolu) či transparentního účtu (č. 666333944/5500).
Více informací o této aktivitě naleznete
na webu www.pomahamespolu.cz, ale také
např. na obecním Facebooku.
Všem, kteří přispěli, ale také těm, kteří
se zapojili do třídění a balení materiální pomoci, zejména místním dobrovolným hasičům, děkujeme!
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ŽIVOT V OBCI

PLÁNOVANÉ AKCE V
DOUBRAVČICÍCH
pro zapsání do vašich diářků
řků uvádíme připravované akce pro ja
jaro
aro - léto
léto
o 2022.
Zároveň tímto vyzýváme všechny,
chny, kteří by se jakkoliv chtěli zapojit
zapoj
o it do příprav či
nech
hť se nám ozvou na info@doubravcice.cz.
přímo organizace těchto akcí, nechť
Děkujeme.

Maškarní průvod

19.3.

10:00

Velikonoční jarmark

2.4.

15:00

Jarní úklid

16.4.

10:00

Maškarní zábava

9.4.

19:00

Čarodějnice

30.4.

17:00

Blešák

6.5.-7.5.

Hasičské závody

7.5.

10:00

Vítání občánků

22.5.

15:00

Dětská show

4.6.

19:00

Pouť

16.6.-19.6.

16:00

Venkovní zábava

6.8.

19:00

Sousedské odpoledne
termín bude upřesněn
Změny vyhrazeny. Konání akcí bude záviset na aktuální situaci, podrobnosti budou vždy
upřesněny.
Sledujte tedy prosím www.doubravcice.cz, FB Doubravčice a nástěnky obce.
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ŽIVOT V OBCI

Rolletic
Milí sousedé,
od února je v naší obci k dispozici tento „zázrak“.
Rolletic, masážní rekondiční přístroj, je patentovaný český výrobek, zkonstruovaný na základě poznatků z čínské medicíny,
přesněji řečeno energetických drah v těle.
Masážní technika má tedy svůj přesný postup tak, aby výsledkem bylo dokonalé uvolnění svalstva, prokrvení a hlavně podpoření
správné funkce lymfatického
systému.
Toto je v dnešní době jistě
důležitější než
to, že Rolletic
také vyhlazuje
kůži a odbourává celulitidu,
neboť správně

fungující lymfatický systém velmi posiluje
imunitu.
Mám s tímto přístrojem jen ty nejlepší zkušenosti, a to již více jak 15 let, proto věřím,
že i vy si oblíbíte tohoto „elektrického maséra“, který se k nám do Doubravčic přistěhoval. Těším se na to, že všem, kteří udržují
zdravý životní styl a starají se o svou fyzickou kondici budu moci podrobně ukázat, co
Rolletic všechno dokáže.
Bára Korecká, tel. 608 538 166

INFORMACE
O SPORTOVNÍCH
AKTIVITÁCH PRO DĚTI
I PRO DOSPĚLÉ
Kompletní informace naleznete na: https://
www.doubravcice.cz/volnocasove-aktivity
Komunitní posilovna GYM111 je tu pro vás!
Více info také na FB Doubravčice -GYM 111,
nebo na telefonním čísle: 721 898 683.
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KNIHOVNA

Obecní knihovna
v Doubravicích

Doubravčická knihovna není jen prostor, kde
se potichu půjčují a čtou knihy, kde je i sebemenší hluk odměněný pohoršeně povytaženým obočím knihovníka. Je kouzelným
místem, ve kterém můžete zažít dobrodružství – nejen s příběhy z knih, pohádkovým
čtením, kroužkem Minecraftů Education,
ale i nejrůznějšími akcemi. A hlavně děkujeme všem čtenářům, že do knihovny chodí!
V knihovně každé úterý probíhají „Pohádková čtení“. Jsou vhodná i pro ty nejmenší děti s maminkami (nebo i tatínky). Čtení
přizpůsobujeme věku dětí. A společně si ho
užíváme. I ti nejmenší mrňouskové alespoň
chvilku vydrží v klidu a pohádku si poslechnou (i třeba při stavění vláčkodráhy).
Knihovnu pravidelně navštěvuje školka, letos v knihovně byly děti z oranžové, zelené i medové třídy. Četli jsme pohádky o Kohoutkovi a slepičce a O veliké řepě.
Každou středu probíhá v knihovně kroužek
Minecraft Education. Pro mladší hráče 6–9
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let od 15 do 17.30 h, pro starší hráče 9–99
let od 17:45 do 19:15 hod. V kroužku se věnujeme programování v Make Code. Například ve středu 16. 3. jsme kódovali v Make
Code a cestovali časem. Po zdolání výzev následuje volná hra podle chuti. Výukové světy v Minecraftech Education Edition jsou lokalizované v ČJ. Pokud vás kroužek zajímá,
přijďte se podívat. Děkuji tajemnému dárci,
který věnoval knihovně tři počítače!!! Díky
němu má každé dítě v kroužku k dispozici
svůj počítač.

KNIHOVNA

Dne 13. listopadu od 17:00 h proběhla
v knihovně beseda s Plk. JUDr. Michalem
Dlouhým, autorem řady knih o četnících
a četnictvu, spoluautorem námětu Četnických humoresek a Zločinů velké Prahy, odborného poradce při tvorbě seriálů a ﬁlmů s policejní tematikou. Rozhovor s Plk.
JUDr. Michalem Dlouhým najdete v Obecním zpravodaji č. 39 z roku 2018. Pokud byste měli zájem o jeho knížky, jsou v knihovně
k zapůjčení.
V termínu 12. 12. 2021 od 12 h obecní
knihovnu Doubravčice navštívil historik, publicista, chodící encyklopedie historie našeho regionu a skvělý vypravěč Jan Psota.
Beseda proběhla za účasti členů spolku Senecio a hostů, kteří si rozšířili své znalosti o sestavování rodokmenu, výrobě knih
a dozvěděli se více o místě kde žijí. Témata
besedy byla: 1. jak sestavit rodokmen, 2. výroba knihy krok za krokem a za 3. milovaná
místa v okolí Doubravčic. Jan Psota poutavě
odpovídal i na otázky diváků.
Záznam z živého přenosu besedy je ke shlédnutí na https://youtu.be/RmQSCyxX51Q.
Bylo to příjemné setkání během adventní
neděle. Děkujeme paní Prknové za luxusní

chlebíčky, všichni zúčastnění si moc pochutnali. Obci Doubravčice děkujeme za pohoštění a možnost využít prostorů zasedačky a kuchyňky. Jan Psota se vzdal odměny
za besedu ve prospěch knihovny, děkujeme!
Odměnu využijeme na nákup regionální literatury.
Dne 26. 2. v knihovně proběhl skvěle vedený interaktivní kurz První pomoci s Barbarou Nižnanskou.
Dozvěděli jsme se jak správně vyhodnotit život ohrožující situace, zkusili si masáž srdce, naučili se jak rozpoznat infarkt, mrtvici,
jak se zachovat při velkém krvácení po řezné nebo sečné ráně… Kurz byl fakt dobrý! A děkuji Báře, a o to více, že kurz vedla
zdarma a ve svém volném čase.
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Pokud vás téma kurzu zaujalo a nestihli jste
dorazit můžete si první pomoc zážitkem vyzkoušet například zde: www.zdrsem.cz.
V úterý 25. 1. 2022 od 18 h v knihovně proběhlo, v režii Dity Studecké, promítání ﬁlmu
z cyklu PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ – Neznámí hrdinové: „Ta krásná holka z vily nad řekou“.
Téma je to obzvlášť v dnešní době velmi aktuální a doufám, že Dita ještě zorganizuje
další promítání a že na něj dorazí více diváků.
O doubravčické knihovně a jejím rozvoji jsem hovořila 11. 11. 2021 na setkání

knihovníků a knihoven v Kutné Hoře.
Do knihovny v Kutné hoře dorazila i zástupkyně obce Doubravčice místostarostka
Kristýna Holubová a pohovořila o knihovně z pohledu obce. Prezentace se účastnil
např. vedoucí krajského centra PhDr. Radek Liška ze Středočeské vědecké knihovny
v Kladně, ředitelka knihovny v Kutné Hoře
paní Mgr. Gabriela Jarkulišová a z Národní
knihovny České republiky paní Mgr. Lucie
Macháčková. Knihovna i obec byly pochváleny za skvělou spolupráci a entuziasmus.
Také o naší knihovně vyšel článek v Bulletinu klubu knihovníků SKIP.
Obecní knihovna Doubravčice se zapojila
do dlouhodobého celosvětového projektu
„BOOKSTART – S knížkou do života“, který
v ČR zaštituje klub knihovníků SKIP. A letos
se opět miminka na vítání občánků a předškolní děti můžou těšit na dárkové balíčky
s krásnou knihou od českých autorů pro české děti.
Moc děkujeme všem, kteří darovali knihovně krásné knížky!
Přijďte se do knihovny podívat a jen ji podpořit tím, že prostě přijdete. Určitě najdete
nějaký poklad, který si rádi přečtete!
www.doubravcice.knihovna.cz
Markéta Holá Mišková
P. S.: děkuji knihovnici Jindře Krásové za knihovnické čtvrtky.
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Lektor Minecraft
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.

Foto zleva: Markéta Holá Mišková, Mgr. Václav Švenda, Klára Strnadová, Marie Kuchařová, Helena Doležalová, Mgr. Lucie Cirkva
Chocholová, Věra Novotná

Doubravčická knihovna
získala „knihovnického
Oskara“
V rámci Týdne knihoven se ve Středočeské
knihovně v Kladně ve středu 6. října 2021
udělovaly ceny Středočeský Kramerius nejlepším dobrovolným knihovnicím z celkem
z deseti knihoven Středočeského kraje.
Letos se udělovalo ocenění za rok 2020
i 2021 vzhledem k tomu, že v minulém roce
se nemohla tato ceremonie konat. Titul obvykle dostává pět dobrovolných knihovnic
z pěti regionů Středočeského kraje každý
rok.
Za rok 2021 získala titul Středočeský Kramerius dobrovolná knihovnice z Obecní
knihovny Doubravčice Markéta Holá Mišková.
„Ocenění Středočeský Kramerius je zacíleno na neprofesionální knihovny s dobrovolným knihovníkem, jehož práce je mnohdy
nedoceněná a přitom nesmírně záslužná.
Ve Středočeském kraji je více než sedm set
veřejných knihoven, které působí v obcích
a malých městech a lze je zařadit do kategorie neprofesionálních knihoven,“ řekl Radek Liška ze Středočeské knihovny v Kladně,
který slavnostním dopolednem v rámci Týdne knihoven provázel.
-TZ-
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Otevírací hodiny knihovny:
pohádková úterý: 9:00–11:00,
středa: 15:00–18:30, čtvrtek: 17:00–19:00 h

OŽIVME KNIHOVNU
Knihovna by neměla být jen místem, kde
se potichu čtou nudné knihy. Měla by být
místem, ve kterém 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. V knihovně je
i projektor. Knihovna není velká, ale můžeme ji společně probudit k životu.
• 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
www.doubravcice.knihovna.cz
P.S. Akce v knihovně by neměly ohrožovat
knížky a být zbytečně hlučné
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KLUB Senecio

3

4

Klub Senecio, založený v naší obci v loňském roce, je den ze dne aktivnější. Účastníme se aktivně veškerých společenských
a kulturních událostí v Doubravčicích i blízkém okolí.
Sportovní aktivita nám též není cizí, neboť
pořádáme turistické výpravy, zdravotní cvičení s fyzioterapeutkou, jógu a rekondiční
masáže.
Scházíme se každé liché úterý odpoledne
v knihovně na Obecním úřadě.
Srdečně zveme nové členy, přijďte si vyzkoušet aktivní život seniorů v obci, nebo třeba
jen ochutnat skvělou kávu a domácí koláčky
při úterních schůzkách.
Za Klub Senecio s úctou a láskou
Bára Korecká

5
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA ,0
FARMĚ U KONÍ 290
11.7. - 15.7.2022
25.7 - 29.7.2022
7
1
2
3
4
5
6
7
8

Den otevřených dveří v ČZU ŠLP Jevany
Sousedské odpoledne v Doubravčicích
Chlebobraní ve Štolmíři
Svatomartinské sejití na návsi
v Doubravčicích
Přednáška J. Psoty v naší knihovně
Den otevřených dveří v ČZU ŠLP Jevany
Výlet na Zemi živitelku v Českých
Budějovicích
Návštěva vinného sklípku v Klučově

A
8.8. - 12.8.2022 EN
C
22.8. - 26.8.2022

PROGRAM:
W¿GHQSOQ¿]£EDY\DVRXWÝĶHQ¯
W¿PRY£VSROXSU£FHPH]LGÝWPL
VSRUWRYQ¯Y\ĶLW¯G¯WÝWH
GYDNU£WM¯]GDQDNRQL
ED]«QNRODNROREÝĶN\SURFK£]N\
VH]Q£PHQ¯VIDUPRXDS«Ï¯RNRQÝ
Cena zahrnuje stravu a pitný režim po celý den.
Konání tábora závisí na minimálním počtu 10 dětí.
Tábor probíhá v čase od 7.30 - 17.00 hod.

KONTAKT: KATEŘINA KLEINOVÁ / 776 669 827
FARMA KLÍDEK, K JÍZDÁRNĚ 333, 282 01 DOUBRAVČICE

Velikonoční jarmark 2022
Letošní první dubnovou sobotu se v Doubravčicích uskutečnil opět tradiční předvelikonoční jarmark.
Vzhledem k tomu, že počasí akci nepřálo, byla většina stánků i akce malování vajíček pro děti na sále, ale možnost občerstvit
se a společně se pobavit byla i venku.
Akce se zúčastnil nemalý počet prodejců
i koupěchtivých zájemců a byla zde i příležitost seznámit se s ženami z Ukrajiny, které u nás přechodně jsou, i s jejich výrobky.
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NÁŠ MAŠKARNÍ PRŮVOD
CO JE VLASTNĚ MASOPUSTNÍ PRŮVOD: masopustní maškary, které na masopustní úterý procházely vesnicí, měly za úkol obejít
každé stavení a žertovat na účet hospodáře
či hospodyně. Během obchůzky od jednoho
domu ke druhému hrála muzika, při návštěvách se pak zpívalo a tancovalo.
PROTO MY MÁME MAŠKARNÍ a ne přímo
masopustní, jak by se dalo očekávat. Protože ten náš je uvolněnější, ne tak tradiční
a také pozdnější. To abychom při pochodu
netrpěli zimou a abychom byli blíž přicházejícímu jaru.
A tak jsme se tedy v sobotu 19. března 2022
sešli na návsi u kulturního domu, abychom
udělali „nějakou tu kultůru“ i u nás v obci.
Někteří přišli v maskách, někteří bez, což ale
vůbec nevadilo, protože důležitá je zejména účast ;-). Ta byla zpočátku vcelku vysoká,
v průběhu akce postupně někteří jedinci odpadávali (a někteří se naopak zase přidávali), ale zdravé jádro doputovalo až do cíle.
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Než jsme ovšem do cíle dorazili, ušli jsme cca
5,335 km, rychlostí asi 2 km/hod., a proto jistě pochopíte, že jsme byli vděčni všem našim pohostinným sousedům za občerstvení
v podobě LAHODNÝCH MOKŮ A VÝTEČNÝCH POCHUTIN. Moc vám tímto, naši milí
sousedé, děkujeme a moc si toho vážíme!
Celou dobu nás provázela báječná muzika,
Bohoušův přívěs za krásně zrepasovaným
modrým traktůrkem Romana Tláška z minulého století se prohýbal pod tíhou jak
muzikantů, tak sudu s pivem a bednou vynikajících klobás. Tradičně povoz kočíroval
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proﬁtraktorista ;-) Venda Diviš. V patách
mu byli střídající se řidiči s místním přepravním prostředkem zn. Tera, který vezl malé
maškarky, aby jim ta cesta dobře utíkala
a hlavně, aby neprudily s bolením nožiček.
Ke konci cesty jsme nemohli samozřejmě
opomenout zastávku i v CENTRU DOUBRAVA, kde jsme snad alespoň trochu potěšili
místní seniory i seniorky. Některé z nich dokonce neodmítly ani zaskotačení si s medvědem. Celou dobu nás doprovázely unikátní a někdy i akrobatické KOUSKY PANA
KRAVIČKY A TANČENÍ PANA MEDVĚDA,
za což si zaslouží velké poděkování, protože smíchu není nikdy dost. A že ho tentokrát bylo…!
Do cíle, rozumějte do cukrárny, jsme dorazili až někdy kolem 15. hodiny, vysmátí, uchození, ale moc spokojení.
VŠEM, KTEŘÍ SE JAKKOLIV ANGAŽOVALI
A KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI MOC DĚKUJEME.
Díky vám vidíme, že pořádání podobných
akcí má smysl a máme z toho radost.
Text a foto KF
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Pokyny pro ukládání biologického odpadu
v prostorách Technických služeb Doubravčice
Pokyny pro ukládání biologického odpadu
v prostorách Technických služeb Doubravčice
Ukládání BIO odpadu je možné v areálu
TS Doubravčice ve všedních dnech od 7:00
do 16:00
• Ukládání kompostovatelného biologického odpadu (odpad č. 020103 rostlinných pletiv dle přílohy č. 1 Vyhláška č.
8/2021 Sb. o katalogu odpadů zákona
o odpadech č. 541/2020 Sb.) – lze provádět na vlastních či pronajatých pozemcích
tak, aby nedocházelo ke znečištění vody
ve studnách nebo blízkých vodních tocích
a zároveň nedocházelo k pachovým závadám v okolí těchto pozemků buď pomocí kompostérů nebo biopopelnic (nádoby
jsou zdarma, poplatek se platí na Obecním úřadě Doubravčice). Odpady lze rovněž ukládat do velkoobjemového kontejneru umístěného v Technických službách
Doubravčice (tráva, listí, štěpka a větve
do průměru 5 cm a délce maximálně 1 m)
a to maximálně do objemu 500 litrů měsíčně na nemovitost.
• Odpad vzniklý při kácení stromů je podle přílohy č.1 vyhlášky č. 8/2021 Sb.
o katalogu odpadů zákona o odpadech
č. 541/2020 Sb. odpadem č. 020107, což je
odpad z lesnictví. Tento druh odpadu nelze ukládat v kontejnerech v TS Doubravčice. Při kácení stromů vzniká velký objem odpadu, proto doporučujeme odvoz
do zařízení pro jeho likvidaci (kompostárna, bioplynová stanice). Doporučujeme
mít před zahájením kácení zajištěn odvoz materiálu a zajištěnou likvidaci odpadu odbornou ﬁrmou, příp. nabízíme
přistavení kontejneru za poplatek od TS
Doubravčice.
• Vzhledem ke špatným zkušenostem
z provozu sběru bioodpadu v TS Doubravčice z minulých období, nebude přijímán
bioodpad vyprodukovaný z podnikatelské činnosti podnikajících a právnických
osob. Rovněž nebudou přijímány bioodpady od občanů z okolních měst a obcí.
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Pokyny pro ukládání kovového odpadu
v prostorách Technických služeb Doubravčice
Ukládání kovového odpadu je možné v areálu TS Doubravčice ve všedních dnech
od 7:00 do 16:00
Od uvedeného data bude možnost v rámci TS Doubravčice ukládat bezúplatně kovový odpad do kontejneru. Železný šrot lze
ukládat od drobných zákazníků i ﬁrem bez
omezení. Kovový odpad, který k nám vezete
nesmí obsahovat látky zdraví škodlivé, výbušné, vyzařující nebezpečné záření a další zboží, které by mohlo při další manipulaci a zpracování ohrozit zdraví a bezpečnost
lidí, životní prostředí nebo způsobit škodu.

Technické služby

'28%5$9£,&(
1$%¨=¨0(6/8m%<
 ]HPQÈSU¼FHNRQWHMQHURY¼GRSUDYD
 SURGHMSÈVNÔwWÇUNÔUHF\NO¼WÔ
]HPLQ\NRÍVNÄKRKQRMH
1HQDwOLMVWH
9¼PLSR{DGRYDQRX
 GRYR]PDWHUL¼OX
VOX{EX"
 ÕGU{ED]HOHQÇ VHN¼QÈ
HQRYRXQDEÈGNX
WHF
XMH
ÓHE
3RW
RÓH]VWURPÔwWÇSNRY¼QÈ 
QDPÈUX"
ÕSUDYDQHXGU{RYDQØFK
.RQWDNWXMWHQ¼V
SORFK
 UHDOL]DFHVU¼{NRYÄDRGSDGQÈYRG\
 YØVWDYEDLQ{HQØUVNØFKVÈWÈ
 UHDOL]DFHYRGRYRGQÈFKDNDQDOL]DÃQÈFK
SÓÈSRMHN
 DXWRGRSUDYD

776 053 552, 776 883 903
ts.deponie@doubravcice.cz
Technické služby Doubravčice, www.ts.doubravcice
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Lékařská ordinace
v Doubravčicích

PŘEHLED SLUŽEB
A ŘEMESEL
V DOUBRAVČICÍCH

PŘED KAŽDOU NÁVŠTĚVOU ORDINACE
NEJDŘÍVE KONTAKTUJTE LÉKAŘE, V ORDINAČNÍCH HODINÁCH NA TEL. 775 404 185.
TÍMTO POSTUPEM CHRÁNÍME VŠECHNY
PACIENTY V ZABRÁNĚNÍ KONTAKTU INFIKOVANÝCH A NEINFIKOVANÝCH PACIENTŮ
V ČEKÁRNĚ.
PROSÍME O ROZLIŠOVÁNÍ ORDINAČNÍCH
HODIN A HODIN PRO OBJEDNANÉ
PACIENTY.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
PO:
ÚT:
ST:
ČT:
PÁ:

ORDINAČNÍ HODINY
8–13
7–12
13–16
7–12
7–12

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

objednaní pacienti
14–19
13–17
8–13
13–17

Tyto souhrnné informace zdarma zveřejníme na obecních webových stránkách
a na vnitřní dvoustraně v příším čísleDoubravčického zpravodaje, které vyjde
v říjnu 2022!

VYKLIĎTE SKŘÍNĚ, PŮDU, CELÝ DŮM•••

BLEŠÍ TRH

•••A POŠLETE TO DÁL!

JARNÍ

PÁTEK 6.5.
SOBOTA 7.5.

9 - 13

prodej věcí

SOBOTA 7.5.
výdej věcí

DOUBRAVČICE,
SÁL KD
Příjem dětského zboží v krabicích s jednotnou cenou.
Nevyzvednuté věci budou věnovány na charitu.
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15 - 19

příjem věcí

13 - 14

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

Spolek přátel venkovské zábavy pořádá

4.6.2022 od 14:00

Hlavní partneři:

KLUCI versus HOLKY
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Změna programu vyhrazena.

Soutěže, hry a
písničky

Ab
so
lon
ov
á

Tradiční pořad
pro děti

M
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a

Ri
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d

V KD DOUBRAVČICE

Krásné dárky pro
soutěžící děti
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FOTOGALERIE
Z OBECNÍCH AKCÍ
Rádi bychom upozornili na fotogalerii z většiny obecních akcí na našem webu
www.doubravcice.cz
záložka OBEC – FOTOGALERIE anebo přímo
na https://obecdoubravcice.rajce.idnes.cz/.
Koukněte se, třeba se uvidíte!

HERNIČKA PRO NEJMENŠÍ
Milí rodiče mrňousků,
i na jaře je vám nadále k dispozici Hernička
pro nejmenší. Nově se místo středy scházíme
v PÁTEK OD 9 DO 11: 30 HODIN.
Herničku navštěvují děti od jednoho roku
do předškolního věku. Hrajeme si, zpíváme,
kreslíme, říkáme si básničky, tvoříme a hlavně se v příjemném prostředí seznamujeme
navzájem.
To vše za příspěvek 50 korun na rodinu, který jde na provoz místnosti a na materiál.
Těšíme se na vás v prostorách školy Dokolečka, na adrese Na Návsi 152.
Případné dotazy můžete posílat na e-mail:
renata.kulvejtova@dokolecka.cz.
Krásné jaro všem!
Renata, Dokolečka z. s.

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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Tomáš Rychta - Štíhlice

tel.: 604 414 916
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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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Doubravčice podporují
mladé talenty…
Eliška Holá
Eliška nadále pravidelně navštěvuje ZUŠ Říčany obor harfa u skvělé paní učitelky Pavly
Jahodové Vondráčkové. Paní učitelka Elišku neuvěřitelně podporuje a půjčila jí dokonce svou velkou pedálovou harfu, takže
může cvičit na velkém nástroji. I díky dotaci
obce Doubravčice se nám snad podaří tento rok pořídit vlastní velkou pedálovou harfu a Eliška bude mít svůj koncertní nástroj.
Bohužel druhá polovina loňského a začátek letošního roku byly opět poznamenané covidem a příliš se nehrálo. Elišku však
letos čekají vystoupení se souborem Harﬁčky dne 23. dubna 2022 od 15 hod. v Kostelci nad Černými lesy v kostele Andělů páně
(koncert na počest harﬁstky Anny Boženy Vykoukalové, s průvodním slovem historika Jana Psoty), a následně také koncert
22.května od 16 hod. na zámku Radim. Dne
6. 5. by měla Eliška solo vystoupením (spolu
s ostatními výherci harfových soutěží) zahajovat slavnostní koncert v Rudolﬁnu v Sukově síni Praha na Harp-festivalu, kde zahraje
barokní skladbu Sonatina no. 1 od F. J. Nadermana. Koncem srpna ji čeká se souborem Harﬁčky, pod vedením paní Pavly Jahodové Vondráčkové, harfové soustředění
na zámku Berchtold, které povede master
class Kateřina Englichová. Toto harfové soustředění bude 26. 8. ukončeno velkým koncertem Kateřiny Englichové, Pavly Jahodové
Vondráčkové a členů souboru Harﬁčky.
Přijďte se na některé z vystoupení podívat.
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Melissa Mišejková
Se svým týmem jsem se na konci ledna zúčastnila nominačního závodu na mistrovství světa
v kanadském Hamiltonu. Obsadili jsme druhou příčku, což byl pro nás obrovský úspěch.
Zároveň jsme porazili druhý český tým, se kterým jsme o nominaci bojovali. Čeká nás tedy
mistrovství světa, na které se neskutečně moc

těšíme, jelikož dva předchozí ročníky byly
kvůli pandemii covidu-19 zrušeny.
Před pár týdny se také konalo mistrovství
ČR, kde jsme už poněkolikáté obhájili titul
a získali nový osobní bodový rekord.
Aktualita:
Melissa se se svým týmem OLYMPIA 9. 4.
2022 v kanadském Ontariu dostala do TOP
10! Je to fantastický výkon. Rádi bychom
také vyzdvihli to, že v tomto týmu je kromě Melissy i druhá občanka Doubravčic a to
Aneta Benešová.

Matouš Šmerák
V poslední týdnech se mi podařilo zajet
2. místo mezinárodním FIS závodě v italském San Pellegrinu a 18. místo v evropském poháru na Dolní Moravě. V ostatních
závodech jsem také neměl úplně špatné výsledky. Cítím, že jsem ve svém stavu ﬂow,
což znamená pomyslný top level, na kterém
se zrovna nacházím. Zkráceně: kluci ze světa se mají čeho bát.

HARFOVÝ KONCERT
VSUţYRGQtPVORYHP-DQD3VRW\
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23. 4. 2022 15.00 h

.RVWHOVY$QGěOţVWUiæQëFK.RVWHOHFQDGþHUQëPLOHV\
Koncert pro
vás připravil
spolek

=$=1Ì6./$'%<þ(6.ê&+,69Ě729ê&+$8725Ţ
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3DYOD9RQGUiÿNRYi-DKRGRYi;GLULJHQWDSőtÿQiÁpWQD(OLDQD9RQGUiÿNRYi
+LVWRULNDSXEOLFLVWD-DQ3VRWDEXGHY\SUiYěWRKLVWRULLNRVWHODVY$QGěOţVWUiæQëFKR0DULL7HUH]LL
6DYRMVNpDRKDUÀVWFH$QQě%RæHQě9\NRXNDORYp 
Poděkování panu administrátorovi Jaroslavovi Líznerovi, ŘKC farnost Kostelec nad Černými lesy

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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ŠKOLKA DOUBRAVKA
Vážení rodiče, přátelé školy,
obyvatelé Doubravčic,
dovolte mi, abych nejprve zrekapitulovala uplynulé první pololetí, které máme již
k naší úlevě za sebou. Celé pololetí se neslo
ve znamení změn a občas skoro kouzelnických triků. Nikdy za celou dobu fungování
naší školky jsme se nepotýkali s tak vysokou
nemocností personálu. Nebyl snad týden,
kdybychom nemuseli řešit nějaké změny
ve službách a čarovat se vzájemným zastupováním. Paní zástupkyni patří velký dík
za hodiny (mnohdy i o víkendech) strávené
nad vymýšlením, jak pokrýt provoz ve třech
třídách za přítomnosti čtyř i tří učitelek.
Velkou zásluhu na udržení školky v chodu
mají provozní zaměstnanci, kteří zaskakovali, kde se dalo a kuchyně, která celé pololetí naprosto perfektně fungovala a ládovala
nás vitamíny a živinami, aby nás ty neustálé
změny neporazily.
Děkuji také rodičům, kteří se vždy snažili reagovat na naše prosby a tím nám pomohli situaci zvládnout bez výraznějšího

omezování provozu. Bylo pro nás prioritou
děti na dopoledne co nejvíce ponechávat
ve svých třídách (aby si mohly užívat svého
programu a prostředí) a zajistit, aby se pracujících rodičů omezení dotkla co nejméně.
A co jsme si za toho prvního půl roku opravdu užili?
Děti jsou plně ponořené do programu svých
tříd, užívají si rozmanitých her s kamarády.
Kamarádské vztahy utužují nejen ve svých
třídách ale i „mezitřídně“, což je prima. Nepotřebují řešit, která paní učitelka se ráno
objeví v jejich třídě, do které třídy půjdou
odpoledne. Většina dětí se se změnami srovnala, do jiných tříd se těší, protože objevuje jiné zajímavé hračky a hry, má možnost
potkat další kamarády a tak se obohacovat.
Předškoláci si letos užili kurzy bruslení,
na které jsme začali jezdit v listopadu a probruslili jsme se až do února. Během 15 lekcí se děti staly opravdovými bruslaři, kteří si
zasloužili zlatou medaili. S Merkur Ice Arenou, kam jezdíme bruslit, jsme velmi spokojení. Máme od nich zařízený autobus a lektorky, které učí krasobruslení. Takže děti,
které na první lekci sotva udrží na brusličkách, po chvíli jezdí jak o závod a bruslení si
neuvěřitelně užívají.
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Rodiče malých dětí budou určitě nejvíce zajímat aktuální informace o zápisu do mateřské školy.
Zápis se letos bude konat v úterý 10. 5.
Podrobnější informace rodiče v průběhu března najdou na webových stránkách
mateřské školy „ms.doubravcice.cz“ v sekci „Zápis dětí“. Po loňských zkušenostech
připomínám, že přednostně jsou přijímány
děti, které mají v den zápisu trvalý pobyt
v obci Doubravčice. Ostatní děti bez ohledu

CENTRUM
PRO RODINU
DOKOLEČKA
Milí přátelé Dokolečka,
doba je složitá, sotva se probíráme z pandemie a už padáme do válečného konﬂiktu,
který se nás částečně dotýká i osobně. Setkáváme se s lidmi, kteří odjíždí z Ukrajiny, aby
zachránili své životy a životy dětí. V době
uzávěrky zpravodaje jsme teprve na začátku, ale děti už ve škole uspořádaly sbírku
na pomoc Ukrajině a také jsme nabídli zázemí a možnost spolupráce konkrétním lidem
i s možností setkávání dětí s dětmi. Věříme,
že i tato drobnost pomáhá…

40

na věk mají šance na přijetí výrazně menší. Pro přijaté děti vždy pořádáme v červnu
Den otevřených dveří, aby děti mohly poznat prostředí školky a třídy, do které v září
nastoupí a rodiče měli možnost seznámit
se a popovídat si s učitelkami.
Pokud jste dočetli až sem, přeji vám všem
klidné a slunečné jaro, a i když to bude znít
jak klišé, tak nám všem přeji hlavně svět bez
válek, konﬂiktů a zákeřných nemocí.
Vaše MŠ Doubravka

ŽIVOT V OBCI

Co se děje v Dokolečku?
• kapacita školy je téměř naplněná, letos
přijmeme maximálně pět nových dětí (přihlášky do 20. 4.)
• děti i členové z Dokolečka pracují na e-shopu, který pomáhá: Obchůdek Kolem
Dokolečka: v brzké době bude uveden
do provozu a pokud zde nakoupíte, přispějete nejen výrobci, ale i škole a také
na dobročinné účely. Navíc můžeme pomoci i někomu z vás: kdybyste měli chuť
něco vyrobit a prodat, pomůžeme s prodejem (rozšíříme nabídku) a vy tím přispějete i nám, takže zisk a dobrý pocit
na všech stranách;).
• Obchůdek Dokolečka bude fungovat zde:
www.obchudekkolemdokolecka.cz
• škola poptává do týmu nadšeného človíčka pro výuku zejména v 1.-3. třídě.
• letos bohužel nebudou organizovány
ze strany Dokolečka z personálních důvo-

dů, ale pokud by měl někdo zájem, nabízíme po domluvě zázemí komunitní školy,
aby (nejen) doubravčické děti měly možnost vyžití i v době letních prázdnin.
• dne 15. 5. 2022 oslaví Dokolečka 15 let
od svého založení, děkujeme všem, kteří stáli u jeho zrodu, zejména Janě Burešové a Karolíně Baborské, ale i ostatním
bývalým i současným členům spolku, kteří se aktivně podíleli a podílejí na tom,
že se o nás ví a že stále děláme smysluplnou práci, která přináší radost. Díky!
Díky moc

Linda

Dokolečka z. s.
Doubravčice
724 689 786
centrumprorodinu@dokolecka.cz
komunitniskola.dokolecka.cz
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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

Malířské
a lakýrnické práce

Daniel Bouzek
Doubravčice
Tel. 725 824 248

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 • Tisk: Reproﬂex s. r. o.
Příští DZ č. 49 vyjde v říjnu 2022 – uzávěrka 10. 9. 2022
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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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www.autodoprava-hovorka.cz
www.autoservis-hovorka.cz
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