
OBECNÍ  ZPRAVODAJ 

Motto:	
Mnohým trampotám by se zabránilo, kdyby ti, co táhnou, měli pořád na paměti, 
že táhnou někoho, a často se ohlíželi, aby viděli, jak se tomu, co se veze, daří.	

Jerome Klapka Jerome, anglický spisovatel (1859 - 1927)

OÚ Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01 Český Brod
       PO     9 - 10.30 h

  PÁ   17 - 19 h 
tel.: 321 - 677 901, e-mail: ou@doubravcice.cz, www.doubravcice.cz

Darujeme koťata, odběr za měsíc. 
Kontakt: e-mail: janderova.k@seznam.cz, tel. 777 343 864 

Hledáme babysitter k děvčatům 2 a 5 let. Řidičský průkaz vítán. 
Kontakt: e-mail: janderova.k@seznam.cz, tel. 777 343 864 

Prodám pračku Whirpool, plnění horní,  r.v. 2006,  zcela funkční, NC: 2000,- Kč. 
Kontakt: tel.: 603 329 940  

Učitele/ku pro výuku základů hry na zobcovou flétnu (dítě začátečník 8let). Vhodné i 
pro studenta. Doubravčice a okolí. 
Kontakt: tel.: 603 189 732 

Za odvoz daruji 7 ks pěkných silných kovových sloupků, vč. mohutného betonového 
balu, vhodných např. jako stavební plot. Nutno vidět. K vyzvednutí v Doubravčicích. 
Kontakt: tel.: 728 576 510 

Prodám chatu v dobrém stavu, pozemek 520 m2, elektřina, studna. Cena 950000,- Kč. 
Kontakt: tel.: 604 284 640 

Starší pohlednice obce Doubravčice a okolí; jiné starší pohlednice všech žánrů, staré 
mapy, odborné knihy atd. Převezmu - koupím - vyměním. Za nabídky předem děkuji.  
!!!  PLATÍ STÁLE  !!!
Kontakt: tel. 603 189732, e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com
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DOUBRAVČICE 

(červenec - říjen)

září - říje
n 2010

číslo 15

20 1

Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, inzerátu 
či gratulace v příštím čísle OZ, zašlete své materiály na 

email: alena.kvasnickova@gmail.com 
popř. je odevzdejde na OÚ nebo do krámku U Radnice.

Dotazy, návrhy a připomínky 
lze zaslat/odevzdat tamtéž.

(Uzávěrka  OZ číslo 16 bude upřesněna později.)

OBECNÍ ZPRAVODAJ
Vydává obec Doubravčice

Doubravčice 94, 282 01 Český Brod
www.doubravcice.cz; email: ou@doubravcice.cz

Evidenční číslo: MK ČR E 18702, IČ: 00235369
náklad 350 výtisků, distribuce zdarma

Tisk: Tiskárna J. Průša Klučov
příští číslo vyjde během listopadu 2010 (pro období listopad - leden)

INZERCE 
Inzerce  řádková 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: alena.kvasnickova@gmail.com; OÚ Doubravčice čp. 94 (kancelář)
Ceník čb inzerce: cena uvedena vč. DPH
celostránková A5 - 600,-Kč    1/2 stránky A5 - 300,-Kč    1/4 stránky A5 - 150,-Kč 



Oznámení o místu a době konání voleb - DOUBRAVČICE 2010
1. Volby do zastupitelstva obce Doubravčice se uskuteční :
v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
je volební místnost Doubravčice 94.

3.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 
ČR, příp. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území Č R.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, 
průkazem o povolení k pobytu.

Oznámení o záměru obce
Obec Doubravčice oznamuje dle ust. §39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr pro-
najmout plochu I. patra v budově Doubravčice čp. 94. 
Toto oznámení se vyvěsí na dobu min. 15 dnů. Zastupitelstvo obce následně rozhodne 
o předložených nabídkách.
(Vyvěšeno na obecní vývěsce 28.08.2010)

Obecní kompost a svoz  nebezpečného odpadu
Kompost bude do konce sezóny 2010 otevřen od 16 do 17 hodin vždy v sobotu 11. 
září, 9. října, 23. října a 13. listopadu.
V září je také termín pro svoz nebezpečného odpadu a to včetně elektroodpadu (např. 
lednice, PC). 
Sběrné místo je jako vždy před vraty OÚ, svoz proběhne 17.09.2010, ale odpad je 
nutné přivézt na toto místo den předem!

Pronájem pozemků Osičiny
Nezisková organizace Motorial club má zájem o pronájem pozemků pod bývalou 
skládkou Osičiny. Tato nelegální skládka byla vyčištěna dobrovolníky a zajištěna 
kamerovým systémem koncem loňského roku a to vše díky dotaci z Fondu 
životního prostředí. Prostor po pronájmu by měl být využitelný pro sport (mo-
torky) i pro širokou veřejnost.
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Zápisy
taneční přípravka  dne 07.09.2010 od 16.00 - 18.00 h

Pravidelný program
l	 JOGA PRO DĚTI I PRO DOSPĚLÉ  začíná již od 02.09.2010 každý čtvrtek 
 - dětská 18.15 - 19.15
 - pro dospělé 19.45 - 21.15

l	 HERNA od 06.09.2010 - každé pondělí dopoledne 9.30 - 11.30, odpolední  
 herna zahájí činnost navíc pravděpodobně od konce října    
 (plánováno přes celé zimní období)

l	 TANEČNÍ PŘÍPRAVKA - pro zapsané, zahajuje 14.09.2010 každé úterý

l	 KERAMIKA - po náročné  rekonstrukci prostor zahájí  provoz 16.09.2010;         
 sledujte vývěsku a webové stránky pro bližší informace o časech a struktuře  
 kroužku

l	 CVIČENÍ PRO ŽENY - nově  pod  vedením  Moniky  a Ireny;     
 nejedná  se  o vysoce profesionální trénink, ale spíše o příjemné protažení,  
 zacvičení si a posilování při hudbě. 
 Termín zahájení  je 2. týden v září, o konkrétním dni a čase bude info na   
 vývěsce a našich webových stránkách (není znám před uzávěrkou OZ)

Akce 2010
l	 ŘÍJEN
 03.10. BABÍ LÉTO - CESTA ZA POKLADEM PIRÁTŮ Z KARIBIKU
 určitě také nějaké divadelní představení :)

l	 LISTOPAD
 19.11. CESTA ZA SVĚTÝLKEM - lampionový průvod

l	 PROSINEC
 04.12. MIKULÁŠSKÁ
 a možná zase vypouštění balonků, pokud bude vyhlášeno :)

o.s. DOKOLEČKA - centrum pro rodinu
www.dokolecka.cz

e-mail: dokolecka@doubravcice.cz
tel.: 724 689 786

BlEskOVé ZPRáVy AKTUALITY - CPR DOKOLEČKA DOUBRAVČICE
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Za měsíc, ve dnech 15. a 16. října 2010 budeme volit nové zastupitelstvo. 
Konec volebního období je vhodnou dobou k bilancování toho, co se za uplynulé ob-
dobí podařilo i nepodařilo.

Co se podařilo:
- zajistit výstavbu kanalizace a ČOV v Doubravčicích včetně financování
- dokončit veškerou projektovou dokumentaci pro stavbu vodovodu, kanalizace              
a přípojek  a získat všechna potřebná povolení 
- postavit vodojem
- zlepšit systém sběru a třídění odpadu 
- zapojením do systému Eko-Kom zajistit platby za tříděný odpad do rozpočtu obce
- změnou systému plateb za odpad motivovat občany k třídění odpadu a zefektivnit 
způsob vybírání a vymáhání poplatků
- zahájit vybírání poplatku za užívání veřejného prostranství
- přijetím obecně závazné vyhlášky a ukládáním pokut v nejzávažnějších případech 
omezit nekontrolovaný pohyb psů v obci
- zakázat provozování hracích automatů
- koupit pozemek pro budoucí mateřskou školu do vlastnictví obce
- přebudovat s pomocí OS Dokolečka bývalou zasedací místnost OÚ na mateřské           
centrum
- s pomocí paní knihovnice Pohořalové opravit knihovnu do důstojné podoby                      
a zpřístupnit veřejný internet
- vyměnit všechna okna v budově čp. 94 a za pomoci OS Číhadlo opravit prostory 
sálu
- změnami regulativů územního plánu zastavit živelnou výstavbu uprostřed polí
- vykoupit některé pozemky pod komunikacemi za symbolickou cenu a zlepšit tak 
průchodnost obce
- vybudovat část nového chodníku a veřejného osvětlení u komunikace II/113
- vykácet staré třešně a vysázet nové stromy a okrasné dřeviny na hlavní silnici 
směrem od Štíhlic
- obnovit většinu dopravního značení v obci včetně zrcadel, snížit rychlost na hlavní 
komunikaci, osadit retardéry a zajistit měření rychlosti
- zpřístupnit pracoviště Czech point
- s pomocí dobrovolníků zlikvidovat skládku na Osičinách a zřídit monitorování                      
kamerovým systémem
- udržet jako jedna z mála okolních obcí obchod s potravinami a vybudovat pro něj 
nové prostory
- zahájit vydávání obecního zpravodaje a tím informovat občany o dění v obci a práci 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:

sobota 11.9.2010  
9.00 hod.  ČERNOKOSTELECKÝ PIVOVÁR
   VII. ročník Černokostelecké vykulení 
   (bohatý doprovodný program), www.pivovarkostelec.cz
10.00 hod.  KOSTEL SV. JANA  KŘTITELE – ul.Pražská
10.00  - 18.00 hod. Setkání XX – LES – program akce bude publikován při zahájení
10.00 – 12.00 hod. MUZEUM HRNČÍŘSTVÍ, nám. Smiřických 41
13.00 – 17.00 hod. výstavy: 
   Patrimoniální a okresní město Kostelec n.Č.l. 1489 – 1868
   Černokostelecká umělecká keramika z 20. – 70. let 20. stol.
   Výstava – Malované  hedvábí autorky Kláry Sobkové 
14.00 .- 20.00 hod. PODLIPANSKÝ DEN, Černokostelecký pivovár 
                                      prezentace držitelů značky POLABÍ + doprovodný program

neděle 12.9. 2010 
13.30 hod.  Prohlídka areálu bývalé plicní léčebny s výkladem
                                 ul. Kutnohorská, sraz u bývalé vrátnice
10.00 – 12.00 hod. MUZEUM HRNČÍŘSTVÍ, nám. Smiřických 41
13.00 – 17.00 hod. výstavy: 
   Patrimoniální a okresní město Kostelec n.Č.l. 1489 – 1868
   Černokostelecká umělecká keramika z 20. – 70. let 20. stol.
   Výstava - Malované hedvábí autorky Kláry Sobkové 

Lokálním garantem a pořadatelem akce je 
MĚSTO KOSTELEC N. Č. L.;

připraveno ve spolupráci s místními firmami, 
sdruženími  a soukr. osobami.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

www.kostelecncl.cz

KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
DNY  EVROPSKÉHO  DĚDICTVÍ 

11.9. - 12.9. 2010
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zastupitelstva, včetně možností inzerce
- odvrátit hrozbu dvouleté objížďky přes Doubravčice v souvislosti s plánovanou uza-
vírkou silnice Praha - Kolín v Újezdě nad Lesy

Získané dotace a dary za volební období 2006-2010
akce    poskytovatel  částka  rok 
obnova polní cesty  SČ kraj   200 000 2008
likvidace skládky Osičiny
+ kamerový systém  SČ kraj   125 271   2009
stromořadí podél II/113  SČ kraj   200 000   2007
mateřské centrum  MMR   400 000     2007
kompost   SČ kraj   132 000     2007
dopravní značení  SČ kraj   220 000     2008
rekonstrukce dětského hřiště SČ kraj                100 000     2007
chodník podél II/113  SČ kraj                608 000     2009
oprava knihovny  SČ kraj     28 000     2008
retardéry   SČ kraj   228 000     2009
pozemek mš   MK Finance  949 854     2007
pozemek mš   Sicar   400 000     2007
mateřská škola   SČ kraj   609 851     2010
rekonstrukce sálu kult.domu Pošembeří  300 000     2010
CELKEM                4 500 976    

Co se zatím nepodařilo:
- zahájit stavbu mateřské školy 
- zlepšit stav nádržek
- zlepšit povrchy místních komunikací
- postavit veřejné osvětlení v dalších lokalitách
- obnovit funkci sboru dobrovolných hasičů

Kanalizace a vodovod
Obec obdrží dotaci 36 mil. Kč ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) 
na výstavbu I. etapy kanalizace a čistírny odpadních vod. 
Spolu s nutným spolufinancováním přesáhne celkově proinvestovaná částka 40 mil. 
Kč. Vítěz výběrového řízení této veřejné zakázky, se kterým bude podepsána smlouva 
o dílo, bude znám 6. září. 2010.

Cukrářství
čerstvé zákusky - lívance - vafle - 

palačinky - zmrzlina - ovocné poháry 
- mléčné koktejly - káva - víno - pivo

příjem objednávek dortů
letní terasa - zimní zahrádka

St - Ne    9 - 17 hodin
Doubravčice - Čihadla 168

tel.: 775 205 701
www.cukrarnaubartu.cz

ŠTÍPANÉ  TVRDÉ            
1190 Kč /m3

ŠTÍPANÉ  MĚKKÉ                 
950 Kč /m3

METROVÉ  TVRDÉ             
900 Kč /m3

 METROVÉ  MĚKKÉ                
750 Kč /m3

Doprava ZDARMA !
Rozvoz  od 1,5-2 m3.

Petr Jarolímek, Český Brod

Potřebuje Vaše dítě dětský kolektiv? Chcete nastoupit zpět do zaměstnání či podnikat? 
Přijďte se podívat k  nám, rádi  Vás i  Vaše děti uvítáme.
Naše  MŠ  klasického  životního stylu je  přístupná  všem dětem ve věku 3-7 let, bez 
ohledu  na bydliště.  
Přihlášky  do  školky přijímáme v  průběhu celého roku  až  do  naplnění celé kapacity.  
 

NOVINKA !  Kurzy  plavání pro předškolní děti (věk 4-7 let)  organizujeme v termínu 
1.10. - 3.12.2010. Kurz je rozdělen do 10 lekcí, vždy v  pátek od 11h  v  Aquaparku 
Čestlice pod dozorem instruktorů. Kurzovné 700,- Kč + doprava.  
Přijímáme  i  děti, které  nenavštěvují naši  MŠ.

MŠ LEDŇÁČEK - Doubravčice 94 -282 01 Český Brod
Provoz školky:  po - pá     6:30-17:00 h
tel.: 605 878 825, 720 332 030 
e-mail: skolka.lednacek@seznam.cz
www.ms-lednacek.cz

LEDŇÁČEK
soukromá mateřská školka v Doubravčicích

PRODEJ   
PALIVOVÉHO DŘEVA

kanalizace, čov a přípojky SZIF                        36 000 000     2010

U Bártů

Tel. : 720 498 398
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Mnichovice
7.ročník turistického pochodu s názvem “Po stopách kocoura Mikeše”  bude zahájen 
od TIC (Turistické info centrum) v Mnichovicích od 8 h v sobotu  dne 18.09.2010

Článek o obci a jejím okolí 
V zářijovém čísle časopisu TURISTA (vychází 02.09.2010) naleznete několik stran 
věnovaných naší obci a okolí, především údolí Šembery. Článek, doplněný fotografi-
emi, navazuje na reportáž ČT, odvysílanou v srpnu v pořadu Toulavá kamera.

Toulavá kamera
V pořadu ČT byla 01.08.2010 odvysílána reportáž o Doubravčicích a především o 
údolí Šembery. Natáčení probíhalo v okolí obce v květnu 2010 a záznam reportáže je 
stále na internetu na: http://toulavakamera.ct24.cz/ a http://cestyapamatky.cz.

Expedice stopa II.
Poslední červencový den bylo možné potkat na cestách u Šembery a podél Lázného 
potoka neobvyklý úkaz: tepleji oblečené běžkaře, mířící do Doubravčic. Kdo trochu za-
pátral, dozvěděl se, že se jedná o akci kozojedských recesistů, kteří po úspěšné zimní 
verzi připravili i letní Expedici stopa. Tentokrát prozkoumávali během sobotního dne 
nejen lesní terén Kozojedské údolí a jeho naturální život a testovali možnosti člověka, 
ale především si stanovili nový cíl expedice: cukrárnu U Bártů na okraji Doubravčic.
Povinnou výbavou těchto novodobých vědců byly:
Běžky (ne na kolečkách), 
běžecké boty (takové, 
aby šly upevnit na běžky), 
běžecké hůlky, rukavice, 
kulich či beranice, lyžařské
či běžkařské brýle a stylový 
obleček dle možností a 
fantazie. 
Startovné bylo stano-
veno v částce 100 Kč, 
přičemž povinné expediční 
občerstvení  bylo v ceně. 
O tom, že počasí  účastníkům přálo, akce se nadmíru povedla a cíl byl  úspěšně splněn, 
svědčí i množství fotek na webových stránkách www.zizniva.cz.

Platba ze SZIF je uskutečňována vždy pouze zpětně na základě již provedených plateb, 
tj. obec bude muset stavbu financovat z úvěru, jehož jistina bude následně splacena 
prostředky, poskytnutými SZIF. 
Stavba čistírny odpadních vod bude zahájena letos v září, kanalizační řady a přípojky 
na jaře 2011. Optimální by bylo společně s kanalizačními řady pokládat do jednoho 
výkopu i řady vodovodní, na které však doposud není zajištěno financování. I proto 
bychom rádi odsunuli stavbu kanalizačních řadů a přípojek co nejpozději do roku 
2011. Další žádosti o dotace budou podány ke konci letošního roku. 
Na základě smlouvy, podepsané se SZIF, však obec musí mít nejpozději v dubnu 2012 
zkolaudovanou a funkční kanalizaci, včetně připojených nemovitostí, zahrnutých do 
I. etapy výstavby.  
Závěrem je třeba říci, že kanalizaci bude v Doubravčicích možno postavit především 
díky pochopení občanů, kteří podepsali s obcí smlouvu o investičním příspěvku a 
takto na celou akci přispěli. Bez těchto příspěvků by nikdy nebylo možno z rozpočtu 
obce uhradit ani projektovou dokumentaci, která je vždy nezbytnou součástí každé 
žádosti o poskytnutí dotace. 

Přehled plateb doposud uskutečněných z investičních příspěvků:
projekt ÚR kanalizace	 	 	                 154 700    
projekt stavební povolení vodovod                  214 200    
projekt stavební povolení kanalizace + ČOV  261 800    
projekt ÚR vodovod                   258 230    
změna PRVKÚK                      60 000    
výškopis a polohopis                   178 861    
přípojky elektřina čov + stanice                                 20 500    
geom.plán čov                      10 000    
pozemek čov                        1 000    
znalecký posudek                        2 800    
výkaz výměr a rozpočty                                83 300    
projekty přípojek 120 ks 2.1.2009                 428 400    
projekty přípojek 101 ks 13.2.2009                 360 570    
geologický průzkum vodojem                  119 000    
prováděcí projekt vodojem                  226 100    
prováděcí projekt ČOV + kanalizace                 190 400    
výkresy vodojem pro výběrové ř.                   14 125    
projekt pro výběrové řízení kanal a čov                                 216 000    
RIC zpracování žádosti o dotaci                                                80 000    
vodojem                              1 232 788    
vodojem                              1 301 213    

kRáTCE Z OkOlÍ

ZAJÍMAVOSTI 
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vodojem                    484 240    
vodojem                                 354 663    
výběrové řízení kanalizace                    40 000    
provize za zprostředkování dotace             2 160 000    
projekty přípojek 20x3000+2x2500                                         78 000    
projednání úr přípojek                                                             100 656    
CELKEM                 8 631 546

Mateřská škola
Zajistit financování výstavby mateřské školy se zatím nedaří.  Obec používá nyní 
veškeré zbývající finanční prostředky na výdaje v souvislosti s výstavbou kanalizace    
a vodovodu, jež je nutno v souladu se smlouvami, podepsanými s občany dokončit. 
I v případě případného přidělení dotace by se obec dostala do problému s hledáním 
prostředků na spolufinancování projektu a provoz objektu. 
Oproti původně přislíbeným 2,5 mil. Kč z Fondu rozvoje a obnovy obecního majetku 
Středočeského kraje obec obdrží pouze 609.000 Kč. Od původního záměru zahájit 
stavbu vybudováním alespoň základové desky tak obec upouští. Prostředky z dotace 
bude možno použít na již uhrazené faktury za projektové práce a částečně tak zlepšit 
složitou finanční situaci obce.

Poděkování starosty na závěr
Dovolte mi, abych závěrem svého funkčního období poděkoval všem aktivním 
občanům, působících v občanských sdruženích Dokolečka , Číhadlo a TJ Sokol, jež se 
aktivně ujali doplnění nabídky chybějících služeb a zábavy v naší obci a manželům 
Bártovým za osobní nasazení  při provozování cukrárny.  
Obdivuji partu nadšenců, kteří si vzali stavbu kapličky jako osobní cíl a dobrovolníky, 
kteří znovu vystavěli mostky přes Šemberu. 
Nelze opomenout též práci paní Pohořalové v obecní knihovně a velký kus práce 
vykonaný paní Kvasničkovou na obnovení obecní kroniky.  
Poděkování patří rovněž všem těm vlastníkům pozemků, kteří pochopili význam 
veřejných prostranství a občanské vybavenosti a  byli ochotni s obcí jednat o darování 
či prodeji za symbolickou cenu těchto pro obec významných ploch.  

Lze si jen přát, aby pasivních přihlížečů mezi námi bylo čím dál méně. 
Vždyť zejména v malých obcích platí, že co si sami uděláme, v tom budeme žít.              
Na druhé straně ale máme mnohem větší možnost ovlivnit, co se kolem nás bude dít. 
Ve velkém městě bychom takové možnosti měli velmi omezené. 
Děkuji všem zastupitelům, kteří i ve složitých podmínkách vydrželi až do konce voleb-
ního období. 

ZEMNÍ PRáCE  
s pásovým minirýpadlem Caterpillar 302,5

   a mininakladačem “bobík”

     

  
výkopové a zemní práce dle zákazníka

     přípravné práce pro stavby
    výkopy základů

    výkopy pro vedení a opravy inženýrských sítí
    úpravy pozemků     

 Luboš Šebek
Doubravčice 182

tel. : 723 532 775
e-mail: lubos.sebek@email.cz

KRÁMEK U RADNICE  nabízí:

	základní sortiment potravin a drogerie
	chlazené a mražené zboží, alko a nealko nápoje, čerstvé pečivo,   
     pomazánky, chlebíčky, uzeninu, noviny a časopisy
	individuální objednávky zboží do 24 h 
	objednávky studené kuchyně (chlebíčky, chuťovky, obložené mísy)
	 	 	 	 	 	 			výrobu dárkových košů
	 	 	 	 	 	 			nákup po telefonu -   
                 rozvoz v obci ZDARMA 
       (pro potřebné)

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá     6:00 - 13:00

So     7:00 - 13:00

Monika Zlámalová
tel.: 777 328823

předprodej vstupenek  Číhadlo o.s.



Dar obci Doubravčice

Po  mnoha  letech  vyjednávání  se konsorciu  stavebních  firem  METROSTAV,  a.s.          
a ARNOŠT, s.r.o. podařilo odkoupit od majitelů všechny pozemky v lokalitě Na Čihadle. 
Celkově se jedná o více než  80.000 m2 plochy určené k výstavbě.  
Skvělá informace pro obyvatele obce je poskytnutí daru ve výši 5.000.000,- Kč,           
které obci slavnostně předá v nejbližších dnech zástupce konsorcia p. Milan Jordák.  

Tyto peníze použije obec na stavbu vodovodu a kanalizace. 

Věříme, že se tímto příkladem inspirují i ostatní majitelé pozemků určených k obytné 
zástavbě.

T. Němec

Střet se srnou pobíhající na silnici, zkomplikoval čtvrteční odpoledne život řidiči, 
který z tohoto důvodu havaroval u Doubravčic na silnici 113. (05.08.2010)

Bez zranění se obešla nehoda osobního vozidla, které se ocitlo na střeše mimo 
vozovku opět na silnici 113 u Doubravčic. Nehoda však vypadala velmi vážně, za-
sahovala zde nejen Policie ČR, ale také Hasičský záchranný sbor a Rychlá záchranná 
služba. (09.05.2010)

Zatáčka poblíž bývalé hájovny na silnici z Doubravčic na Kostelec n. Č. L. se stala v 
květnu místem havárie osobního vozidla. I tato nehoda se obešla bez zranění, škoda 
byla způsobena pouze na osobním vozidle. (28.05.2010)

Velmi neobvyklý lup si zvolil zřejmě žíznivý pachatel, pořádající asi náročný večírek. 
Vnikl totiž do areálu venkovního koupaliště na Vyžlovce a zaměřil se pouze jedním 
směrem. Odcizil výčepní zařízení, narážeč, redukční ventil, chladič, odkapník, hadice 
a další nutné příslušenství. K tomu si přilepšil třemi sudy s pivem, dvěma sudy s li-
monádou a pro jistotu přibalil i jeden prázdný sud. Celková hodnota ukradených věcí 
byla vyčíslena na více než 30 tisíc korun. (11.08.2010)

Cestou od muziky porazili v opilství tři mladíci kříž u hradešínského hřbitova, na 
křižovatce cest Masojedy-Hradešín-Doubek-Přišimasy. Kříž ten nechal předtím na 
vlastní náklady opraviti hradešínský farář A. Ulrych, který také zakoupil pískovcový  
podstavec od pí Karbulkové z Doubravčic. 
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PŘEHLED 
SLUŽEB a ŘEMESEL 

v DOUBRAVČICÍCH 
Podnikáte, obchodujete, 

nabízíte služby či jste řemeslník? 

Žijete v naší obci?

Zašlete svůj kontakt do OZ, 
do připravované speciální přílohy.

Zveřejnění zdarma, typ řádková 
inzerce. 

Stručný popis vaší činnosti 
a region působnosti vítány.

OPRAVY
AUTOMATICKÝCH PRAČEK

zn. Whirlpool, Ignis, 

Philco a jiné.

Spolehlivost,

rychlé jednání.

J. Marek

Doubravčice 128

tel.: 603 329 940

OBEC TISMICE
Dny evropského dědictví na téma „Duše památek“

European Heritage Days - EHD 2010, neděle 19. září 2010

13:00 – 17:30 hod     
Jan Severa - výstava obrazů (márnice)
Výstava hist. fotografií, fotodokumentace z rekonstrukce kostela
Prodejní výstava květin – Zahradnictví Neil Coombes
Výstava obecních kronik a propagačních materiálů
Občerstvení – domácí koláče, čaj a káva

13:30 – 15:00 hod
Jan Psota ml., kronikář - dva přednáškové vstupy o historii basiliky
Doc. Jaroslav Alt, akademický malíř – dva přednáškové vstupy o restaurátor-
ském průzkumu nástěnných maleb kostela

16:00 – 17:00 hod
TRIO MYSTERIUM MUSICUM PRAHA 
(Pavla Kšicová - zpěv, Jan Kvapil - housle, Josef Kšica - cembalo)
skladby H. von Bingen, G. F. Händela, V. Hálka, G. P. Telemanna

VSTUP ZDARMA
Tel.: 605 488 049 - E-mail: ou.tismice@volny.cz; www.tismice.cz

ČERNÁ KRONIKA

ČERNÁ KRONIKA historická



Opilé mládence četnictvo vypátralo hned druhý den ráno. Ti úpěnlivě prosili, aby jim 
neškodili, že dají kříž ihned na vlastní náklady obnovit. 
Tato noční opilecká akce je nakonec stála 1100,- Kč a znovuvysvěcení kříže. 
(říjen 1923)

Celé léto již úspěšně probíhá nová dětská čtenářská soutěž s názvem Velká knižní 
záhada. Jsem ráda, že především u nejmladších čtenářů se setkala s velmi slušným 
ohlasem a o knížky je tak zájem celé prázdniny. 
Připomínám, že soutěž končí až na počátku října, ještě se tedy můžete zúčastnit a  
zodpovědět soutěžní otázky (a přečíst si také některé zajímavé knihy). Odměnou pro 
všechny luštitele bude diplom a malý dáreček a na tři nejúspěšnější čekají pěkné 
knižní ceny.
Každé pondělí  (17 - 19h) je všem také k dispozici veřejný internet a kopírovací služba. 
Děkujeme za podporu a těšíme se na všechny čtenáře !

Hana Pohořalová, knihovnice

138

KNIHOVNA

Dne 26.6.2010 by se dožila 85-ti let

paní Božena Zoubková, roz.Černá

rodačka z Doubravčic

stále vzpomínají 
dcera Milena a syn Jaroslav s rodinami

SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ

V srpnu 2010 nečekaně zemřel 
ve věku 33 let

Miroslav Holec z Doubravčic.
Rodinu tak náhle opustil syn, 

odešel i dobrý kamarád.

Míro, scházíš nám tu!
Vzpomínku věnují ... kamarádi 



Jak jistě všichni již víte, byli jsme nuceni  pro nezájem přerušit konání kulturních akcí, 
pořádaných našim sdružením. 
Ovšem to neznamená, že by Číhadlo o.s. zmizelo či zaniklo! Kulturní sál i nadále 
zůstává v našem pronájmu a budeme pokračovat v jeho rekonstrukci. 
Zcela určitě se nezříkáme spolupráce při dětských akcích; na Mikulášskou zábavu, 
kterou organizuje RC Dokolečka, již zase chystáme dárečky a nezapomeneme ani na 
dobré občerstvení.  Pevně doufám, že  bude také pokračovat tradice Novoročního 
plesu  a jakmile to situace jen trochu umožní, zpestříme kulturní program obce 
nějakým zajímavým koncertem. 
Znovu zdůrazňuji, že nikdo z nás skutečně nemá zájem na tom, aby kulturní činnost 
z obce zmizela.

Za Číhadlo o.s. Jarda Prkno
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ČÍHADLO o.s.
nabízí 

PRONÁJEM SÁLU
Kulturního domu v Doubravčicích u Českého Brodu

kulturní akce - soukromé oslavy - firemní večírky - školící dny - prodejní akce - 
výstavní plochy - sportovní využití v rámci možností (taneční soustředění, aerobic)

K dispozici: bar (možno i s obsluhou), sociální zařízení, samostatné vytápění sálu, 
pódium s šatnou a WC, venkovní gril, párty stan; v objektu je také restaurace

info@cihadlo.cz
 tel.: 776 324423  J. Prkno

stručné dějiny obce (pokračování z Obecního zpravodaje č. 14)

Konec 1. světové války přinesl množství změn.  Všeobecně nejdůležitější bylo u nás  
vyhlášení nového  státního zřízení - republiky. Zpráva o této události se dostala do 
Doubravčic v poledne, kdy ji oznámil právě příchozí z Českého Brodu. 
Jeho tvrzení, že je konec války a současně že máme republiku však téměř nikdo 
neuvěřil. Odpoledne přišel však další občan a tvrdil to samé. Vše vyvrcholilo toho 
dne, 28. října 1918 v hostinci při původně posvícenecké zábavě. Lidé ze zdi strhli ob-
raz císaře Františka Josefa I. i jeho manželky Alžběty a uspořádali Národní slavnost na 
počest vyhlášení republiky. 
Podobně se tato zpráva rozšířila i do okolních vesnic. Ve Štíhlicích jí také zprvu nevěřili, 
v Mukařově si šli četníci situaci dokonce ověřovat na tehdejší politickou správu. 

V roce 1919 bylo nařízeno sčítání lidu nové republiky, které proběhlo i v Doubravčicích. 
Obec měla tehdy hlášeno celkem 319 obyvatel; z toho 300 katolíků, 11 církev 
českobratrská, 5 bez vyznání, 2 židé a 1 českosl. vyznání. Domů je v obci k tomuto 
datu zaznamenáno 68.
Sčítání lidu proběhlo necelého půlroku po velké chřipkové epidemii, která v říjnu 1918 
zasáhla i Doubravčice. V místní obecní škole onemocněla většina žáků a nakonec byla 
škola, stejně jako ostatní v okolí,  na týden uzavřena. 
Jaký byl průběh chřipky u dospělé populace v obci není známo, pouze farní zápis z 
Hradešína dokládá tehdejší smutnou bilanci: “ Chřipkou onemocní především mladí 
lidé a vždy to končí stejně - po 2 až 3 dnech smrtí.”

Listopad byl pro místní školu ve znamení příprav a školních oslav republiky. Ty byly 
uspořádány dne 9. listopadu 1918 a řídící učitel dětem vyložil, co to znamená žít 
ve svobodném samostatném státě, přednesl jim stručnou historii české země a po 
zazněcí české hymny vybídl žáky, aby se stali řádnými občany své země. Pak následo-
vala očista školy od znaků a připomínek minulého zřízení a vlády. 
Jako novinku zaznamenal řídící učitel fakt, že od této chvíle jsou pro žáky náboženská 
cvičení již nepovinná.

Rok 1919 byl v mnoha zdejších obcích také ve znamení zasazení tzv. Lípy svobody, 
symbolického stromu české země, který měl na dlouhá léta občanům připomínat 
vznik nového státu. Lípa byla zasazena také někde v Doubravčicích, což může být 
tématem k malé diskuzi...

PŘÍLOHA OBECNÍHO  ZPRAVODAJE
Stránka o historii, přírodě a zajímavostech obce...............................................část 8.

ČÍHADLO
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srpen
- dokončeny cihelné zdi kapličky včetně klenby nad vchodem
- zhotovena dřevěná šablona pro hlavní klenbu
- postaveno lešení
- dovezeny další cihly věnované na kapličku
září
- začíná se zdít stropní klenba ...

Pozn. Stavba kapličky je záležitostí dobrovolníků a nadšenců, kteří se  rozhodli pro 
znovuobnovení této malé obecní dominanty. 
Financování stavby probíhá a) z částky vybrané ve veřejné sbírce b) z hmotných            
(materiálových) darů dobrovolných přispěvovatelů. V žádném případě nejsou na 
kapličku použity peníze z obecního rozpočtu či daní místních obyvatel! Obec podpořila 
tuto akci věnováním obecního pozemku, na kterém probíhá výstavba kapličky.

Zájemci mohou tedy přispět i v průběhu stavby potřebným materiálem (dle do-      
mluvy), nebo svou prací. Průběh celé akce a postup stavební činnosti lze sledovat na 
www.doubravcice/kaplicka. Informace naleznete také na obecní vývěsce u OÚ a v 
každém Obecním zpravodaji. 

Kontakt: Alena Kvasničková, kronikářka obce Doubravčice; alena.kvasnickova@gmail.com; 603 189 732

Pozn. Všichni ví, že lípa je český národní symbol, ale již málokdo  vlastně tuší, jak, kdy 
a proč se jím vlastně stala. 

Lípa hrála důležitou úlohu již v keltské a  slovanské době, uctívali ji i staří řekové, ale 
českým národním symbolem se stala až mnohem později.
Bylo to v červnu roku 1848 a v Praze právě probíhal  Všeslovanský sjezd, za účasti 
delegátů Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Polska, Ruska, Chorvatska, Srbska, Slovin-
ska a Dalmácie - tedy zástupců porobených slovanských národů. Ti stanovili jako 
národní symbol lípu, která měla tvořit protiváhu velkoněmeckému dubu (a bránit 
velkoněmeckým snahám a rozpínavosti).

V každém případě lípa byla vždy opředena spoustou pověr. 
Věřilo se, že jedině lipové lýko může posloužit ke spoutávání démonů. Figurka z li-
pového dřeva měla svému majiteli přinášet štěstí. Přítomnost lipové kůry chránila 
před otravou a lipové listy se často využívaly při tajných kouzlech, především k výrobě 
lektvarů a získání nesmrtelnosti. Tvrdilo se, že  do lípy nikdy neuhodí blesk a že  dokáže 
ochránit před zlými duchy. Dříve byly lípy často také vysazovány po narození prvo-
rozeného dítěte, nebot´ lípa byla považována také za ochranný strom celé rodiny.
A za zmínku také stojí fakt, že z lipového dřeva bývaly vyřezávány oltáře, neboť toto 
dřevo se italsky nazývá lignum sanctum, tedy svaté dřevo.
A. Kvasničková, kronikářka obce Doubravčice

Obnova obecní kapličky  - stručný přehled k 1. září 2010.

2009
proběhla a byla ukončena veřejná sbírka  s částkou 4 013,-Kč. 

2010
květen
-  bylo rozhodnuto o konečném umístění kapličky na obecním pozemku na návsi u 
pomníku
červen 
- byl získán územní souhlas se stavbou
- provedeno vytýčení stavby
- proběhlo  oficiální  zahájení  stavby  kapličky za  účasti  Krzysztofa  Lacha,  faráře 
římskokatolické církve úvalské farnosti, který kapličku později také vysvětí
červenec
- zhotovena základová deska
- ze žulových kamenů byl vybudován dvouřadový sokl

KAPLIČKA


