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

STAROSTA INFORMUJE

Slovo úvodem…
Veřejné prostranství, zeleň
Počátkem března byla podána žádost o dotaci v rámci akce „Akumulace dešťových vod
pro obec Doubravčice“, v rámci které by
bylo řešeno zadržování dešťových vod s následným využitím pro zálivku zeleně (dřevin
a travnatých ploch) před kulturním domem,
zahrady mateřské školky a fotbalového hřiště. Na podzim loňského roku jsme také prošli
prvním schvalovacím kolem, co se týče našich
žádostí na dva projekty týkající se revitalizace zeleně. Konkrétně se jednalo o akci „Nová
liniová vegetace v obci Doubravčice“, kterou
by se měly realizovat interakční prvky nové
veřejné zeleně (uliční stromořadí, skupinová výsadba dřevin) a o akci „revitalizace alejí
v katastru obce Doubravčice“. O obou akcích
bylo podrobněji informováno v úvodníku
Doubravčického zpravodaje č. 43.
Dále došlo k plánované rekonstrukci požární
nádrže na návsi pod kapličkou, o které se dočtete podrobněji v tomto čísle zpravodaje.
Veřejné prostranství u kapličky by měl také
obohatit pomníček věnovaný památce
doubravčického hrdiny – Františku Nejedlému padlému za druhé světové války, který
byl za své zásluhy vyznamenán in memoriam Československým válečným křížem 1939.
O plánovaném slavnostním odhalení pomníčku se také dočtete dále v tomto zpravodaji.

Chodníky
Žádost o dotaci na dostavbu dalších úseků
chodníků v Doubravčicích (ulice Mukařovská a Úvalská) je podána, termín hodnocení žádostí byl však posunut na konec dubna 2020, tedy v době uzávěrky tohoto čísla
zpravodaje stále není známo, jak bude naše
žádost posouzena. Stále však platí, že v případě podpory naší žádosti budeme schopni začít s realizací ještě na jaře, jak již bylo
v minulosti avizováno.

Komunikace a veřejné osvětlení
Ani v zimním období se nezahálelo a byl vybudován nový mlatový povrch „V Uličce“

mezi Slunečnou a Močidly. Jako součást této
zpevněné stezky byla osazena i nová lampa veřejného osvětlení. Tato byla rozsvícena
v prvním březnovém týdnu současně s lampami v ulicích Pod Vodárnou, Na Číhadlech,
Třešňové, Na Čtvrtích, Úvalské a Ke Školce.
V dubnu bude zahájena nákladná rekonstrukce ulice K Jízdárně, která se bude napojovat na nově vybudovanou komunikaci
v ulici Pod Jízdárnou.
Další plánované rekonstrukce komunikací
se dočkají, jak již bylo dříve avizováno, ulice
K Zámkům, K Rybníčku a Nad Lomem.

Vrty a ČOV
Vrty na pitnou vodu jsou ve výstavbě, realizační ﬁrma má stanoven termín dokončení
do konce letošního roku. Úpravna vody by
mohla být hotova již do konce června. Záleží pak na tom, zda nám bude povolen (vodoprávní úřad, hygiena) zkušební provoz.
Stavební práce na rozšíření čistírny odpadních vod pak budou započaty v průběhu
dubna, s ukončením realizace a plánovaným převzetí obou staveb, jak již bylo výše
zmíněno, je počítáno na konec roku 2020.

Volnočasové aktivity
Multifunkční sportoviště vedle ulice Na Vysoké mezi v blízkosti MŠ Doubravka je stále
ve výstavbě. Letošní zima dostavbě nepřála.
Relativně teplé počasí, déšť a bláto neumožnilo technice dokončit terénní úpravy okolí hřiště a zejména jeho součásti – kopečku
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na sáňkování. Naopak počasí nebylo teplé dosti, aby mohla být dokončena zpevněná plocha sportoviště. Pokládka tartanu
proběhne v první polovině května a pevně
věříme, že hřiště bude moci být slavnostně
otevřeno do června letošního roku. I nadále
platí ZÁKAZ na hřiště do jeho dokončení vstupovat!

Do této kolonky úvodníku si tentokráte dovoluji vložit výzvu, zda by se našel dobrovolník, nebo dobrovolníci, kteří by měli zájem
se formou založení spolku podílet na veřejných akcích. Zájemci se mohou hlásit na OÚ.

Podpora
mimořádným talentům!
Vedení obce se rozhodlo ﬁnančně i jinými způsoby podpořit výrazné talenty
z Doubravčic, a to ty osoby, které nějakým
způsoben uspěly na celostátní či mezinárodní úrovni. Může se jednat o talenty bodující v oblasti kulturní i sportovní. Písemné žádosti o podporu bude obecní úřad přijímat
každým rokem vždy do konce listopadu tak,
aby případná podpora ﬁnanční mohla být
zahrnuta do rozpočtu obce pro nadcházející rok. Forma žádosti není pevně stanovena. Podmínkou pro přijetí žádosti je trvalý

pobyt v obci a prokazatelné doložení úspěchů – výsledků dotyčného (například osvědčení o bodování v reprezentačních soutěžích a vítězství v nich).

Rekonstrukce obecního úřadu
Nový kabát dostaly také prostory obecního úřadu, a to díky dotačnímu přispění
od Středočeského kraje ve výši 656 000 Kč
na základě naší žádosti evidenční číslo FOV/
OBV/039274/2019.
V rámci aktuálně ukončené rekonstrukce,
která probíhala již v roce 2019, byla zmodernizována kancelář v přízemí, kde sídlí podatelna, pokladna a funguje CzechPOINT, včetně služby ověřování podpisů
a listin. V prvním patře pak najdete kancelář starosty a zasedací místnost. Do rekonstrukčních prací byly zahrnuty také chodby,
sociální zázemí a archiv, umístění knihovny
se nezměnilo.

Pandemie koronaviru
V době uzávěrky tohoto čísla nikdo netušil,
jaké dopady bude mít rozšíření koronaviru
v Evropě i v naší zemi. Situace se neustále vyvíjí, proto prosíme všechny obyvatele obce,
aby sledovali a dodržovali všechna aktuální
vládní opatření, zejména dbali zvýšené hygieny rukou, udržovali odstupy od druhých,
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JUBILEA
nesdružovali se, omezili pohyb na veřejnosti na vyřizování nejnutnějších záležitostí
a nosili ochranné pomůcky. Všem děkujeme
za pochopení a ohleduplnost.
Z důvodů nebezpečí nákazy musela být zrušena celá řada akcí, které jsme plánovali pro
veřejnost, a nad dalšími visí otazníky. Každopádně věříme, že nákaza se Doubravčicím vyhne a všem přejeme pevné zdraví!
J. Prkno, starosta
a K. Holubová, místostarostka

Jinak stále platí, že studnicí informací
je obecní úřad.
Budeme rádi, když se v případě vašich
dotazů, nejasností, či jiných důvodů
obrátíte nejprve na obecní úřad, než
na sociální sítě…
Děkujeme

Přání k narozeninám
Přejeme paní Haně Schneider ke krásným,
kulatým, 70. narozeninám:
Hodně zdraví, neboť je vzácné.
Hodně štěstí, neboť je krásné.
Hodně lásky, neboť je ji málo.
Hodně všeho, co by za to stálo.
To vše a mnoho dalšího přeje jubilantce
rodina Pokorných, Růžičkových
a Martínkových
Obec Doubravčice se k uvedeným gratulacím
připojuje a srdečně blahopřeje i dalším oslavencům, kteří na jaře a v létě 2020 slaví své
významné kulaté a půlkulaté narozeniny, a to:
paní Aleně Chrastilové, Marii Jirákové,
Evě Novákové, Daniele Pospíšilové,
Antonii Stasiukové, Aleně Valešové,
Zdeňku Košíkovi, Michalu Mikovi,
Karlu Trojánkovi, Zdeňku Stasiukovi
a Bohumilu Veselému.
• manželům
Havlovým
k únorovému
narození dcery
Lilli

ULICE
V EDENU
BLAHOPŘEJE
SVÝM
SOUSEDŮM

Ke kulatinám
• lednovým Báře
Novotné
• dubnovým
Honzovi Porschovi
• červnovým Petrovi
Mišejkovi
• červencovým
Kubovi Prknovi

s

Jubilantka paní Helena Schneider se svým
ochráncem

Letos 4. srpna uplyne již 10 let,
od chvíle, kdy nás náhle,
ve věku 33 let opustil kamarád
Míra Holec z Doubravčic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si!
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PLÁNOVANÉ
KULTURNÍ AKCE
VdOBCI
pro zapsání do vašich deníčků uvádíme
připravované akce od jara až do podzimu. Zároveň tímto vyzýváme všechny, kdož
by se jakkoliv chtěli zapojit do příprav či přímo organizace těchto akcí, nechť
se nám ozvou na info@doubravcice.cz. Děkujeme.

Velikonoční jarmark (KD)
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28.3. - 15:00

Maškarní průvod obcí (sraz na návsi u KD)

4.4. - 10:00

Jarní úklid (sraz na návsi u KD)

18.4 - 14:00

Jarní úklid (náhradní termín)

25.4. - 14:00

Maškarní bál (KD)

25.4. - 20:00

Čarodějnice (Osičiny)

30.4. - 17:00

Slavnostní odhalení pomníčku hrdiny II. světové
války (náves u kapličky)
Bleší trh (KD)
Malování na Šembeře (sraz u kapličky)

15.5. - 18:00
15.-17.5.
23.-24.5. - 9:00

Dětský den (fotbalové hřiště)

31.5. - 14:30

Venkovní zábava (náves u KD)

8.8. - 19:00

Sousedské odpoledne (náves u kapličky)

12.9. - 14:00

Konání dubnových a květnových akcí je v době vydání zpravodaje nejisté a bude záviset na aktuální situaci
týkající se koronaviru. Podrobnosti všech akcí budou upřesněny, sledujte tedy prosím web
www.doubravcice.cz, FB Doubravčice a nástěnky obce.

ŽIVOT V OBCI

Vítání občánků 2020
První únorovou sobotu se na sále KD uskutečnilo vítání osmi nových občánků, kteří do naší
obce přibyli v roce 2019. Rodiče šesti holčiček
a dvou chlapečků obdrželi dárkové balíčky
a pamětní listy, místní děti vystoupily s krátkým hudebně – tanečním vystoupením, všichni
pak měli možnost se vyfotografovat, seznámit
se, popovídat a pochutnat na občerstvení zajištěném obcí.
Děkujeme za pomoc již tradičním sponzorům,
kterými jsou společnost MarkDistri a Aquababy Club Kolín. Jsme také rádi, že můžeme spolupracovat s místními dámami, které vyrábějí
krásné dárky pro nové občánky (háčkované
ovečky vyrábí Míša Loudilová a očkovací průkazy ušila Katka Chmelíková), a s rodiči dětí, kteří
nám pomáhají s nácvikem programu a dalšími
organizačními věcmi. Vděční jsme také za postupné zapojování nových aktérů, kteří nám
věnují drobnosti do dárkových balíčků.
Příští vítání občánků se uskuteční počátkem
února 2021, kdy budeme vítat děti narozené
v roce 2020 a děti, které se přihlásily na vítaní
minulé, leč se jej účastnit bohužel nemohly.
-KHfoto: K. Fabianová

Hernička pro nejmenší
děti z Doubravčic
Hernička pro nejmenší zve děti s rodiči k pravidelným sejitím zpravidla každé úterý od 10
do 11: 30 h ve Sluneční ulici č. 72. Den i čas
se však může měnit dle přání maminek, nemocnosti a dalších okolností. Aktuální informace o časech a o tom, co bude v herničce
na programu, naleznou účastníci vždy předcházející pondělí nejpozději večer na FB Události v Doubravčicích.
V roce 2020 se v herniččce schází i nové tváře,
za což jsme moc rádi, herničku také navštívili

i dva tatínkové s dětmi, které zaujal masopustní program herničky, a my věříme, že nepřišli
naposledy. Hernička je příležitostí zvykat nejmenší děti, které nechodí ještě do školky, nebo
nemají sourozence, na dětský kolektiv, je místem, kde se děti učí soustředění něco vyrobit,
či namalovat, kde si mohou zatančit, či zazpívat a rodiče se mohou seznámit se svými sousedy a probrat místní novinky. Aktuálně nejčastěji herničku navštěvují děti přibližně ve věku
1 a půl roku až 3 roky.
V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte na adrese mistostarosta@doubravcice.cz.
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Požární nádrž pod kaplikou
Celkovou rekonstrukcí prošla nádrž na návsi
pod kapličkou. Propadlý betonový břeh a vyvalené kameny byly po odčerpání vody a vybagrování bahna a dalších nánosů odstraněny
a celá tato část byla zcela nově vystavěna panem Vlastimilem Víkem ze Štíhlic a jeho kolegy. Vybudováno bylo také nové schodiště pro
přístup k vodě, zčásti nové oplocení a vyspárovány byly kamenné stěny nádrže.
Při bagrování nechyběli místní včetně dětí,
kteří se zapojili do záchrany ryb. Ty se, věříme,
do nádrže zase pomalu vrátí.
Rekonstrukci nádrže zpestřil nenechavý sprejer, který na nově vybudovanou kamennou
stěnu nasprejoval svá loga. Ačkoli byl později
odhalen a výslovně přislíbil odstranění svého
veledíla, v dohodnutém termínu tak neučinil.
Věc převzala k šetření Policie ČR a prostřednictvím TS Doubravčice byla zajištěna odborná ﬁrma, které se naštěstí podařilo nápisy z kamenů
zcela odstranit.
V době uzávěrky Zpravodaje již je rekonstrukce hotova a nádrž se nově napouští vodou.
Text a foto Kristýna Holubová

Vážený pane starosto,
chtěla bych poděkovat a myslím nejen za sebe,
ale i za sousedy i kolem chodící občany, za
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opravu a úpravu rybníku v ulici Na Návsi. Každému, s kým o opravě mluvím, se moc líbí.
Oprava byla provedena velmi citlivě ke stávající části a ještě kromě toho přibyly praktické,
hezké kamenné schody. Myslím, že stojí ještě za povšimnutí i úprava cesty V Průhonku.
Doubravčice se rozrůstají a tím je čím dál víc
starostí a není člověk ten, který by se zavděčil všem. Píši Vám, abyste věděli, že se to tady
opravdu povedlo ke spokojenosti občanů.
Zdravím a přeji pokud možno klidné dny
Mgr. Daniela Hromádková

ŽIVOT V OBCI

Novinky v kapličce
Kaplička sv. Jiří, na jejíž výstavbu se složili
místní obyvatelé, se stala tradičním místem
setkávání Doubravčických. Kaplička ožívá
tradičně při vánočním zpívání koled spojeným s rozsvěcením Betlémského světla, děti
do ní mohou nosit před Vánoci svá přání
Ježíškovi, nebo v její blízkosti zdobí rodiče
s dětmi vrbičky barevnými kraslicemi vždy
před Velikonocemi. Kaplička a prostranství
před ní však postupně zažívá i mimořádné příležitosti jako je třeba uctění památky
padlých doubravčických občanů v 1. světové
válce při výročí vzniku republiky. Svůj zvon
pak kaplička rozeznívá nejen každé poledne a o šesté podvečerní hodině, ale také
každým rokem v rámci akce vyzvánění zvonů v Roveretu, které připomíná hrdiny padlé na světových bojištích.
Loňský advent byl v kapličce mimořádně
obohacen instalací ručně vyřezávaného polychromovaného betlému, který zapůjčila
jeho autorka paní Helena Cíglerová a který
mohl těšit oči kolemjdoucích až do Tří králů. Zcela nově pak byla v kapličce natrvalo
umístěna plastika znázorňující boj svatého
Jiří s drakem, který vyrobila a obci věnovala
paní Anna Roubalová. Oběma velmi děkujeme a vážíme si jejich zájmu o věci veřejné.

Odhalení pomníčku
padlému hrdinovi
Na den 15. května 2020 od 18 hodin chystá
obec v sousedství kapličky sv. Jiří odhalení
pomníčku hrdinovi z Doubravčic, padlému
ve 2. světové válce.
František Nejedlý se narodil 15. 10. 1892
v Doubravčicích č. p. 59 a zemřel mezi lety
1939–1945 na neznámém místě při plnění
vojenských povinností. Za vynikající zásluhy
o osvobození republiky Československé byl
armádním generálem a ministrem národní
obrany Ludvíkem Svobodou 4. května 1948
vyznamenán in memoriam Československým válečným křížem 1939. Pokud je nám
známo, této cti se mu dostalo jako jedinému
občanu Doubravčic, obec by tak ráda důstojnou formou široké veřejnosti místního

hrdinu připomněla. Informace o Fr. Nejedlém objevil ve vojenských archivech publicista Jan Psota.
Proces oﬁciálního zřízení tohoto pietního místa byl v době uzávěrky Zpravodaje
v běhu (zapotřebí je souhlas obce s rozšířenou působností, kraje i ministerstva obrany),
nicméně pokud se zásadním způsoben něco
nezmění, je slavnostní odhalení pomníčku
naplánováno na pátek 15. 5. 2020 od 18 h.
Přijďte si společně připomenout statečného
místního rodáka, všechny srdečně zveme!
Zároveň prosíme jeho příbuzné, potomky
a ty, kteří o Františku Nejedlém mají nějaké
informace, aby nás kontaktovali na e-mailu:
mistostarosta@doubravcice.cz.
Velmi děkujeme!
Text a foto Kristýna Holubová

Nové osvětlení
Jsme moc rádi, že se Pod Vodárnou rozsvítilo po dlouhém čekání veřejné osvětlení,
za celou ulici děkují
Červenkovi, Liederovi,
Kvasničkovi a Eva Stárková
Rád bych tímto, tentokrát ne jako zastupitel obce, ale jako normální obyvatel domů
v okolí uličky „V Uličce“, poděkoval za zprovoznění lampy a vytvoření jednoduchého
chodníčku. Díky tomu už se večer nebudou
děti bát tudy chodit a jejich boty nebudou
po každém dešti vypadat, jako po bahenní
koupeli.
Martin Hladík
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Leží vám doma komiksy?
Fantazy a sci-ﬁ knížky?
Nevíte co s nimi?
Pomozte rozšířit Doubravčický
knižní fond!
Otvírací doba knihovny
v budově obecního úřadu:

ČTVRTEK 17.00-19.00
Na malé čtenáře čekají drobné pozornosti od časopisu
u
Čtyřlístek a na dospělé kafe, čajj
a sušenky
nky a klilid
d
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Milí tenái Doubravické knihovny
V lednu jsme převzaly žezlo knihovny od paní
Hany Pohořalové. Hanka měla na starosti obecní knihovnu neuvěřitelných 32 let!!!
A z knihovny vytvořila krásné a klidné místo s promyšlenou organizací a báječnou atmosférou. Moc děkujeme. Budeme se snažit
na několik desetiletí trvající práci Hanky plynule navázat.
Roky 2020 a 2021 budou v Doubravčické knihovně ve znamení komiksu – pokud
máte doma k zapůjčení nebo darování jakékoliv komiksy (i dětské a cizojazyčné) s radostí je uvítáme.
V knihovně přibyly nové knihy: komiksy
pro děti i dospělé, knížky o vesmíru, fantasy, sci-ﬁ, tituly pro chytré a moderní čtenářky, detektivky, Albi kouzelné čtení (máme
i zapůjčenou čtecí tužku), o dinosaurech,
o Minecraftech a JůTůberech, dohromady
přes 210 kousků.
V současné době máme zažádáno o dotaci na modernizaci knihovny, včetně on-line
knihovnického systému Tritius, takže z mobilu (popř. počítače) bude možné vybrat si
a zarezervovat knížky. A děkujeme panu
starostovi za vstřícnost a rychlost, protože
jsme dotaci řešili na poslední chvíli.
Milí čtenáři, pokud máte nějaké tipy na knížky, nebo na akce, které byste rádi v naší
knihovně viděli, napište nám na Doubravčický facebook, nebo e-mailem: knihovna.
doubravcice@seznam.cz, nebo nás osobně
navštivte v knihovně.
Knihovna děkuje:
Panu Otomaru Dvořákovi za opravdové poklady, které daroval knihovně!!! Sbírku časopisů Pevnost a Ikarie a sci-ﬁ + fantasy knížky. Sbírka časopisů Pevnost a Ikarie bude
k nahlédnutí a ke čtení pouze v knihovně.
Paní Hedvice Křišťové Mojžíšové za krásné nové knihy např. Jaromír Jindra – Válka
Královen, Naplněná proroctví, Marcela Mlynářová – Samorostka, Eliška Jindrová – Tajná láska Jakuba Krčína, Jan Bauer – Mrtvola v brnění, Petra Soukupová – Nejlepší pro
všechny, Christine Trent – Vraždy aristokratek, Jo Nesbø – Švábi a komiksy LoVeCRaFT:
Zámek a klíč I. a II. A ještě mnoho dalších

titulů pro moderní a inteligentní čtenářky
a čtenáře.
Panu Jiřímu Filípkovi za výklad, jak se kreslí komiks a darování komiksů, např. Kocour
Garﬁeld a jeho autorské komiksy.
Paní Elišce Pokorné za zapůjčení knih komiksů z její soukromé sbírky (Neil Gaiman,
Marvelky, DC…)
Těšíme se na vás v 1. patře v budově obecního úřadu každý čtvrtek od 17 do 19 hodiny.
E-mail: knihovna.doubravcice@seznam.cz
Markéta Holá Mišková a Dita Studecká

Minivýstava komiksů
Dne 9. 3. proběhla komorní vernisáž prací dětí
z komunitní školy Dokolečka. Vernisáž byla
završením několikatýdenní práce dětí na téma
OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN V KOMIKSU. Velkou radost nám udělal výtvarník, malíř, a hlavně komiksový kreslíř, Jiří Filípek, který na minivernisáž dorazil. Všem dětem se jednotlivě
věnoval a vyslechl si, jak příběhy vznikaly. Výstava 32 komiksů je ke shlédnutí na chodbě
v prostorách obecního úřadu.
Děti měly za úkol najít si inspirující osobnost
z dějin a nastudovat si o ní co nejvíce. Vše, co
zjistily, jednoduše a krátce zachytily v několika
komiksových stripech. Jak na příběh, sestavení
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a dozvědět se něco například o Janu Ámosi Komenském, Karlu Čapkovi, Věře Čáslavské, Sidonii Nádherné, Františku Fajtlovi, praotci Čechovi, Bedřichu Smetanovi, Marii Terezii a spoustě
dalších, navštivte chodbu obecního úřadu.
A poděkování: Lindě Pačesové, že měla odvahu se s dětmi pustit do tak náročného projektu, Kátě Fabiánové za to, že všechno sama
nachystala a obrázky připevnila, panu Filípkovi
za nadšení, které vnesl mezi děti a paní učitelky, a panu starostovi Jardovi Prknovi, že výstavu umožnil a vydržel rachot na chodbě.
-MHMA Markétě díky za nápad, za zařízení setkání s panem Filípkem i asistenci na začátku
i na konci projektu.
- LPHFoto M. Holá Mišková a L. Pačesová

komiksu a komiksových postav, poradil dětem
Jiří Filípek během výtvarky. Děti při výtvarce
pana Filípka úplně hltaly, vznikla neuvěřitelně kreativní nálada a nápady jen sršely. V Dokolečku vládne pohodová atmosféra, děti
mají větší volnost než v klasické škole, takže
když pan Filípek chtěl děti šokovat a vyvalil
se na zem s polštářem, vůbec nikoho to neudivilo. Je možné, že kdyby usnul, probudil by
se s namalovaným knírem pod nosem, ale také
obsypaný hromadou návrhů komiksových postav a komiksových scénářů.
Po návštěvě pana Filípka probíhalo v komunitní škole Dokolečka celý měsíc únor žhavení mozků. Děti vymýšlely a promýšlely jakou
osobnost v komiksu zachytí a jak. Komiksy
vznikaly jako samostatná práce jen s minimálními zásahy dospěláků, takže prosím omluvte
gramatické chyby a některé nepřesnosti. Tvořilo se od prvňáčků, kteří ještě umí psát jen
málo, až po mazáky šesťáky.
V dílech je vidět věkový rozdíl, jsou plné nápadů a vtipných zkratek. Pokud se chcete pobavit
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Hasii v Doubravicích

V uplynulém období jsme zahájili jednáni
o našeho přestupu ke kraji Praha východ v souvislosti s novým zařazením SDH, kdy na valné
hromadě v Jevanech okolní SDS odhlasovaly
naše přijetí. Rovněž máme za sebou naši valnou hromadu a valné hromady v Kolodějích,
Doubku, Mukařově…
Dále máme za sebou organizaci velmi úspěšného plesu, přičemž účast byla opravdu veliká –
140 osob, poděkováni patří všem sponzorům.
Rovněž jsme započali údržbu naší „Máni“.
Před námi jsou čarodějnice a další akce, na které se s podporou obce velmi těšíme. Rádi bychom poděkovali starostovi a celé obci za podporu!
Při ohlášených vichřicích jsme byli ochotni
pomoci, což jsme nabídnuli na fcb strankách.
Jsme ovšem zatím bez potřebného zázemí
a další techniky a rovněž zatím nejsme jednotka SDH, přesto jsme v rámci možnosti ochotni
podle potřeby pomáhat.

Chtěli bychom vyzdvihnout zejména naše bratry hasiče z okolních vesnic, Běchovic, Štíhlic
a Kolodějí.
Děkujeme všem zúčastněným za podporu
a krásný tanec až do rána.

Blahopřání
Blahopřejeme našemu členovi Romanu Tláškovi a Mariánce Tláškové ke stříbrné svatbě. Ať
jsou dále tak skvělí a báječní.
Hasiči z Doubravčic

Hasičský ples
Dne 22. 2. 2020 se uskutečnil v Doubravčicích
Hasičský ples, který byl opět ve znamení zábavy, tance a vzájemné spřízněnosti. Tímto děkujeme všem, kteří se akce účastnili, za narvaný
sál kulturního domu a dobrou náladu.
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Nové dopravní značení
Dovolujeme si upozornit na dopravní značení, které v obci máme. Na základě doporučení
dopravního specialisty byly dopravní značky
obytných zón na odpovídajících místech nahrazeny pouze označením „ZÓNA“, které upozorňuje v dané oblasti na pohyb chodců, přednost zprava, zákaz stání a maximální rychlost
30 km/hod. Tyto dopravní značky se vyskytují
po celé obci, vždy na začátku daného úseku.
Jste si jisti, že dodržujete přednost zprava? Dáváte v ulici Ke Školce přednost vozidlům jedoucím z ulice Pod Vodárnou? A co např. křížení
ulic Na Číhadlech a Ve Svahu/Letná?

Ranní autobus
do Mukařova
Od 4. dubna 2020 by mělo dojít ke změnám
jízdních řádů v rámci tzv. integrace veřejné dopravy v oblasti Zásmucka a Kouřimska. Na lince autobusu 491, která do této změny taktéž
spadá, by mělo dojít k úpravě provozu o víkendech, ale především k optimalizaci spojení
pro dopravu školních dětí do Mukařova a dále
do Říčan – tedy k dlouho žádanému posunu
času odjezdu ranního autobusu z Doubravčic
směrem do Mukařova. Školáci i starší dojíždějící tak budou mít možnost vyrazit autobusem
z Doubravčic cca v 7.45 (záleží na nástupním
místě), přičemž předpokládaný příjezd do Mukařova k ZŠ je 7.52 hod.
Tato změna je zakončením několikaletého
úsilí celé řady aktérů, kteří se o prosazení této
změny zasloužili. Největší dík za osobní pomoc
obci nebo za intervenci při komunikaci s odpovědnými úřady (zejm. ROPID a IDSK) patří
manželům Baborským a paní K. Fabianové.
Díky nim a díky vůli starostů obcí na trase linky
491 se podařilo tuto změnu realizovat.
-KH-
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Fotbal v Doubravčicích
TJ Sokol Doubravčice zahajuje novou sezónu.
Termíny domácích fotbalových zápasů TJ Sokol
Doubravčice (dospělí) v první polovině roku
2020, pokud nebude rozhodnuto jinak, měly
být následující:
18. 4.
25. 4
9. 5.
23. 5.
6. 6.

od 16.00
od 16.00
od 16.30
od 17.00
od 17.00

proti Přišimasům
proti Senohrabům
proti Křenici
proti Struhařovu
proti Slušticím

Turnaj v malé kopané pak je předběžně plánován na termín 27. 6. 2020. Podrobnosti budou
v předstihu zveřejněny.
Za TJ Sokol Doubravčice zdraví všechny příznivce fotbalu Vladimír Jirák.
Další informace na tel.: 603 538 049

POZOR!
V případě zájmu o pomoc s organizací zápasů, která je více než vítána, je
možno kontaktovat OÚ Doubravčice, či
přímo V. Jiráka z TJ SOKOL Doubravčice!

Staň se fotbalistou TJ Sokola Doubravčice
Zveme kluky a holky mezi sebe (ročníky 2010–2014)

Bližší informace fcb - přípravka fotbal Doubravčice, tel. 775 440 944
Tento tým přejde na podzim do kategorie starší přípravka. Najde se někdo z řad rodičů, fotbalových
nadšenců, který dá dohromady partu do mladší přípravky (2012–2014)? A povede ji jako trenér?
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Celin s.r.o.

VRTANÉ STUDNY
VRTY PRO TEPELNÁ
ČERPADLA

Trápí vás nedostatečné
množství pitné vody?

Zvyšující se cena vody
z vodovodního řádu?

AKCE: Čerpadlo
a doprava do 50 km

%

ZDARMA

Máte vysychající
studnu či špatnou
kvalitu pitné vody?

Pomůžeme Vám tyto
yto problémy vyřešit.
Nabízíme:
vrty pro zdroje pitné vody
Provádíme vrty mobilní
vrtnou soupravou na pásovém
gumovém podvozku.

vrty pro tepelná čerpadla
vyhledávání vodního pramene
mentace
zajištění geologické a projektové dokumentace
ení
vyřízení potřebného stavebního povolení

záruka vydatnosti vrtu min. 2000 litrů za 24 hod.
osazení studní záhlavím a technologií
studny „na klíč“
zemní práce
prodej a instalace čerpací techniky
čistění studní

605 488 484
16

703 828 333

info@celin.cz
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Vodné a stočné
Pro lepší informovanost obyvatel o výpočtu
vodného a stočného v Doubravčicích, si dovolujeme zveřejnit krátký článek, konkrétně
o postupu stanovení jejich ceny a popisu formy
dvousložkové fakturace, která je u nás zavedena.
Výpočet (kalkulace) ceny vodného a stočného
Kalkulace ceny je zpracována na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a zákona č. 526/1990 Sb., zákona
o cenách.
Dle § 8 odst. 13 zákona 274/2001 Sb., má
provozovatel vodovodu a kanalizace právo
na úplatu za dodávku pitné vody – „vodné“
a odvádění a čištění odpadních vod – „stočné“.
Postup a rozsah vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné se provádí postupem a v rozsahu
údajů stanovených v příloze č. 19 prováděcí
vyhlášky zákona o vodovodech a kanalizacích
č. 428/2001 Sb.
Na základě obecně závazné vyhlášky je v obci
Doubravčice uplatňována dvousložková cena
pro vodné i stočné. Dvousložková cena se skládá z pevné a pohyblivé ceny. Důvodem dvousložkové ceny je především zajištění rovnoměrné úhrady provozních nákladů mezi všechny
odběratele, při které se také odběratelé, kteří
využívají pouze rekreační objekty, anebo odběratelé, jejichž spotřeba je velmi nízká, úhradou pevné částky stejnoměrně podílejí na nákladech provozu vodovodu a kanalizace, které
mají možnost využívat.
Kalkulace cen je zpracovávána vždy na následující rok, kdy se při výpočtu ceny vychází
z předpokladu množství odebrané pitné vody
a čištění odpadních vod všech odběratelů
a skutečných oprávněných nákladů hospodaření roku, ve kterém je kalkulace zpracovávána.
Kalkulace cen jsou členěny a zpracovány v jednotlivých položkách a to samostatně pro kalkulaci „vodného“ a kalkulaci „stočného“.

• Mzdy – provoz, obsluha, údržba
• Opravy – veškeré opravy vodovodní sítě
• Nájem – úhrada obci (vlastník vodovodu)
za pronajatý vodovodní systém
• Prostředky obnovy majetku – úhrada vlastníkovi vodovodu, který je ze zákona povinen tvořit (odkládat) ﬁnanční prostředky
na obnovu svého majetku – vodovod.
• Ostatní provozní náklady – služby, které
jsou zajištěny externě, např. laboratorní
vzorkování, revize, činnost odborného zástupce…
• Správní režie – spotřeba materiálů pro řízení a administrativní činnost, cestovní náklady, náklady na výpočetní techniku, školení
atd.
• Zisk – jedná se o zisk provozovatele za zajištění provozu obecního vodovodu, který
je pro rok 2020 kalkulován pouze v minimální výši 1 %. Je to jediný zisk provozovatele z úhrad odběratelů za vodné a stočné.
Ostatní příjmy od odběratelů jsou použity
na pokrytí provozních nákladů.

Členění nákladových položek pitná voda –
„stočné“:
Členění nákladových položek při výpočtu stočného je shodný jako u vodného, pouze zde
nejsou žádné náklady za nákup pitné vody.
Náklady jsou speciﬁkovány dle potřeb provozu
kanalizace, jako např. likvidace kalů z ČOV.

Členění nákladových položek pitná voda –
„vodné“:
• Pitná voda převzatá – nákup pitné vody
od jiného provozovatele (VODOS Kolín a.s.)
• Chemikálie – desinfekce pitné vody
• Ostatní materiál – materiál potřebný k výrobě
• Elektrická energie – zajištění dodávky pitné
vody z vodojemu do vodovodní sítě
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V případě, že výše tržeb za vodné a stočné nepokryje veškeré provozní náklady, tak tento
rozdíl provozovateli hradí majitel provozovaného majetku, kterým je obec Doubravčice.
Provozovatel vodovodu a kanalizace je povinen každoročně nejpozději do 30. dubna
kalendářního roku zveřejnit úplné informace
o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu
ceny podle cenových předpisů pro vodné nebo
stočné v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl musí být zdůvodněn. Vyúčtování je
vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě
provozovatel, povinen zaslat ve stejném termínu na Ministerstvo zemědělství ČR (oddělení
vrchního dohledu sektoru vodovodů a kanalizací).
Technické služby Doubravčice s. r. o.
 
 

Šetříme vodou
Ačkoli obec pracuje na zprovoznění vlastních vrtů, stále je aktuální výzva občanům,
aby v maximální možné míře šetřili pitnou
vodou a zejména v letních suchých měsících
omezili její používání na pití, osobní hygienu a vaření. Vzhledem k celorepublikové
a celosvětové situaci, kdy jsou již nyní publikována vyjádření hydrologů, hydrogeologů, meteorologů, ekologů apod. ohledně zásob pitné vody v půdě, očekáváme
že i v roce letošním budou vydána relevantními úřady opatření obecné povahy, která
budou nakládání s pitnou vodou omezovat.
Vyzýváme proto k maximální ohleduplnosti zejména při příchodu teplé sezóny, kdy
řada místních plní své bazény a později zalévá zahrady, což by nemělo být prováděno
ze zdrojů pitné vody.
Děkujeme všem předem za porozumění
a pochopení!

18

Technické služby
Doubravčice s. r. o. v novém
Technické služby obce Doubravčice vznikly
v roce 2014 za účelem provozování vodovodu
a kanalizace, a to proto, aby obec měla sama
v péči svůj vlastní majetek. Firma, byť je stoprocentně vlastněna obcí, není rozpočtovou organizací, ale obchodní společností. Řada místních
obyvatel se může domnívat, že je obcí nějakým
způsobem dotována, avšak obec Technickým
službám hradí každý měsíc pouze za provádění zimní, či letní údržby na základě smluvního
vztahu.
Během šesti let své existence se Technické
služby od malé ﬁrmy fungující se ztrátou vypracovaly do současné podoby ﬁrmy, která je
schopna své nezávislé a konkurenceschopné
existence hospodařící v zisku. Ze zakoupeného zdevastovaného statku vybudovaly Technické služby plně funkční areál s kompletním
technickým zázemím – dílnami, garážemi, deponií sypkých hmot či odstavnou plochou pro
stavební stroje. Samozřejmostí je odpovídající
administrativní zázemí.
Ke dni uzávěrky tohoto čísla Doubravčického
zpravodaje Technické služby zaměstnávají 11
stálých zaměstnanců na technických i administrativních pozicích. Co se techniky týče, v době
svého vzniku Technické služby vlastnily jediný
traktůrek získaný díky dotaci SFŽP. Od té doby
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se rozrostly o kolový nakladač, traktor-bagr,
tři nákladní vozidla, kontejnerovou techniku,
silniční válec do 3 t, či vysokozdvižný vozík.
Disponují tedy aktuálně vybavením od lopaty přes elektrické nářadí po těžkou strojovou
techniku. Účetní hodnota ﬁrmy se v současnosti pohybuje v řádech milionů korun.
Technické služby krom údržby zeleně a zimní
údržby, realizují i obecní zakázky, které nejsou
v režimu dotačních titulů – například budují veřejné osvětlení, mají na starosti výstavbu zpevněných cest pro pěší a jejich údržbu,
či se podílejí na přípravě akcí pro veřejnost
atd. V roce 2019 realizovaly mimo jiné zakázku – výstavba ulice Na Čtvrtích a developerský
projekt prodloužení ulice Nebeská (soukromý
investor).
Kromě činnosti pro obec, která však není pro
Technické služby rozhodným zdrojem příjmů,
poskytují řadu smluvních služeb občanům.
Vedle prodeje popelnic, sypkých hmot (písky,
štěrky, zemina) a jejich dopravy, nabízejí Technické služby přistavení kontejnerů, terénní
a výkopové práce, výstavbu vodovodů, kanalizací, domovních přípojek, rizikové kácení dřevin nebo technický dozor staveb. Nabízejí také
zprostředkovatelskou činnost.
Více informací o Technických službách
Doubravčice s. r. o. je možno získat
na www.ts.doubravcice.cz, nebo
na e-mailové adrese ts@doubravcice.cz. -TSD-

Bioodpad
Bioodpad je možno celoročně odkládat do kontejnerů na trávu, listí a větve
v areálu Technických služeb Doubravčice,
v pondělí od 9 do 10 hodin.
Sběrné nádoby na bioodpad jsou k mání
zdarma (po domluvě je lze dovézt až k vám
domů). Roční poplatek je 1 300 Kč – vývoz
1x za 14 dní, duben– listopad.
Úhrada je možná hotově nebo na účet
427918339/0800 (v tom případě prosíme
o informaci na e-mail info@doubravcice.cz,
ať se můžeme dohodnout na předání
známky).
Děkujeme.

TECHNICKÉ SLUŽBY
OBCE DOUBRAVČICE s.r.o.
NABÍZÍME SLUŽBY:
• údržba
d
zeleně
• správa vodovodů a kanalizací
• zprostředkovatelská činnost
jak
kéhokoliv druhu
• zem
mní práce, autodoprava
• vy
vyyřízení stavebního povolení
•g
ge
e
eopráce
• pro
odej štěrků a zeminy
• přistavení
i
kontejnerů 3-9 m3

Tel.: +420 776 883 903, e-mail: ts@doubravcice.cz, web: ts.doubravcice.cz
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Sběrná místa tříděného odpadu
V nejbližší době dojde ke změnám a především k rozšiřování sběrných míst tříděného odpadu.
Postupně (horizont do cca 2 měsíců od data uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje) by měla sběrná
místa vypadat takto:
NA NÁVSI
2x papír
2x plast
1x sklo
1x tetrapak
1x olej
NÁVES U KD (OBECNÍ)
4x papír
4x plast
3x sklo
1x tetrapak
1x kov
1x olej
1x oděvy
V BYTOVKÁCH
1x papír
2x plast
1x sklo
1x tetrapak
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V DOLÍČKU (NA
ZÁMKÁCH)
3x papír
3x plast
1x sklo
1x tetrapak
1x kov
1x olej

NA VYSOKÉ MEZI
x V BŘÍZKÁCH
2x papír
2x plast
1x sklo
1x tetrapak
1x kov
1x olej

NA VYSOKÉ MEZI
(u multifunkčního
hřiště)
2x papír
2x plast
1x sklo
1x tetrapak
1x kov
1x olej

ČOV
3x papír
4x plast
2x sklo
1x tetrapak
1x kov
1x olej
1x oděvy
POD ČÍHADLY
3x papír
3x plast
1x sklo
1x tetrapak

1x kov
1x olej
NA DUBINĚ
1x papír
1x plast
1x sklo
1x tetrapak
1x kov
1x olej
NA ČTVRTÍCH
1x papír
1x plast
1x sklo
1x tetrapak
1x kov
1x olej
K JÍZDÁRNĚ
bude řešeno
až po rekonstrukci
silnice.
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Kompost není věda
Kompost není žádná věda a ještě ušetříte
za zahradní substrát z obchodu.
Všechny rostlinné látky se dají znovu zhodnotit, neboť příroda nezná žádné odpady. V trvale udržitelném koloběhu se odumřelé části
rostlin přeměňují na humus, z něhož opět
vzniká nový život. Kompost ve vlastní zahradě
je ideálním obrazem hospodaření v koloběhu,
které se ve volné přírodě skutečně odehrává.
Hromada kompostu by proto neměla chybět
v žádné zahradě!
Co patří na kompost?
Čím rozmanitější je výchozí materiál, tím rychleji probíhá rozklad a přeměna. Pečlivý výběr
a mísení výchozích látek jsou předpokladem
hygienicky nezávadné kompostové zeminy
s minimálním obsahem škodlivých látek.
Materiál vhodný ke kompostování:
• všechen organický kuchyňský odpad (zbytky masa doprostřed hromady)
• zbytky z čištění zeleniny, bramborové
slupky,
• zbytky ovoce
• skořápky vajíček
• ostříhané nehty a vlasy
• zbytky jídel (dát doprostřed hromady
a zakrýt)
• kávová sedlina
• varné sáčky s čajem
• popel (jen čistý dřevný popel v malých
množstvích)
• papír a lepenka (ne barevně potištěný
nebo křídový)
• posekaná tráva
• jehličí, mech
• plevele, plané rostliny (plevele se semeny
vložit doprostřed hromady)
• kořenové plevele jako bršlice, pýr a svlačec
(nejprve ovšem nechat zaschnout na slunci)
• piliny (jen z neošetřeného dřeva a v malých
množstvích, smíchat s vlhkým materiálem)
• hnůj býložravců (křeččí, králičí, kravský,
koňský hnůj)
• vypleté rostliny, pokud možno ještě před
tvorbou semen

• vařené zbytky masa – vložit doprostřed
hromady a zakrýt
• nedopalky cigaret
• barevně potištěný nebo křídový papír
• obsah pytlíků z vysavače
• plínky s umělohmotnou fólií
• popel z hnědého nebo černého uhlí a briket, -- zbytky z uhlí ke grilování
• kupovaná podestýlka drobných zvířat
• fekálie
Výměšky masožravých zvířat mohou obsahovat
choroboplodné zárodky, které odolají i vyšším
teplotám. Proto je raději nekompostujeme.
U podestýlky býložravých zvířat dbáme na to,
aby stelivo bylo jednoznačně deklarováno jako
„kompostovatelné“.
Kompostovací nádoby
Kompostovací nádoby jsou k dostání v nejrůznějším provedení a velikosti. Vyberte si model,
který bude co do velikosti a použití vyhovovat
podmínkám vaší zahrady.
Minimální velikost kompostovací nádoby by
neměla být menší než 1 m³. Jestliže je nádoba
menší, kvůli příliš malému množství kompostovaného materiálu nefunguje náležitě horká
fáze přeměny.
Množství kompostu získané z jednotky plochy:
Smíšená zahrada (ovocná, zeleninová a okrasná zahrada): asi 2 kg na m²
Čistě okrasná zahrada (převážně trávník a konifery): asi 1 kg na m²
Okrasná zahrada s listnatými dřevinami a trvalkami: větší objem
Kuchyňský odpad: 50–100 kg/osoba/rok
Strukturní materiál na provzdušnění:
50 kg/osoba/rok
Víte, že?
Čtyřčlenná rodina vyprodukuje při velikosti
zahrady 300 m² za rok asi 1 000–1 400 kg biologického odpadu. Vzhledem k neustálému
rozkladu a sedání kompostovaného materiálu
jsou nutné dvě nádoby o objemu 400–600 litrů.
Autor: Přírodní zahrady z. s.

Co nepatří do kompostu:
• odpady, které obsahují umělou hmotu,
sklo nebo kov
• kameny
• kosti, kůže
• nerozdrcené nebo chemicky ošetřené dřevo (lak, nátěry)
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Soutěž o nejlepší radniční listy
Koncem února jsme obdrželi informaci o tom, že se Doubravčický zpravodaj umístil na 1. místě v okresním kole soutěže o nejlepší radniční listy roku v kategorii do 2 000 obyvatel a postupujeme do krajského kola. Soutěže se účastnilo celkem 170 obcí, měst a městských obvodů.
Více informací je na www.kvalikom.cz (organizátor soutěže Kvalikom z. s.).
Z této zprávy máme velkou radost a děkujeme všem, kteří s námi na přípravě DZ spolupracují!
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PŘÍRODA

Jak se ochladit a zpříjemnit si v létě čas na zahradě
Nejen Doubravčice se v létě potýkají s nedostatkem vody a nepříjemnými vedry s horkým
a suchým vzduchem. Existuje mnoho možností
jak se ochladit a zlepšit mikroklima na své zahradě. A zahradní jezírka mohou být řešením.
Může se jednat o maličkou vodní nádrž nebo
velkorysý vodní biotop určený ke koupání.
Malé vodní nádrže – velký účinek
Podle toho, jakou velikost nám dovolí zahrada a v neposlední řadě také naše peněženka, může být různý také způsob vytvoření
zahradního jezírka. Pro menší zahrady nebo
terasy jsou ideálním řešením malé vodní nádrže nebo kamenné mísy. Důležité přitom je,
abychom nádobu asi z jedné třetiny naplnili
štěrkem a abychom zabudovali malé „pobřežní zóny“. Toho dosáhneme pomocí maličkých
kamenných zídek, které rovněž vyplníme štěrkem a osadíme vhodnými rostlinami. Jakmile
se tento malý ekosystém zaběhne, nenajdeme
zde za 2–3 týdny ani jednu komáří larvu.

Větší zahradní jezírka
Kdo si troufá do větších dimenzí, ten by měl
dobře zvážit, jaký způsob zbudování jezírka bude nejlepší. I když většina mokřadních
a vodních biotopů se vytváří pomocí fólie, existuje také možnost prefabrikovaných nádrží

s jednotlivými zónami, anebo přirozená varianta s udusaným jílem.
Jezírka ke koupání
Vodní zahradní biotop určený ke koupání je
takříkajíc největší majstrštyk přírodní zahrady.
S vodní plochou o minimální velikosti 70 m² už
nic nestojí v cestě úžasnému požitku z koupele v přírodním jezírku. Čím je jezírko větší, tím
je také kvalita vody stabilnější. Kdo si nechává
o takovém jezírku zdát, měl by se před realizací stavby v každém případě poradit s odborníky, doporučuji například rybníkáře Kamila
Ciferu.
Pestré květy v zahradním jezírku
Díky správnému osazení rostlinami a velkoryse založenými pobřežními zónami se každé
zahradní jezírko stane malým přírodním klenotem. Důležité je přitom vytvoření čtyř zón:
okrajová zóna, bažinná zóna, zóna mělké vody
a zóna hluboké vody. Nejlepší dobou pro výsadbu rostlin je stejně jako na „pevnině“ jaro
nebo podzim. Kdo vlastní menší vodní nádrž,
měl by se při osazování vyhýbat rostlinám s příliš bujným růstem. Například orobinec širolistý nebo úzkolistý nebo třeba vodní mor jsou
vhodné jen pro větší vodní plochy.
Zdroj: Přírodní zahrady z. s.
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Chocoterry

okoládové pekvapení z Doubravic
V tomto čísle DZ představujeme Chocoterry –
malou společnost specializující se na výrobu
čokoládových pralinek z kvalitní italské čokolády, jejíž sídlo je u nás v Doubravčicích.
O čokoládě, hledání nejlepších chutí a čokoládovém podnikání si povídám s paní Terezou
Horovou, jednou z jednatelů společnosti.
Dobrý den, Chocoterry je poměrně mladou
společností, jak dlouho se výrobě čokoládových pralinek věnujete a co vás a vaše kolegy
k tomuto nápadu přivedlo?
Dobrý den, já osobně se věnuji čokoládě odhadem 7 let, ale vždy to bylo jen pro potěšení
rodiny a kamarádů. S mým společníkem jsme
vždy oba měli stejný pohled na kvalitu služeb
a surovin. Nápad na společné podnikání, kde
bychom se mohli přímo realizovat a být kreativní, jsme měli v hlavě již dlouho. Postupem
času nás touha nabídnout veřejnosti něco, co
jsme si běžně nemohli koupit, přivedla na myšlenku založit společnost Chocoterry a zaměřit
se na chuť a poměr kvality a ceny.
Když si prohlížím vaše internetové a facebookové stránky, ani bych nevěděla, které pralinky si vybrat dříve, prozraďte nám, co si vaši
zákazníci kupují nejraději, které pralinky jsou
nejpracnější a které vzhledem k použitým ingrediencím třeba nejvzácnější? Máte vy osobně nějakou nejoblíbenější?
Je to opravdu individuální podle chutí každého. Oblíbená je Malina s vanilkou, ale taková
naše specialita je Rajče ve slaném karamelu.
Obecně děláme naše pralinky méně sladké,
i když to je také velice individuální. Nemáme
rádi, když je přirozená chuť suroviny přebitá
cukrem. Pracnost u pralinek je téměř stejná
bez ohledu na druh. Co se ingrediencí týká,
vybíráme vše v té nejlepší kvalitě. Některé suroviny, které nenajdeme u nás na trhu, si objednáváme v zahraničí. Jsme v tomto směru
opravu vybíraví. Nejvzácnější je med, vanilka
hned potom vše ostatní. Je to vzácné hlavně
svou kvalitou, jelikož masový trh nutí dělat výrobce většinou opak toho, co my hledáme. Je
velice těžké říci, která je neoblíbenější, mám
hodně ráda kokosovou.
Kolik lidí se ve vaší společnosti výrobě pralinek věnuje? Plánujete se rozrůstat, nebo nějaký jiný počin v oblasti podnikání s čokoládou?
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Zatím jsme v úplném začátku a celou společnost řídíme ve dvou. Rádi bychom výrobu
rozšířili a naše produkty nabízeli ve vlastní kavárně. To ukáže čas, jak budou zákazníci spokojení s našimi produkty. Máme v plánu mimo
maloobchodu také spolupracovat s cateringovými společnostmi, obchody a kavárnami.
Jaká je v okolí, nebo v celé naší zemi konkurence? Máte nějaký recept, čím ostatní předběhnout a nabídnout zákazníkům něco, co
ostatní nenabízejí?
Konkurence je v celé zemi velká a také nikdy
nespí:) Což vítáme, protože nás to posouvá
neustále kupředu. Nejvíc se odlišuje kvalita
pralinek. Jak použité čokolády, tak zpracování
a výběru kvality surovin do náplní. Náš recept
je jednoduchý: Sázíme na kvalitu použitých surovin, výraznou a lahodnou chuť.

PODNIKATELÉ V OBCI
Když připravujete recepturu nové pralinky,
kdo a jakým způsobem vybírá ingredience?
Nastíníte nám něco ze zákulisí výroby, kam
běžný zákazník nedohlédne, nebo nějakou zajímavou příhodu?
Při tvorbě nové pralinky je vždy první nápad,
podle toho potom kombinujeme jednotlivé
ingredience. Každá nová pralinka projde několika koly ochutnávání a úprav a konzultací
s našimi ochutnávači. Než recepturu odsouhlasíme jako konečnou.
Ingredience vybíráme podle jejich kvality
a dostupnosti. Prozkoumáme, co je na trhu
a ochutnáme i několik výrobců dokud nejsme
spokojení. Výroba čokoládových produktů je
poměrně náročný proces.
Snažíme se věci dělat na základě osobních
zkušeností a zážitků, proto jsme se také vydali
do Belgie, kde jsme sbírali inspiraci a sledovali

některá místa, která byla v úpadku a dnes
se jim dobře daří, z toho máme radost. Jsme
rádi, že vesnice žije.
A nyní z praktického soudku – kde můžeme
pralinky od vás koupit? Máte někde kamennou provozovnu, nebo ji třeba plánujete
i v Doubravčicích, či se vaše výrobky dají sehnat jen na čokoládových festivalech a na internetu?
Využít můžete telefonní kontakt 602 560 859,
kde si můžete objednat. Jak telefonicky, tak
formou SMS. Najdete nás na sociálních sítích
facebook a instagram, přes které je možné si
pralinky také objednat. V rámci Doubravčic
a okolí do 5km doručujeme zdarma. Veškeré informace o našich produktech si můžete přečíst
na webových stránkách www.chocoterry.cz.
V letošním roce se budeme účastnit ještě několika festivalů po celé České republice. Aktuální
informace vždy sdílíme s předstihem na sociálních sítích.
Za rozhovor moc děkujeme a těšíme se na vaše
výrobky při některé z akcí pro veřejnost u nás
Doubravčicích.
S Terezou Horovou
si povídala Kristýna Holubová

nové trendy v oboru. Čokoláda vyžaduje speciﬁcké podmínky týkající se teploty a vlhkosti
vzduchu. Občas se tato práce promění téměř
v alchymii. Často to zní velice jednoduše, dělat „čokoládové bonbóny“ ale opak je pravdou. Obecně cukrařině moc nenahrávají různé
„samo domo návody z internetu“. Potom laik
může těžko docenit pracnost dané věci. Je to
klasické řemeslo a spoustu se toho naučíte
pouze neustálou praxí a vzděláváním. Toho
není nikdy dost.
Teď k Doubravčicím, kde Chocoterry sídlí, jak
jste se k nám dostali a jak se vám zde líbí?
Doubravčice jsou součástí našich životů již desítky let. Oba jsme zde trávili mnoho víkendů
a prázdnin. Naše rodiny zde mají hluboké kořeny. Chocoterry je v Doubravčicích doma.
Líbí se nám, jak v posledních letech vesnice
ožila a že lidé zdraví a znají se. Pamatujeme
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Dětská školička Ledňáček

Dne 2. září 2019 byla opět otevřena dětská školička
Ledňáček a to na nové adrese:
V Edenu 165, Doubravčice.
Telefon: 605 878 825, 720 332 030
www.ms-lednacek.cz

Pozor,
dětská školička Ledňáček
má otevřeno i během letních
prázdnin
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Příměstský tábor
na Farmě Klídek
Krásně upravený uzavřený areál s dětským hřištěm, bazénem a s klubovnou, která má výhled
na koně. Všechny naše aktivity jsou přizpůsobeny věku dětí, rozhodně se tu nikdo nenudi
a nemusi mít obavy, že něco neumí.
Nudu? Tu my neznáme
Na táboře se děti naučí týmové spolupráci, poznají nové kamarády. Rozšíříme dětskou fantazii a seběvědomí pomocí her a soutěží. Děti
zažijí jaké to je starat se o koně, ale i na něm
jezdit. Kola, procházky, zvířátka, poznání, zábava a hlavně ta zábava.
Děkujeme Všem za důvěru při minulých táborech a moc se těšíme na letošní prázdniny.
Katka, Anička a celý tým Farmy Klídek

INFORMACE
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Obr. 1 – Odchyt a kroužkování vyžaduje cvik
a zkušenosti

Obr. 2 – Sameček sýkorky koňadry

Kroužkování ptactva Na Zámkách
Kroužkování ptáků prováděl 30. 12. 2019 ornitolog dr. Karel Pithart, mnohaletý vedoucí chovu ptáků v pražské ZOO. Už když jsme
přicházeli na stanoviště, slyšeli jsme štěbetání

Obr. 3 – Ornitolog dr. Karel Pithart s brhlíkem
lesním
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sýkorek. Rozhlédli jsme se a na stromech okolo
místa odchytu poletovala spousta drobného
ptactva. Okolní les i zahrady byly ztichlé. Zdálo
se mi to neuvěřitelné, jako by pan Pithart použil nějakou magii a nalákal je všechny k sobě.
Manžel mě upozornil, že čtu teď příliš fantazy
knížek a že to bude mít reálný základ. Nejsem
si jistá…
Pan Pithart nás dovedl na stanoviště, měl již
nachystaný stůl s potřebami na kroužkování,
váhu a deník na záznamy. Kousek od stanoviště měl natažené dvě sítě na chytání ptáků.
Z plátěných pytlíčků postupně vyndával ptáky
chycené před naším příchodem – dvě sýkory
parukářky, sýkoru babku, sýkoru uhelníčka,
brhlíka lesního a mladého samečka sýkory
modřinky. Pak nás čekala druhá prohlídka sítí
a v nich se třepotaly další sýkory, za zmínku
stojí krásně vybarvený adultní sameček sýkory modřinky. Neokroužkované ptáky okroužkoval, u již kroužkovaných zapsal kroužek,
a všechny zkontroloval, v jaké jsou kondici
a jakého jsou pohlaví. Úplně mě fascinovalo,
jak malí jsou ptáčci oproti rukám pana Pitharta a jak něžně a opatrně s nimi zachází! Než
se ptáčci rozkoukali, byli prohlédnuti a puštění
na svobodu.
Odchyt, měření a kroužkování ptactva probíhá nejen kvůli sledování migrace. Opakovaný
odchyt na jednom stanovišti přináší cenné výsledky o velikosti a změnách populace, míře
přežívání a tím slouží i k následné ochraně.
Nevím, zda znáte ﬁlm Zakázané království,
v jedné jeho části Jackie Chan a Jet-Li říkají, že kung-fu není jen bojový sport, ale je to
mistrovství v něčem, co vám neuvěřitelně jde.
A že i ten nejobyčejnější člověk může mít
své kung-fu – třeba v malování pokojů, nebo

PŘÍRODA

Obr. 4 – Sýkorka babka
i v hudbě. A myslím si, že pan Pithart je mistr
kung-fu ve svém oboru.
Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých věcí:
• ptáci by se měli pravidelně krmit celý rok,
hlavně v květnu až červenci – v období
výchovy mláďat. Bohužel neustále ubývá
hmyz a ptáci nezvládají uživit sebe i mladé.
Uloveným hmyzem rodiče krmí mladé
a sebe sytí potravou z krmítek.
• v květnu roku 2019 uhynula hlady spousta
ptačích mláďat v hnízdech
• v místech s velkou hustotou krmítek ptáci
zmenšují svá zimní teritoria a navštěvují
přednostně jen několik vybraných krmítek
• pokud chcete mít na zahradě celou zimu
obsypané krmítko ptáky, musíte je pravidelně krmit a začít nejpozději v září, v říjnu
se totiž rozhodují, kam budou pravidelně
létat.
• že Doubravčice jsou ještě poměrně nedotčená lokalita drobného ptactva a i přes
mírný úbytek jich zde stále žije dost.
Text a foto MHM

• Sekejme trávu na více etap, aby se měl hmyz
kam přesunout. Ideálně kosou, která nezabíjí
• Mějme na zahradě pár plodících keřů
a křovin, do kterých se mohou ptáci schovat třeba před kočkami
• Používejme minimum chemie
• Za ploty zahrad nechávejme růst bodláky
a jiný plevel; jejich semeny se živí spousta
ptáků a jsou hlavní potravou stehlíků a hýlů
• Je potřeba přikrmovat po celý rok vhodnou potravou – drobným zrním (zadinou),
slunečnicovými semínky, hovězím lojem,
tukovými koulemi
• Část slunečnicových semen je vhodné nadrtit – ti nejmenší ptáčci si s neloupanými
semeny neporadí
Soutěž o knihu
Krmíme ptáky – ale správně,
autora Petra Bertholda:
Co pomohlo ornitologovi Karlu Pithartovi
nalákat drobné ptactvo do sítí?
Byla to skutečně magie?
Odpovědi zasílejte do 15. 5. 2020 na adresu:
doubravice.knihovna@seznam.cz

Pokud chceme drobným ptákům pomáhat
a pomoci udržovat současný stav
• Nechávejme na zahradě divoký koutek,
ve kterém bude žít hmyz, kterým se ptáci
živí.
• Ponechte část zahrady jako louku – je
krásná a je s ní málo práce. Tip na osivo:
www.semena.cz, Louka starých časů

Obr. 5 – Sýkorka parukářka
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DOUBRAVČICE V ZRCADLE DĚJIN

Devt kamínk! do mozaiky Doubravic
Před mnoha lety mi jeden moudrý muž řekl,
že „kniha stárne ode dne svého vydání“. Měl
pravdu! Co bylo včera, dnes již neplatí a naopak. Mnozí obyvatelé obce i chatové osady
chovají v knihovně nebo na nočním stolku
rozečtenou knihu Doubravčice nad říčkou
Šemberou. Přestože jsem se během jejího
zpracování pokoušel podchytit a zpracovat
významné mezníky středověkých i novověkých
dějin obce, po vydání knihy se s odstupem času
podařilo přijít na několik vzácných „mikroobjevů“, které se do knihy nedostaly. Uznejte,
že by byla velká škoda, abychom nová zjištění
z dějin obce nechali někde stranou, nevyužité.
Po dohodě s obcí vás tak na těchto stránkách
budu postupně seznamovat s tím, co se do knihy nevešlo či zajímavostmi, které byly objeveny
později. Buďte na dějiny své obce pyšní. Je to
odkaz na život těch, kteří tu žili před vámi…
Dva měsíce po vydání knihy se mi v SOA Chodov ve velkostatkovém fondu Kostelec nad
Černými lesy a pod inventárním číslem 3142
podařilo k mému údivu dohledat 9 dosud mně
neznámých purkrechtů obce ze 16. století.
Purkrecht je dědičný zákup na selské usedlosti
či chalupě. Nečekal jsem, že bych na ně mohl
narazit a hned odpovím proč. Víme, že Rostoklaty, Doubravčice, pusté Dolánky a části dvou
vzdálenějších obcí císař Ferdinand I. Habsburský po roce 1560 udělil do zástavy vlastnímu
truksasovi (číšníkovi) Josefovi Hohenvarterovi z Gerlachštejnu (†1564) a po něm bratrovi
Adamovi Hohenvaterovi z Gerlachštejnu. Další
vývoj obce v 16. století byl mlhavý a o jejím
připojení k černokosteleckému panství se mi
nepodařily najít žádné bližší informace, pouze
několik kusých indicií:
1) urbář panství z roku 1564 ve svém výčtu obec
neuváděl, protože patřila Hohenvarterům jako
královská zástava. 2) mladší urbář z roku 1677
uváděl, že obec kdysi patřila „ke staré pertinenci Smiřických“, tzn. nejpozději Albrechtovi
Janovi Smiřickému ze Smiřic (†1618). 3) nejstarší mně dosud známý purkrecht obce z roku
1607 pocházel z velkostatkového fondu Kostelec nad Černými lesy. 4) obec se jako součást
panství záhadným krokem vyhnula pobělohorské konﬁskaci, nebyla jako jiné vsi výslovně
uvedena v rozsudku, na základě něhož direktoři 26. dubna 1621 posmrtně zbavili Albrechta Jana Smiřického veškerého majetku a cti.
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Jaroslav Smiřický ze Smiřic kolem roku 1570
(Jan Psota)
K připojení Doubravčic k černokosteleckému
panství muselo dojít podle výše uvedeného
během let 1564–1607, čili v časovém horizontu 43 let. Po nalezení devíti purkrechtů ve velkostatkovém fondu Kostelec nad Černými lesy
dokážeme časové rozmezí podstatně zúžit.
Listiny vznikly v letech 1566–1572 na zámku
Kostelci s vědomím hejtmana, což znamená,
že Doubravčice v držení Hohenvarterů dlouho
nezůstaly. Musely být krátce před rokem 1566
císařem Maxmiliánem II. z neznámých důvodů
odňaty a zastaveny Jaroslavovi Smiřickému
ze Smiřic. A protože se jednalo i nadále o nevyplacenou zástavní vesnici, vysvětlovalo by to,
proč nebyla obec jmenovitě uvedena v rozsudku pobělohorské konﬁskace.
Následují volné a velmi zjednodušené přepisy
9 purkrechtů obce „Daubrawcžicze“ u nichž
jsem přepočítával přesný datum uskutečnění
prodeje, částky i zanechanou výbavu předchozím hospodářem. V přepise se můžete setkat
s několika zkratkami a méně známými tvary:
kmg = kopa (60 ks) míšeňských grošů; svršky =
movité věci; závdavek = záloha; brány = zemědělský postroj podobný mříži opatřený hřeby
k vláčení pole.

HISTORIE
• 1566 – Kohoutek koupil chalupu od Sváty
za 15 kmg, zavdal při zápisu 4 kmg, roční splátky po 1 kmg.
• 25. ledna 1567 – Martin Založil koupil selskou usedlost od Víta Randy za 58 kmg, zavdal
při zápisu 15 kmg, roční splátky po 2 kmg.
Svršky: 2 klisny, kráva, tele, 5 sviní, vůz, pluh, 3
brány, 9 slepic, kohout, 3 korce ovsa a všechna
sláma ve stodole. Při soudu zaplatil 2 kmg, které byly puštěny Sládkovi, který tu prý na gruntu býval.
• 13. srpna 1567 – Jan Čerstvej ze Skřivan
koupil selskou usedlost od Jana Koudela za 25
kmg, zavdal při zápisu 8 kmg, splátky po dobu
3 let po 1 kmg a potom po 2 kmg. Svršky: klisna, vůz, pluh, brány a svině. Roku 1568 zaplatil
1 kmg, která šla Sládkovi do Mnichovic, jemuž
tu zbývaly 2 kmg [čp. 9].
• 29. října 1569 – Klíma rychtář koupil chalupu, ze které zběhl Štěpán, syn Malýho Kuby
za 23 kmg, zavdal při zápisu 10 kmg a zbytek
věřitelům, kterým byl Štěpán dlužen: Jírovi do Solopysk za koně, za kradený dobytek
do hranic, Pinkasovi za oves, řezníkovi do Mrzek, Nýdrlovi za ječmen a Markovi do Štíhlic
za pivo. Svršky: kráva, tele, prase a 4 slepice.
• 28. března 1570 – Jan Mrázek z Limuz
koupil chalupu od Klímy rychtáře za 30 kmg,

Fotograﬁe purkrechtního zápisu z roku 1567
(SOA Praha)
zavdal při zápisu 15 kmg, do 28. září přislíbil
další 3 kmg, roční splátky po 2 kmg. Svršky: kráva, tele, 4 slepice, 4 korce ovsa a všechen ozim.
• 6. listopadu 1570 – Matěj koupil selskou
usedlost od otce Vondry Nýdrle za 30 kmg, zavdal u s dluhy 18 kmg s tím, že mu do příštího
28. září dodá 7 kmg, roční splátky po 1 kmg.
Svršky: 4 klisny, vůz, pluh s železy, 3 brány, obilí
co ho bylo ve stodole, 2 jalovice, 7 ovcí a 15 slepic s kohoutem.
• 22. listopadu 1571 – Matouš Němec se přiženil k Dorotě Prakašce a koupil selskou usedlost od sirotků za 36 kmg, místo závdavku
Matouš splatil 6 kmg dluhů a 12 kmg vyplatil,
roční splátky po 1 kmg. Svršky: 3 klisny, vůz,
pluh, brány a 2 korce ovsa pacholkovi Tomášovi [čp. 17].

Veduta zámku Kostelce nad Černými lesy od Jana Venuta 1819 (Archiv Jan Psota)
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• 7. března 1572 – Klíma rychtář koupil selskou usedlost od Martina Založila za 58 kmg,
zavdal při zápisu 15 kmg, z nichž byly uhrazeny
dlužné splátky za poslední 2 roky Malýho Sládka, dluh (3 kmg) za koně Duchkovi do Srbína,
knězi do Tuklat i obci, roční splátky po 2 kmg.
Svršky: 2 klisny, vůz, pluh, 3 brány, 4 slepice
s kohoutem a kráva.
• 13. listopadu 1572 – Mikuláš Polák koupil selskou usedlost od Václava jinak Vančičky
za 58 kmg, zavdal při zápisu 6 kmg s ročními
splátkami po 2 kmg a po 2 kopách Zahřilovi.
Dluhy: za odstavený vůz v Masojedech, Mášovi
do Limuz, obci, Roubíčkovi za robotu, Valšovi,
Michálkovi do Přišimas. Svršky: 2 klisny, nezaplacený vůz, brány a pluh s železy, kráva, 2 slepice, vidle a kopáč.
Závěrem se pokusím několika větami zhodnotit přínos dějinám obce. Nejvýznamnějším přínosem je upřesnění doby přidělení Doubravčic
k černokosteleckému panství. Nalezené dochované purkrechty netvoří jednotnou řadu,
díky čemuž bychom všechny tyto zápisy hravě

napojili na mladší dochované zápisy a popisná čísla. Nejmladší dochovaný zápis z této
řady pochází z roku 1572, zatímco nejstarší
dochovaný zápis z následující řady pochází
až z roku 1607. Všechny zápisy vzniklé během
dlouhých 35 let byly zničeny pravděpodobně
při požáru zámku v Kostelci nad Černými lesy
roku 1620, a to během rabování císařských
rakouských vojsk na počátku třicetileté války.
Z výše přepsaných zápisů bychom s velmi přivřeným a kritickým okem mohli zápis na usedlost Jana Čerstvého ze 13. srpna 1567 propojit
a zápisem z roku 1626 na usedlost Václava Čerstvého u dějin domu čp. 9. Zápis na usedlost
Matouše Němce ze 25. listopadu 1571 bychom
mohli jen velmi opatrně a hypoteticky propojit
s dějinami a zápisy Němcovské chalupy s čp. 17
z roku 1654. V některých zápisech se vyskytuje osoba rychtáře Klímy, jemuž ve vsi patřila
selská usedlost a k ní ještě chalupa a který
je v letech 1569–1572 historicky nejstarším
doloženým předchůdcem dnešního starosty
obce Doubravčice. Po něm známe až v letech
1607–1608 Matěje Běhounka z čp. 14.
Jan Psota

Vzpomínka pamětníka na požár
Kniha o naší krásné obci „Doubravčice nad
říčkou Šemberou“ od Jana Psoty je vynikající
dílo, které nám přibližuje dost podrobně historii naší obce. Bylo mi velkou ctí být jedním
z kmotrů při jejím křtu. Knihu jsem přečetl, jak
se řekne, jedním dechem. Přesto, že si řadu věcí
z nedávné minulosti pamatuji, spousta informací mi byla neznámá. Již řadu let jsem pátral
po jedné velmi nepříjemné, až tragické události, která postihla naši rodinu. A právě pan Psota v archívech v Kolíně objevil krátký článek
o velkém požáru v Doubravčicích ke kterému
došlo z 9. na 10. 6. 1938.
V té době jsme žili v domku čp. 46 ještě s uživateli p. Vavákem a pí. Vavákovou. Co se vlastně tehdy stalo? Můj otec Josef Stárek se vrátil
ze schůze dobrovolných hasičů z hostince. Bylo
to někdy po 23. hodině. Já jsem tehdy spal v postýlce u okna. Po příchodu otce jsem se probudil, otec šel spát. V místnosti spala ještě maminka s dvouletým bratrem. Já jsem po nějaké
době pozoroval plápolající světlo venku za oknem a probudil jsem již spící rodinu. Venku už
hořela střecha a ven jsme již nemohli jinak než
malými okny. Zachránit se podařilo jen to nejnutnější a to naše životy, peřiny a nějaké doklady. Já s bratrem jsme byli přeneseni vedle
do obecní pastoušky k paní Plačkové. Na požár
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jsem se koukal z jejich okna a nikdy na to nejsem schopen zapomenout. Požár byl umocněn tím, že střecha byla došková a vítr přenesl
požár na sousední dům paní Lacinové, rovněž
s doškovou střechou, a na další dům pana Červenky. Tím byly zničeny vlastně tři domy. Problematické bylo hašení. Nikde poblíž nebyla voda, hasiči použili vodu rybníka na návsi,
hadice natáhli přes zahrady a vlastnili jen ruční stříkačku, která nedocílila dostatečný tlak
na tu velkou vzdálenost.
Příčina požáru? Zde jen spekulace. Pan Vavák byl velkým kuřákem fajfky. Vlastnil takovou dlouhou, až na zem, když seděl. Doma byl
u nich dost nepořádek a tu a tam se povalovala i sláma. Proto byl spekulativně přijat názor,
že požár založil vlastně on, když usnul se zapálenou fajfkou. Další osud obou Vaváků však
neznám ani z vyprávění.
Jaroslav Stárek
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Otakar
Moravec
malíř, inspirovaný
okolím Doubravčic
Doubravčice v minulém
století zaujaly malíře –
krajináře, pardubického
rodáka Otakara Moravce (1903–1962). Studoval
nejprve soukromě u malířů J. Petra a Ľudovíta Csordáka, poté se stal v letech
1935–1938 žákem Akademie výtvarných umění
u profesora Otakara Nejedlého.
Z údolí Šembery a Českobrodska si odnášel řadu
přírodních inspirací převedených v olejomalby
nebo kresby tužkou. Poprvé se okolí Doubravčic dotkl štětcem v roce 1943, kdy vznikl obraz s názvem „Stará zámka“ s aktem ženy
před balvany na Šembeře. Jde o olej na plátně o rozměrech 93 x 157 cm, který byl oceněn
na částku 27 000–30 000 Kč a tento obraz byl
22. září 2007 vydražen v pražské aukční síni
Meissner–Neumann.
V Masojedech malíře roku 1952 zaujala „Chalupa se stromem“ a v Doubravčicích roku 1955

zachytil „Léto v Doubravčicích“ v oleji na kartonu, a to starou náves s rybníkem a roubenkou
čp. 21. V roce 2013 byl obraz nabízen k prodeji za 8 000 Kč. Mezi jeho další díla z okolí patří:
Tuklatský kostelík (olej, 1931), Motiv z Vrátkova (olej, 1938), Zámek (olej, 1940), Zimní vesnice s věží (olej, 1958), Věž v krajině (olej, 1959)
a další. Posledně tři jmenované oleje znázorňují Tuchoraz s pozdně gotickou hradní věží.
Zdroj: kniha Doubravčice nad říčkou
Šemberou, autor Jan Psota a kolektiv
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Putování z Doubravčic na Šember
spojené s olejomalbou v plenéru
u říčky Šembery s malířkou Zdeňkou
Zemanovou a vyprávěním
spisovatele Jana Psoty

PO STOPÁCH MALÍŘE
OTAKARA MORAVCE
23. a 24. května 2020

Sraz oba dny v 9.00 hod. v Doubravčicích u kapličky sv. Jiří, konec
komentované vycházky v 10.45. Malování od 11.00 h až do 18.00 h.

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na jedinečnou událost - poznávací
putování spojené s malováním romantického údolí říčky Šembery u lávky
dr. Vacka pod hradištěm Staré Zámky. Jan Psota se vydá s návštěvníky
po místech zachycených štětcem romantického malíře Otakara Moravce,
povypráví o hradu Šemberu i nezkrotné říčce. Malířka Zdeňka Zemanová
v pohodové atmosféře účastníky seznámí s technikou olejomalby a ukáže,
jak se dívat na krajinu očima malíře.
Jediné co s sebou potřebujete je malířské plátno, štětce, starý keramický talíř a uzavíratelnou
sklenici. Na místě budou nachystané stojany,
olejové barvy a drobné pohoštění. Malování je
dvoudenní - olejomalba vyžaduje klid a čas. Cena
za oba dny je 1099,- Kč, počet malířů je limitovaný, abychom si malování vychutnali. Malování
je určené pro dospělé a klidné větší děti, naprosté začátečníky ale i pokročilé. V případě zájmu
o rezervaci místa k malování prosím kontaktujte
knihovnu Doubravčice. V případě deštivého
počasí se akce přesune na následující víkend.

Pohled na říčku od lávky dr. Vacka

Akce se koná pod záštitou knihovny Doubravčice, rezervace:
knihovna.doubravcice@seznam.cz, popř. nás můžete navštívit
v Doubravčické knihovně každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 hod.
Organizuje Markéta Holá Mišková, děkujeme Dokolečko z.s. za zapůjčení malířských stojanů
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Vážení obyvatelé Doubravic, rodie,
dti a pátelé školky Doubrava
Rádi bychom se s vámi podělili o to, co jsme
v zimním období ve školce Doubravka prožili
a informovali vás o událostech, které nás teprve čekají.
Na podzim byly dokončeny veškeré práce
na zahradě, které byly plánované v rámci projektu „Zahrada v přírodním stylu“. Děti si velmi užívají pobyt ve výbězích s králíky a morčaty. O zvířátka se starají a ta se za odměnu občas
nechají pohladit. Na jaře zkusíme do našeho
jezírka nastěhovat nějaké rybky, budeme doufat, že se k nám nastěhuje i žabka a my budeme mít zase více věcí k pozorování.
Vystoupení dětí na rozsvěcení vánočního
stromu v Doubravčicích jsme si společně s Komunitní školou Dokolečka moc užili. Děti
se na tuto akci každoročně moc těší a pečlivě
připravují. Vystoupení na jevišti vnímají jako
slavnostní chvíli a snaží se ze sebe vydat to
nejlepší. Váš potlesk a podpora rodičů jsou pro
ně vždy velkou odměnou. Na chvíli se stávají
zpěváky a zpěvačkami, kteří mají svůj koncert.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na organizaci této akce podílejí. Před Vánocemi je
to nelehký úkol, ale vždy je odměnou vydařená akce, kterou si užíváme.
Letos měli předškoláci možnost se přihlásit
na kroužek bruslení, který již máme úspěšně za sebou. Děti si bruslení moc užili, žádné
modřinky a pády je neodradily. Na fotkách si
můžete prohlédnout, jak jim to šlo. Určitě bychom rádi v tomto kroužku pokračovali i příští
rok.

Pro rodiče malých dětí bude určitě důležitou
informací, kdy chystáme ve školce zápis a jak
bude za současné situace probíhat. Veškeré potřebné informace a dokumenty rodiče
najdou na internetových stránkách školy ms.
doubravcice.cz v sekci zápis.
Zápis byl připraven na 11. 5. od 16 do 18 hodin
v MŠ Doubravka.
Všichni ve školce už se moc těšíme na jaro, které pro nás vždy znamenalo hodně výletů a velké užívání si zahrady i lesa.
Přejeme vám všem krásné jaro a hlavně zdraví
a spokojenost.
MŠ Doubravka
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CENTRUM
PRO RODINU
Spolek Dokolečka
představuje svou činnost v roce 2020
Co se událo od minulého čísla zpravodaje?
8. 11. Cesta za světýlkem – lampionový průvod (13. ročník)
30. 11. se škola jako tradičně zapojila do vánočního jarmarku a společně s MŠ
Doubravkou připravila hudební vystoupení na zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu.
22. 12. se rozezněly vánoční koledy za doprovodu saxofonu a kytary a také zvonkohry u naší kapličky a lidé si mohli
do svých domovů odnést Betlémské
světlo (dovezené od skautů)
Ve škole jsme prožili projekt POČASÍ, JARMARK,
ADVENT, VESMÍR, KOMIKS A OSOBNOSTI
ČESKÝCH DĚJIN, ještě nás letos čeká PODZEMÍ
POD ZEMÍ, POD LUPOU a tradiční výroba
vlastních KNÍŽEK
REKONSTRUKCE KLUBU KOMUNITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (podpořeno IROP)
- během října a listopadu proběhlo výběrové
řízení na dodavatele stavby
- těsně před vánoci byla podepsána smlouva
o dílo s ﬁrmou SARK engineering s. r. o.
- 17.12. byla zahájena rekonstrukce bývalé
truhlárny č.p. 9 (děkujeme rodině Pačesových
za podporu a poskytnutí prostor)
- v současné chvíli (konec února) jsou vybudovány příčky, připraveny podlahy, základní štuky, rozvody, objednána okna, založena přístavba a začíná se zdít
POKRAČUJE
• projekt DĚTSKÝ KLUB DOKOLEČKA (odpolední klub=družina) s personálními posilami,
ﬁnancováno ESF OPZ
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• projekt DOKOLEČKA V POHYBU – vybavení
a provoz tělocvičny, podpořeno z nadačního
fondu AVAST
• projekt PRÁZDNINY V DOKOLEČKU (příměstské tábory) – připravujeme 2.sezonu,
ﬁnancováno ESF OPZ
v rámci tohoto projektu chystáme v létě
2020 tyto tábory:
• 20.–24. 7. Summer camp (tábor s angličtinou): téma Materiály a recyklace
• 10.–14. 8. Výtvarný tábor pro mladší a starší
děti: téma Stroj času – výlet do budoucnosti
hledáme jiný zdroj ﬁnancování pro třetí
tábor:
• 13.–17. 7. příběh a život Slovanů: Vydejte
se s námi do časů temného dávnověku, kdy
první Slované osídlili naší zemi, oseli širá
pole a vystavěli pevná hradiště. V průběhu
tábora se rozdělíme do slovanských rodů,
budeme budovat své vesnice, pěstovat plodiny a rozvíjet řemesla, ale také volit knížata, hlasovat na sněmu a bránit svoji zem.
Rezervace míst na všech táborech probíhá
online (odkaz a informace na našem webu
www.dokolecka.cz), závazné přihlášky přijímáme do 15. 4.
ZPRÁVY Z KOMUNITNÍ ŠKOLY
Informace pro zájemce o 1. i 2.stupeň vzdělávání
Jelikož nepatříme do systému registrovaných
škol, neprobíhá u nás klasický zápis. Zájemci
mají možnost individuální konzultace a náslechů ve třídě.
Předpokládáme, že budeme moci pro příští rok
nabídnout cca 10 volných míst pro prvňáčky
a cca 10 míst pro zájemce o 2.stupeň.
Při výběru dětí posuzujeme zejména:
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- podpis dohody o očekávaných výstupech (rodič) – při pohovorech s dohodou budete seznámeni
Povinné přílohy k přihlášce není nutné dodat
do uvedeného data, to jsou formality, které můžeme řešit společně i po přijetí dítěte
ke vzdělávání. Důležité je, aby dítě absolvovalo zápis na jakoukoliv základní školu zapsanou
v rejstříku školství. Z hlediska nutných příloh
dále doporučujeme brzké objednání do pedagogicko-psychologické poradny, bez tohoto
doporučení není možné zažádat o individuální
vzdělávání.
Těšíme se na nové zájemce, kteří obohatí naši
komunitu!

• přístup rodičů ke vzdělávání dětí
• „genderovou“ vyváženost (vyrovnaný počet
chlapců a dívek)
• chování dítěte ve skupině ve zkušebním
dnu/týdnu (týká se jen 1.stupně)
• ročník, do kterého nastupují (přijímáme děti
od 0. do 7.třídy)
Přihlášky nových zájemců o členství v Klubu
komunitního
vzdělávání
přijímáme
do 30. 4. 2020.
1.stupeň:
Novinkou je tzv. ZKUŠEBNÍ TÝDEN, kdy se skupinka dětí zájemců o první třídu (příp. nultý
ročník) začlení do programu školy. Absolvování zkušebního týdne je jednou z podmínek následného přijetí vašeho dítěte/vašich dětí.
- zkušební týden bude probíhat 27.-30.4.
- zájemci o přijetí do jiných ročníků (2.-5.) by
měli absolvovat zkušební den ve škole ve skupině svých vrstevníků

A co jsme v Dokolečku naplánovali?
15. 3. KARNEVAL
konec
března:
přijímací
pohovory
na 2 stupeň ZŠ
březen: VÝSTAVA OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN
V KOMIKSU (Obecní úřad, Knihovna)
27. 3. NOC S ANDERSENEM
28. 3. VELIKONOČNÍ JARMARK
JARNÍ ÚKLID
18. 4. DEN ZEMĚ NA KLEPCI
27.–30. 4. ZKUŠEBNÍ TÝDEN PRO NOVÉ
ŠKOLÁČKY (zájemci, přihlaste se do 20. 4.)
15. 5. NAROZENINY DOKOLEČKA
konec května/začátek června: DĚTSKÝ DEN NA
HŘIŠTI
20. 6. ZAHRADNÍ SLAVNOST – ukončení
školního roku a slavnostní pasování
školáků, přespávání
červenec/srpen
- dokončení rekonstrukce prostor budoucí
školy
- příměstské tábory
ZÁŘÍ – slavnostní otevření nových prostor
Klubu komunitního vzdělávání s kapacitou
45 dětí

2.stupeň:
Podmínkou přijetí je:
- absolvování přijímacích pohovorů: 30 minut
bychom rádi mluvili s rodiči/rodičem, 30 minut
s dítětem
• rodiče: zajímá nás přístup ke vzdělávání
dětí, zkušenosti s jiným než klasickým vzděláváním, očekávání výstupů, spolupráce a ﬁnanční možnosti
• dítě: povídání si o studijním plánu, který by
mělo mít připravený a odevzdaný/odeslaný
předem
- vypracovaný plán studia (dítě) – zadání najdete na webu v sekci 2.stupeň (http://komunitniskola.dokolecka.cz/uvodni/2-stupen)
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Spolen v dob koronavirové…
Podobně jako na všech místech v naší zemi
i Doubravčičtí zapnuli v březnu šicí stroje a vrhli se do šití roušek.
Rádi bychom jim na tomto místě vyjádřili veliký obdiv a poděkovali za tuto vlnu solidarity,
která nás, doufáme, že brzy, donese do lepších, tedy zdravějších časů.
Jmenovitě bychom pak rádi poděkovali paní
Markétě Rypkové, která ušila neskutečných
650 roušek z bavlny i sáčků do vysavače, a to
pro rodiny v naší vsi, v Mukařově, Louňovicích,
pro obecní úřad a několik větších soukromých
ﬁrem.
Vedle Markéty se činily také Martina s Gabčou
Pačesovy, které svými 400 rouškami pomohly sousedům, kamarádům, několika ﬁrmám
a Olivově dětské léčebně.
Od vás, místních však víme, že šili a šijí i další,
protože se na nás obracíte a chválíte… Tedy
rádi bychom jejich jménem i jménem obce
poděkovali paní Věře Karasové, Ivě Švejdové,
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Lucce Červenkové, Haně Schneider, Janě Lieder, Daně Bělohoubkové, Kátě Chmelíkové
a dalším dobrým duším, které rouškami nezásobovaly jen sebe a svou rodinu, ale také
sousedy a další, kteří roušky potřebovali, včetně zdravotnických zařízení. Ať již roušky byly
věnovány, nebo byly k dispozici za symbolické
ceny, vždy posloužily a poslouží dobré věci!
Určitě zde nenaleznete všechna jména, nebo
fotograﬁe (od) všech švadlenek, protože jednoduše některé si zmínku o sobě skromně
nepřály, nebo se k nám informace o dalších šikovných rukou nedonesla! I jim však patří naše
uznání…

Nešlo a nejde také „jen“ o samotné šití roušek, ale i o pomoc s šitím, stříháním, navlékáním gumiček a tkalounů, kdy se zapojovaly
do těchto činností celé rodiny… Poděkování
patří tedy i těm, kteří věnovali látky, materiál
dovezli, či pomoc jinak zprostředkovali. Ceníme si také různých nabídek jiné pomoci (odvézt, přivézt, zařídit cokoli), kterou průběžně
nabízíte. Krásnou práci také odvedla Věrka Zajíčková a další maminky z Dokolečka z. s., které vymýšlely jak systematicky zabavit potomky,
aby se děti nepotkávaly, ale i tak si užily hru
a něco se naučily.
Všem přejeme hodně optimismu a sil tyto dny
překonat ve zdraví!
-KH-

Právě dostáváte speciální ochrannou
roušku z kolekce Cov 19 – jaro 2020. Je
ušita sice neuměle, ale s láskou. Navíc
je opatřena silným pozitivním nábojem,
který spolehlivě odpuzuje všechno
škodlivé. Její účinek ještě umocníte
pravidelným mytím rukou a modlitbou.
Hodně štěstí, radosti
a ZDRAVÍ přeje Iva Švejdová
www.peacemakers.cz

 Dovoz vody
 Odvoz odpadních vod
(jímky / fekál)

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

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

Tomáš Rychta - Štíhlice

tel.: 604 414 916
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Řádková inzerce je pro občany zdarma, stejně tak oznámení, gratulace a kulturní akce. Firemní
inzerce je placená. Odmítnuta bude inzerce neetická, v rozporu s dobrými mravy, zjevně klamavá či v nesouladu s obchodními zvyklostmi, poškozující práva nebo chráněné zájmy jiné osoby.
Inzerce kontakt: info@doubravcice.cz; OÚ Doubravčice, Obecní 94
CENÍK ČB INZERCE: 1/1 A5 - 720,– Kč, 1/2 A5 - 360,– Kč, 1/4 A5 - 180,– Kč; vč. DPH
CENÍK BAREVNÉ INZERCE: 1/1 A5 - 1 440,– Kč, 1/2 A5 - 720,– Kč, 1/4 A5 - 360,– Kč; vč. DPH

989 508 306
zc.ybvatskelij@ofni
ecičvarbuoD

Upozornění pro inzerenty: Od vydání OZ č. 25 je každý inzerát nezaslaný v tiskové předloze zpoplatněn paušální částkou 100,– Kč za zpracování. Případně lze domluvit další graﬁcké práce za zvýhodněných podmínek.
Tyto ceny jsou platné od 15. 6. 2012.

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

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

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ
ORDINACE DOUBRAVČICE
DOUBRAVČICE, NEBESKÁ 292
(budova Centra Péče Doubrava –
samostatný vchod)
tel. 775 404 185
zdravotní sestra M. Vávrová
web: https://lekardoubravcice.webnode.cz

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 600 ks, zdarma. Kontakt: info@doubravcice.cz
Výdejní místa: OÚ Doubravčice, Hospoda, Cukrárna U Bártů, Potraviny • Redakce: Miloš Lešikar
Sazba: ’MACK’studio • Foto na titulní straně: Kateřina Fabianová • Tisk: Tiskárna Kaliba spol. s r. o.
Příští OZ č. 45 vyjde v říjnu 2020 – uzávěrka 30. 9. 2020
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603 805 989
info@jilekstavby.cz
Doubravčice

Nabízíme:

LOXONE – inteligentní domácnost (smart home)
EVS (elektronické vstupní systémy)
EPS (elektronické požární systémy)
kamerové
systémy
EZS (elektronický
zabezpečovací systém)
– Jablotron
SKS (strukturované kabelážní systémy)
metalické a optické kabely
likvidace nebezpečných odpadů (azbest)

elektropráce
revize elektro
silnoproudé rozvody
slaboproudé rozvody
zřízení odběrových 43
míst

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