
 

Motto:
O mnohé věci se nepokusíme nikoliv proto, že jsou obtížné, ale obtížné jsou proto,   
že se o ně nepokusíme. Nikdy však není pozdě... 

Lucius Annaeus Seneca, římský filozof, dramatik, básník a politik (4 př. n. l. – 65 n.l.)
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Školní autobus
Provoz ranního školního autobusu z Doubravčic do Mukařova zůstává pro rodiče za 
nezměněných finančních podmínek. Smlouva však bude obnovována každým rokem. 

Naučná stezka Údolím Šembery
Slavnostní otevření, za poměrně 
velkého zájmu veřejnosti, nově 
vybudované naučné stezky 
proběhlo v sobotu 10. září 2011 
odhalením tabule umístěné před  
pivovarem v Českém Brodě.  Poté 
byla připravena prohlídka rekon-
struovaného pivovaru a následoval 
přesun renovovaným autobusem 
Škoda 706 RTO s unikátní vyhlíd-
kovou úpravou, patřící ČSAP Nym-
burk, na rozcestí Na Šembeře. 
Na louce se zájemci mohli na       
chvíli vznést  připoutaným baló-
nem, nebo se zapojit s dětmi do 
připravené soutěže a zamířit na hrad. 
Nová stezka vede z centra Českého Brodu proti proudu říčky Šembery (v Zahradách kříží zdejší 
naučnou stezku) až do prostoru hradiště a bývalého hradu Šember,  v katastru Doubravčic.  
Vytvořena byla ve spolupráci s naší obcí. Tématicky je stezka zaměřena na les  a na Šemberu, 
jednotlivé tabule jsou doplněny interaktivními prvky s otázkami pro děti. Délka trasy: 8 km.

Znak obce
Z jarního kola schvalování nově navrhovaných znaků byla naše žádost přesunuta (z důvodu 
velkého množství žádostí) do podzimního termínu. Dne 9. listopadu 2011 by se tedy měl     
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii vyjádřit k naší žádosti a zaslat nám vyrozumění o udělení 
symbolů.

Autobusová doprava
Obcím jsou v těchto dnech rozesílány návrhy nových jízdních řádů autobusových linek.                   
V případě naší obce by měla být s nástupem platnosti nového jízdního řádu (12.12.2011)  
např. linka na trase Český Brod - Mukařov rozšířena z osmi spojů v pracovní den na dvanáct. 
Nové jízdní řády budou k dispozici také na www.doubravcice.cz (Doprava).

Obecní knihovna
Od 01.11.2011 dochází ke změně v obsazení místa knihovnice. Paní Věra Ouzká, po ročním 
působení v této funkci, předává své místo Martině Pačesové a Petře Šimáňové z MŠ Ledňáček.  
Běžná otevírací doba knihovny bude zachována  tj. každé pondělí 16 - 18 h, navíc si mohou 
zájemci přijít knihy vyměnit i v době provozu MŠ Ledňáček. 
O časovém systému vyplácení roční odměny bude jednat zastupitelstvo obce.

Obecní knihovna - Doubravčice 94 (budova OÚ, 1. patro)
e-mail: knihovna@doubravcice.cz, www.doubravcice.cz (Služby a vybavenost)

tel. 605 878 825

 foto na titulu: let balónem v rámci akce otevření naučné stezky Údolím Šembery (louka u rozcestí Na Šembeře)

BlEskOVé ZPRÁVyINZERCE 
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: 1/1 A5 - 600,-Kč , 1/2 A5 - 300,-Kč, 1/4  A5 - 150,-Kč ; vč. DPH 
NOVĚ možnost barevné inzerce!

l	 Prodám kvalitní mikroskop polské výroby PZO Warszawa, s otočnou obrazovkou, 
otočná hlavice s výměnnými objektivy, zvětšení 6x/10x/45x/100x. Mikroskop má osvětlení 
obrazovky a spodní. Foto e-mailem. Cena: 3.000 Kč.  
Kontakt: petrkvasnicka@centrum.cz, tel. 604 264 412

l	 Prodám stereomikroskop Novex AP-7 (vhodný pro elektrotechnika nebo jako školní). 
Hlavice: binokulární, skloněná 45°, dioptrická korekce, nastavitelná mezioční vzdálenost, 
otočná. Okuláry: párové širokoúhlé okuláry WF 10× s očnicemi. Objektivy: dva páry objektivů 
1×/3× v rotačním nosiči. Zorné pole: 20/6,7 mm. Zvětšení: 10/30×, (maximální dosažitelné 
zvětšení 60×). Hrubé zaostřování: posuvem stereoskopické hlavice po sloupku a následné 
fixaci šroubem. Jemné zaostřování: pomocí pastorku s ozubnicí v rozmezí 40 mm. 
Stojan: z kovové slitiny tvoří současně stolek s pružinovými držáky a podložní destičkou bílá/
černá, transparentní. Osvětlení: vestavěné horní a spodní, žárovka 12 V/10 W. Napájení: 
transformátor 230 V. Cena : 1.500 Kč.  
Kontakt: petrkvasnicka@gmail.com, tel. 604 264 412

 
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 500 výtisků, distribuce na výdejní místa zdarma
Tisk: Tiskárna J. Průša Klučov

příští číslo vyjde v březnu 2012 (pro období březen - červen)

OBECNÍ ZPRAVODAJ

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

e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com 
popř. je odevzdejde na OÚ nebo do krámku -Potraviny.

Dotazy, návrhy a připomínky 
lze zaslat/odevzdat tamtéž.

(Uzávěrka  OZ číslo 20 bude 15.02.2011)

BROŽURA O OBCI  DOUBRAVČICE
PAMĚTNÍ MINCE

POHLEDNICE
vydané u příležitosti oslav 680 let  obce

jsou stále k zakoupení
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Prodej obecních pozemků

Obec Doubravčice nabízí k prodeji 11 z celkového počtu 14-ti pozemků v lokalitě Na Čihadle.  
Podle nově vzniklé ulice se celý projekt nazývá “Akátová”. 

 

Pozemky jsou v mírném jižním svahu  

o velikosti v rozmezí 800 - 865 m2.  

Prodejní cena je 1.690,- kč/m2. 

Součástí případné kupní smlouvy je i 
závazek obce vybudovat do konce listopa-
du 2011 veškeré sítě,  přípojky   sítí na jed-
notlivé pozemky, vodoměrné a kanalizační              
šachty, komunikace, chodníky veřejné 
osvětlení atd.  

Zároveň bude v lokalitě vysázena i veřejná 
zeleň. 

Pro potřeby budoucí občanské vybavenosti  
jsou zde vyčleněny dva samostatné pozemky.   
 
Kromě získání finančních prostředků na 
stavbu kanalizace a vodovodu má způsob             
realizace tohoto projektu i další účel.  

Do budoucna bude sloužit jako ukázkový 
příklad pro ty , kteří chtějí ze svých pozemků 
vytvářet stavební parcely.

Obecní úřad Doubravčice
Doubravčice 94, 282 01 Český Brod

e-mail: ou@doubravcice.cz 
www.doubravcice.cz

D  O  K  O  L  E  Č  K  A   -   centrum     pro     rodinu  

Zve Vás a Vaše milé děti na veselé divadelní představení 
divadélka Paleček o tom,

„Jak si rozmarná princezna Karolínka nečistila 
zoubky “.

Dne: 2.11.2011 od 16.00 hodin
Místo konání: centrum pro rodinu Dokolečka, Doubravčice 94

Předvede:  Divadélko „Paleček“ 

Hra je určená především předškolním dětem a také všem  dětem, 
které mají rády pohádky.( Pohádka je veselá činohra kombinovaná 
s maňásky a s písničkami pro děti.)

Těšíme se na Vás !!!

Hrají: Iv Boháčová Michaela Razimová.

WEBOVÉ STRÁNKY
OBCE

DOUBRAVČICE

inzerce

na titulní stránce webu
 s odkazem a popisem

cena 960,- Kč/12 měsíců

vhodné především pro firmy
a soukromníky 

s místní působností

OVOCE ZELENINA
KVĚTINY

SUDOVÉ VÍNO
ZEMINA

Vladimír BUDSKÝ
Mukařov

Pražská 110

Mukařov

tel. 323 660 105

mobil: 607 856 807
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kanalizace a vodovod
ZEPRIs
Dobrý den,
Opět se hlásím ze stavby 
inženýrských sítí ve vaší obci.

Jak jste jistě postřehli, s pokládkou 
řadů tlakové kanalizace zároveň   
realizujeme i vodovod. 
Začátkem léta totiž proběhlo 
výběrové  řízení na dodavatele 
vodovodu, které vyhrála firma       
Alstap. S ohledem na minimalizaci 
zhoršení životního prostředí v obci 
jsme se s touto firmou dohodli 
na spolupráci a v důsledku toho 
můžeme pokračovat ve stavbě 
kanalizace i v místech, která 
původně nebyla zahrnuta do první 
etapy realizace. 

V letním zpravodaji jsem sliboval 
dokončení první etapy  kanalizace 
do konce srpna. 
Vzhledem ke komplikacím se 
skalnatým podložím zejména              
v komunikaci KSÚS v centru obce a 
v lokalitě Jabloň nebylo možno real-
izovat vodovodní a kanalizační řady 
v silnici II. třídy řízenými podvrty     
a tím došlo k posunu dokončení          
I. etapy fakticky do poloviny října. 

Zároveň jsme zahájili práce na druhé etapě kanalizace v souběhu s realizovanými vodovodní-
mi řady, konkrétně řady u bytovek, v lokalitě Jabloň a u bývalého družstva. Ve stavbě budeme 
pokračovat i v údolí Lázného potoka a k prodloužení řadů dojde i v lokalitě Na Zámcích – 
konkrétně asi o 50 m. Vše směřujeme k tomu, aby do konce letošního roku byly dokončeny 
veškeré hlavní řady včetně propojení vodovodu do Štíhlic kvůli získání média pro provádění 
zkoušek kanalizace. 
V průběhu příštího roku osadíme na vodovod  dvě armaturní šachty – jednu vodoměrnou u 
Štíhlic, druhou – zajišťující redukci tlaku – naproti Obecnímu úřadu. 

V současné době řeší obec  stavbu  vodovodního přivaděče Kostelec – Kozojedy, který má      
posílit stávající přívod, neboť sousední obce podmiňují zprovoznění vodovodu v Doubravčicích  
touto investicí, která  nebyla zahrnuta do výběrového řízení na dodávku vodovodu. 
Pro funkci vodovodní soustavy v současné podobě totiž  plně postačují stávající přivaděče. 
Posílení přivaděče z Kostelce bude aktuální až po výstavbě satelitního městečka, které je  

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:                                  www.doubravcice.cz
  PRAVIDELNÝ PROGRAM CPR DOKOLEKA 

platný od ÍJNA 2011

DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PONDLÍ MŠ LEDÁEK *
VÝTVARNÉ TVOENÍ 1x msín 15-17

KURZY FLÉTNY - individuální výuka
ÚTERÝ

MŠ LEDÁEK  - flétna*
JÓGA S HANKOU 19.30-21.00

vždy 2.úterý v msíci

HERNA 15 – 17
STEDA MŠ LEDÁEK * možnost hraní deskových her

otevena v zimním období (listopad-duben) dle zájmu

KERAMICKÝ KROUŽEK 16.00 - 18.00   od3let
JÓGA PRO DTI 17.30 – 18.30   od 6let

TVRTEK MŠ LEDÁEK - keramika * JÓGA PRO DOSPLÉ 19.30 - 21.00
KERAMIKA PRO DOSPLÉ 19.00 - 22.00

vždy 2.tvrtek v msíci  (PROSÍME O TEL. POTVRZENÍ ÚASTI 605878825) 

PÁTEK MŠ LEDÁEK - plavání íjen až prosinec * TANENÍ PÍPRAVKA 14-14.45 (do 15.30 pokroilí)
píspvky na vstup: 

herna s programem                                                  20,-
tanení pípravka                                                800,-/pololetí jóga pro dti                                    jednotlivý vstup   50,-
flétna                                                                    80,-/lekce jóga pro dosplé                                                      30,-
keramický kroužek                                                   50,- výtvarné kurzy                                             vtšinou 50,-

*  více info na www.ms-lednacek.cz

HERNA 9.30 – 11.30 
Pro nejmenší. Program dle návštvnosti

AkTUAlITy DOkOlEČkA

    * TANEČNÍ PŘÍPRAVkA
        výuka zahájena 30.9., lekce budou probíhat vždy v pátek od 14.hodin 
       (pro začátečníky a děti předškolní do 14.45, pro starší až do 15.30). Neváhejte a přijďte       
       také mezi nás! Sháníme kluky i holčičky od cca 4 do cca 9 let – máme stále volná místa!
  
   * kurzy FléTNy
      s učitelem hudby – každé úterý odpoledne od 11.10., individuální výuka,      
ODPADÁ:
    * 26.10. odpolední herna – podzimní prázdniny
    * 27.10. keramika – podzimní prázdniny
    * 28.10. páteční tanečky – státní svátek

TRADIČNÍ JEDNORÁZOVé AkCE a výtvarné kurzy listopad-prosinec:
    * 2.11. od 16 hod DIVADÉLKO PALEČEK v CPR Dokolečka
    * 11.11. cesta za světýlkem – lampionový průvod
    * 21.11. výroba svíček nejen na adventní věnce
    * 26.11. výroba adventních věnců
    * v prosinci Mikulášská tentokrát v malém provedení, velkou akcí bude Vánoční show   
       – hlavní  pořadatel obec Doubravčice a o.s.Číhadlo
    * 9.12.  v 15.15 h vypouštění balonků na podporu českého Ježíška

CPR DOkOlEČkA              www.dokolecka.cz
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územním plánem navrženo v blízkosti stávajícího přivaděče v katastru Kostelce nad Černými  
Lesy. V neposlední řadě bude ke zprovoznění vodovodu ve vaší obci nutno vystrojit stav-
bu  vodojemu navrženou technologií, která bude zaručovat rovnoměrné zásobování všech 
připojených objektů pitnou vodou.
Všechny tyto a i jiné související problémy se snažíme ve spolupráci se zástupci Doubravčic 
dořešit tak, aby nejpozději začátkem roku 2013 tekla z vašich kohoutků pitná voda        
z veřejného vodovodu.

Asi nejpalčivějším tématem pro vás jsou vodovodní přípojky, potažmo podružné řady tlakové 
kanalizace s domovními čerpacími jímkami. 
Uvědomuji si, že v minulém zpravodaji  jsem uváděl jako  termín zahájení prací na přípojkách 
červenec. Podmínkou ale bylo vrácení smluv na soukromé části kanalizačních a posléze                
i vodovodních přípojek na obecní úřad. Do dnešního dne nejsou všechny smlouvy ze strany 
obyvatel uzavřené. 
Jelikož jsme se zavázali dodat 195 technologií domovních čerpacích jímek do letošního       
prosince, nemohli jsme už čekat a práce na přípojkách jsme zahájili v září tohoto roku. Postup 
jednotlivými částmi obce je přibližně stejný, jako když se budovaly hlavní řady. 

Rád bych touto cestou poděkoval vám, kdo jste obě smlouvy odevzdali obratem, a omluvil se 
za dlouhé čekání na realizaci. Společně můžeme poděkovat některým majitelům nemovitostí, 
kteří váhali a spekulovali tak dlouho, že nakonec třeba mít přípojku vůbec nebudou nebo si ji 
zaplatí celou sami.

Pro vás, kdo jste dosud neodevzdali jednu ze smluv, mám informaci: dokud neuzavřete s obcí 
smlouvu na obě přípojky, nebude realizována ani jedna. Výjimku tvoří objekty, u nichž byla 
navržena pouze vodovodní nebo pouze kanalizační přípojka. 

Jan Nový
Manažer projektu
ZEPRIS s.r.o.

AlsTAP
Firma Alstap vyhrála výběrové řízení na dodávku vodovodu ve vaší obci. S ohledem na Vaše 
životní prostředí jsme se rozhodli realizovat výstavbu ve spolupráci s firmou Zepris, která už 
v obci staví kanalizaci. I když je termín dokončení vodovodu smluvně stanoven na prosinec 
2012, bude rozhodující objem stavebních prací proveden do konce letošního roku. 

Jaroslav FORY
stavbyvedoucí
ALSTAP s.r.o.

Vodovod
V říjnu 2011 byla podepsána smlouva na čerpání dotace  z MZe, kde jsme získali 45% z celkové 
potřebné částky. Dalších 10% bude uvolněno od Středočeského kraje.

Začátkem příštího roku bude vypsáno výběrové řízení malého rozsahu pro stavbu vodovod-
ního přivaděče. Rozhodnuto bude na základě nabídky zde již působících firem Alstap s.r.o., 
Zepris a Neumann Mělník s.r.o.
T. Němec, místostarosta obce

MZ ČR - povinnost  připojení se na kanalizaci 
celé znění výkladu naleznete v odkazu Kanalizace na www.doubravcice.cz 

dovoz

VODY
odvoz

ODPADNÍCH 
VOD

(jímky/fekál)

Tomáš Rychta
tel. 604 414 916

OPRAVY
AUTOMATICKÝCH PRAČEK

zn. Whirlpool, Ignis, 

Philco a jiné.

Spolehlivost,

rychlé jednání.

J. Marek

Doubravčice 128

tel. 603 329 940

602 967 635
malby.zamostny@seznam.cz

malování interiérů
nátěry fasád
přípravné práce

Firma SICAR, spol. s r.o.,
s provozovnou v MASOJEDECH 

u Českého Brodu

hledá 

zaměstnance na pozici 
AUTOELEKTRIKÁŘE

pro zástavby sanitních vozidel

kontakt: p. Holák
 tel. 321 613 207
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Mateřská školka v Doubravčicích
V současné době se dokončuje       
I. etapa výstavby MŠ tj. hrubá 
stavba - zastřešená budova.      
Na II. etapu výstavby  bylo již 
zažádáno o dotaci, jejíž čerpání 
by bylo umožněno od února 
2012. Tato etapa představuje 
dokončení výstavby 1. třídy 
pro cca 24 dětí a zázemí včetně 
kuchyně a technologií.  
V té době již poběží výběrové 
řízení na dokončení stavby a 
současně   s tím i výběrové řízení 
na ředitele/ředitelku MŠ.

Při předpokládaném průběhu financování a stavebních prací je kolaudace plánována na srpen 
2012, zápis dětí na červenec  2012 a provoz školky by měl být zahájen v září 2012.
Další informace a fotodokumenci výstavby naleznete na internetových stránkách obce        
www.doubravcice.cz (Mateřská školka).

Obnova nevyhovujícího stavu sítě
Jak již zde ve zpravodaji bylo sděleno, nevyhovující stav sítě NN (špatný technický stav, špatné 
přenosové schopnosti vrchního vedení NN) si vyžádal rekonstrukci v celé obci. Termín prací byl 
investorem (ČEZ Distribuce a.s.) a dodavatelem (FABRICOM CZ, a.s.) nahlášen na 15.7.2011, 
ale vzhledem k technickým detailům došlo k posunu tohoto termínu na říjen 2011. 
V současné době tedy již rekonstrukce probíhá.  Dokončena bude na jaře 2012. 
Souběžně s touto akcí proběhne i výměna veřejného osvětlení - I. etapa; vítězem výběrového 
řízení na tuto činnost se stala společnost FYL Europe INC s.r.o. Výměna bude koordinována 
tak, aby nedošlo k přerušení funkčnosti veřejného osvětlení v obci. 
Většinově je nové osvětlení hrazeno z dotačních titulů, náklady na I. etapu jsou stanoveny v 
částce 3.900.000,-Kč.

A.s.A. - svoz odpadů
Jak jste mohli číst na webových stránkách obce, společnost A.S.A. spol. s.r.o. informovala          
v srpnu OÚ o zamýšleném navýšení ceny za svoz odpadů s platností od ledna 2012. Nyní zasla-
la upřesňující informace, ze kterých vyplývá, že  změna se nevyhne ani naší obci a to zhruba 
o 5% ročně. Důvodem navýšení částky je zdražení na úložné skládce Radim a dlouhodobě 
zvýšená cena pohonných hmot. Cena svozu  pro občany na rok 2012 proto bude projednána 
na příštím zasedání zastupitelstva obce (prosinec 2011). 

Nová sběrná místa - kontejnery
Během příštího roku dojde ke změně některých sběrných míst, na kterých jsou umístěny     
kontejnery na tříděný odpad.
Čihadla - kontejnery budou od vodojemu přemístěny dolů k čističce. Přístupová cesta bude 
upravena, pro kontejnery zbudováno místo,  prostor monitorován.
Zámka - kontejnery budou ve stejné lokalitě jen přesunuty na obecní pozemek, který bude 
zpevněn a upraven.
Dolánka - kontejner poblíž nové naučné stezky byl  na žádost lesní správy již stažen, nové 
místo bude projednáno zastupitelstvem co nejdříve.

 

Společnost   MyDvě   vám nabízí:  

*    profesionální vedení účetnictví a daňové evidence

*    kompletní zpracování mzdové agendy

*    individuální přístup ke klientům

*    zastupování před úřady i poradenství v dané oblasti

Garantujeme:

• kvalitní a včasné zpracování veškeré účetní agendy

• důvěrnost předávaných informací 

• profesionalitu 

• maximální vstřícnost

• neustálou komunikaci

Lucie Kvasničková     

tel: 603 811 780

lucie.kvasovka@gmail.com

http://mydve.webnode.cz/
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Těžba dřeva a vybudování svozové linky (přístupu) u Bušince
V současné době se řeší s obcí Masojedy kauza ohledně  loňského vybudování účelové cesty 
(svozové linky) z důvodu přístupu vlastníka (obec Masojedy) do svého lesa, který se se však 
nachází v katastrálním území obce Doubravčice. Masojedy tehdy cestu zrealizovaly na území 
Doubravčic bez jejich vědomí či svolení a současně také pokácely stromy patřící Doubravčicím. 
Se záležitostí byl mj. seznámem Odbor životního prostředí v č. Brodě. Masojedům tak zřejmě 
hrozí finanční postih z Odboru životního prostředí a stavebního.

Znečišťování lázného potoka v chatové osadě
Již v roce 2006 byla podána žádost týkající se sjednání nápravy  znečišťování Lázného potoka 
vypouštěním odpadních vod z obce Štíhlice a znečišťováním přítoku Lázného potoka z obce 
Žernovka. Žádostí se později začal zabývat Odbor životního prostředí v Říčanech. 
Ten konstatoval po  provedení vodoprávního dozoru v obci Štíhlice a po místním a ústním 
šetření, že z dešťové kanalizace svedené z obce Štíhlice a vyústěné do Lázného potoka 
skutečně dochází k vypouštění odpadních vod. To bylo ověřeno i odebráním kontrolního 
vzorku. Vlastníkem kanalizace byla obec Štíhlice, která slíbila provedení opatření k zamezení 
dalšího znečišťování vodního toku. Dostala  dostatečný čas pro zjednání nápravy, situace se 
však nezměnila. Obec nebyla pokutována a situace je však v současné době velmi podobná, 
neboť i nadále dochází stejným způsobem ke znečišťování Lázného potoka.
Tento stav povede zřejmě k dalšímu jednání a šetření v celé záležitosti.

Černé skládky
Problém černých skládek v obci a okolí je bohužel dlouhodobou záležitostí a nepříliš pěknou 
vizitkou obce a jejích obyvatel. Některá místa se podařilo vyčistit a upravit (Osyčiny), jiné 
černé skládky však vznikají 
i opakovaně. Skládkou lze 
nazvat i hromady posekané 
trávy, ořezaných větvích a 
další (nejen) biomateriál, 
který se však ve velkém 
množství hromadí na jed-
nom místě (lom pod Zámky). 
Poslední ze zaznamenaných 
“odložišť” vytvořil zatím ne-
známý vandal jen pár metrů 
od cesty na Osyčinách, kde 
vyložil vše nepotřebné po 
úklidu domácnosti (gauč, 
matrace, plasty, anténu, 
skříňky apod. - viz. foto).                            Zamyslete se - Vám se líbí takové okolí?

TJ sOkOl DOUBRAVČICE                                       www.sokoldoubravcice.cz

UPOZORNĚNÍ - kRÁDEŽE a VANDAlIsMUs v obci
V  poslední  době  se  v obci a okolí  rozmáhají  krádeže a vandalismu. Dochází nejen           
k drobným krádežím (např. kabelů) na pozemcích a stavbách soukromníků, ale nedávno 
byla opakovaně vykradena také např. zabezpečnená stavba mateřské školky. Škoda na 
stavebním materiálu, stropních stojkách a příslušenství dosáhla více než 300.000,-kč.
Obec  upozorňuje na tuto aktuální situaci a žádá obyvatele nejen o zabezpečení majetku, 
ale také o případnou spolupráci s Policíí ČR.

Mládežnický fotbal v Doubravčicích
Ve spolupráci s TJ Sokol Doubravčice a Číhadlo o.s.  byla zahájena činnost oddílu mládežnického 
fotbalu v Doubravčicích.  Zápis dětí sice proběhl již  13.08.2011, oddíl je však i nadále otevřen 
všem zájemcům ve věkové kategorii 5 - 13 let. První trénink  se konal v sobotu 20.8.2011.
Registrace oddílu mládežnického fotbalu je pod TJ Sokol Doubravčice, tréninky probíhají na 
hřišti TJ Sokol Doubravčice. Organizačně oddíl spravují Milan Jordák a Alena Kvasničková;    
spolupráce s TJ Sokol a trenérem probíhá na základě dohody. Sponzorské příspěvky  určené 
pro činnost oddílu jsou vedeny samostatně na zvláštním účtě. 
Trenér: Josef Veselý.  Potřeby na trénink: běžné gumotextilní kopačky, tepláky, mikina (oblečení 
dle počasí). Přítomnost rodičů na tréninku není vyžadována, doporučována je  jen u mladších 
dětí. Pitný režim pro děti je během tréninku zajištěn. Sportovní potřeby (kužely, branky, míče, 
dresy atd.) jsou financovány ze sponzorských příspěvků pro oddíl. 
Za každé dítě rodiče hradí pouze roční poplatek ve výši 500,-Kč (pro již přihlášené děti splatný 
do 30.10.2011). S poplatkem je potřeba odevzdat Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 
potvrzený dětským lékařem a s označením zdravotní pojišťovní (i v jiné formě, např. pro 
školu v přírodě, tábor, ale ne starší 12 měsíců, možno i kopii). Pro lepší komunikaci s rodiči 
přihlášených dětí prosíme o poskytnutí kontaktního telefonu a především platného e-mailu.

 TRéNINky 
probíhají pravidelně každou sobotu od 14:00 h na hřišti TJ sokol Doubravčice. 

Délka běžného tréninku  60 minut (vč. přestávky).
V zimním období budou děti pro trénink využívat sál kD.

Od jara 2011 budou tréninky dětí probíhat 2x týdně;
předběžně byla stanovena sTŘEDA 17:00 h a sOBOTA 14:00h.

sPONZOŘI - podzim 2011 
ARNOŠT s.r.o.      agentura AMFORA

kontakt: Alena Kvasničková, e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com, tel.: 603 189 732
www.sokoldoubravcice.cz



krátce ze zasedání zastupitelstva dne 17.10.2011
Za účasti zhruba 20 občanů obce zastupitelstvo odsouhlasilo na svém veřejném zasedání 
v sále KD mj. podání  žádostí Středočeskému kraji na a) II. etapu výstavby MŠ  b) I. etapu 
veřejného osvětlení.    
Odsouhlasilo také smlouvu na koordinaci konkursního - výběrového řízení na ředitelku MŠ.
Podstatnou informací je pravděpodobná změna v zimní údržbě obce - OÚ obdržel tři nabídky, 
jejich vyhodnocením byl pověřen zastupitel p. Hájek.

Poděkování starosty obce
Na závěr příspěvků za Obecní úřad mi dovolte připojit jedno poděkování pro několik osob, 
které by mohlo posloužit zároveň i jako povzbuzení do další činnosti. 
Byl jsem velmi rád, když jsem zaznamenal snahu o vznik oddílu dětského fotbalu v obci. 
Bohužel tato iniciativa nepřišla ze strany TJ Sokol Doubravčice, pro který se tito malí fotbalisté 
vychovávají.
Již dva měsíce se tedy mohou děti scházet na místním fotbalovém hřišti, kde trénují pod 
vedením pana Josefa Veselého a několika dalších dobrovolníků z řad rodičů. Všem patří 
poděkování za nadšení pro tuto činnost a hlavně za trpělivost s dětmi, jimž některým je teprve 
pět let a s fotbalovým míčem se právě seznamují.
K tréninkům a k samotnému náboru dětí by však nedošlo, nebýt iniciativy pana Milana     
Jordáka a místní kronikářky Aleny Kvasničkové. Díky nim se od sponzorů sešly peníze na                      
financování  sportovních potřeb, občerstvení pro děti  a dalších nutných plateb spojených             
s činností oddílu. 
Věřím, že současný zájem  všech dětí o fotbal, stejně jako jejich sportovní elán, jim vydrží co 
nejdéle a ti, po kterých jednou tyto děti nastoupí (budou-li mít kam), si konečně uvědomí,     
že fotbalová obec v Doubravčicích zde byla daleko dříve než oni.

J. Prkno
starosta obce

16.10.2011 úspěšně sehrál tým dětí TJ Sokol Doubravčice předzápas s  ABC Bráník Praha
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Dovolte mi, abych se cestou přes OZ vyjádřila k dění v obci DOUBRAVČICE! Nejdříve bych 
poděkovala VŠEM, kteří se podíleli na oslavě 680 let obce Doubravčice a výstavbě a též 
vysvěcení obecní kapličky!  Vzhledem k mému zdr. stavu jsem si “jenom” pozorně prohlédla 
výstavu dne 4. září t.r.! Pochopitelně děkuji všem těm, kteří doposud zachovali tak staré foto-
grafie, které ve  mně vyvolaly velké vzpomínky!!! 
Ano, do Doubravčic jezdím již přes 60 let (narodila se zde moje maminka). Pamatuji obec 
Doubravčice jako vesnici klidnou, hlavně s vlídnými (přátelskými) obyvateli! Absolutně 
nemám NIC proti výstavbě nových domů nebo chat, neboť VŠICHNI MAJITELÉ NEMOVITOSTÍ 
v Doubravčicích se podílejí veškerými svými poplatky na rozkvětu obce! Bohužel již nyní se 
nesetkávám (hlavně) s tím klidem, na který jsem byla zvyklá! 

Domnívám se, že převážně lidé (hlavně chataři, kteří zde mají již dlouho své nemovitosti) si 
sem  jezdí odpočinout, ať již jenom o své dovolené! Zmiňuji se zde  jen  o svých “ZÁŽITCÍCH” 
a pocitech. Upozornuji na VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSY, bez doprovodu majitele - mám fotografie, 
kdy pes přeskočil můj plot na pozemek! Také při procházkách se setkávám s volně pobíhajícími 
psy  (nejenom v lese)! Asi NIKOMU nemusím popisovat svoje pocity v daných okamžicích?
Vím o mnohých akcích ze strany   ZASTUPITELSTVA a proto nemohu pochopit (opravdu je mi 
smutno), že na některých místech LES SLOUŽI JAKO SKLÁDKA.
Na mé přístupové cestě  (která je mimochodem označena” SOUKROMÝ MAJETEK” ) se projíždějí 
závodní motorky - v minulosti to byly čtyřkolky-, ale i osobní vozidla,  vozidla houbařů a nebo 
vozidla, jejichž řidiči se teprve učí jezdit! Umožnila jsem na vlastní přístupové cestě přístup 
nejenom všem chodcům, ale i průjezd vozidel lesákům a myslivcům.
Momentálně jsou pole posekaná a tak se tolik moje cesta nevyužívá (jezdí se po poli), ale 
opravdu v okolí je ten klid narušován! Nakonec jsem se  o všem V MINULOSTI již  zmiňovala 
-nejenom osobně na veřejné schůzi, ale dokonce i písemně ! Pevně věřím, že se bude ZA-
STUPITELSTVO -pod vedením nového pana starosty, mojí stížností zabývat a budou zajištěna 
náležitá opatření! Ještě bych se chtěla zmínit o kontejnerech na odpad! Jsem také plátcem za 
odvoz odpadu. Přesto mnohokrát svůj odpad vezu s sebou domů, protože shledávám konte-
jnery plné a velká část odpadu je pohozena na zemi kolem kontejneru.

Nakonec bych se chtěla vyjádřit k příspěvku v OZ 18 - pana ING. R. HOLUBIČKY! Patří mu  velké 
moje poděkování za to, že svůj příspěvek napsal veřejně do OZ! Ve všem s ním souhlasím a 
jsem ráda, že se zde (v ZASTUPITELSTVU OBCE) jmenovitě zmíňil o panu HÁJKOVI! Domnívám 
se, že je zapotřebí, aby byl pan HÁJEK ve svých LIDSKÝCH názorech podpořen- hlavně ze strany 
chatařů! Osobně si myslím, že agitace o veřejných schuzích není zcela -pro všechny obyvatele 
Doubravčic- vyčerpána! Víte, ona veřejná VÝVĚSKA nebo  WEBOVÉ STRÁNKY OBCE (které 
NEjsou pro všechny obyvatele dostupné) asi nestačí k zajištění hojné učasti na veřejných 
schůzích!  
Nakonec mi dovolte, abych OZ (opravdu všem, kteří se podílejí  na jeho zpracování), ale i 
celému ZASTUPITELSTVU- především panu starostovi - popřála mnoho ÚSPĚCHŮ KDEKOLIV, 
KDYKOLIV a JAKÝCHKOLIV !!! 

Jsem s pozdravem Nina HÁNOVÁ

Pozn. Na schůzi zastupitelstva 17.10. t.r. mi bylo příslíbeno svolání veřejné schůze na léto 
příštího roku, na které budou moci  všichni přítomní vyslovit své připomínky a prosby k dění 
v obci.
pozn. Článek nevyjadřuje stanovisko OZ, jedná se o osobní názor autora.

k ZAMyŠlENÍ                                                                      příspěvek čtenáře                                    
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Program akcí  2011-2012

změna programu vyhrazena :o)

29.10.2011 POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
KD od 20 h

2.11.2011 DIVADÉLKO Paleček s pohádkou Jak si rozmarná princezna Karolínka nečistila 
zoubky
CPR Dokolečka, 16 h 

11.11.2011 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
před OÚ

21.11.2011 VÝROBA SVÍČEK na adventní věnce
CPR Dokolečka

26.11.2011 VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
CPR Dokolečka

9.12.2011 VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ na podporu českého Ježíška
před OÚ
CPR Dokolečka

20.12.2011 VÁNOČNÍ SHOW pro děti
KD od 17.30 h
pořádá agentura Amfora – Petr Salava, hosté M. Nesvadba, Jan Čenský

28.1.2012 IV. NOVOROČNÍ  PLES

18.2.2012 MASOPUSTNÍ REJ + MASOPUSTNÍ  ZÁBAVA
začátek REJE před OÚ
začátek TANEČNÍ ZÁBAVY od 19.00 h v sále KD

www.cihadlo.cz – www.dokolecka.cz – www.doubravcice.cz

www.doubravcice.cz

Pokojné vánoční svátky a vše nejlepší v roce 2012 !



1114

Zhruba rok probíhala samotná stavba kapličky, na které se drobnými pracemi podílelo na 
dvě desítky dobrovolníků. Největší a nejdůležitější část veškerých prací však vykonali pánové         
Václav Zámostný a Miroslav Pačes, kteří zároveň věnovali kapličce nový zvon (a nepočítaně 
svého volného času a energie).

Ozdobou interiéru kapličky je dřevěná socha Krista na kříži, kterou věnovala (a také kompletně 
zrestaurovala) paní Cíglerová. Obraz patrona sv. Jiří je proveden tiskem na plátno; originální 
fotografie byla pořízena v kostele v Libanonu (alena.k©2005). 

Vchodová mříž a kříž nad zvonem jsou práce kozojedského kováře p. Kohouta. Posledním 
doplňkem, který byl  instalován, byla pamětní deska se stručnými informacemi o kapli. Desku 
vytvořil dle návrhu rytec David Buřič z Kolína.  (pozn. placené práce)

Již na jaře 2011 bylo, v rámci oslav 680 let obce Doubravčice, zažádáno na Arcibiskupství 
pražském o schválení a vysvěcení nové kapličky.  Arcibiskupství se žádostí souhlasilo, doporučilo 
požehnání kaple a název kaple sv. Jiří s návazností na historické souvislosti (farní kostel sv. Jiří 
v Hradešíně). Slavnostní události se měl ujmout biskup pražské římskokatolické arcidiecéze 
Mons. Karel Herbs, který však z náhlých zdravotních důvodů musel účast odřeknout. Zastoupil 
ho  proto farář římskokatolické církve úvalské farnosti K. Lach. 
Požehnání kaple a mše se konalo v neděli 4. září  2011, za účasti téměř 200 přihlížejících.
Alena Kvasničková, kronikářka obce Doubravčice

Obecní kaplička - shrnutí 

květen 2009 Podání oznámení o konání veřejné sbírky pro kapličku. 
červen 2009 Z archivu získány informace: Původně byla navržena výstavba dřevěné 

zvoničky, zastupitelstvo  tvšak rozhodlo r. 1922 o výstavbě zděné kapličky. 
Byla podána  žádost do Kostelce ke svolení s ulomením potřebného kamene. 
Pan J. Kopecný jel do Prahy pro zvon. Občan Moravec z Vrátkova nabídl 
stavbu za 2000 Kč. 
Vzhledem k ceně bylo však rozhodnuto postavit kapličku z cihel. Cihly zdar-
ma slíbil občan Hájek, písek občan Cetl a vápno Jan Lacina. Zdarma postavit 
kapličku se uvolili Hanzl, Kopecký, Novák, Pokorný a jiní.

září 2009 Vytváří se vizualizace kapličky, probíhá veřejná sbírka.
prosinec 2009 Veřejná sbírka pro kapličku ukončena, vybráno 4.013,-Kč.

duben 2010 Konalo se sekání sponzorů a dobrovolníků, probíhá zaměření plochy (geo-
detické podklady M. Pačes), zpracovává se výkaz materiálů a rozpočet.

květen 2010 Proběhlo setkání na návsi v místě stavby, rozhodlo se o konečném umístění 
stavby (projektová část M. Kvasnička). Podána Źádost o územní souhlas se 
stavbou na stavební odbor v Č. Brodě.

červen 2010 Získán Územní souhlas se stavbou. Provedeno vytýčení stavby (zemní 
práce minibagrem CAT - Luboš Šebek).
10.06.2010 proběhlo zahájení stavby za účasti krzysztofa lacha, faráře 
římskokatolické církve úvalské farnosti.

červenec 2010 Zhotovení základové desky a osazení žulového kamenného soklu.
srpen 2010 Dokončení zdí kaple včetně klenby.

září 2010 8. září - hrubá stavba.
říjen 2010 Osazení krovu, firma Rajm Čáslav věnovala střešní krytinu.

listopad 2010 Hrubá venkovní fasáda.
duben 2011 Dokončení vnitřní a venkovní fasády, zavěšení věnovaného zvonu.
květen 2011 Připravena vchodová mříž.  Provedena vnitřní výmalba.
červen 2011 Položeny půdovky, rozhrnuta zemina, oseta tráva.

červenec 2011 Vybaven interiér kaple - kříž a Kristus,  obraz sv. Jiří,  oltářní deska.
září 2011 04.09.2011 proběhlo požehnání kapličky a  venkovní mše za účasti        

krzysztofa lacha, faráře římskokatolické církve úvalské farnosti. 

bližší info a fotogalerie: www.doubravcice.cz
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p. Václav Zámostný    (zednické práce, zvon)
manželé Pačesovi čp. 43   (zvon, geodetické práce, materiál, zednické práce)
p. Tomáš Němec čp. 121   (materiál)
manželé Pačesovi čp. 165   (materiál - štěrkopísek)
manželé Hladíkovi čp. 186   (materiál, pomocné práce)
pí D. Hromádková čp. 5   (materiál - půdovky, návrh mříže)
pí Irma Rajmová, Čáslav    (materiál - střešní krytina)
pí Milena Tisoňová, Kolín   (materiál)
p. Miloslav Kvasnička čp. 123   (projekt a podklady ke st. povolení, zednické práce)
p. Miloslav Kvasnička st., Nevratice   (zednické práce)
p. M. Pastorek čp. 69   (materiál, zajištění práce)
p. Jaroslav Kroupa čp.3   (materiál)
p. Luboš Šebek čp. 182   (zemní práce minirýpadlem)
p. Jaroslav Nedoma čp. 32   (materiál - cihly)
p. Mirek Holec čp. 50   (pomocné práce)
manželé Bortlíkovi  chata 0133   (žulový kámen, pomocné práce)
manželé Olmrovi čp. 22   (elektrika)
pí M. Rastegarnia čp. 20    (elektrika)
pí M. Kočišová čp. 25    (materiál - cihly)
pí M. Strnadová čp. 110   (materiál)
p. Z. Chroust ev.č. 82    (oltářní deska)
p. Oldřich Zámostný    (malířské práce)
manželé Cíglerovi čp. 21   (Kristus, restaurátorské práce)
p. Milan Jordák    (zemina pro  konečné úpravy)
pí Monika Čechová   (materiál)

obec Doubravčice        (pozemek, morální podpora:-)
Zepris      (materiál, zajištění práce)
Čihadlo o.s.            (materiál)
restaurace Čabuzi - hostinský M. Navrátil        (voda, elektrika, pitný režim:o) a obědy)
Potraviny M. Prknová    (materiál, zajištění práce)
Střechy Rajm Čáslav     (materiál)
cukrárna U Bártů          (materiál, zajištění práce)
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PODĚkOVÁNÍ 
náleží všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří přispěli k tomu, 

že obec Doubravčice má opět svoji kapličku!

Číhadlo o.s.
www.cihadlo.cz

střechy Josef Rajm - Čáslav
pokrývačské, klempířské a tesařské práce

www.strechyrajm.cz

zemní práce minirýpadlem 
a smykovým nakladačem, doprava

Luboš Šebek
www.zemnipracesebek.cz

restaurace Čabuzi
Martin Navrátil, Doubravčice

PO - NE 10 - 21 h 

Oldřich Zámostný
602 967 635

malby.zamostny@seznam.cz

Potraviny
Monika Prknová, Doubravčice

PO - SO  6- 13 h 

cukrárna U Bártů
domácí výroba

 a prodej zákusků a dortů
www.cukrarnaubartu.cz

mimořádné poděkování starosty obce
Václav Zámostný - zednický mistr

Miroslav Pačes - geodet
Alena Kvasničková - kronikářka obce Náves s hospodou a školou zhruba v roce 1900 - zcela vlevo krytá dřevěná zvonička 

(výřez z pohlednice)


