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

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

MIKULÁŠSKÁ VESELICE
v úterý 4.12.2018 od 17:00 hod

Je potřeba se nahlásit telefonicky, nebo
sms kvůli rezervaci balíčků pro děti,
(vzor SMS: Nováková 3x),
na tel.: 605 87 88 25 nebo
720 33 20 30

Doubravčice

Kde: kulturní sál Doubravčice (Obecní 94)
Cena: vstupné dobrovolné
Pořádá Dětské centrum Ledňáček, z.s.

PRO

DĚTI

Program: 17:00 začátek, 17:15 ,,Jak
Mikuláš berlu ztratil”- loutkové divadlo,
soubor Kozlík, 18:00 mikulášská nadílka,
18:30 pekelné tanečky, 19:00 ukončení

Sponzoři: Dětské centrum Ledňáček, z.s., OKNOTHERM, PRO-DOMA, Obecní úřad Doubravčice, Centrum péče Doubrava, Restaurace u Radnice, Billa, Roman Tlášek, M+J služby a Milan Jordák - Arnošt
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SLOVO ÚVODEM…
Vážení sousedé, drazí kamarádi a přátelé!
Začátkem úvodního slova bych vám všem, kteří
jste dorazili k nedávným volbám do zastupitelstva obce, moc rád poděkoval za to, že máte
zájem o to, kdo bude rozhodovat o vaší vesnici a životě v ní samé. Zároveň moc děkuji za
důvěru, kterou jste do mě vložili svými hlasy,
a kterých si ze srdce vážím. Bylo samozřejmě
slyšet, že stejně není z čeho jiného vybírat, ale
to už není problém můj, nebo ostatních kolegů na kandidátce, ale těch, kteří své představy
o vedení obce dokážou posunout maximálně
do hospodských či „fejsbůkových“ debat. Asi
je všem jasné, že možnost z těch cca 520 trvale
hlášených občanů s právem volit, či být zvolen,
využilo pouze oněch devět kandidátů… J
Držme si tedy palce, aby ty další čtyři roky
v Doubravčicích byly pro vás přínosem příjemných změn a pro nás dalšími zkušenostmi
a možností udělat život v naší společné obci
hezčí a příjemnější…

MŠ Doubravka
Nechci děsit naše milé vedení školky odstavcem o tom, že budeme stavět další třídu, ale
chci zde zmínit, že v příštím roce nás v souvislosti s naší Doubravkou čeká pouze schválený
a finančně podpořený projekt vybudování „Zahrady v přírodním stylu“. Stejně jako u dalších
projektů, které v úvodníku zmíním, bude i tento
projekt letos maximálně vysoutěžen a realizace
proběhne v příštím roce. Takže opět posunem
prostředí pro vzdělávání našich nejmenších
o kousek dál… J

Veřejné prostranství, zeleň
S koncem roku a tedy i se schvalováním rozpočtu na další období bych rád v této oblasti,
stejně jako v oblasti místních komunikací, prosadil více peněz na realizaci. Je sice fajn, že
máme chodníky skoro přes celou vesnici, ale
pohled na zeleň v určitých úsecích už tak fajn
není. V průběhu realizace tohoto čísla budeme
diskutovat s pozvaným arboristou o možných
změnách a úpravách obecních ploch, které se
dají za rozumný peníz upravit, nebo osadit něčím hezkým. Jelikož se bude jednat o projekt,

se kterým půjdeme žádat i o finanční podporu
z některých fondů, pokusíme se do něj zahrnout celkovou úpravu zeleně Na Návsi, zvelebení prostorů okolo nových zastávek v ul. Mukařovská, výsadbu stromů podél komunikací,
nebo revitalizaci travnatých ploch. V této souvislosti je škoda, že nikdo nereagoval na výzvu
v minulém čísle s možností adopce stromů v ul.
Na Vysoké mezi. Takto bude výsadba dílem arboristy a nikoli někoho z vás. Tak třeba příště…

Chodníky
Zde si dovolím jen průběžnou slibovanou informaci o tom, že přípravné projektové práce na
realizaci dalších metrů chodníků pokračují. Už
víme, že žádost o dotaci budeme podávat do
konce října příštího roku, takže máme relativně
čas na přípravu zajištění územního rozhodnutí,
podpisu smluv s vlastníky dotčených pozemků
a vydání stavebního povolení. Snad jen zopakuji,
že se bavíme o prodloužení chodníku v ul. Mukařovská až k ul. U Lázného potoka a výstavbu
nového chodníku v ul. Úvalská od křižovatky Na
Návsi až na konec zástavby tj. do ul. Na Čtvrtích.

Komunikace
Stejně jako v letošním roce tak i v tom příštím
bude naším zájmem opravit další místní komunikace v obci. Budeme se snažit dokončit ul.
Nad Strání, Na Vysoké mezi a Ve Svahu, upravit
do sjízdného stavu ul. U Lázného potoka a vrátit
se k rekonstrukci ul. Kolmá. Vzhledem k plánovaným developerským projektům se dočkáme
i prodloužení ul. Nebeská, která bude napojena
na ul. Mukařovská a prodloužení ul. K Jízdárně.
Zde se její stávající část dočká rekonstrukce
až po dokončení výstavby nového úseku. Cílem samozřejmě s plánovanými opravami bude
v rámci možností i vyměnit, nebo doplnit veřejné osvětlení. Tím nechci a nebudu slibovat, že
toto je možné např. v ul. U Lázného potoka…

Vrty + ČOV
Asi nejdiskutovanějším tématem v naší obci
je pochopitelně dodávka pitné vody. V případě obou akcí, tedy výstavby úpravny vody
spolu s přivaděčem na stávající vodovodní řad
a rozšíření ČOV, jsme byli úspěšní a financová-
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většímu a efektivnějšímu nakládání s odpady.
Pod hlavičkou TSD budou opět probíhat rekonstrukce komunikací, převezmou technický
dozor nad výstavbou nových infrastrukturních
staveb, které mají přejít do správy obce, nebo
TSD. Budou jimi zřízeny kulturnější kontejnerová stání s navržením nových lokalit tak, aby se
zamezilo nekontrolovatelnému ukládání odpadu některými jedinci.

Volnočasové aktivity

ní máme i potvrzeno rozhodnutím o přidělení
dotace!!! Předpokladem realizace úpravny je
v současné době vysoutěžit do konce tohoto
roku dodavatele stavby a v možnostech závislých na počasí se hned po Novém roce pustit
i do realizace. Pro shrnutí pouze zopakuji, že
máme vydané povolení jak na stavbu úpravny,
účelové komunikace k ní, tak i na nakládání se
spodními vodami. Realizací se rozumí výstavba úpravny vody a propojení upravené vody
s hlavním vodovodním řadem do našeho vodojemu. I po kolaudaci stavby zůstane v platnosti
smlouva s Vodosem, a to z důvodu potřebných
rezerv a nutnosti dodávek vody do několika
málo nemovitostí, které jsou napojeny na přivaděči k vodojemu.
V případě realizace rozšíření naší ČOV se
budeme snažit do konce roku získat potřebnou
prováděcí dokumentaci pro veřejnou soutěž
a s ní po Novém roce vysoutěžit opětovně dodavatele stavby. Zde je předpoklad dokončení
dostavby s koncem příštího roku. Účelem této
akce je docílit potřebné kapacity čistírny s přibývající plánovanou výstavbou. Už teď se všem
předběžně omlouvám za případná omezení,
která budou nutně spjata s výstavbou J.

Technické služby
V naší obecní společnosti se nám po předešlé avizaci „narodil“ další pomocník v podobě
výkonného nakladače Kramer, který bude především sloužit k likvidaci bio-odpadů. V této
souvislosti opět zmíním přípravné práce na
realizaci sběrného dvora, kdy dojde k ještě

Touto rubrikou vás v příštím roce budu nejspíš informovat o všem, co se bude dít v rámci
možné zábavy pro vás nebo naše děti. Nejdříve
zmíním plánovanou rekonstrukci fotbalových
kabin, kterou se pokusíme zahrnout do dotačního titulu, který by měl být údajně připravován.
No, a když nám náhodou naše parta ze sněmovny neschválí v rámci rozpočtu žádné slibované financování vesnických klubů, pokusíme
si to opravit za své, nebo s pomocí finančních
ústavů. Myslím, že kabiny si po dlouhých letech
svou potřebnou rekonstrukci zaslouží více než
cokoliv jiného. V plánu máme kompletní opravu stávající stavby a navíc přístavbu nového
objektu, který bude sloužit jako správcovský
byt a potřebné zázemí pro techniku a uživatele areálu. S tím jen připomenu, že v nejbližší
době dojde k opravě oplocení celého areálu
a do předání nového zázemí správci bude areál
pro veřejnost pravděpodobně uzavřen, či volný
přístup do něj výrazně omezen! Tím nemám na
mysli plánované akce, které se zde pravidelně
konají, ale pouze prevenci před naší omladinou,
která si plete areál patrně s nějakou skládkou,
nebo něčím, co je určeno k demolici. Smutné
je, že většina z těchto vandalů a bordelářů je
z řad místních dětí (už i dospělých) LLL.
Další volnočasové akce se budou týkat výstavby dětského hřiště, které by mohlo vzniknout v blízkosti naší školky Doubravky. Jak
bylo avizováno na veřejných zasedáních, obec
v tomto roce zakoupila pozemky, které se pro
tento záměr více než hodí. V příštím roce počítáme se záměrem výstavby hřiště pro mladší
děti a v roce dalším s připojením workoutového
hřiště pro ty starší. Věřím, že když už se nám
povede dotáhnout realizaci obou hřišť do konce, nedorazí na ně opětovně naše mládež na
„oplechovaných“ sekačkách a nebude se na
nich chovat tak, jako se chovají dnes na hřišti.
Těším se na tu dobu, kdy si konečně začneme
vážit práce druhých a nebudeme ji likvidovat
pro utěšení svých ještě nevyvinutých eg…
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Hřbitov
I toto je téma, které se stane v nejbližších měsících a několika dalších číslech aktuálním. Jak
bylo řečeno ve zkratce minulého úvodníku,
chýlí se ke konci zpracování návrhu studie nového hřbitova v Doubravčicích. V průběhu zimy
dojde k likvidaci stávající navážky a panelů na
Osičinách a začneme s výstavbou oplocení celého pozemku. V průběhu všech těchto prací se
musí vyřešit všechna opatření a povolení spojená s tímto záměrem, a jestli vše půjde, jak je
naplánováno, do dvou až tří let budeme moci
předat toto místo pro poslední etapu životů
všech z nás…
Jestli někdo z vás o tomto záměru slyší poprvé, prosím, choďte v rámci svých možností
na veřejná zasedání. Je to jedna z věcí, která
si zaslouží věcnou diskuzi už proto, že se týká
opravdu všech z nás…
Jen pro doplnění – pro stávající trialovou
dráhu je vytipován pozemek na samém okraji
katastru obce, aby i tato sportovní aktivita mohla pokračovat a nemusela tak jedna věc končit
pro druhou J.

Bezpečnost v obci
Tuto část jsem zde zařadil proto, že některá opatření, která mám v plánu v obci zavést
v příštím roce, nemusí být po vůli všem. Chápu,
že může některé z vás rozčilovat přítomnost kamer sledujících váš pohyb pomalu na každém
kroku, ale většinou je to pouze do chvíle, než
se to dotkne vás osobně. Nemám v úmyslu
prosadit kameru na každém sloupu veřejného
osvětlení, ale budu se snažit o to, aby se kamera dostala na všechny příjezdy, tedy okraje
obce, na křižovatku Na Návsi s úmyslem sledování těchto příjezdů a na vjezdy do vytipovaných lokalit. Možná to někteří z vás postřehli, že
od léta svítíme po celou noc, což bylo opatření
proti nenechavcům z řad lidského genetického
odpadu, kteří jako cíle vyhledávali vaše zahradní domky či novostavby. Domníval jsem se, že
pokud budu svítit celou noc, odradím alespoň
ty skupinky méně otrlých. Bohužel. S přibývající výstavbou samozřejmě přibylo i potencionálních cílů těchto bezcenných lidských individuí.
Co je tedy v plánu? Umístit na vybraná
místa kamery se záznamem, nočním viděním
a schopností čtení registračních značek. IP
adresy z těchto nahrávacích zařízení plánuji zpřístupnit Policii ČR tak, aby byla schopna
si záznam stáhnout okamžitě a bezprostředně
po možném trestném činu buď u nás, nebo

i v okolních vesnicích, a mohla tak rychle monitorovat pohyb případných zájmových osob. Na
obhajobu projektu můžu říct, že se to osvědčilo už na kamerách, které jsou vybaveny těmito
funkcemi a umístěné na mateřské školce, díky
kterým se podařilo dopadnout jednoho z těchto
exotů J.
Závěrem v této věci je i prosba, aby lidé nezavírali oči při jakýchkoliv nekalostech, nebáli se
volat polici (i anonymně), pokud se domnívají,
že se něco děje. Nezapomeňte, že se to může
jednou dotknout i vás a lhostejnost je v současné době poněkud moderní nastupující trend L.

Ve zkratce
Vzhledem k tomu, že se nám blíží konec roku
a dokonce snad i na pár dní může napadnout
sníh, a protože se toho přes zimu moc neudělá,
berte prosím vše zde popsané jako informativní. O všem, co se v tomto čísle dočtete, se
podrobně rozepíšu v dalším vydání zpravodaje
po Novém roce.
Dovolte mi vám popřát krásné a klidné vánoční svátky a šťastné vykročení do Nového
roku. Sobě přeji ještě více upřímných lidí, kteří
nemají problém se mnou diskutovat o všem,
co je zajímá, kolegům zastupitelům a vedení
Doubravky přeji pevné nervy, neboť mám v plánu dotáhnout do konce vše, co jsem si umanul, a svojí rodině děkuji za další rok, který jsem
s nimi mohl prožít J.
Díky a zdravím
Jarda Prkno
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AKTUÁLNĚ

VÝSLEDKY VOLEB
7 mandátů
100 % hlasů

SNK Doubravčice
pořadí

zvolený zastupitel

1.

Jaroslav Prkno, SNK Doubravčice
pořadí na kandidátce: 1
44 let, starosta obce, Doubravčice

preferenční hlasy
223

2.

Mgr. Kristýna Holubová, SNK Doubravčice
pořadí na kandidátce: 3
40 let, místostarosta obce, Doubravčice

155

3.

Martin Kubica, SNK Doubravčice
pořadí na kandidátce: 2
48 let, prokurista, Doubravčice

129

4.

Martin Hladík, DiS., SNK Doubravčice
pořadí na kandidátce: 4
40 let, ekonom, Doubravčice

115

5.

František Chmelenský, SNK Doubravčice
pořadí na kandidátce: 5
70 let, důchodce, Doubravčice

129

6.

Miroslav Hájek, SNK Doubravčice
pořadí na kandidátce: 6
79 let, důchodce, Doubravčice

79

7.

Dana Bělohoubková, NK Doubravčice
pořadí na kandidátce: 7
42 let, technický obchodní zástupce, Doubravčice

121

TECHNICKÉ SLUŽBY
OBCE DOUBRAVČICE s.r.o.
NABÍZÍME SLUŽBY:
• údržba zeleně
• správa vodovodů a kanalizací
• zprostředkovatelská činnost
jakéhokoliv druhu
• zemní práce, autodoprava
• vyřízení stavebního povolení
• geopráce
• prodej štěrků a zeminy
• přistavení kontejnerů 3-9 m3

Tel.: +420 776 883 903, e-mail: ts@doubravcice.cz, web: ts.doubravcice.cz
6
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ÚSPĚCH PEJSKAŘEK Z DOUBRAVČIC
Jmenuji se Hana Staropražská. Do Doubravčic
jezdím od roku 1993 a od roku 2015 tu bydlím
a jsem přihlášena trvale. Přestěhováním z Prahy
se mi splnil sen žít v krásné přírodě, v klidu a mít
také lepší podmínky pro mého životního koníčka! Tím jsou psi a hlavně sportování s nimi!
Se svými psy se věnuji psím sportům – sportovní kynologii a obedience. Momentálně mám
tři psy. Dvě starší feny ve „sportovním“ důchodu a mladého dobrmana, Bruna Carlos Bohemia, na začátku závodní kariery.
S tímto psem jsme na Mistrovství ČR dobrmanů 2018 obsadili v kat. IPO1 1. místo! Veliký dík
patří mým trenérům a skvělému rodinnému zázemí. Jako v každém jiném sportu za výbornými
výsledky stojí plno dřiny, mnoho času stráveného
na tréninkách i nemalých finančních prostředků.
Proto je nám obrovskou pomocí možnost
trénovat na našem domácím fotbal. hřišti (samozřejmě za poplatek), protože všechny velké akce sportovní kynologie se vždy konají
na fotbalových hřištích. Mimo jiné jsem i hrdá
na syna, Honzu Janáta, který za naše domácí
mužstvo kope!

Jmenuji se Anna Brettschneiderová. V Doubrav
čicích bydlím teprve rok, před tím jsem žila třicet let v Újezdu nad Lesy.
Doubravčice jsem si hned zamilovala, je tu
krásná příroda s výhodou blízkosti Prahy.
Mám dva psy plemene airedale-terrier/erdel-terrier,/ 7.5 letou fenku Epiphany Finta-Star
a jejího potomka čtyřletého Ferrari Finta Star.
S tímto pejskem jsme se zúčastnili otevřeného závodu CACIT ve Stránčicích 6.-7.10. a získali jsme 1. místo v kategorii IPO3. Byl to jeho
první velký závod a hned tak hezký úspěch.
Jak píše moje kamarádka Hanka, za vším tím
je hodně práce, času a finančních prostředků.
Trpělivosti mého manžela, tolerantnosti mých
vnoučat, že babičku tak často nevidí.

Srdečně zdravím všechny sousedy z Doubravčic a přeji vše dobré. 
Hanka S.

Také bych chtěla poděkovat za možnost trénování na místním fotbalovém hřišti.
Úspěchem na tak velkých závodech to nekončí. Je to velká výzva pokračovat dál. Psi mají
krátký život a jejich závodnický čas je vyměřený.
Anna Brettschneiderová
www.vycvik-psu-brettan.cz
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OSLAVY 100 LET VÝROČÍ REPUBLIKY
OŽIVILY NÁVES S KAPLIČKOU
Druhou zářijovou sobotu počasí opravdu přálo.
Zahrát přijeli nejen Holokrci s Milanem Pitkinem, p. Rychta, či Divadlo Matky Vackové. Prvorepublikovou atmosféru swingových tančíren
naladil Dixieland pražských aviatiků a trampská
skupina z Březí zahrála dobové písničky, které
hráli trampové už v dobách, kdy v okolí Šembery
vznikaly trampské osady a na katastrálním území
Doubravčic kvetl tramping. Mohli jste si ale také
nechat například změřit tlak zdravotní sestřičkou
z Centra péče Doubrava, seznámit se s aktivitami Regionu Pošembeří, fotbalovými počiny
místního Sokola nebo s činností místní Farmy
Klídek. Akce, kterou podpořil Region Pošembeří,
místní spolek Dokolečka a úřad Středočeského
kraje, jež dokonce nad oslavami převzal záštitu, se v tomto rozsahu konala v Doubravčicích
poprvé, těší nás proto pozitivní ohlasy. Za zmínku jistě stojí dobové ladění akce, kdy v historických kostýmech přišly skoro tři desítky dětských
i dospělých návštěvníků a organizátorů.
Foto: Silvia Lešikarová, Kristýna Holubová
a Hedvika Mojžíšová
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HEZČÍ DOUBRAVČICE
V RÁMCI OSLAV VÝROČÍ 100 LET
REPUBLIKY PROBĚHLO TAKÉ
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ HODNOCENÍ
ESTETICKÉ KOMISE OBCE. O CO SE
JEDNALO A KDO VÍTĚZE VYBÍRAL?
Tak zvaná „estetická komise obce“ byla sestavena v srpnu 2018. Její předsedkyní se stala
doubravčická kronikářka Lenka Lutterová, členkami pak Kateřina Fabianová a Simona Smitalová. Jejich cílem při prvním úkolu bylo nalézt
v Doubravčicích tři místní, či chataře, kteří se
nestarají jen o to „své“ za plotem, co není vidět,
ale udržují své příbytky či přilehlé okolí pro potěchu oka i kolemjdoucích. Komise se tedy zaměřila na počiny lidí, kterým není lhostejný prostor viditelný z veřejných míst, díky kterému jsou
Doubravčice hezčí. Obecně to může být předzahrádka, neoplocený prostor, mimořádná okenní,
či střešní výzdoba apod... Navíc letos to jedno-

duché vzhledem k letnímu suchu určitě nebylo.
Zvláštní ocenění za snahu o přispění k hezčímu
vzhledu obce získali tito výherci: rodina Kulhánkových, paní Malečková a paní Rastegarnia
(psáno v abecedním pořádku, pořadí vítězů se
neurčovalo), kteří obdrželi z rukou komika Milana
Pitkina pamětní list obce a knihu.
Proč právě oni, na co se komise zaměřila
a jestli byla volba vždy jednomyslná, se ptám
předsedkyně estetické komise paní Lenky
Lutterové, které tímto předávám slovo. Ještě
doplním, že místní bude určitě zajímat, co se
bude hodnotit příště a kdy, tak jestli je možno
čtenářům takto předem něco prozradit?
Tak estetická komise J …Vlastně nebyl ani
čas se moc rozmýšlet nad pojmenováním týmu
tří žen, které se ujaly, „nezaviněně“ na poslední chvíli, v Doubravčicích netradičního úkolu,
poohlédnout se po okolí jednotlivých domů
a chat v obci z hlediska terénních úprav, výsadby květin, stromů a keřů…
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ŽIVOT V OBCI
Nápad to není originální, ale zato určitě poslouží k dobru v oblasti sousedských vztahů
a vůbec atmosféry v obci. Vždyť nejde vždy jen
o brigády či výpomoc jednotlivých občanů při
výzdobě obce před různými akcemi, výročími či
zábavou, ale o celkovou atmosféru v obci. Určitě
je lepší soutěžit, kdo má vzhlednější předzahrádku, než kdo má vyšší plot či zeď kolem domu…
Rozdělily jsme si obec pomyslně na tři části
a každá v té své nafotila některé domy a jejich
okolí, které se vymykaly, v dobrém slova smyslu,
ze svého okolí. Pak jsme daly hlavy dohromady
a svůj návrh na tři nej... jsme předaly paní místostarostce. No, a ta se pak postarala o další,
tedy o ceny a diplomy a jejich předání.
Byly jsme si vědomy toho, že letošní extrémní
teploty nikterak nepřispěly ke zdárnému pěstování a ošetřování stávající zeleně, či péči o letničky. O to více si ceníme toho, že jsme nakonec
krásná okolí některých domů skutečně objevily
a zadokumentovaly.
Jak jsem se doslechla, náš počin lidé zaznamenali a dokonce se objevily dotazy, zda
se bude hodnotit znovu a kdy. Určitě bychom
v aktivitě pokračovaly, ale nechceme stanovovat nějaký přesný harmonogram, nebo dokonce
pravidla. Uvidíme, jaká bude nálada, až určitě
nejdříve na jaře, či před prázdninami, kdy vše
kvete. To bude, myslím, hezká příležitost se
opět porozhlédnout okolo. Jak vše dopadne, se
můžete pak dozvědět v některém z dalších čísel
zpravodaje.

Závěrem chci zdůraznit naši optimistickou vizi
této myšlenky, tedy navodit atmosféru zdravého soutěžení v pěstování kytiček a jiné zeleně
kolem každého domu, aby nakonec z pěkného a pestrého vzhledu obce měli radost místní
i přespolní. Možná se tím otupí některá sousedská nedorozumění či napjatá situace.
Děkujeme paní kronikářce, která svým zapojením do úkolů estetické komise získala další
„funkci“, za odpovědi, jí i dalším členkám komise za výběr vítězů a naší redaktorce Hedvice
Mojžíšové za obstarání knižních cen pro vítěze.
Třeba se i díky nim podaří přimět více Doubravčických k zamyšlení, co by se dalo kde vylepšit,
a to nejenom kolem plotů, bran a vjezdů . Vítězům samozřejmě gratulujeme!
Kristýna Holubová
Foto: Silvia Lešikarová
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PRO DOBROU VĚC…

Těm, kdo se zúčastnili oslavy 100 let republiky, jistě
neunikl stánek plný textilních broží, oblečků pro nejmenší a různých dárků. Výtěžek z prodeje putoval na
dobrou věc, a sice jako příspěvek pro malého Matyáška. Dámy za pultem – Věra
Karasová, Dana Coubalová,
Martina Pačesová – navíc
nepodnikaly podobnou věc
poprvé, podobným charitativním prodejem se opakovaně pokouší spolu s kolektivem Billy 111 Čestlice
získávat finanční prostředky, aby ulehčily nejen Matyáškově rodině. Například
v loňském roce pro Matyáška dokázaly vybrat
92 000 Kč!
Dvouletý Matyášek se narodil mimo jiné
s rozsáhlým rozštěpem páteře a život se s ním
nemazlí – kromě napojení na umělou plicní ventilaci, ztráty sacího a polykacího reflexu, kvůli
kterému musel být krmený sondou rovnou do
bříška, byl silně hypotonický, tedy jako „hadrová panenka“, ale prošel i prošel zhoršením
stavu, kdy mu po operaci přestaly fungovat
plíce, žaludek a střeva. Některé problémy se

podařilo přemoci, učí se
znovu pohybovat, pokouší
se dýchat alespoň částečně
samostatně nosem a ústy…
Každé zlepšení i pořízení
pomůcky, která mu může
zjednodušit život, je velkým
krokem pro něj i obrovskou
úlevou pro rodiče. Aktuálně rodina čeká na speciální
autosedačku, na kterou přispívaly i dámy z Doubravčic.
V plánu je pořízení asistenta,
aby Matyášek mohl vyzkoušet, jaké je to být pár hodin
ve školce. Proto nyní zařizuje rodina zakoupení vozíčku, aby mohl být ve školce
(a nejenom tam) mobilní.
Na takovéto pomůcky jste tedy přispěli
i vy, pokud jste si ve zmíněném stánku něco
zakoupili. Podařilo se vybrat neuvěřitelných
7 500 korun!!!, za které je maminka moc vděčná. Napsala nám: „Všem z celého srdce moc
moc děkujeme – bez vaší pomoci bychom toto
všechno nezvládli.“
Věra Karasová
a Kristýna Tolmanová Kolmanová
Foto: Hedvika Mojžíšová
a archiv Matyáškovy rodiny
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PIETNÍ AKT U POMNÍKU PADLÝCH V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE
Ke vzniku samostatného Československa nevedla jednoduchá cesta, jednoznačně si však
v této souvislosti musíme připomenout všechny
ty, kteří bojovali ve velké válce, pro kterou se
později zažilo pojmenování 1. světová válka.

Pietním aktem, který se konal 21. října 2018,
jsme si vzpomněli na všechny padlé, bojující, raněné a zajaté, ale zvláště pak na hrdiny
z Doubravčic, kteří v této válce bojovali, ať už za
císaře pána v rakousko-uherské armádě, nebo
ty, kteří se jako čeští legionáři zasloužili aktivně
o vznik republiky.
Jmenovitě byla uctěna památka čtrnácti
mužů, jejichž jména nese pomník, ale také dvou
dalších, kteří byli objeveni teprve nedávno díky
úsilí paní Aleny Kvasničkové a historika Jana

Psoty, který svým studiem příslušných archivů
dohledával podrobnější údaje o bojujících a padlých z Doubravčic. Navzdory jeho mravenčí práci
při pátrání a přes naši snahu komunikovat s potomky a příbuznými padlých, či majiteli domů,
kde vojáci kdysi žili, si však nemůžeme být nikdy
zcela jisti, zda je seznam skutečně kompletní.
Modlitbou na padlé zavzpomínal také páter
úvalské farnosti Pavel Budský. Po jeho příspěvku, slavnostním položení věnce k pomníku
a minutě ticha, kterou držela skoro padesátka
přítomných účastníků, zazněla státní hymna.
Závěr vzpomínkové akce patřil místním dětem,
které pod vedením Jiřího Hoskovce zazpívaly
a zahrály na kytary oblíbenou píseň prezidenta
T. G. Masaryka Ach synku, synku a další lidové
písničky, které zněly již v dobách velké války
a zpívali si je jistě i padlí Doubravčičtí. Pietnost
vzpomínkové akce podtrhli členové uniformované čestné stráže s prapory. Díky patří tedy nejen
účinkujícím, ale též účastníkům, kteří nelitovali
svého času a ke vzpomínce se připojili, ale též
některým příbuzným padlých, již nám pomáhali
zjistit informace o vojácích z naší obce, a těm,
kteří donesli sladké občerstvení pro všechny.
Kristýna Holubová, foto: Silvia Lešikarová
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PRVNÍ BRIGÁDA SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ DOUBRAVČICE
V SOBOTU 3. LISTOPADU 2018 SE
USKUTEČNILA PRVNÍ BRIGÁDA
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
DOUBRAVČICE.
Za pomoci strojů a šikovných rukou jsme zasadili 11 lip po celé obci. Počasí nám moc nepřálo, ale přesto byla nálada výborná.
Tímto věříme, že organizace bude fungovat
výborně dále a bude přínosem, hlavně pro naši
obec.
Srdečně vás všechny zveme na první Hasičský bál, který se uskuteční 19. ledna 2019 od
19.00 hodin na sále v Doubravčicích.
Hedvika Mojžíšová
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ZAHAJOVACÍ SCHŮZE
SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ DOUBRAVČICE
Přátelé a sousedé. Dne 28. října 2018 jsme
zahájili schůzi sboru dobrovolných hasičů
Doubravčice a obnovili jsme jejich činnost.
Tímto děkujeme npor. Mgr. Radku Smitalovi,
který se stal naším velitelem a celou myšlenku a první schůzi zorganizoval a dovedl ke
zdárnému konci. Také děkujeme našemu starostovi Jardovi Prknovi za podporu i působení
v našem sboru jako starosta SDHD. Zástupcem velitele se stal Pepa Dusil, kterému také
děkujeme za přínosné „mazácké“ rady.
Hedvika Mojžíšová
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OBEC DOUBRAVČICE SRDEČNĚ ZVE NA

SOUSEDSKÝ
VÁNOČNÍ JARMARK
KDY? V sobotu 1.12. 2018 od 15 hod.
Zpívání slavnostních písní a rozsvícení
vánočního stromu od 16.00 hod.
KDE? Na návsi a v Kulturním domě

Přijďte se podělit o své domácí kutilské,
kulinářské či řemeslné výtvory tematicky
související s Vánocemi a zimou, nebo jen
jarmark navštivte, ochutnejte vánoční
dobroty a nakupte dekorace a drobné dárky!

ogram stihu
bný pr
Podro bude v před ách
ku
nk
jarmar ěn na nástě ách
k
jn
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a webo obce

Zájemci o prodej vlastních výrobků se mohou hlásit na adrese:
mistostarosta@doubravcice.cz nejpozději do 23. 11. 2018
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Zpravod

KULTURA

ROZHOVOR

S JANEM PSOTOU

V HORKÉM LETNÍM DNI SE 14. ČERVENCE USKUTEČNILO DLOUHO OČEKÁVANÉ
PUTOVÁNÍ NA HRAD ŠEMBER, KTERÉ SE VELMI VYDAŘILO A MĚLO VYSOKOU
ÚČAST. A PROTOŽE HISTORIK JAN PSOTA MOMENTÁLNĚ PRACUJE NA PUBLIKACI
O DOUBRAVČICÍCH, DOVOLILA JSEM SI POLOŽIT PÁR ZVÍDAVÝCH OTÁZEK I O NÍ
Jak se Vám v létě putovalo a líbí se Vám
Doubravčice?
Putovalo se příjemně, do strmých kopců méně
příjemně, ale návštěvníci poslouchali jako beránci.
Z Doubravčic mě nepřestávají udivovat krásy údolí
Šembery a především zřícenina stejnojmenného
hradu, která patří mezi pětici nejzamilovanějších
míst v regionu.
Ještě 5 minut před plánovaným odchodem bylo
před kapličkou jen 5 lidí a pak se náhle náves
zaplnila... Měl jste z účasti radost?
Ano, měl. V Doubravčicích jsem totiž ještě naučnou
vycházku neorganizoval a proto jsem s napětím
vyčkával, jaká bude účast – jestli bude zájem. Nakonec přišla třetina místních a dvě třetiny přespolních. Zájem byl obrovský.
Jaké byly nejčastější dotazy poutníků?
Jak si to všechno dokážete pamatovat? (dodává
se smíchem)
Jak dlouho Vám trvalo nachystat si a připravit
materiály na putování?
Budete možná překvapena, ale přípravy mi nezabraly téměř žádný čas. Protože jsem uprostřed
příprav a sepisování nové knihy o Doubravčicích,
mám řadu informací načtených a uložených v živé
paměti. Při vycházce jsem tak mohl sypat zajímavosti z patra, jak když bičem mrská. Jedinou přípravou byla výmalba znaků, ale i tu jsem měl hotovou
z loňského roku.
V Dolánkách jste nechal kolovat historickou
minci, můžete nám o ní něco povědět?
Šlo o stříbrný pražský groš z doby vlády krále Jana
Lucemburského, ražený v Kutné Hoře někdy v rozmezí let 1320–1340. Ostatně Janova choť Eliška
byla i první majitelkou Doubravčic.
Užil jste si přehlídku štítů s erby?
Přehlídka štítů, do níž jsme zapojili malé rytíře
a rytířky, byla úžasným nápadem. Na hrad se tak
vrátil po 600 letech symbolicky například znak min-

denského biskupa Dětřicha z Portic nebo cisterciáků z Klášterní Skalice, skutečných majitelů hradu
Šemberu. Takže dvojí hodnota nápadu.
Erby na štítech jsou úžasně propracované a jste
jejich autorem, jak jste se k nim dostal?
Je to složité. Některé erby jsou známy, ale jiné jsem
rekonstruoval podle dobových pečetí, jeden podle
starého misálu z 15. století a některé jen podle
středověkého textového popisu. Všechny se objeví
v nové knize, pro kterou jsem je primárně maloval.
Jak je možné, že chrlíte z hlavy letopočty, názvy
pánů i panství bez jediného zaváhání?
Mám částečně vypěstovanou fotografickou paměť.
Dalším aspektem je fakt, že se historií zabývám
denně, neustále pracuji s archivními prameny, odbornou literaturou a proto jsou pro mě data živá.
Momentálně pracujete na publikaci o Doubravčicích, kde všude bádáte a schraňujete podklady?
Největším pomocníkem jsou pro mě medievistické
edice z 18.-20. století, kde pátrám po přepisech
středověkých a novověkých listin, ale i po signaturách v pomocných příručkách a příručních knihovnách, které mě dovádějí k primárním pramenům
– listinám, které si objednám a přeložím.
Kolik času Vám publikace včetně pátrání po informacích zabere?
To je těžká otázka. Každá publikace se šije na míru
a každá má zcela jiné potřeby, rozsah a účel. Já
knihy většinou zpracovávám na zakázku, a to od
textů, drobné výmalby a získávání licencí, až po
zprostředkování sazby a tisku. Vytvoření populárně
naučné knihy mi zabere cca od 4 měsíců po 6 let.
Baví vás vaše práce?
Baví mě objevovat, střílet chyby, měnit dějiny a seznamovat s výsledky mé práce Českobrodsko.
Moc děkuji za rozhovor a nedočkavě se těším
na publikaci o naší obci...
– text a foto: Markéta Holá Mišková –
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Zleva doprava – rytíř
Kryštof s erbem pánů
z Landštejna, Jan
Psota moderující přehlídku štítů, rytíř Miky
s erbem Hájků
z Chrástu a rytíř Erik
s erbem Hohenvarterů z Gerlachsteinu

s kronikárem a publicistou
Janem Psotou z Hradešína

CHVÍLI PO OBĚDĚ DNE 14. ČERVENCE SE VE 14 HODIN
U KAPLIČKY SEŠLA VELKÁ SKUPINA POUTNÍKŮ NEJENOM Z DOUBRAVČIC. VŠICHNI JSME SE VELMI TĚŠILI NA
VYHLÁŠENÁ VYPRÁVĚNÍ JANA PSOTY O ZAJÍMAVÝCH
MÍSTECH PATŘÍCÍCH DO DOUBRAVČICKÉHO KATASTRU.
NA ZÁVĚR NÁS ČEKALA PŘEHLÍDKA ŠTÍTŮ S ERBY PÁNŮ
HRADU ŠEMBER I DOUBRAVČIC A OPÉKÁNÍ BUŘTŮ

Výlet na hrad Šember byl původně naplánován
o rok dříve i s přespáním na jeho troskách pod širákem pro menší skupinu. (Byli jsme zvědaví zda
spatříme čerta z pověstí vyhrávajícího na dudy).
Bohužel se tenkrát proti nám spikly živly a přihnala se velká bouřka a z důvodu bezpečnosti musela být akce odvolána. Letos nám počasí přálo, byl
krásný slunečný letní den.
Po uvítání u kapličky jsme vyrazili směrem k lomu.
Jan Psota byl v obležení a v dobré náladě odpovídal
na zvídavé dotazy týkající se historie Doubravčic
a okolí. Pokud dotazy utichly tak tahal další a další
velmi zajímavé informace jak kouzelník z klobouku.
Je neuvěřitelné, že si vše bez zápisníku a poznámek dokonale pamatuje i s letopočty. Cesta ubíhala

Druhé zastavení na místě bývalé
obce Dolánky, skupina stojí na místě
bývalé tvrze – opevněného sídla

rychle a další zastávka byla v místě bývalého lomu.
Po chvíli jsme vyrazili směrem k místu bývalé obce
Dolánky, která se v minulém století využívala i jako
cvičný terén pro budoucí archeology. Mohli jsme si
prohlédnout a osahat pražský groš ze 14. století.
Vyprávění o Dolánkách bylo velmi poutavé, byla to
ves patřící např. Hohenvarterům z Gerlachsteinu,
která si i razila vlastní mince! Protože čas běžel dál,
museli jsme vyrazit k Lichtenštejnskému kameni.
Skupina poutníků se v průběhu putování rozšiřovala o zvědavé turisty, houbaře, pejskaře a dokonce
se připojil i kůň se svým jezdcem. K odpočívadlu
pod Šemberem dorazilo zhruba 86 osob!!! (Děti se
nedaly přesně spočítat, pobíhaly tam a zpátky neuvěřitelnou rychlostí).

Účast všech, kteří se putování zúčastnili byla veliká. Kromě obyvatel Doubravčic a těch, kteří přímo vyhledávají
poutavé vyprávění Jana Psoty, dorazil kůň s jezdcem
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Noví pánové hradu Šember. Doufejme, že jejich vláda bude mírná,
rozvážná a k obyvatelstvu a přírodě příznivá, (autor erbů Jan Psota)
V báječné a uvolněné atmosféře jsme si dali
rovat výbušnou dětskou energii a zároveň poumalou přestávku a vyrazili vzhůru na hradiště
tavě vyprávět. Bohužel na původně avizovaný
Staré zámky, na jehož výspě stál ve 14. a 15.
rytířský turnaj nedošlo kvůli obavám ze zranění
století hrad Šember. Šplh do prudkého kopce
rozdivočelých rytířů a rytířek.
byl náročný, v suchu se půda drolila pod noPo přehlídce proběhlo malé tvoření - malování
hama a ujížděla. Na hradišti jsme si prohlédli
erbů s dětmi a současně i opékání buřtů na ohni.
terén a snažili si představit jak
Ti, kteří byli vytrvalí a vydrželi až
Pokud byste se chtěli
vypadalo v halštatsko-laténna úplný konec akce si vyslechli
ského době v 5. století př. n. l. o katastru Doubravčic do- povídání o pověstech a legena i v době slovanského osídlení zvědět ještě více, nenech- dách, které se týkají katastru
v 8. století. Bohužel z gotického
te si ujít knihu na které Doubravčic.
hradu Šember nezbylo vůbec Jan Psota právě pracuje
Bylo to vydařené odpoledne! Děnic, jen terénní vlny dávají tušit
kuji Janu Psotovi za skvělou
kde se nacházelo opevnění a klenuté sklepy.
akci, kterou organizoval nezištně ve svém volPak přišel čas na přehlídku štítů s vyobrazenýném čase, Evě Čečetkové za společnou výrobu
mi erby pánů vlastnící Staré (Pusté) zámky. Kluštítů, Janu Poledníkovi za tisk erbů na lepící folii
ci i holky se chopili erbů a se štíty hrdě pózovali
a panu starostovi Prknovi za dobré buřty a za půja naprosto se vžili do rolí rytířů a rytířek. Vládla
čení nože. A nejvíce ze všeho všem, kteří dorazili!!!
veselá nálada a Jan Psota dokázal skvěle ukočí- text a foto: Markéta Holá Mišková -

Znaky rodů na erbech děti inspirovaly
Společné opékání buřtů na závěr. Buřty, horčici
k tvorbě vlastních návrhů. Například pro rysí i chleba na vlastních zádech pro všechny donesl
a válečné království, duhové s jednorožci... a zdarma poskytl starosta Jaroslav Prkno
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AUTOKROSOVÝ MISTR REPUBLIKY
Z DOUBRAVČIC
JEDNÍM Z NAŠICH SOUSEDŮ JE
RADEK JORDÁK. TEN V LETOŠNÍM
ROCE OBHÁJIL LOŇSKÝ TITUL
MISTRA ČR V AUTOKROSU. ZEPTALI
JSME SE HO, CO HO K TOMUTO
SPORTU PŘIVEDLO, JAK A KDE
ZÁVODÍ A JAKOU MÁ PODPORU
RODINY.
Jak a v kolika letech jste se dostal k autokrosu, který je poměrně tradiční a úspěšnou
disciplínou českého motoristického sportu
i v rámci Evropy? Jezdíte od počátku v nejsilnější a nejrychlejší kubatuře?
Dostal jsem se k autokrosu v roce 2003 ve 21
letech, kdy jsem měl nehodu na motorce a nadále jsem nemohl pokračovat v disciplíně, které
jsem se věnoval – závodům na motorkách. Proto padlo rozhodnutí jezdit méně nebezpečný
sport, autokros.
ských závodech a sporadicky i na závodech
Mistrovství ČR. Na mistrovství ČR jsem začal
startovat kompletní šampionát v roce 2017,
kdy jsem udělal titul MČR a letos v roce 2018
jsem ho obhájil.

Jako hobby, kdy závody nespadají do mistrovství republiky, jsem jezdil cca tři roky. Mistrovství České republiky a Evropy jsem začal
jezdit v roce 2012 a 2013, kdy jsem v obou
sezonách získal titul Mistra ČR a Mistra zóny
Střední Evropy v divizi buggy 1600. Rok 2015
jsem pak vynechal z důvodu stavby nového
speciálu superbuggy pro nejsilnější divizi, ve
kterém jsem se poprvé svezl na konci sezony
v Poříčí nad Sázavou, kde jsem hned zvítězil.
Dále jsem pokračoval sezonou 2016 na evrop-

Které závodní tratě máte nejraději v ČR
a které jsou pro vás nejzajímavější v evropském šampionátu?
V rámci podniku Mistrovství ČR mám v oblibě tratě jako je Humpolec, Poříčí nad Sázavou
a samozřejmě pak Mekku autokrosu, kterou je
Nová Paka, která je krásná svým převýšením
a ne každý jezdec má na ni srdíčko. Evropské
trati jsou na takové úrovni, že na všech jezdím
rád, i když to někdy znamená ujet velké vzdálenosti do zemí, jako je Francie, Litva nebo Lotyšsko.
A na které trati jste historicky nejúspěšnější
a které vám v letošním roce pomohly k vítězství v mistrovství republiky?
Toto určitě nelze takto říct, protože jezdecká
konkurence je tak silná, že může zvítězit každý
bez ohledu, na jaké je to trati.
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V posledním závodě letošního ročníku šampionátu došlo také (a ne poprvé) k diskvalifikaci
jednoho ze soupeřů – Romana Keřky – za křižování tratě. Co byste k soupeřům, se kterými se pravidelně setkáváte, řekl obecně?
Poslední sezonu přibylo nesportovních kontaktů, které nebyly ze strany sportovních komisařů vůbec řešeny, a to vedlo k velmi napjaté
situaci v depu. V zákulisí, v depu, jinak obvykle panuje atmosféra přátelská, samozřejmě
pokud tedy nedojde k zmíněným nesportovním
atakům soupeřů, jako tomu bylo například na
mistrovství republiky v Sedlčanech, kde se
rozhodovalo o titulu Mistra České republiky.
Před závodem jsem měl spočítáno, že na obhajobu titulu mi stačí dojet šest míst za úřadujícím vicemistrem jezdcem Romanem Keřkou.
Bohužel ten předváděl již od prvních rozjížděk
nesportovní chování a z jeho strany docházelo po startu k bourání do mého speciálu, kdy
využíval toho, že jeho speciál váží o cca 300
kg více než můj. Toto nesportovní chování bylo
vyhodnoceno komisaři tak, že tento jezdec byl
vyloučen ze závodu černou vlajkou.
Mohl byste motoristickým fanouškům říci, s jakým speciálem závody momentálně jezdíte?
Momentálně závodím se speciálem od fir-

my Alfa Factory Racing Ladislava Hanáka. Je
poháněn motorem Volvo o obsahu 2 500 cm³,
který disponuje výkonem kolem 360 koní, váha
je 640 kg a má pohon 4 x 4.
Ve velké sportovní aktivitě je jistě podstatnou věcí také i podpora rodiny. Půjde v budoucnu váš syn ve vašich stopách?
Každého závodu se zúčastňuje pravidelně
moje maminka a Fanda Liška (můj děda) – v ČR
jezdí na každý můj závod. Pokud není moc zima
a bláto, pak mě doprovází manželka a syn Nicolas. Starší děti – Kristýna a Radek – nemají
k tomuto sportu žádný vztah, a tak doufám, že
atmosféra závodů uchvátí mého nejmladšího
syna, tříletého Nicolase, kterému jsem již pořídil
závodní speciál RB 160 s motorem Honda 160,
který se využívá i v sekačkách na trávu.
Jaký vztah máte k Doubravčicím?
K Doubravčicím i k Masojedům mám vřelý
vztah, protože jsem zde vyrůstal ve školních letech, mám zde spoustu kamarádů a známých,
a to byl jeden z důvodů, proč jsem si zde
postavil dům a trvale se usadil. Je tu dobré zázemí a obec jen kvete.
Kristýna Holubová
Foto: Autokrosar.cz
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CENTRUM
PRO RODINU
Milí Doubravčičtí,
školní rok už se nám rozběhl a s ním i kroužky a běžné aktivity našeho spolku. Co tedy nabízíme za volnočasové aktivity?
• Hernička pro rodiče s nejmenšími dětmi ve
Slunečné 72: každé 1. a 3. úterý a 2. a 4. čtvrtek
v měsíci od 10.15 (někdy čas a termín dle dohody s Kristýnou Holubovou).
• Výtvarné tvoření 1x za 14 dní v úterý v Klubu komunitního vzdělávání 14.30–16.30.
• Kroužek malého chovatele každou středu
14–14.45.
• Angličtina hrou s Evou každý čtvrtek 14.30–
15.30.
• Dramaťáček pod hlavičkou komunitní školy
vedou dívky z 5. a 4. třídy (samozřejmě pod dohledem dospělého :))) každý pátek cca 13.30–
14.30.
• Jóga pro dospělé ve čtvrtek 19.45–21.15
v MŠ Doubravka.
• Rodinné konstelace každý 2. týden v měsíci.
• výtvarné večery s Markétou Holou 1. pátek
v měsíci
V minulém zpravodaji jsme vás (vaše děti)
lákali na příměstské tábory, které jsou už
úspěšně za námi. Účast byla nad očekávání
vysoká a zpětná vazba od rodičů i dětí nadmíru pozitivní, moc tedy děkujeme všem, kteří
se na organizaci, programu, lektorování podíleli (lektorkám: Ditě, Marice, Zuzce, Markétě,
Elišce, Věrce, Jitce speciální dík za trpělivou

i kreativní práci s dětmi). V příštím roce počítáme opět s nabídkou minimálně dvou až tří
příměstských táborů.
A co plánujeme za akce pro veřejnost? Děkujeme našim členkám Martině a Petře, že se ujaly organizace letošní Mikulášské ve spolupráci
s obcí. Dokolečka se pustí jako tradičně do:
• cesty za světýlkem – 12. ročník lampionového průvodu (9.11.).
• vánočního jarmarku a rozsvícení stromečku
ve spolupráci s MŠ a obcí (1.12.).
• rozdávání Betlémského světla (těsně před
Vánoci u kapličky).

ZPRÁVY Z DĚTSKÉHO KLUBU
(projekt ESF):
• V prvním zářijovém týdnu proběhly dny otevřených dveří.
• k využívání služeb klubu se přihlásilo 17 rodičů s celkem 24 dětmi.
• v klubu jsou zaměstnány dvě hlavní vychovatelky na sdílený úvazek a jedna pomocná vychovatelka
• provoz klubu 13–18h
• v rámci zařízení klubu byla pořízena marký-
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za a v plánu je vybudování terasy, dále jsme nakoupili knihovnu, stoly, koše na tříděný odpad,
nějaké základní výtvarné potřeby a stolní hry,
objednány máme i hudební nástroje.

ZPRÁVY Z KOMUNITNÍ ŠKOLY:
• V září nastoupilo do komunitní školy 23 dětí
od 0. do 5. ročníku.
• Pro výuku využíváme tři prostory (třídy Slunečná, Duhová, U Vlastičky).
• V září si mladší děti zažily svůj první projekt na téma, které je každému z nich nejbližší;
starší děti si vyzkoušely techniky prezentování
a pak ostatním spolužákům představily fotodokumenty, brožury, lapbooky, myšlenkové mapy
a promítly video; projekt byl ukončen powerpointovými prezentacemi, které se děti učily sestavovat.
• V říjnu probíhá ve škole projekt 100 let České republiky.
• 14.10. se komunita rodičů i dětí sešla na akci
72 hodin dobrovolnictví, jejímž účelem je zvelebit okolí a udělat něco pro druhé. Letos jsme zasadili společně jabloň, uklidili lesík v okolí školy,
odstěhovali pohovku do herničky a úžasní tatínci
se pustili do budování základů terasy. Díky všem
za účast a pomoc, jste skvělí!
Linda Pačesová
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PŘÍMĚSTSKÝ

VÝTVARNÝ

TÁBOR

LETOS O PRÁZDNINÁCH V PROSTORÁCH
KOMUNITNÍ ŠKOLY DOKOLEČKA PROBĚHL JIŽ POTŘETÍ PŘÍMĚSTSKÝ VÝTVARNÝ
TÁBOR. LETOŠNÍM TÉMATEM BYL VESMÍR
Tábor se moc povedl, ba přímo skvěle vydařil.
Celý týden panovaly velmi horké a slunečné dny,
děti byly úžasně pozorné, s chutí společně poznávat vesmír a tvořit. Celý týden jsme všichni
tvořili a chrlili spousty nápadů, dětská energie
byla nevyčerpatelná a letos byly nevyčerpatelné i zdroje energie vedoucích – Lindy, Markéty,
Elišky, Věrky a Jitky. Obědy byly chutné a ranní
i odpolední svačinka plná ovoce a zeleniny.
Každé ráno jsme začínali projekcí naučného
videa s mimozemštánkem Paxem (zdroj ESA),
se kterým jsme se dotkli zajímavých témat o fungování vesmíru a poznatcích o něm. Po promítání jsme si v kroužku chvíli povídali o tom, co
budeme dělat, dohledávali odpovědi na zvídavé
otázky z encyklopedií a internetu a pak společně
odstartovali vesmírnou loď Discovery. Dopoledne probíhalo tvoření, po obědě Linda četla knihu
pro děti od letos zesnulého astrofyzika Stephena

Na slavnostní vernisáži děti představily
své výtvory v úhledných deskách, které
posloužily i jako rám
Hawkinga „Jirkův tajný klíč k vesmíru“. Po čtení
probíhalo tvoření a kutění až do odpoledních hodin, kdy si pro děti přijížděli rodiče.
Vyráběli jsme kosmické lodě z krabic v téměř
životní velikosti, vznikl i kvantový počítač na vytvoření okna do vesmíru. Děti si vyrobily modely
planet a meteoroidů, malovaly portrét podle živého modelu, malovaly akrylem na plátno, zkoušely si, co dělá klovatina s barvami, rozpouštění
barev do sebe, linoryt, výrobu mimozemšťanů
z krepáku a i plovoucí modelíny, akční malířství... Společně jsme objevovali spoustu technik
a výtvarných stylů. Velmi děkuji Lindě, že zajistila
všechny potřebné výtvarné potřeby, protože bez
nich bychom si toho nezkusili ani polovinu.
Byl to báječný týden plný tvůrčí energie a nálady a doufám, že se za rok sejdeme zase.
– Foto: Linda Pačesová,
text: Markéta Holá Mišková –
Akční
malba
v lesíku
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Do kosmických
raket z kartonu
se dalo i zalézt

Přetahování lanem,
neboli boj
meteoroidu
se sluneční
gravitací
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V NOVÉM, NOVÉ HŘIŠTĚ V DOHLEDNU?!
jich bezpečnost, tak na to, aby se na hřišti nic
neponičilo a nezůstal na něm nepořádek.
Horizont pořízení pořádného hřiště pro menší
i větší návštěvníky se též přiblížil! Obec pořídila pro tyto účely pozemek v blízkosti mateřské
školky Doubravka, mezi ulicemi Na Vysoké
mezi a Pod Vodárnou, další podrobnosti o učiněných a budoucích krocích se dočtete v úvodním slovu starosty.
Kristýna Holubová
O letních prázdninách přibyl na dětském hřišťátku před KD nový domeček vyrobený tesařem Láďou Turkem, který je autorem například
doubravčických autobusových čekáren. Domeček, pískoviště, lavičky i houpačku následně
hrstka dobrovolníků natřela, přišroubovala, či
doplnila nový písek dodaný Technickými službami Doubravčice. Všem moc děkujeme!
V provozu je také soukromé hřiště ve Šťastné ulici 300, které majitelé nabízejí k využívání
i veřejnosti, pochopitelně pod podmínkou, že
jej děti budou navštěvovat v doprovodu dospělých, kteří dohlédnou jak na své potomky a je-

HERNIČKA PRO NEJMENŠÍ
Připomínáme, že hernička pro nejmenší ve
Sluneční ulici je v letošním roce v provozu
vždy 1. a 3. týden v měsíci v úterý a 2. a 4.
týden v měsíci ve čtvrtek. Rámcově vždy od
10.30 do 11.45, tento čas se však může měnit dle přání maminek a dalších okolností. Aktuální informace o časech a programu, co se
bude v herničce vytvářet, naleznou zájemci
vždy předcházející pondělí večer na FB Události v Doubravčicích.

CO NABÍZÍME?

-

,
–

MŠ KLASICKÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU JE PŘÍSTUPNÁ VŠEM
DĚTEMVEVĚKUOD1ROKUDO7LET.KDĚTEMVNAŠÍTŘÍDĚ
PŘISTUPUJEME INDIVIDUÁLNĚ, PLNĚ SE JIM VĚNUJEME A
SNAŽÍME SE ZAJISTIT NEJEN JEJICH VŠESTRANNÝ ROZVOJ,
ALE TAKÉ PODCHYTIT A DÁLE ROZVÍJET JEJICH SPECIFICKÉ
DOVEDNOSTI A ZNALOSTI

WWW.MS-LEDNACEK.CZ, TEL.: 720 332 030
25
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 rodinnou atmosféru
 všestranný rozvoj dětí, podporu
jejich dovedností a vedení k samostatnosti a spolupráci s ostatními
 zkušenosti v oboru a prověřené
spolupracovníky a lektory
 zajímavé kurzy a jednorázové
aktivity
 zdravou a chutnou stravu
 nedávno zrekonstruované
prostory, zcela nově vybavené
 zdravé prostředí
 dětské hřiště, pohyb
 provoz celodenní (6:30-17:00 h),
celoroční, prázdninový
 možnost hodinového hlídání
nepřihlášených dětí se zapojením
do běžného programu
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PODNIKATELÉ V OBCI

PŘEDSTAVUJEME
PODNIKATELE V OBCI
TENTOKRÁT SI KRÁTCE POPOVÍDÁME
S BARBOROU JORDÁKOVOU,
KTERÁ SE ROZHODLA ROZŠÍŘIT
NABÍDKU SLUŽEB DOSTUPNÝCH
V DOUBRAVČICÍCH.

Kde salon najdeme a kdy bude otevřen?
Otevírat bych chtěla 19. 1. 2019, aspoň bude
datum pro budoucí klienty dobře zapamatovatelné. Už v době, kdy jsme stavěli naše bydlení, jsme se zakomponováním salonu počítali,
bude tedy přímo u nás v domě, v přízemí, se
samostatným vchodem. Bydlíme jen kousek od
Centra péče Doubrava, tak sem snad zákaznice
snadno cestu najdou. To, že budu salon provozovat doma bez nutnosti platit někomu nájem,
mi umožní nastavit dostupné ceny.
O zákazníky-klienty budeš pečovat sama?
Zatím ano, časem se uvidí, záleží na tom, jaký
bude o služby zájem.

Prozradíš nám, co za služby pro nás chystáš?
Půjde o klasickou pedikúru, pedikúru footlogix,
nehtovou modeláž (na rukou i nohou) včetně
možnosti zdobení, gel lak na přírodní nehty, japonskou manikúru P-Shine, depilaci voskem a
cukrovou pastou a parafínové zábaly. Občerstvení (káva, voda a podobně) je k procedurám
samozřejmostí.
O pedikúře footlogix jsem nikdy neslyšela, je
to nějaká novinka?
Dá se říct že ano. Je to medicinální pedikúra
bez použití skalpelu, která je vhodná i pro cukrovkáře. Jedná se o ucelenou péči, kdy krok
u mne v salonu doplňuje nezbytná domácí péče
stejnou řadou produktů, aby zákrok byl efektivní a měl smysl, tedy konkrétní problém byl
vyřešen.

Která ze služeb, co nabízíš, je ti obecně nejbližší, nebo která tě prostě nejvíce baví?
Záleží, na které „straně“ jsem. Pokud jsem klientkou já, určitě mám nejraději klasickou pedikúru, která pro mne znamená hodinu nerušené
relaxace. Čím déle procedura trvá, čím déle
o vás někdo pečuje, tím se mi to více líbí. Vypnu, odpočívám. Z pozice toho, kdo služby nabízí a pečuje o druhé, mohu říct, že dělám ráda
všechny procedury. Po rodičovské to bude příjemná změna moci se něčemu takto věnovat,
nemuset být stále ve střehu…
Zmínila jsi rodičovskou, co zákaznice s dětmi? Bude možnost si je vzít případně s sebou?
Určitě ano, pokusím se jim vyjít vstříc, už teď
s dětmi počítám. Budou si u mne moci třeba
kreslit, nebo hrát se stavebnicí. Ale na druhou

Jak tě napadlo otevřít si takovýto salon?
Po pravdě, přemýšlela jsem, ještě než se mi
narodil syn, opravdu dlouho o tom, čemu bych
se mohla věnovat. V minulosti to bylo prodlužování řas. Potřebovala jsem zvolit něco, abych
byla dostatečně flexibilní. Tím myslím, co do
nabídky služeb, tak především svého budoucího zaměstnání po rodičovské, abych si mohla
plánovat čas podle potřeb rodiny.
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PODNIKATELÉ V OBCI
Ano, do budoucna plánuji ještě služby rozšířit.
Jakým směrem ale bude prozatím tajemstvím.
Ještě se zeptám na tvůj vztah k Doubravčicím, jak se ti tu bydlí? Pokud vím, nežijete tu
dlouho…
Jsme tu zhruba dva roky, ale líbí se mi tu opravdu moc, mám to tu ráda – klid, les nadosah…

stranu, když bude zákaznice po očku sledovat
děti, nikdy si pořádně neodpočine a proceduru
si tolik neužije. Nebude to zkrátka ten správný
relax.

Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se salonu daří a tebe práce baví.
Já taky děkuji!
Kristýna Holubová

Barbora Jordáková
Klasická pedikúra • pedikúra footlogix
modeláž nehtů vč. zdobení • gel lak
japonská manikúra P-Shine
Depilace cukrovou pastou
depilace voskem • parafínové zábaly

Salon vypadá krásně, pomáhal ti někdo
s plánováním a realizací?
Vůbec, všechno jsem dělala sama, vymýšlela,
navrhovala i realizovala. Zkoušela jsem i více
variant, dokud jsem nebyla s výsledkem spokojená.
Dokonce i manžel viděl vše až hotové. Ale
pochvalu jsem dostala.

Šťastná ul. 300, Doubravčice
Tel: 730150731,
e-mail: jordakovabarbora@seznam.cz

A co budoucnost, máš nějaké plány a vize?

OTEVÍRÁME 19.1.2019!!!

Cukrářství

U Bártů
�

• DORTY •
• ZÁKUSKY •
• KÁVA •

Tel. 775 205 701
www.cukrarnaubartu.cz
27
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VE SVĚTLE A STÍNU
SKALICKÉHO KLÁŠTERA
Pokračování z minulého čísla
Redakce Doubravčického zpravodaje se
omlouvá za některé chyby v minulém vydání. Především patří omluva panu Janu Psotovi, jehož článek byl z kapacitních důvodů
s vědomím vedení obce zkrácen, čímž došlo
bohužel k několika chybám, článek nebyl podepsán a nebyla vzhledem k časovým důvodům zajištěna jeho autorizace. Autorizované
pokračování článku přinášíme v tomto čísle.
Za redakci DZ Hedvika Mojžíšová
Čtrnáct kilometrů na východ od Doubravčic
se v jedné vísce na Kolínsku dochovalo torzo
bohatě profilovaného deset metrů vysokého
gotického pilíře, který představuje jeden z dochovaných fragmentů kostela cisterciáckého
kláštera U milostné Panny Marie v Klášterní
Skalici. Kdyby tento pískovcový monument
mohl mluvit, dozajista by nás nechal nahlédnout do kapitoly nejstarších dějin Doubravčic.
Dějiny kláštera a Doubravčic spolu totiž úzce
souvisely, a proto se společně vydáme proti
toku času do poloviny 14. století.

Dětřich z Portic

a Štíhlicích, s opevněným místem řečeným lidově Burgstadil (slovanské hradiště u Doubravčic „Staré pusté zámky“). Jenže po tomto
prodeji se ozvali sousedé, leníci, rytíři Bohuněk
z Chrástu a jeho syn Lutold z Chrástu, kteří
měli s bývalým majitelem Janem z Náchoda
spor o hranice jejich vsí Štíhlice, dvora Lažany
(zvaný Nový Dvůr) a hranice, mezníky a pomezí
lesa Kozího Hřbetu (u Doubravčic), který patří
nyní klášteru. Proto se 27. října 1358 za účasti
13 sousedů, přátel a svědků vypravili na vlastní oči přesvědčit do terénu. Na místo dorazil
i sám Dětřich z Portic, který nakonec zjistil, že
Bohuněk i Lutolt z Chrástu drží 20 lánů a 7 jiter
kouřimské míry pozemků, tedy tolik, kolik jim

Zlatá bula u pergamenu Karla IV. k založení
kláštera (SOA Třeboň)

Důležitá je pro nás listina ze 12. března 1358,
kdy Jan z Kostelce a z Náchoda reagoval na
nutnost, potřebu a značný nedostatek dřeva
pro stavbu kláštera, a proto prodal opatovi Mikulášovi svůj manský les Kozí Hřbet (u Doubravčic) se dvěma lesníky sídlícími v Kozojedech

Model areálu cisterciáckého kláštera v Muzeu
Kouřimska v Kouřimi
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Klenební svorník z kláštera ve Skalici (okřídlený
býk) opuka 4. čtvrtina 14. století (Sbírky Národního muzea)

Klenební svorník z kláštera ve Skalici (anděl)
4. čtvrtina 14. století (Muzeum Kouřimska
v Kouřimi)

má patřit, a že místo ke stavbě hradu příhodné,
zvané „Hradiště na dole podle Kozího Hřbetu“,
je nepopíratelným majetkem kláštera. S tímto
resumé se Bohuněk i Lutold spokojil a mezi přítomnými se jmenují: Bohuněk z Chrástu, mistr
Verner z Ertmansdorfu, Ješek z Kostelce, Bohuslav Hájek z Tismic, Roštěk syn Hájka z Tismic, Mareš z Krásné Lípy a Pešek z Klučova.
Listina o vyřešeném sporu byla sepsána 27. října 1358 poblíž dvora Lažany.
K dalšímu rozšíření klášterních nemovitostí
došlo 16. června 1360, tentokrát se týká jmenovitě Doubravčic. Dětřich koupil od leníků
Jana z Masojed vesnice Masojedy a Doubravčice a od Lutolda Hájka z Chrástu vesnici Dolánky. Karel IV. zbavil tyto vesnice manských
závazků, čímž se tyto vesnice staly dědičným
majetkem kláštera. Opat i konvent kláštera na

zbořeninách slovanského hradiště u Doubravčic vystavěl středověký hrádek Šember a ve vsi
Dolánky postavil zcela nový dvorec pro obhospodařování polí.
Okolí Doubravčic vstupuje do povědomí
v souvislosti s klášterem ještě jednou. Mezi
sousedy vznikl totiž opět spor o les ležící
u Kozího Hřbetu a louky u téhož lesa položené u Dolanského mlýna. Klášter prohlašoval,
že se dotčená louka i les vztahují ke klášterem
koupenému Kozímu Hřbetu. To Bohuněk Hájek
z Tismic s Roštěkem z Tismic odmítali s tím, že
Kozím Hřbetem je míněn pouze vrch a pahorky
na svahu tohoto vrchu. Rozhodčím sporu se
stal Pešek z Klučova, který 3. srpna 1370 rozhodl, že dotčený les patří Hájkům proto, že se
pojmenování Kozí Hřbet vztahuje pouze na ostrožnu (vrchy a pahorky). Pokud by chtěl klášter
i nadále používat dotčené pozemky u Kozího
Hřbetu, musel by zaplatit Bohuňkovi 130 kop
grošů, což klášter akceptoval a zaplatil, což dokládá kvitance z 15. dubna 1371 sepsaná a dosvědčená v Českém Brodě.
Po husitské revoluci byl hrádek Šember po
roce 1421 zničen husity a Doubravčice s Dolánkami se ujal císař Zikmund, který tyto vesnice i se svými následovníky později zapisovali
věrným služebníkům jako zástavy, ale to je již
jiná kapitola.
Jan Psota

Bohatě profilovaný pilíř
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HRDINOVÉ Z DOUBRAVČIC
UPROSTŘED NÁVSI STOJÍ
PAMÁTNÍK, NESOUCÍ JMÉNA
14 DOUBRAVČICKÝCH OBĚTÍ
1. SVĚTOVÉ VÁLKY Z LET 1914–1918.
TATO JMÉNA DNES MÁLOKOMU
PROZRADÍ, KDE A DO JAKÉ RODINY
SE TITO LIDÉ NARODILI, KÝM SE
STALI, U JAKÉHO PLUKU SLOUŽILI,
BYLI RANĚNI, ZAJATI, NEBO
KDY A KDE PADLI? A CO TEPRVE
INFORMACE O TĚCH, KDO VÁLKU
PŘEŽIL A VRÁTIL SE DO OBCE? PO
NICH DNES NEZŮSTALO V OBCI ANI
TO ANONYMNÍ JMÉNO.
Národ se odívá do trikolory – symboliky českého lva, barvy jeho štítu a připojení Slovenska.
Máme k tomu důvod! 28. října 2018 totiž uplynulo 100 let od vzniku samostatné republiky.
Předcházela tomu přes čtyři roky trvající světová válka a na úplném začátku atentát na následníka trůnu Ferdinanda d‘Este a jeho manželku
Žofii Chotkovou, spáchaný 28. června 1914
srbskými teroristy v Sarajevu na území anektované Bosny. Císař František Josef I. obratem
vyzval své národy k mobilizaci, což vedlo k největšímu konfliktu v historii lidstva. Mobilizace
a měsíční přehlídky branců v českobrodském
hotelu „U Slunce“ (stál v místech 3. vlakového
nástupiště Český Brod) z našich obcí odváděly
bezpočet spoluobčanů, kteří nasazovali životy v boji za Rakousko-Uhersko. Před vstupem
na frontu si každý nejprve prošel výcvikovými
tábory pluků (pevnost Mladá Boleslav, Čáslav
aj.). Mnozí poté ze zajetí vstupovali do odboje
a československých legií, aby bojovali za samostatnou republiku. Někteří z nich za svou
vlast i obec položili oběť nejvyšší. Vzdejme jim
na tomto místě náležitou úctu a vzpomínku!
Kronika pana Salamánka, která by nám vnesla do problematiky 1. světové války světlo, je
ztracena a vzpomínky příbuzných a známých se
z živé paměti vytratily s odchodem posledního
pamětníka. Důsledkem popřevratového období
plného vlastenectví a euforie ze vzniku republiky bylo, že jsme za hrdiny považovali pouze

Památník v Doubravčicích

státotvorné legionáře, jejichž zásluhy o republiku jsou samozřejmě nesporné. V obcích se mezitím začaly stavět památníky zemřelým spoluobčanům, v Doubravčicích stojí od září 1921.
Ale co ti, kteří bojovali za Rakousko-Uhersko
a vyvázli s pouhým zraněním, nebo ti, které válka doživotně poznamenala na zdraví a odsoudila je k invaliditě. O těch se píše bílou křídou do
komína a neprávem se na ně zapomíná!
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S obcí Doubravčice jsem se rozhodl, že to
tak u příležitosti 100. narozenin republiky nenecháme. Rádi bychom vzpomenuli na všechny
bojovníky bez rozdílu. Tak jako v jiných obcích
regionu, tak i zde se mi na základě vytěžených
archiválií podařilo provést drobný průzkum,
díky jehož výsledkům můžeme alespoň částečně zrekonstruovat seznam bojovníků světové
války z Doubravčic. Rozsáhleji se každému bojovníkovi bude věnovat kapitola chystané publikace o obci, jejíž vydání plánujeme na rok 2019.
Pokud v seznamech zvýrazňuji popisné číslo, jedná se o rodáka, vysvětlivky: čp = popisné číslo; dpr = domobranecký prapor; dppl =
domobranecký pěší pluk; zppl = zeměbranecký
pěší pluk; ppl = pěší pluk; pl = pluk; pr = prapor; náhr = náhradní; set = setnina, rota; střpl =
střelecký pluk; čs = československý; RL / IL =
ruský / italský legionář). Výsledky pátrání předkládám zde:

Památník obětem války v Doubravčicích

Braniš Antonín * 26. 7. 1890 v čp. 57, desátník 11. set. 36. pp., 11. 11. 1914 nezvěstný, 26. 10. 1915 zajat v Petropavlovsk, oblast
Akmolinsk; Černý Antonín * 19. 2. 1886 v čp.
19, 4. hraničářský pr., 18. 12. 1914 nezvěstný,
† v Janině, Halič; Fousek Antonín * 12. 6. 1884

v čp. 37; Hrdlička Bohumil (RL) * 25. 3. 1885
v Masojedech, 3. set. 36. pp, zajat 20. 10. 1914
Jaroslav, přihlásil se v Samaře k legiím jako
svobodník 11. střpl., † 23. 12. 1920; Jíra Václav * 26. 8. 1898 v čp. 20; Karbulka František
* 2. 4. 1885 v čp. 34, zkomoleno na Karbolka;
Lacina Antonín * 10. 3. 1896 v čp. 24; Novák
Karel (RL) 16. 12. 1920 vyplatila družina čs.
legionářů 50 Kč pozůstalé Kateřině Novákové
z čp. 54; Pačes Antonín * 19. 11. 1889 v čp. 10,
4. set. 10. dppl., 31. 12. 1914 postřelen do levé
ruky, záložní nemocnice Mladá Boleslav, oženil
se 1. 3. 1919, † patrně 1919 na Slovensku; Pačes Jaroslav * 27. 8. 1887 v čp. 10; Pokorný
Václav * 24. 8. 1883 v čp. 4, 16. set. 94. ppl.,
29. 11. 1914 raněn; Rojík Jan údaje neznámy;
Stoklasa František * 6. 7. 1894 v čp. 1; Svoboda Josef * 15. 6. 1890 v čp. 3, 12. dppl.,
† 2. září 1914 Kraczów.
K těmto obětem se mi podařilo dohledat
pozapomenuté, kteří budou po dohodě s obcí
doplněni na památník: Černý Jan * 12. 4. 1887
v čp. 49, 10. zppl., † 8. 7. 1915 v Budapešti.
Bývalé kronikářce Mgr. Aleně Kvasničkové se
podařilo objevit místního učitele Navrátila Josefa, mobilizovaného 27. 7. 1914, který se nevrátil z ruského zajetí a na žádost manželky byl
prohlášen za mrtvého. Objevila také ruského le-

Rakouští důstojníci (Archiv Kristýna Holubová)
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Dopisnice Doubravčice z roku 1900 (Podlipanské muzeum Český Brod)

gionáře Matyse Josefa * 10. 3. 1888 v čp. 32,
nicméně ten odešel do války z Vrátkova a tam
je uveden i na památníku.

Světovou válku přežili
Uvádím 17 pozapomenutých bojovníků
Doubravčic (včetně pěti legionářů), kteří se
z války vrátili: Barták Josef (IL) * 24. 12. 1894
v čp. 24, 37. zppl., zajat 27. 3. 1916 v Gorice,
před 10. 9. 1918 se přihlásil do legií jako desátník k 35. ppl.; Braniš Josef (RL) * 9. 4. 1893
v čp. 26, 10. zppl., zajat 18. 12. 1914 v Ryglice,
v Jekatěrinoslavi se přihlásil do legií jako vojín
1. střpl.; Cetl Alois * 9. 4. 1887 v čp. 52, 8. set.
10. zppl., zraněn 13. 11. 1916; Ehrenberger Jaroslav * 1894, pochodová set. 36. ppl., zraněn
3. 4. 1915, postřelen do pravé ruky a ošetřován
v Záložní nemocnici ve Vídni; Fousek František
* 25. 10. 1888 v čp. 37, myslivec 3. set. 12. pr.
polních myslivců, raněný 2. 3. 1916; Hovorka
František * 1879, 1. záložní set. 10. zppl., zajat
21. 10. 1916 v ruském St. Kaachka, oblast Transkaspien; Hozman Josef (RL) * 29. 10. 1887
v čp. 35, 36. ppl., zajat 8. 11. 1914 v Tarnovu,
před 1. 11. 1918 se v Omsku přihlásil do legie
jako pracovník pracovního pr.; Chroust Josef

* 1877, 8. set. 12. dppl., zajat 22. 5. 1917 v Rusku; Kaftan Václav (RL) * 6. 1. 1877 v Dolních
Krutech, bytem zde, 12. dppl., přestoupil pod
36. ppl., zajat 24. 9. 1915 v Dubno, přihlásil se
1. 9. 1916 k legiím do záložního pr., přestoupil k 1. střpl.; Krčmář František * 18. 10. 1894
v čp. 11, 3. náhr. set. 10. zppl., zajat 20. 4. 1916
v ruském Potschinki, v oblasti Nischnij Nowgorood; Kroupa Bedřich * 1877, 12. dělostřelecký pr., zraněn 18. 7. 1918; Krucký Josef
* 1891, 5. set. 12. dppl., zraněn 28. 9. 1916;
Kupr František * 1895, 1. náhr. set. 33. zppl.,
zraněn 21. 12. 1915; Rada František, 1. set.
52. dpr., zraněn 13. 2. 1915; Stehlík František
* 28. 3. 1884 v čp. 24, jednoroční dobrovolník
7. set. 36. ppl., raněn 14. prosince 1914, postřelen do pravé ruky, ošetřován ve Spolkové
záložní nemocnici v klášteře Milosrdných sester (dříve Křížových) v Chebu, zajat 30. 12. 1916
v 2. náhr. set. 36. ppl. v ruském Kirsanowu, oblast Tambov; Šimek Václav * 9. 9. 1893 v čp.
16, 2. náhr. set. 10. zppl., zajat 15. 12. 1915
v ruské Pense; Vávra Alois (RL) * 10. 3. 1874
v čp. 22, 1. zppl., zajat 29. září 1915 v Kobylovce, přihlásil se před 4. 10. 1918 do legií jako
vojín čs. tábora pro Slovensko.
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DOUBRAVČICE V ZRCADLE DĚJIN
Vzpomínky Jaroslava Karbulky
Místní pamětník Jaroslav Karbulka u příležitosti
10. výročí republiky v roce 1928 zavzpomínal
na rok 1918 (edičně upraveno): Již v únoru 1918
se jednotliví vojáci na dovolené v Doubravčicích vyhýbali návratu na fronty. Zůstali doma
a do června 1918 jich tu bylo dvacet. Nežili
klidně, protože je stíhali četníci. U Masojed se
skrývali dva. Když dostali zprávu, že se blíží
četníci, nebo když je uviděli, uvědomili ostatní a ihned uprchli z obce do polí a po mezích
k lesu na Zámka. Jiného dne přišli četníci do
obce ve 4 hodiny ráno. Jedna paní je zahlédla
oknem, běžela kolem zahrad a budila vojáky.
V několika minutách nebylo v Doubravčicích
vojáka. Navlékli na sebe kalhoty, kabát, boty
drželi v podpaždí a utíkali k lesu. Za dvě hodiny
je přišly ženské uvědomit, že již četníci odešli,
a tak se šlo domů. Dalšího dne přišli četníci ve
4 hodiny odpoledne doprovázeni šesti Maďary.
Maďarští vojáci vykřikovali, že budou po dezertérech střílet. Ti ale opět utekli do lesa. Jen tři
z nich se schovali na Číhadle. Vojáci je spatřili
a podnikli na ně útok. Dezertéři však šťastně
doběhli do lesa za ostatními. Maďaři zalehli na
mezi a čekali, zda-li se některý dezertér objeví.
Doubravčičtí zůstali v lesích celou noc, a to až
do rána, kdy Maďaři odešli.

Československý válečný kříž 1939 (František
Nejedlý, Doubravčice)

Do obce došla zpráva o převratu 28. října
1918 v poledne. Z Českého Brodu přišel jeden
občan a vypravoval, že je konec války a máme
republiku. Někdo věřil, jiní ne. Odpoledne přišel
z města jiný občan a vypravoval totéž. Lidé byli
nadšeni, zvlášť vojáci – dezertéři. O půlnoci přijeli do obce tři muži z města, zamířili do hostince, kde probíhala taneční zábava. Strhli se zdi
obraz císaře Františka Josefa I. a Alžběty. Teď
teprve místní uvěřili, že je po válce. Druhý den
se slavil svátek. Posvícení se prodloužilo o sousedskou, při níž se slavil konec války. Vojáci se
vraceli z bojiště tak, jak se komu podařilo utéct.
Vypravovali o hrozných posledních dnech na
bojišti a o cestě domů.
Za nějaký čas se zasadily lípy Svobody. Při
slavnosti byl symbolicky „popraven“ císař Vilém. Asi za rok byl postaven pomník padlým.
Oslavy se zúčastnili i legionáři. U pomníku
promluvil popřevratový starosta František Macháček z Českého Brodu. Z nejvýznačnějších
událostí se v obci od převratu uskutečnila meliorace – odvodnění pozemků.

Oběť 2. světové války

Josef Braniš, pochovaný na hřbitově v Českém
Brodě

Mimo výčet bojovníků 1. světové války připojuji
také jméno objevené oběti 2. světové války, rodáka z Doubravčic: Nejedlý František, 15. 10.
1892 v čp. 59. V uznání vynikajících zásluh při
osvobozování Československé republiky byl
vyznamenán armádním generálem a ministrem
národní obrany Ludvíkem Svobodou 4. května
1948 Československým válečným křížem 1939
in memoriam.
Jan Psota
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VÝVĚSKA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

PŘIHLASTE NOVÉ
OBYVATELE DOUBRAVČIC!
Jak se již stalo tradicí, v lednu, či nejpozději
v únoru 2019 proběhne na sále KD vítání občánků, tedy dětí, které se narodily v období
mezi 1. 1. 2018 – 15. 1. 2019 a mají nejpozději
ke dni vítání zapsán trvalý pobyt v Doubravčicích. Formulář k přihlášení naleznete na webových stránkách obce. Více informací případně
můžete získat na adrese mistostarosta@
doubravcice.cz.
POZOR – uzávěrka přihlášek je 15.1.2019.

V poslední době se vlastníkům orné
půdy ozývají různé společnosti s nabídkou odkupu. Pokud potřebujete
pozemky odprodat za cenu, která vám
byla nabídnuta, zkontaktujte nejdříve
obec. Je lepší, když majetek zůstane
v obci, než aby s ním spekulovali jiní.

Obecní úřad nabízí k zakoupení plátěné
tašky z biobavlny s logem obce za cenu 100
Kč a pamětní mince vydané v souvislosti
s letošním výročím sta let české státnosti.
Mince jsou k dostání v mosazi (verze lesk/
patina) o průměru 48 mm a tloušťce 3 mm
za cenu 100 Kč. Tašky a mince lze zakoupit
v úředních hodinách v kanceláři OÚ.

SWAP/výměnný bazárek
proběhne v sobotu
24. 11. od 9 do 14 hodin v Kulturním domě
v Doubravčicích, Obecní 94
Přineste, co nevyužijete,
odneste, co se vám bude hodit a líbit.
Prosíme jen o kvalitní,
čisté a zachovalé věci.
Co zbyde, půjde na charitu.
Nemusí se jednat pouze o oblečení!
Naše krédo je: „Neplýtvejme, nevyhazujme
nic zbytečně, co nepotřebujeme my,
se může někomu hodit.“
Vstupné 30 Kč/rodina,
jiné poplatky se nevybírají
a za odnesené zboží se nic neplatí!

Kontakt: 605 415 434
Obec Doubravčice hledá novou
kronikářku, či kronikáře.
Šlo by o vedeni kroniky počínaje
rokem 2019.

UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Od 1. 1. 2019 dojde k výměně stávajících
PSÍCH ZNÁMEK za nové a bude vytvořen
podrobnější seznam (karta) psů přihlášených v obci.
S výměnou známek bude třeba doplnit
i rasu psa, číslo čipu, či tetování (bude-li ho
pes mít) a telefonní kontakt na majitele.
Z tohoto důvodu bude nezbytné vše řešit
osobně v kanceláři Obecního úřadu např.
v úředních hodinách, při hotovostní úhradě
poplatků za psa, či odpad, nebo po dohodě
i mimo úřední hodiny.
Výměna psích známek je bezplatná!!!

Vychází 3x ročně, vydavá obec Doubravčice, www.doubravcice.cz. Ev. č. MK ČR E 18702, IČ 0023536.
Náklad 600 ks, zdarma. Kontakt: hedvika.mojzisova@seznam.cz.
Výdejní místa: OÚ Doubravčice, Hospoda, Cukrárna U Bártů, Potraviny. Tisk Q POINT.
Grafická úprava Q point, Korunovační 29, 170 00 Praha 7, tel.: 602 311 885.
Technická redakce: Hedvika Mojžíšová.
Příští OZ č. 41 vyjde 1. 3. 2019 – uzávěrka 8. 2. 2019 (OZ pro období březen - květen).
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✔ Dovoz vody
✔ Odvoz odpadních vod
(jímky / fekál)

✔ Čištění čerpacích
(odpadních) jímek
✔ Tlakové čištění
kanalizace recyklačním
vozem Kaiser

Tomáš Rychta - Štíhlice

tel.: 604 414 916

VODA - PLYN
- TOPENÍ KANALIZACE
• STROJNÍ ČIŠTĚNÍ
KANALIZACE
• SVÁŘENÍ
PLAMENEM
Pavel Kouřimský
Doubravčice
K Jízdárně 289

tel. 608 713 164
35
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Srdečně Vás zveme na X.

NOVOROČNÍ

PLES

V sobotu 16. února 2019
od 19:30 hodin
v KD Doubravčice

Čeká na vás
bohatá tombola

K tanci a poslechu hraje skupina POHODA
36

Rezervace na tel.: 775 240 654 nebo potraviny Doubravčice. Vstupné 100 Kč
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