PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ
posledních 3 pozemků

cena 1 290,- Kč / m 2

LOKALITA NA ČIHADLECH - DOUBRAVČICE
- komunikace
- zasíťování, přípojky
- veřejné osvětlení
- zeleň

číslo 25 ročník V.
období listopad 2013 - únor 2014

DOUBRAVČICE

OBECNÍ ZPRAVODAJ
Z obsahu: OBNOVY PO ZÁPLAVÁCH 2013 - DLUHY ZA STOČNÉ - NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI VODAMI
MATEŘSKÁ ŠKOLA - REKONSTRUKCE KD - KINO ČESKÝ BROD - KOMIKS: POVĚST Z MUKAŘOVSKA

P.F. 2014
Vše nejlepší v roce budoucím!

http://pozemky.doubravcice.cz
UPOZORNĚNÍ PRO KUPUJÍCÍ
Realitní kanceláře a prodejci nabízejí v lokalitě Doubravčic na prodej stavební pozemky.
Velmi často se jedná o mylný údaj, ve skutečnos jen několik pozemků, které jsou v současné
době uvedeny v nabídkách např. na internetu jsou opravdu stavební parcely!
Před případnou koupí si ve vlastním zájmu dobře ověřte skutečný stav pozemku.

AUTODOPRAVA . KONTEJNERY
PETR ŠERMAUER

775 146 400



přistavení kontejnerů (3-11 m 3 )
odvoz odpadu a sutí
doprava štěrku, písku, betonových směsí, kačírku,
stavebních materiálů
přeprava stavebních strojů
odtah vozidel
práce smykovým nakladačem Caterpillar “bobík”
P. Šermauer, Tismice 94, 282 01 Český Brod IČO: 87212692, DIČ: 8211030773
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OÚ DOUBRAVČICE, Doubravčice 94, 282 01 Český Brod
PO 9 - 10.30 h
PÁ 17 - 19 h
tel.: 321 - 677 901, e-mail: ou@doubravcice.cz, www.doubravcice.cz

23.10.2013 21:43:55

H O S P O D A

V PÁTEK 15.11.2013

DOUBRAVČICE

OD 17:30 HODIN

TEPLÁ JÍDLA
DOPOLEDNÍ SVAČINY
NEKUŘÁCKÝ SALONEK
ZAHRÁDKA

CESTA ZA SVđTÝLKEM
7. ROÿNÍK LAMPIONOVÉHO PRĩVODU
SRAZ: U OBECNÍHO ÚġADU

OTEVŘENO DENNĚ

•

SHROMÁČđNÍ, PRODEJ A PġÍPRAVA LAMPIONĩ
OD 17:00 DO 17:30
Prosíme, pĢijčte vĀas, aby mohl prĪvod vyrazit opravdu naĀas!

•

V MÍSTđ
STARTU
PRODEJ
LAMPIONĩ
(hĪlky, svíĀky, svítící tyĀinky)
Take nemusíte s sebou nic nosit, staĀí pĢijít!

•

A

PġÍSLUENSTVÍ

DOUBRAVČICE 94

V 17:30 VYRAZÍ PRĩVOD NA TRASU  víceménĒ mimo hlavní silnici,
vhodné i pro malé dĒti

Nebude chybĒt nĒco teplého na zahĢátí,
a opĒt poletí k nebi lampiony pĢání.
CO S SEBOU: dobrou náladu a teplé obleĀení
VSTUPNÉ: pĢíspĒvek 10,-KĀ na lampion pĢání
PrĪvod bude zakonĀen u fotbalového hĢitĒ, kde na vás bude Āekat Āajík,
svaĢáĀek, nĒjaká dobrota. V pĢípadĒ nepĢíznĒ poĀasí (nepĢetritý déĨ) bude
prĪvod pĢesunut na jiný termín, sledujte, prosím webové stránky a nástĒnku.
TĒíme se na vás!

CENTRUM PRO RODINU

OZ 25.indd 2

DOKOLEÿKA

Pozemky v lokalitě Pod Čihadly
61 pozemků určených pro výstavbu rodinných domů
V současné době již probíhá další etapa výstavby, při níž jsou již zpevňovány a
budovány komunikace.

23.10.2013 21:44:02

INZERCE

Inzerce řádková je pro občany zdarma, stejně tak oznámení, gratulace a kulturní akce. Firemní
inzerce je placená. Odmítnuta bude inzerce nee cká, v rozporu s dobrými mravy; zjevně klamavá
či v nesouladu s obchodními zvyklostmi, poškozující práva nebo chráněné zájmy jiné osoby.
Tyto ceny jsou platné od 15.6.2012.
Inzerce kontakt: alena.kvasnickova@gmail.com; OÚ Doubravčice čp. 94 (kancelář)
Ceník čb inzerce: 1/1 A5 - 720,-Kč , 1/2 A5 - 360,-Kč, 1/4 A5 - 180,-Kč ; vč. DPH
Ceník barevné inzerce: 1/1 A5 - 1440,-Kč, 1/2 A5 - 720,-Kč, 1/4 A5 - 360,-Kč; vč. DPH
Upozornění pro inzerenty:
Od vydání OZ č. 25 (včetně) je každý inzerát nezaslaný v tiskové předloze zpoplatněn
paušální částkou 100,- Kč za zpracování.
Případně lze domluvit další grafické práce za zvýhodněných podmínek.

OPRAVY

dovoz

AUTOMATICKÝCH

VODY

PRAČEK
zn. Whirlpool, Ignis,
Philco a jiné.
Spolehlivost,
rychlé jednání.
J. Marek
Doubravčice 128
tel. 603 329 940

odvoz
ODPADNÍCH VOD
(jímky/fekál)
Tomáš Rychta
Štíhlice

tel. 604 414 916

OBECNÍ ZPRAVODA J OBCE DOUBRAVČICE
Vychází 3x ročně, vydavá obec Doubravčice, www.doubravcice.cz. Ev. č. MK ČR E 18702, IČ 00235369.
Náklad 500 ks, zdarma. Kontakt A. Kvasničková, alena.kvasnickova@gmail.com, tel.: 739 198 491.
Výdejní místa - OÚ Doubravčice, Hospoda, restaurace Čabuzi, Cukrárna U Bártů, Potraviny.
Tisk TISKÁRNA JAN PRŮŠA Klučov. Grafická úprava a foto A. Kvasničková (není-li u fota uvedeno jinak).
 OZ č. 26 vyjde 1. března 2014 (pro období březen - červen 2014) 
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Kino Český Brod
Když v červnu letošního roku kino v Českém Brodě
ukončilo svou činnost, bylo o jeho dalším osudu již dávno rozhodnuto. Mělo projít rekonstrukcí, modernizací a
to vše během léta. Podařilo se. Od října kino v Českém
Brodě opět funguje. Konaly se zde již koncerty kapel
Neřež TRIO, Blue Eﬀectu, vystoupila zde taneční skupina Raspu n... Program na další období se připravuje,
na vánoce by zde měl zaznít sváteční koncert Spirituál
Kvintetu, v příš m roce má přijet Radúza, divadlo Sklep
nebo astrofyzig Jiří Grygar.

Připomínka - ŘP
Veškeré řidičské průkazy vydané v době od 1. 1. 2001
do 30. 4. 2004 máte ze zákona povinnost vyměnit
nejpozději do 31. 12. 2013!
Informace obdržíte na tel. 321 612 195, evidence
řidičských průkazů, MěÚ Český Brod.

Uzavírka mostu v Tismicích

Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, inzerátu či informace ve společenské rubrice v příš m
čísle OZ, zašlete své podklady na e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com popř. je odevzdejde na OÚ
nebo do Potravin. Dotazy, návrhy a připomínky lze zaslat/dát tamtéž.
Uzávěrka OZ č. 26 je 15.02.2014 
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BLESKOVÉ ZPRÁVY

Obec Tismice se znovu odvolává a urguje situaci v obci,
vzniklou uzavřením místního mostu. Ta již trvá od ledna
2013. Starostka v otevřeném dopise www. smice.cz/
udalos -v-obci-a-okoli/aktuality/? show=152#msg152
upozorňuje na okolnos , související s uzavírkou a
narušující dlouhodobě nega vně život obyvatel obce:
rozdělení vsi na dvě poloviny, nemožnost průjezdu
vozidel, zásobování, svozu odpadu, zimního posypu,
přerušení trasy autobusové linky, omezení činnos
firem a živnostníků atd.

Adventní průvod světýlek
Tradiční průvod s lampiony, kterým se vítá v Českém
Brodě příchod adventního období a rozsvěcí se vánoční
strom na náměs před kostelem se letos koná v neděli
1. prosince.
Pořádá: O.s. Leccos společně s o.s. Magráta, Orchestrem
Vox Bohemica a Městem Český Brod a jeho ICM.

Hasiči v Mukařově
Středočeská TFA liga (soutěž v hasičském silovém
víceboji) se konala v sobotu 19.10.2013 v Mukařově
v areálu Základní školy. A jaké disciplíny byly na programu? Roztažení B hadic, smotání hadic, proběhnu
pneuma k, přeskok bariery, přenesení barelů slalomem, převalení pneuma ky, hummer box, přenesení
břemene. Vše s dýchacím přístrojem jako zátěží bez
použi masky. Soutěž má dvě kategorie: muži a ženy.
Ženy měly trať úměrně přizpůsobenou.
Foto na tulu: Podzimní práce - náves v Doubravčicích - Mateřská
škola Doubravka v říjnu 2013

NA ÚVOD...
Když jsem se před pár dny ráno
podíval z okna, tak jsem konečně
pochopil že tu máme nekompromisně
podzim.
Tráva ojíněná, k sousedům přes mlhu
nedohlédneš a auto... škoda mluvit.
Námraza na skle je prostě potvora!
Ale i podzim umí být krásný, chce to
jen najít jeho krásné okamžiky a užít
si ho.
Až budete číst tyto řádky, budeme
mít po volbách. Po těch předčasných,
které jsou jednou z možnos demokra ckého zřízení. Doufám, že
jste se všichni byli podívat - při této
příležitos - jak to vypadá v nově
zařízené a zrekonstruované kanceláři
našeho úřadu.
Tento podzim si příliš neužijete
přátelského poklábosení v rámci kulturních akcí v obci, neboť na konci
září jsme předali náš kulturní stánek
k rekonstrukci. Konečně! Zaslouží
si to! Sloužil nám přes 60 let... a
sloužit ještě mnoho let bude. Tradiční
Novoroční ples v lednu 2014 ještě
zřejmě neuskutečníme, ale budeme
se snažit, abyste nepřišli o oblíbenou
večerní Masopustní zábavu.
A protože tu mám ještě odstaveček
volného, pro mne vyčleněného prostoru, zkusím poněkud zaagitovat:
Vážení, máte-li pocit, že se v naší
obci zrovna nic neděje, nebo konané
akce nejsou pro Vás zajímavé, přijďte
s vlastní inicia vou či návrhem.
Dejte dohromady známé, kamarády
a uskutečněte svůj nápad. Budeme
Vám nápomocni jak jen to půjde.
Poskytneme místo na webu obce, ve
zpravodaji, na obecních nástěnkách.
Po znovuotevření KD nabídneme jeho
prostory, některé akce můžeme po
domluvě podpořit i finančně.
Krásný podzim a vše nejlepší
do nadcházející roku 2014 všem
obyvatelům Doubravčic mto přeje
Jaroslav Prkno
starosta obce Doubravčice
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

www.doubravcice.cz

Z OKOLÍ
Cestovatelské večery a “Dějiny českého národa”

Záplavy 2013
Před několika měsíci pos hly naši obec záplavy a škody byly poměrně značné. Dost podstatné pro
chod obce bylo zaplavení místního úřadu, který musel být kompletně vystěhován a následně si jeho
stav vyžádal rekonstrukci. Okamžitě byly uskutečněny prvotní odhady a vyčísleny škody. Informace
byly odeslány na příslušná místa v červenci 2013. Zažádáno bylo prostřednictví Středočeského
kraje také o p ř í s pěvek na tzv. povodň ové dotace.

Od října rozšířila kavárna U Madony v Českém Brodě opět svou nabídku - a to o kulturní pořady.
V říjnu proběhla již 2. přednáška Petra Janáta z cyklu “Dějiny českého národa” na téma “Od Keltů
po Přemyslovské báje”, připravuje se další (24.11.2013).
V listopadu bude zahájen již 3. ročník cestovatelského cyklu povídáním o jihoamerickém Peru
(středa 20.11.2013 od 18 hod., vstupné dobrovolné).

Ministerstvo
pro
místní
rozvoj
požadovalo
aktuální
informace
do září, ale ze škod
na obecním majetku
vyloučilo
vše, co se netýkalo
přímo stavebních
úprav spojených s
poškozením vodou.
T.j. nebyl přiznán
nárok na proplacení
škod na nábytku a
výpočetní technice.
Pojišťovna přívalový
déšť (neboť
se
jednalo o tuto kategorii) bere jako
povodeň a zamítla z
Místnost Obecního úřadu Doubravčice v červnu 2013
tohoto důvodu nárokování finančních náhrad. Vzhledem k tomu, že obcí neprotéká řeka, ani zde není potencionální
nebezpečí např. z protržení hráze většího rybníka, pojištění pro povodni nebylo nikdy v minulos
sjednáno.

Tréninková centra počítačových dovednos pro dříve narozené

Na základě těchto skutečnos bylo v uplynulých měsících nutné přerozdělit finance obce. Finanční
zdroje, které se plánovaly využít na dokončení zahrady u školky či hlavní vodovodní/kanalizační
řady, byly použity na škody po
přívalovém deš .
Přestože veškeré dokumenty
(včetně fotopříloh) byly včas a
řádně odeslány, obec doposud neobdržela žádný z
př islíbených př íspěv ků.
A to včetně, v úvodu zmíněné,
tzv. povodňové dotace, která by
měla pokrýt zhruba 70% škod.
Konečné
vyčíslení
škod
odpovídá původnímu odhadu
tak, jak byl již uveden v minulém Obecním zpravodaji
(OZ č. 24 str. 4).
Pozn. OÚ = 391 000 Kč.
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V září bylo v Českém Brodě otevřeno, v rámci projektu financovaného z Evropského dotačního
fondu, tréninkové centrum počítačových dovednos .
Na úvodní lekce pro lidi starší 50 let, které jsou nabízeny až do února 2014 bezplatně, přišlo kolem
dvacítky zájemců. Ve většině případů šlo o začátečníky až mírně pokročilé.
Díky spolupráci s městem Český Brod se můžete do práce s PC a ostatními informačními a
komunikačními technologiemi zapojit kdykoliv v budoucnu. Lekce se konají pravidelně každé
pondělí: od 9 - 11 h v budově MÚ Český Brod č. 2 (nám. A. z Pardubic 56).

MASTER STYLING
11. 11. 2013 od 18.00 h
v MC kvoreþek ve kvorci
ve spolupráci se Sítí mateĜských center o.s. poĜádáme
kurz vČnovaný hlavnČ enám na mateĜské dovolené.
PĜijćte si odpoþinout a naþerpat nové inspirace!
Co se nauþíte ?
- osvojení základĤ líþení
- express styling vlasĤ pĜi nedostatku þasu
- barevná typologie úþastnic pĜímo bČhem kolení
- make-up krok za krokem
monost nalíþit se pod dohledem kouþe
vylepení chyb / zrychlení procesu
- cílená péþe o pleĢ, tČlo a vlasy
- vytvoĜení efektního atníku pro vechny typy postav
- domácí barvení vlasĤ
- domácí kosmetické tipy a rady
- volná diskuze na téma:
Jak o sebe peþovat na mateĜské dovolené
Délka trvání kurzu:
min. 3 hodiny, cena: 250,- Kþ
Závazná pĜihláka pro omezený poþet míst
na tel. 775 265 886
www.skvorecek.cz

Zájemci se budou seznamovat s m, jak funguje internet,
jak a kde si založit e-mailovou
schránku, jak nakupovat na
internetu, jak pracovat s fotografiemi, nebo jak na internetu vyhledat práci.
Smyslem nové služby je
odbourání sociální izolace
generací, které s počítačem
nevyrostly, podpora komunitního života a v neposlední řadě také podpora
zaměstnanos .
S m vším souvisí také
spuštění nového webového
portálu Život online
(www.zivotonline.cz),
kde
naleznete například rady při
nákupu počítače, informace
jak zdarma telefonovat přes
internet, kde hledat zábavu a
podobně.
Druhé tréninkové centrum
bylo otevřeno v Kolíně v komunitním centru Kolárka na
adrese Na Pus ně 1068 Kolín
2, (pod OD Tesco).
Zdroj:www.mamaloca.cz
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Nejkrásnější nádraží

Školní autobus

V letošním ročníku soutěže se mezi deset nominovaných nádraží dostalo i to, které mnozí z nás
každodenně využívají při cestě za prací - nádraží v Českém Brodě. Českobrodské nádraží prošlo
nedávno zdařilou rekonstrukcí, která se dotkla i jeho beprostředního okolí. Zajímá-li vás soutěž
“Nejkrásnější nádraží ČR 2013” nebo máte-li chuť nádraží v Českém Brodě podpořit - čtěte dále.
Zdroj následujícího textu: h p://nejnadrazi.cz/nominate.php
Soutěž o tul Nejkrásnější nádraží ČR je prezentací dobrých příkladů v péči o prostředí železničních
stanic a zastávek. Týká se budov, ostatních objektů i jejich okolí. Smyslem soutěže je zlepšit stav
našich nádraží. Soutěž mo vuje obce, města a zaměstnance vlastnických a správních ins tucí, aby
nesli odpovědnost za svěřené majetky. Prostřednictvím soutěže upozorňujeme veřejnost na stav
našich nádraží, chválíme dobrou práci lidí, kteří o “svá” nádraží dobře pečují, a dáváme dobrý
příklad ostatním.
Termíny : návrhy se letos zasílaly do 9. září - finalisté byli vyhlášeni do 10. října - pro finalisty budete hlasovat do 11. 11. 2013 - slavnostní vyhlášení proběhne v Senátu ČR dne 12. 12. 2013
Nádraží Český Brod
Bylo zprovozněno již v roce 1845 na tra
olomoucko-pražské. První výpravní budova stála na opačné straně kolejiště než
současné nádraží a byla realizována podle
návrhu vídeňského architekta Antona
Jünglinga.
V letech 1928-1929 byla na jižní straně
kolejiště postavena nová budova
českobrodského nádraží. Objekt, zdobený
prvky rondokubismu, navrhl architekt
Ředitelství státních drah Fran šek Koula.
Pro stavbu jsou charakteris cké výrazné
plas cké omítkové pásy a obloučky na
průčelí budovy. Češ architek vyjadřovali
obloučkovým stylem mladost, bohatost
a odhodlanost nově vznikající republiky.
V padesátých letech 20. stole prošlo
nádraží dalšími úpravami, při kterých byl
vybudován podchod a nástupiště.
V roce 2010 byla ukončena rekonstrukce
nádražní budovy, kterou inves čně zajis ly České dráhy. V následujících letech bylo
také upraveno okolí nádraží, byl vybudován autobusový terminál a parkoviště
pro více než sedmdesát automobilů.
Nádraží Č. Brod, kterým denně projde
více jak pět síc cestujících, tak dnes
slouží jako důležitý přestupní uzel mezi
vlaky, regionálními autobusovými linkami
a individuální dopravou.

20
OZ 25.indd 5

www.doubravcice.cz

Na výzvu v minulém zpravodaji zareagovali všichni dotyční a velmi rychle byly smlouvy ve stanoveném termínu (do konce srpna 2013) podepsány. Autobus je tedy vy žen a tento způsob svozu
dě do ZŠ Mukařov se opět ukázal jako žádaná a potřebná služba občanům.

Územní plán
Změnu územního plánu č. 4 máme již za sebou a nyní, do konce roku 2013, je ještě možno podávat návrhy na změnu č. 5. Podotýkáme, že je zcela zbytečné předkládat návrhy ve smyslu změny
orné půdy na zastavitelné území - toto nebude Krajským úřadem akceptováno.

Odpadní vody - šetření
V průběhu měsíce září 2013 proběhlo místní šetření s několika vlastníky nemovitos v Doubravčicích
o nakládání s odpadními vodami. Většinou vlastníci byli schopni toto nakládání prokázat, ale bylo
i několik málo případů opačných. Je zde tudíž oprávněný předpoklad, že to jedinci jsou příčinou
nevábného ovzduší a častého “smradu”, linoucího se na okraji naší obce. Jedná se o vypouštění
odpadních vod směrem/a do potoka Bušince.
V současné době poptáváme
specializovanou
firmu na vyčištění kanalizací
v obci, která za pomoci sond
dokáže zjis t také nelegální napojení na stávající
dešťovou kanalizaci.
V
případě
prokázání
neoprávněného nakládání
s odpadními vodami a
znečišťování tak místního
okolí, h roz í d o tyčným
o s o b á m z n ačn ě v ys o ké
p o ku ty (v minimální částce
50 000 Kč).
Pokud někoho z vás zajímá
neoprávněné
nakládání
s odpadními vodami v
naší obci - zastavte se na
OÚ, starosta rád poskytne
potřebné informace.
Každému však již teď
doporučuje, aby urychleně
zapátral ve svém svědomí a
prověřil si, zda může dokladovat či jinak prokázat své
odpadní vody. Není-li si jistý,
či jeho konání není zcela bez
poskvrnky, je nejvyšší čas na
nápravu!

Nádraží Český Brod
Zdroj: www.cesbrod.cz a h p://nejnadrazi.cz
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www.doubravcice.cz

změna programu vyhrazena :o)

Rekonstrukce KD Doubravčice
V srpnu t.r. se uskutečnilo výběrové řízení - zadání veřejné zakázky na stavební práce, týkající se
rekonstrukce Kulturního domu.
Do zmíněného řízení se přihlásilo sedm firem, jedna však byla vyřazena z důvodu pozdního dodání
dokumentů. Vítězem zakázky se stala firma STAVMIKA s.r.o., která však před podpisem smlouvy z
časových důvodů odstoupila. Zakázka byla tudíž podstoupena druhé vítězné firmě, firmě LUCON
s.r.o., s níž byla smlouva podepsána.
Poslední víkend v září proběhlo kompletní vystěhování KD. Tady je nutné vyzdvihnout fakt, že se
jednalo o akci dobrovolnou, organizovanou sdružením Číhadlo.

DĚKUJEME panu Ing. Pavlu Pačesovi,
za propůjčení potřebných prostor k uskladnění většiny věcí.
Následně byl Kulturní dům předán firmě LUCON s.r.o. a téměř okamžitě byly zahájeny první stavební práce. Rekonstrukce KD bude probíhat v rozsahu: výkopové práce - kompletní odizolování sálu
- rekonstrukce vnitřních omítek - nový strop - nová střecha - nová fasáda budovy - osazení tepelného čerpadla (podmínka získání příslušné dotace k rekonstrukci) - renovace parketové podlahy.
Okna a dveře byly pořízeny nedávno z přiznaného a obdrženého dotačního tulu z MAS Regionu
Pošembeří o.p.s.
Termín rekonstrukce KD: smluvně 90 dní, ovšem je nutné počítat s možnými výkyvy počasí či
stavebními nepředvídatelnos . Proto uvažujeme o první kulturní akci až na únor 2014, kdy by se
pořádala večerní Masopustní zábava.

REKONSTRUKCE KD V DOUBRAVČICÍCH
Dlouho plánovaná a připravovaná nutná rekonstrukce místního
KD byla zahájena 30. 9. 2013.
Stavba byla předána firmě LUCON s.r.o.
Tímto jsou až do odvolání zrušeny veškeré tradiční i jednorázové
akce pořádané v KD tj. říjnová Posvícenská zábava, vánoční
akce a velmi pravděpodobně i Novoroční ples.
Konat se tudíž nebude ani podzimní pokračování Tanečních kurzů
pro dospělé. Vyhlášeny budou opět až na jaře.

říjen 2013

Posvícenská zábava - NEKONÁ SE - REKONSTRUKCE KD

15.11.2013

Cesta za světýlkem - lampionový průvod od OÚ

01.12.2013

Rozsvícení vánoční stromku před OÚ

prosinec 2013 Zpívání koled a předání Betlémského světla u kaple
prosinec 2013 Vánoční akce - Vánoční show - NEKONÁ SE
leden 2014

Novoroční ples - (pravděpodobně) NEKONÁ SE

únor 2014

Masopustní rej - průvod obcí (termín určen později)

únor 2014

večerní Masopustní zábava (termín určen později)

15.03.2014

Dětský maškarní bál

www.doubravcice.cz, www.dokolecka.cz, www.sokoldoubravcice.cz, www. cihadlo.cz, www.osdoubravcice.cz

SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ

V neděli 16. června 2013 v 17.20 h se narodila
Adélka Vojtová z Doubravčic.
Měřila 51 cm a vážila 3,09 kg.

ŠŤASTNÝM RODIČŮM JANĚ A MICHALOVI VOJTOVÝM GRATULUJEME,
ADÉLCE DO ŽIVOTA PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ!

.....
6
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CpR DOKOLEČKA

www.dokolecka.cz

ROZVRH CPR DOKOLEČKA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
ČTVRTEK

HERNA S PROGRAMEM PRO NEJMENŠÍ
BALET
RODINNÉ KONSTELACE
HOJIVÉ ÚTERKY
KERAMIKA
JÓGA PRO DOSPĚLÉ

9.30 - 12 h
17 - 18 h
od 20 h
od 20 h
16 - 17 h
17 - 18 h
19.45 - 21.15 h

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Ze zasedání zastupitelstva obce

můžete se ještě hlásit
2.úterý v měsíci
4.úterý v měsíci
dě
dospělí

Důležité termíny:
LISTOPAD:
05.11. Konference Společnost přátelská rodině v Praze
12.11. Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20h
15.11. Cesta za světýlkem - lampionový průvod, od 17h před OÚ (viz plakát)
26.11. Hojivé úterky se Sara nou od 20h - jak léčit sám sebe, alterna vní metody
30.11. Adventní věnce - v keramické dílně od 13 do 18h s Mar nou Pačesovou
PROSINEC:
01.12. Rozsvícení vánočního stromku před OÚ se zpíváním koled
07.12. Miklulášská nadílka - pro MŠ Doubravku a CPR Dokolečka
10.12. Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20h
16.12. Vánoční hernička
17.12. Hojivé úterky se Sara nou od 20h - jak léčit sám sebe, alterna vní metody
Před Štědrým dnem - Betlémské světlo u kapličky sv. Jiří (datum určíme dle rozvozu světla skauty)
LEDEN:
06.01. Novoroční hernička na tři krále
14.01. Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20h
20.01. Divadélko Vysmáto - v prostorách MŠ Doubravka - pro veřejnost
28.01. Hojivé úterky se Sara nou od 20h - jak léčit sám sebe, alterna vní metody
ÚNOR:
11.02. Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20h
25.02. Hojivé úterky se Sara nou od 20h - jak léčit sám sebe, alterna vní metody
V BŘEZNU se můžete těšit na další divadélko, Maškarní bál (pravděpodobně 15.3.)

Červencové jednání zastupitelstva obce bylo věnováno povodňovým škodám. Vzhledem k této
situaci byl prominut za měsíc červen nájem za obecní byt a prostory MŠ Ledňáček.
Následující měsíc se jednalo o rekonstrukci komunikace vedoucí k nové mateřské školce v
Doubravčicích, rekonstrukci chodníku podél hlavní silnice a schválil se odkup pozemku od Ing. O o
Pačese za cenu 150 Kč/m2, čímž se podstatně rozšířila zahrada u školky. (Pozn. V současné době již
přičleněn do areálu MŠ a oplocen).
Zářijové zasedání se zabývalo výsledky výběrového řízení “Rekonstrukce Kulturního domu v
Doubravčicích”, a jako zřizovatel MŠ stanovilo zastupitelstvo obce roční příspěvek na její provozní
náklady, které se v současné době dají odvodit pouze teore cky. Částka příspěvku pro rok 2013
byla určena ve výši 100 000 Kč.

Vodovod a kanalizace
UPOZORNĚNÍ - Žádáme občany, kteří dluží za uplynulá období na stočném, aby se ve vlastním zájmu dostavili na OÚ a
vzniklou situaci bezodkladně vyřešili. Zároveň apelujeme na
majitele nemovitos , aby umožnili instalaci vodoměrů.
Informace ohledně dluhu na stočném budou dotyčným
zaslány písemně.

Kamionová doprava v obci
Dne 24.9.2013 proběhlo na OÚ v Tismicích jednání zástupců
okolních obcí, zástupců SÚS Střed. kraje a vedoucích odborů
dopravy v Českém Brodě a v Říčanech, jehož předmětem
byla možná úprava dopravního značení v regionu. Plánované
značení v hodnotě 300 000 Kč zavede jednosměrnou dopravu
pro kamiony přes obce Tismice - Mukařov a v druhém směru
přes Kostelec n. Č. lesy. Protože se však doprava v posledních
měsících výrazně zklidnila, nelze konstatovat, zda plánované
opatření věci spíše neuškodí. Přítomní se domluvili, že
po dobu několika příš ch měsíců bude intenzita dopravy
radarově monitorována a výsledky následně vyhodnoceny.
(Zdroj: www. smice.cz)

Obec Doubravčice nabízí
pozemek č. 342/1
PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU

R EC Y K LO HR A N Í

U LÁZNÉHO POTOKA

O.s.Dokolečka navázalo spolupráci s firmou ASEKOL a zapojilo se do projektu RECYKLOHRANÍ.
Jedná se vlastně o soutěž ve sběru “elektro odpadu”. V prostorách úřadu (na chodbě i nahoře u
MŠ Ledňáček) je umístěn kartonový box na sběr baterií a před OÚ (u vstupu) je kontejner na sběr
drobného elektro zařízení (od mobilů přes přehrávače až po kuchyňské elektrospotřebiče).
Sbírejte s námi! Děkujeme.

c en a 5 0 0 ,- Kč / m 2

Další informace ke všem akcím i zahájení programu
naleznete na webu sdružení nebo nás kontaktujte
www.dokolecka.cz / dokolecka@doubravcice.cz / 724 689 786
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Výhodné odkoupení jen části pozemku
v okolí příslušné nemovitosti (chaty)!
Splátkový prodej možný.
www.doubravcice.cz
ou@doubravcice.cz
321 677 901

Vzor
smlouvy
s
cenou
stočného,
obchodní
podmínky, OV č. 2/2012 a vyhlášku
428/2001 - novelizována 2012,
najdete na webu obce v odkazu
Vodovod a kanalizace.
Vyhláškou č. 2/2012 byla stanovena úhrady
stočného ve
dvousložkové formě a stanoven druh pevné složky: pevná
složka stočného se stanoví podle profilu vodovodní přípojky
(§ 32 odst.1 písm. b), vyhlášky č.
428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

OBECNÍ ÚŘAD DOUBRAVČICE
Doubravčice 94
282 01 Český Brod
tel. kancelář OÚ: 321 - 677 901
tel. starosta: 776 324 423 (PO -PÁ)
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz
úřední hodiny:

PO
PÁ

9 - 10.30 h
17 - 19 h

Zastupitelé:
Jaroslav Prkno, starosta
Tomáš Němec, místostarosta
Martin Rubeš, Martina Pačesová,
Miroslav Hájek, Tomáš Baborský
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TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
z důvodu rekonstrukce kd

se odkládá na jaro 2014
vždy v pátek - začátek v 19.00 h (v době letního času ve 20.15 h)
1x za 14 dní - 200 Kč pár/lekce- zájemci všech věkových kategorií vítáni

info: 605 87 88 25
Děkujeme za Váš projevený zájem a těšíme se na shledání v roce 2014.

VÝUKA Angličtiny

OBEC DOUBRAVČICE nabízí

začátečníci i pokročilí včetně dětí

BROŽURY O OBCI - 39,- Kč

DOUČOVÁNÍ
předmětů ze ZŠ a SŠ včetně gymnázia
Výpomoc před testem, zkouškou, reparátem,
příprava na přijímací zkoušky...
Jak to u nás v obci vypadalo v roce 1954
se můžete podívat na následujích fotkách,
nebo si vyhledat adresu
h p://kontaminace.cenia.cz
kde je tato historická letecká mapa celé
ČR k dispozici.
Nahoře:
Obec Doubravčice (ještě zde není ani stopy po areálu TJ Sokol, ale již se rýsuje tvar
KD Marie Majerové)
Vpravo:
Silnice z Doubravčic na Š hlice a lokalita
Čihadla (jasně viditelné jsou dva zatopené
lomy - dnes (nejen) v chatové zástavbě)
Rok snímkování obce - 1954
Na výše uvedené internetové adrese je
možné také okamžité porovnání změn
(roky snímkování map: 1954/2010).
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Ing. Šárka Hladíková, 36 let
dlouholeté zkušenosti s doučováním a výukou
(např. na internátní škole Opengate)

Doubravčice 186

vydané u příležitosti 680 let od první
písemné zmínky o obci (1331 - 2011);
A5, 24 stran, barevné a čb foto, textová
část

PAMĚTNÍ MINCE - 49,- Kč
mosaz, průměr 31,8 mm, varianta lesk/patina, náklad 500 ks
POHLEDNICE OBCE - 5,- Kč
4 druhy pohlednic včetně reprintu z 20. let
min. století

tel.: 604 502 394
email: sarka.myska@email.cz
...NEBOJTE SE, TO ZVLÁDNEME... :o)

HRADEŠÍNSKÉ STRUNY 2013
NA INTERNETU JE OD SRPNA ZVEŘEJNĚNO KRÁTKÉ VIDEO SESTŘIH Z LETOŠNÍHO VELMI POVEDENÉHO FESTIVALU
HRADEŠÍNSKÉ STRUNY.
VIDEO V ORIGINÁL KVALITĚ LZE ZÍSKAT U POŘADATELE.
(petr.vanca@seznam.cz)
http://www.youtube.com/watch?v=6UqMfS-UAmQ
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
Dýňová polévka naší čtenářky
cca 1 kg dýňové dužniny (doporučuji dýni Hokkaido)
1 - 2 brambory
1 menší cibule
2 -3 stroužky česneku
drůběží nebo zeleninový bujón
a dle chu mléko nebo smetanu na zahuštění a dochucení

ms.doubravcice.cz

MŠ Doubravka, podzim 2013

Nadrobno nakrájenou cibuli zpěníme na oleji, přidáme nakrájenou dýňovou dužninu (tj. bez semínek a oloupanou)
a nakrájenou bramboru. Osmahneme, podlijeme vodou
a bujónem, osolíme, opepříme. Můžeme přidat i špetku
drceného kmínu. Přiklopíme a vaříme do změknu (30 40 minut). Přidáme mléko, čerstvý nebo lehce osmahnutý
česnek a rozmixujeme. Necháme ještě projít varem, dle
chu a potřeby můžeme ještě použít na zahuštění smetanu.
Kdo má rád, přistrouhá si muškátový oříšek. Před
servírováním posypeme jemně nakrájenou petrželkou.
Dobrou chuť a krásný barevný podzim!

ČERNÁ KRONIKA
Přepadení benzinové pumpy

Krádeže tlakových čerpadel

Maskovaný zloděj v černé kukle přepadl
ve čtvrtek večer dne 3. října 2013 čerpací
stanici v Českém Brodě u sídliště. Vystřelil do
vzduchu a ruským slovem “děngi” požadoval
peníze z pokladny i trezoru.

V chatách se opět krade!
Nastalo období, kdy lidé na delší dobu opouštějí
chaty a chalupy. Období, které nejvíce láká nenechavce. A týká se i naší obce a okolí. Nahlášeno je
již několik KRÁDEŽÍ TLAKOVÝCH ČERPADEL
v chatách.

Obsluha mu je vydala, při incidentu nebyl
nikdo zraněn, řekla mluvčí kolínské policie
Věra Žídková. Kolik si lupič odnesl, policie
nechce zveřejňovat. Drobné mu ale cestou
vypadávaly z kapsy.
Pachateli hrozí v případě dopadení až dese leté vězení.
Do pátrání po lupičovi se pus lo dvacet
policistů, byl nasazen policejní pes i vrtulník s
termovizí. Za m však nebyl nalezen. Zachy la ho ale průmyslová kamera, na jejíž záznam
se nyní soustředili policejní exper .
Popis pachatele: Muž robustní postavy, 180
cm vysoký, tlustší břicho.
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Obecní úřad vyzývá majitele nemovitos , aby
zabezpečili svůj majetek, aby na dobu, kdy nemovitost opouštějí čerpadla přemís li do uzamykatelných prostor (je-li to možné).
Každou škodu nebo pokus o krádež je nutné
nahlásit Polici ČR, která provádí také jejich monitoring.
Při dalším čištění šachet (během příš ho roku)
bude provedena kontrola čísel tlakových čerpadel
a majitelé vyzváni k předložení dokladů o naby /
pořízení čerpadla (doklad o koupi, předávací protokol...).
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Jak jsme prožili
první měsíc ve školce...
To to uteklo… první měsíc je za námi a co už
jsme s hli společné práce!
První týden jsme se rozhlíželi a seznamovali
s Doubravkou, naší školkou.
Doubravka, školkový skřítek, nám ukázala a
vysvětlila, jak to ve školce chodí:
kdy si můžeme hrát,
kdy máme svačinku,
kdy společně pracujeme,
kdy cvičíme a povídáme si,
kdy se chodí ven…
Prozradila nám svých 7 rad jak se ve školce
chovat, aby nám tu společně bylo co nejlépe.
Na oplátku jsme Doubravce vyzdobili okna
našimi výtvory. Měla velkou radost!
Druhý týden jsme si zahráli na sadaře.
Poznávali jsme hrušky, jablka a švestky. Ovoce jsme společně krájeli, strouhali, zkoušeli
vyrobit, modelovat i malovat… a v pátek
při dramaťáčku nám Kačka zahrála veselou
jablíčkovou pohádku. Moc jsme se při ní
nasmáli.
Tře týden jsme vyrazili za houbovými
skřítky. Celý týden nás provázelo téma kamarádství - stejně jako u houbových skřítků
v lese. Poznávali jsme jedlé a nejedlé houby,
malovali a lepili hříbky a muchomůrky a nakonec jsme vyrazili na velký výlet do houbového lesa, kde jsme našli celá muchomůrková
království a postavili lesním skřítkům domečky.
Za odměnu jsme od skřítků dostali bonbónky
a jednoho skřítka si odnesli domů. Slíbili jsme
jim, že se o něho budeme pečlivě starat. V
pátek jsme pak z materiálu, který jsme v lese
našli, postavili houbové království. A naše
řiditelka Jana nás naučila prima písničku, která
se jmenuje „Klouzky“.
Tu si teď zpíváme pořád a všude: „V lese je
ces čka ouzká…“ Doubravce se naše zpívání
moc líbilo a přidala si písničku do svého
zpěvníčku.
Poslední týden jsme prožili na poli. S Honzou a říkadlem“ Princeznička na bále“ jsme
hned v pondělí vyrazili na brambory. Nejvíc se
nám líbila razítka z brambor a moc jsme si pochutnali na vlastnoručně nakrájených bramborových čipsíkách.
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V úterý jsme zjis li, k čemu všemu se hodí
kukuřice a jeden výrobek z ní udělali taky mamce
a taťkovi domů. Ve středu jsme vyrazili hledat
traktory a kombajny na pole, ale protože v okolí
školky jsou pole už dávno holá, skončili jsme v nedalekém lese a postavili si tam obrovský příbytek
z klacků. Vešli jsme se do něj všichni. Protože
Jana ani Kačka touto cestou do lesa ještě nešly,
museli jsme jim správný směr ukazovat… Ještě že
nás mají, vždyť by se tu bez nás ztra ly! Cestou
jsme potkali krásné koníky a slíbili jim, že když
to bude jen trochu možné a dostaneme svolení,
přijdeme je příště nakrmit.
A ve čtvrtek nás čekalo veliké překvapení…
Přímo před školku přijel traktor. Pan starosta,
„strejda Jarda“, nás pus l k volantu do kabiny
a po našem velkém škemrání a slibování, že
budeme hodně opatrní, nás povozil ve valníku.
Měli jsme z toho všichni velký zážitek a nabyli
rozhodnu , že do školky budeme jezdit už jedině
traktorem. Snad si táta zvládne nějaký pořídit ?
V pátek jsme celé téma zakončili pohádkou
O veliké řepě. Nejdřív nám ji Kačka zahrála, a potom jsme si nasadili masky a velikou řepu vytáhli
sami.
Září jsme si báječně užili a už se moc těšíme,
jaká další dobrodružství pro nás Jana s Kačkou
vymyslí na říjen a na další měsíce.
Kamarádi, školáčci z MŠ Doubravka
Doubravčice, říjen 2013

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
Vážení,
nedalo mi to a nakonec jsem se rozhodla napsat Vám několik řádek. Jak se tak procházím občas
obcí Doubravčice, sleduji změny, které se zde udály během let. Jsem už starší osoba, něco pamatuji, proto si dovolím i rekapitulovat. A netvrdím, že každý se mnou musí ve všem souhlasit.
Obec se velmi změnila, především díky nové výstavbě. A za to jsem ráda. Znamená to, že nás nepotká osud v podobě zmizení z mapy. Ne každý dům se mi však líbí, některé se sem nehodí, stejně tak
jako jeho obyvatelé. Proč jde někdo bydlet na ves a přitom, jak se tak lidově říká, nevystrčí rypák
na vzduch? Proč si žije jen za svým plotem? Ano, c m soukromí a klid, ale... A taky tak trochu
nechápu tu separaci či rivalitu (nevím jak to přesně nazvat), která tady stále panuje mezi chataři a
stálými obyvateli obce. Možná se mi to jen zdá?
Někdo taky může namítat, že se tu nic neděje. Teď myslím kulturně. Ono je to jaksi jak kdy a jak
pro koho. Kdo má malé dě uvítal určitě činnost RC Dokolečka, teď (konečně!) dokončení mateřské
školky. Kdo se chce večer bavit a nestačí mu několikrát za rok nějaká ta taneční zábava či koncert
nebo si zajít na pivo a zahrát karty do hospody, tak holt musí jezdit za kulturou do velkoměsta. Ale
nemyslím si, že se tu nic neděje. Stačí zalistovat staršími zpravodaji a jsou tam i jiné akce. Sázení
stromků, zpívání koled, opravy mostků na Šembeře, i když to už není takové kulturní povyražení,
ale člověk udělá něco pro sebe a pro místo kde žije a to je dost důležitý. A pokud někomu tady
něco chybí tak podle mne má v podstatě dvě možnos . Buď jít tam, kde to mají nebo se zamyslet,
navrhnout a zorganizovat chybějící zde. A ne žít ze vzpomínek na minulost, která taky mimochodem nebyla nijak růžová.
Ne všechno asi jde tak jak by mělo. Třeba ta školka než se uskutečnila! To bylo let. Teď vodovod a
kanalizace. No, hlavně, že už realizují. Co mi ale vadí je ta občasná laxnost nebo chcete-li lajdáctví.

Ředitelka: Jana Halaxová
Učitelka: Kateřina Kebrtová
Školnice: Petra Hrabánková
Vedoucí školní jídelny: Jarmila Rajmanová

Tak nějak všude a je jedno koho. Vezměte si například chodník od Čihadel směrem k Čabuzím.
Potřebný, používaný. Po pár letech se v něm ale udělaly propadliny. Nebo v té ještě nedodělané
čás - je tam otevřená skruž s jámou už pěkných pár měsíců. I když se nejedná o žádnou hloubku,
ve tmě něbo jakmile trochu zasněží to bude neskutečně nebezpečné místo. Přitom by mělo a

E-mail: ms@doubravcice.cz
Web: h p://ms.doubravcice.cz

mohlo být okamžitě po vzniku zabezpečené.
Ale abych se moc nerozpovídala, celkově jsem ráda, když se věci hýbou, mění a to směrem k
lepšímu. A pokud dovolíte, v příloze máte recept na skvělou dýňovou polévku. Bude-li to možné,

MŠ DOUBRAVKA
Doubravčice
282 01 Český Brod
Zřizovatel: obec Doubravčice
Typ: Příspěvková organizace
Zahájení činnos : 2. září 2013

uveřejněte ho prosím, lidi tu dýně na záhrádkách mají a zrovna je čas jejich sklizně.
S pozdravem
věrná a pravidelná čtenářka Obecního zpravodaje
M.P.
(redakčně zkráceno)
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ZAJÍMAVOST Z HISTORIE

KNIHOVNA

vwww.doubravcice.cz

Vážení čtenáři a návštěvníci obecní knihovny,
prostory naší knihovny v 1. patře OÚ jsou již zase přístupné bez omezení.
Dovoluji si mto několika málo jedincům připomenout včasné vracení knih a všechny znovu upozornit na možnost předobjednání knih z knižního fondu z Kutné Hory, s jejíž knihovnou dlouhodobě
spolupracujeme.
Na vysvětlenou: Městská knihovna Kutná Hora plní od roku 2006, v souladu s Koncepcí podpory
knihoven z rozpočtu Středočeského kraje, funkci pověřené knihovny pro 175 neprofesionálních
(včetně Obecní knihovny Doubravčice) a 22 profesionálních knihoven z regionů Kutnohorsko,
Kolínsko, Nymbursko, Poděbradsko.
Náš knižní fond se v poslední době oboha l o několik zajímavých knih a do archivu nám přibyly
dva poslední ročníky časopisu Zahrádkář. Aktuální číslo tohoto měsíčníku, od listopadu, již bude v
knihovně pravidelně k dispozici.
Podzimní večery jsou jako stvořené pro pěknou knihu a chvilku odpočinku, navš vte knihovnu,
ráda Vás zde přivítám.
Všem návštěvníkům knihovny a věrným čtenářům přeji krásný podzim, v lehkém předs hu také
příjemné svátky vánoční a hlavně - zajímavé a pohodové čtení!
Hana Pohořalová, knihovnice
KNIHOVNA DOUBRAVČICE
Doubravčice 94 (budova OÚ, 1. patro)
E-mail: knihovna@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz

Takto vypadal Kulturní dům v Doubravčicích (tehdy ovšem nesoucí název KD Marie Majerové) někdy
na počátku 60. let 20. stole . Přesnou dataci/autora fotografie se nepodařilo určit. Pomůžete?

VÝZVA
PAMĚTNÍKŮM
U píležitosti rekonstrukce Kulturního domu se projděte
svými vzpomínkami, fotografiemi či pozvánkami a různými
upomínkami na akce poádané v KD. do kroniky uvítáme také
veškeré informace o stavbě kd, návštěvách m. majerové,
první události konané v kd...
Kronikářka obce Doubravčice:
Alena Kvasničková l Doubravčice123 l alena.kvasnickova@gmail.com l 739 198 491
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Otevírací doba:
pondělí
17 - 19 h
Knihovnice: Hana Pohořalová

KOMINICTVÍ VOTÝPKA
Mrzky 43
Èeský Brod
kompletní kominické práce
èítìní - kontrola
zpracování posudkù pro kolaudaèní øízení
úpravy spalinových cest dle platných norem
tel.:

606 301 430
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SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA OBECNÍHO ZPRAVODAJE
Pověs z Doubravčic a okolí

ZAJÍMAVOST Z HISTORIE
Stromy a lidové obyčeje nejen v čase vánočním...
Především ovocné stromy byly díky svému pravidelně se střídajícímu sezónnímu „umírání” a obrození od pradávna vnímány jako ženský symbol úrodnos země. Z tohoto základu vychází také
poje stromu jako symbolu věčného života, které je společné několika světovým náboženstvím.

...
V lidovém prostředí byla v minulos velmi rozšířena úcta ke stromům, zvláště pak k těm ovocným. Okolnost, že strom tkví svými kořeny hluboko v zemi a korunou spěje vzhůru, z něj učinila
symbol spojení života na zemi a v nebi.
Všeobecně se například věřilo, že ten, kdo vykope zdravý ovocný strom, do roka zemře.
Po narození děvčete bylo zvykem vylévat vodu z první koupele pod jabloň, aby bylo milé a sladké.
Obvyklé bylo také vysazování stromů na památku narození dítěte. Neobvyklý čas květu nebo dvojí
květ v roce zase věš ly neštěs či smrt hospodáře, podobně jako uschnu hrušně v zahradě. Když
uschl mladý strom v blízkos domu, měl zemřít někdo mladý z rodiny. Uschnu stromu mohlo
být ovšem způsobeno také m, že se k němu vylila voda z umývání mrtvého, nebo na něj vylezla
menstruující žena.
Podle nařízení císaře Josefa II. (vládl v letech 1780–1790) měli vysazovat ovocné stromy na obecní půdě ženichové v roce svého sňatku. Od konce 19. stole se také v českých zemích začaly z
podnětu školských úřadů pořádat jarní „Stromkové slavnos ”, při nichž dě vysazovaly ovocné
nebo okrasné stromy.
Všeobecná byla lidová představa, že strom je živou bytos .
Hospodář s dětmi tak symbolicky zvali stromy o vánocích také ke štědrovečerní večeři a to slovy:
„Stromečku vstávej, ovoce dávej, umej se, ustroj se, je Štědrý den!”.
Na Českobrodsku na svátek sv. Matěje (24. února) vcházeli ráno hospodáři do zahrady a volali:
„Na svatého Matěje kudy ten hlas obejde, ovoce všude hojnost bude.” Také svazovali stromy slámou s pohrůžkou, že budou pokáceny, nebudou-li se vázat, čili když se jejich květy neoplodní.
Na úrodnost a ochranu ovocných stromů byly zaměřeny další magické úkony, prováděné na Štědrý
den nebo na velikonoční Bílou sobotu.
Tehdy bylo zvykem třást stromy, nebo je hladit, ovazovat je červenou pentlí, omazávat jejich
kmeny těstem k pečení vánočky či mazance, nebo otloukat strom pytlíkem hrachu, aby měl tolik
ovoce, jako je hrachových zrnek a podobně.
Ohlasem dávných obě byl obyčej dávat o Vánocích ke stromům zbytky z jídel. K témuž svátku
se váže i dodnes známý zvyk věštění budoucího zdravotního stavu z rozkrojeného jablka nebo
z rozlousknutého ořechu. Časně ráno na Velký pátek se všichni členové rodiny modlili pod stromy
v zahradě s tváří obrácenou k očekávanému východu slunce a poté líbali zem a žehnali ji znamením
kříže.
Zdroj: h p://ovocnastezka.podlipansko.cz
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