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KULTURA

STAROSTA INFORMUJE

DIVADLO PRO DOSPĚLÉHO DIVÁKA

V LISTOPADU DOUBRAVČICE PŘIVÍTAJÍ DIVADELNÍ SOUBOR UCHO Z UHŘÍNĚVSI. 25. LISTOPADU OD 18 HODIN NA SÁLE KD, OBECNÍ 94, AMATÉRŠTÍ HERCI PŘEDSTAVÍ KONVERZAČNÍ VESELOHRU POSLEDNÍ ŠANCE GUSTAVA SKÁLY
Příběh ženy v nejlepších letech, která žije
s matkou a hledá muže a lásku, baví publikum v blízkých i vzdálenějších divadelních sálech našeho kraje, proto doufáme, že pobaví
i v Doubravčicích.
Srdečně Vás na představení zveme, přejeme příjemný zážitek a prosíme o šíření
tohoto pozvání mezi vaše příbuzné, známé
a sousedy, aby se amatérským hercům dobře
hrálo v zaplněném sále.
Vstupenky budou k dispozici na místě v ceně 80 Kč.

Konverzační
komedie
Poslední šance
Gustava Skály

Rádi bychom výše zmíněným divadelním
kusem zahájili pravidelnější setkávání s amatérským divadlem. Jelikož v Doubravčicích (prozatím?) žádný ochotnický spolek nefunguje,
uvítáme tipy na soubory, které by k nám mohly
přijet, zahrát, pobavit... Vaše tipy můžete zasílat
na mail: mistostarosta@doubravcice.cz, nebo
nám je přijít říct osobně do kanceláře obecního
úřadu. Děkujeme!
-KK-

SÁL KULTURNÍHO DOMU
V DOUBRAVČICÍCH
NABÍZÍME PRONAJMUTÍ SÁLU NA BADMINTON

Slovo úvodem...
VK+V DOSTAVBA
I když jsem v minulém čísle psal o tom, že to už
„tentokrát bude naposledy“, měním svoje vyjádření na neurčito . V průběhu září jsme se díky přiznané dotaci z OPŽP posunuli do další etapy výstavby kanalizace a vodovodu v Doubravčicích. Jestli se
někdo ptá, kde není kanál s vodou v obci, tak musím
konstatovat, že pár uliček a ulic nám ještě zbývá,
a nejlépe to vědí ti, co na připojení stále čekají…
Letos už bohužel stihneme pouze prodloužit
řady v Mukařovské ulici směrem na hranici Štíhlic a
tím umožnit připojení všem na periférii obce. Jestli
dovolí zima (spíše až na jaře), umožníme připojení
všem v ulici V Břízkách a Nad Šemberou a propojíme
řady v ulici Pod Vodárnou s řadem v ulici Ke Školce.
Během listopadu v klidu zkolaudujeme II. etapu (Na
Zámkách), dokončíme postupné spouštění dotčených přípojek a začneme vyzývat zbylé vlastníky nemovitostí k uzavření potřebných smluv ke spuštění
tak, aby všichni „rekreanti“, kteří na jaře odzimují
svoje chajdy, mohli v klidu otočit kohoutkem a v pohodě i spláchnout . Poslední, co ke druhé etapě
musím uvést je, že na jaře, až si „sednou“ výkopy
v komunikaci, budou všechny nerovnosti a propady
dorovnány! Reaguji tímto na všechny, kteří nás od
léta neustále bombardují dotazy ohledně úpravy
cest do původního stavu. Když se tak dívám na fotky
cest pořízených před započetím prací, myslím si, že
to snad nemůžou ani myslet vážně .

MŠ DOUBRAVKA – DOSTAVBA
Tím, že stavíme další a poslední křídlo naší školky
Doubravky, asi všem došlo, že jsme zvládli byrokracii fondu a posunuli se od přiznání peněz do
fáze realizace. Sice jsme začali s neplánovaným
zpožděním, ale vše nasvědčuje tomu, že potřebné
předání hotové stavby proběhne do konce břez-

na a plánovaný zápis do dalšího školkového roku
bude v obvyklém termínu. Přes prázdniny pak
doupravíme zahradu a v září budeme moci přivítat o dalších 25 školáčků více . Zároveň v tomto
odstavečku upozorňuji všechny maminky, které by
rádi umístily své dítko do naší školky, že opravdu
nebude otevřena dříve než v září příštího roku,
tedy v roce 2018. Sice jsme to já i vedení školky několikrát zmiňovali, ale pravděpodobně ne všem se
tato informace mohla dostat. Tak prosím, opravdu
až v září ! No a abych nezapomněl, chci mezi
řádky moc poděkovat všem, kteří naší školku dělají tím, čím je, a to jsou všichni, kteří tam pracují
a starají se o nejmenší. Paní ředitelce Janě a paní
učitelce Katce děkuji i za to, že tak trochu suplují
moji práci v komunikaci se stavbou, a praktické
věci běžného provozu řeší napřímo .

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
S veřejnou zelení se toho od posledně moc nezměnilo. Slibovaná oprava jedné z nádrží se samozřejmě podařila tak, jak se avizovalo v posledním čísle, a nyní se čeká buď na vydatnější srážky,
aby se znovu naplnila, nebo na dostatek sněhu,
který do nádrže budeme v zimě deponovat .
Svedení dešťových vod do nádrže v průběhu roku
chceme ještě docílit opravou kanálku podél komunikace, ale nejdříve by bylo třeba, aby nám ho
lidé neustále neničili rozjížděním pří vzájemném
vyhýbaní se na přilehlé komunikaci. Rozumím
tomu, že ulice K Zámkům není v některých místech pro dvě auta, a proto jsme do tohoto úseku v nedávné době umístili silniční patníky, aby
všem, co tudy projíždějí, došlo, že ten, který má
možnost zastavit na vhodném místě, tak i učiní,
aby druhý mohl plynule projet, aniž by polovinou auta rozjížděl cokoliv mimo komunikaci .

Hodina 150 Kč, rakety, košíčky si vzít svoje + čistou obuv.
Rezervace se příjmají v dolní hospodě u výčepního, nebo na tel.:
737 413 475. U výčepního se také platí a předávají klíčky od sálu.

POZVÁNKA NA KONDIČNÍ CVIČENÍ
Každou středu od 18 hod probíhá na sále cvičení (zaměřené na zpevnění + kondici). Cena za hodinu 100,- Kč, platí se přímo u cvičitele, s sebou
čistou obuv + karimatky.

PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE TEL.: 728 208 882
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Hrubá stavba posledního
křídla MŠ Doubravky

Opravená požární nádrž v ulici
K Zámkům již jen
čeká na vydatnější déšť
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STAROSTA INFORMUJE

STAROSTA INFORMUJE
V opravách nádrží budeme tedy opětovně pokračovat v příštím roce, ale o tom se bude určitě psát
i v dalším čísle Zpravodaje. Děkuji tedy všem, kteří nám pomáhají udržovat veřejná prostranství
k potěšení nejen svému, ale i nás ostatních…

CHODNÍKY
Práce pokračují, což je patrné, a já z toho mám
upřímně dobrý pocit . Nepíšu to záměrně, abych
někoho popichoval, ale jen jako reakci na ohlasy lidí z obce, mimo ni, i z různých úřadů. Jsem
opravdu rád, že i stavby chodníků se do povědomí
lidí zapisují jako investice, které mají pro obec velký význam. Vím, že jsem se v minulém čísle zmínil
i o dobudování chodníku v Úvalské ulici, ale musím
brát na zřetel to, že příští rok je v naší obci rokem
volebním, a já bych nerad novému zastupitelstvu
plánoval něco, na co nebudu schopen předem zajistit i finance. Blíže se k tomu budu nejspíše vyjadřovat ještě v dalších „předvolebních“ číslech.
A těch plánovaných investic bude patrně více .

KOMUNIKACE
Oprav a rekonstrukcí místních komunikací bylo
v tomto roce sice poskrovnu, ale alespoň něco.
Novou stavbou je již několikrát zmíněná část ulice
Na Zámkách a opravy se dočkala i ulice Ve Svahu,
která sice nebyla tak hloubková, ale přeci jenom
je ulice lépe sjízdná, než byla . Další ulice, které
by se mohly dočkat nových povrchů, jsou ulice Kolmá, Pod vodárnou a Třešňová. Je sice otázkou, jak
nákladnou rekonstrukci každá z ulic představuje,
neboť to nevypadá, že by v příštím roce byl vypisován smysluplný fond na rekonstrukce místních
komunikací, a proto bude na zvážení, zda rozsah
rekonstrukcí proběhne u jedné ulice se vším všudy, nebo zda se u všech vymění rozbité obrubníky
a povrch se vyřeší zaválcovaným asfaltovým recyklátem s polevou, jako je to v ulicích K Bušinci
nebo Větrná . Vím, že opravy silnic jsou dokola
a neustále slibovány, ale rok co rok se pokaždé
dostáváme do situace, kdy musíme rozhodnout
o penězích na spoluúčast v projektech pro celou
obec a vzhledem k absenci dotačních titulů na
komunikace, je to pro nás vždy více než jasné…
V minulém čísle jsem ještě zmiňoval pasport dopravního značení, který měl být touto dobou už
i hotov. Bohužel prázdniny ukázaly, že i dopravní
inženýři mají svá osobní volna a dovolené, a tak se
celé to „skoro finále“ posunulo do září. V tuto chvíli
bohužel nejsem schopen napsat, kdy k těm zásadním změnám v dopravním značení dojde, ale věřte,
že společnost KH Dopravní značení, která to celé
ve spolupráci s Cleeriem připravuje, dělá, co může.
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Rekonstrukce chodníků je
v plném proudu
A věřte mi, že uvedení dopravního značení do souladu s platnými předpisy není jen nějaká naše aktivita,
ale povinnost ve vztahu k bezpečnosti provozu v obci.

VRTY
Tak jak na chvíli usnul přes prázdniny pasport komunikací, čekalo se i na pokračování v budování vrtů
a všeho, co se okolo toho řeší s úřady. V době, kdy
tvořím tyto řádky, probíhají další povolené čerpací
zkoušky, které ukážou skutečnou zásobu vybudovaných vrtů a jasně i sdělí možnou potřebu úpravny
vody. Dle prvního „čerpáku“ to vypadalo, že náklady na úpravnu nebudou vzhledem ke kvalitě spodní vody třeba, tak snad se to potvrdí již na jisto i na
podruhé . Zatím se tedy posouváme, alespoň vybudováním příjezdové cesty napříč polem (samozřejmě
s vědomím vlastníka), která bude v příštím roce i převedena na obec (kupní smlouvu již máme schválenu).
No ,a přes zimu ještě zajistíme oplocení a zabezpečení vrtů proti všemu a všem . Jestli se někdo teď ptá,
kdy se to tedy doopravdy spustí, tak odpovídám, že se
snažíme dělat vše proto, aby to bylo celé co nejdříve.
Termínem je pro nás jaro příštího roku, tak doufejme,
že se nestane nic, co nám termín bude prodlužovat…

TECHNICKÉ SLUŽBY
V našich obecních TSD je snad nové pouze to, že
nám byla přiznána dotace v souvislosti s likvidací
bio-odpadu a naše technické zázemí se rozroste
o další pomocníky - kolový nakladač, přívěs
s kontejnerovou nástavbou a pár kontejnerů.
V momentě čtení těchto řádků budou už známy
i výsledky veřejné soutěže na dodávku stroje s příslušenstvím, takže pak už budeme jen čekat na to,
až nám vše přistane na dvoře. Tak doufejme, že

brzy . Další, na co se v rámci modernizace zázemí
připravujeme, je již zmiňovaná výstavba sběrného dvora. Projekční návrh je už na světě, v současné době se připravuje vše podstatné spojené
s povoleními na úřadech a jen se čeká na vyhlášení avizované výzvy! Zároveň hned po podání
žádosti na fondu se pustíme do přípravných stavebních úprav tak, aby se doba realizace co nejvíce zkrátila. Snad bude vlastní sběrný dvůr úlevou
v likvidaci odpadů nejen Vám, ale především obecní kase, neboť spousta z Vás se toho, co je zadarmo, rozhodla využívat v co největší míře. Mám tím
na mysli především bezplatné ukládání na sběrném
dvoře v Liblicích, kam je spousta z Vás schopna odvézt i to, co lze uložit i u nás (zeminu, plasty, elektro, atd..), bohužel s tím rozdílem, že na sběrném
dvoře v Liblicích za to platíme my všichni (obec)
a po uložení u nás nám za likvidaci platí (formou
odměn) jiní. Jen pro informaci – částka vymezená
pro tento rok byla překročena 3x. Bohužel, byť
jsem si nechal „vytáhnout“ seznam pravidelných
návštěvníků, co do Liblic jezdí, není v zájmu pracovníků dvora určit maximální množství odkládaného odpadu na rok. Praxe by prý byla taková, že
příště přijedou s někým jiným z Doubravčic , a tak
za uložení odpadu stejně zaplatíme. Další neohleduplnost, kterou bychom našim sběrným dvorem
mohli eliminovat, je i nepořádek okolo kontejnerů
na směsný odpad, který nám pravidelně tvoří ti, co
nemají problém naplnit kontejnery jen svým (i sta-

vebním) odpadem bez ohledu na ostatní. Případné
řešení bude nejspíš na programu nejbližšího jednání zastupitelů a uživatelé (chataři) se o něm dozví
s předstihem před další kontejnerovou sezonou.

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY
Moje osobní a upřímné poděkování v tomto čísle
patří panu Miroslavu Pačesovi, který se zasloužil o to, po čem já volám v každém čísle, a to je
realizace čehokoliv pro obec jen díky jednotlivci
nebo skupiny lidí, bez potřeby úkolování zastupitelstva, nebo Technických služeb! Díky tomuto pánovi, který vlastní myšlenkou vloženou do článku
v jednom z předchozích čísel, dokázal pár větami
přesvědčit některé z nás, kteří stojí o to, aby naše
kaplička byla slyšet pokaždé, kdy si to budeme
přát, a to díky automatickému zvoníku.
Děkuji všem, kteří jste na tuto myšlenku finančně nebo materiálně přispěli. Velké díky patří i Petrovi Salavovi, který sice není obyvatelem Doubravčic, ale naše obec pro něj není úplně neznámou,
a výše jeho podílu na realizaci byla více než zásadní . Jmenný seznam patriotů bude samozřejmě
součástí kroniky obce! Ještě jednou díky moc vám
všem, máte můj upřímný respekt!!!
Přeji všem klidné a pohodové svátky Vánoční
a v novém roce jen to nej, nej... nejen za sebe,
ale i za celé zastupitelstvo a všechny z týmu TS.
P.S.: Přeji i správnou volbu při výběru nového
prezidenta v půli ledna .

TECHNICKÉ SLUŽBY
OBCE DOUBRAVČICE s.r.o.
NABÍZÍME SLUŽBY:
 úklid obce
 údržba zeleně
 zimní údržba
 správa vodovodu a kanalizace
 zprostředkovatelská činnost
jakéhokoliv druhu
 zemní práce, autodoprava
 vyřízení stavebního povolení
 geopráce
 prodej písků, štěrků a zeminy
 zpracování požární dokumentace
pro provozovny, objekty
k podnikání a preventivní požární
prohlídky, školení požární ochrany

Tel.: +420 776 883 903, e-mail: ts@doubravcice.cz, web: ts.doubravcice.cz
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ŽIVOT V OBCI

VÝVĚSKA

AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO
PLÁNU OBCE

Do konce roku, resp. do prvního zasedání
zastupitelstva obce v příštím roce, budou
přijímány a následně zastupitelstvu předloženy žádosti o změny v územním plánování obce ze strany vlastníků nemovitostí
v katastru Doubravčic, návrhy na změny
způsobu využití zastavitelného území, popř.
zařazení nových území ze strany obce.
Podotýkám, že se nebude jednat o žádnou
další změnu, ale o aktualizaci, která by
měla být pro obec na pár let (v rámci zákona) dlouhodobá. Doporučuji všem, kteří
jsou vlastníky nemovitostí, aby své žádosti
neodkládali na poslední chvíli. Po schválení
předložených návrhů už nebude zastupitelstvo obce do zahájené aktualizace žádným
způsobem vstupovat!!!

stka Kristýna
Upozornění - místostaro
ní Holubová.
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pou
ě
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PÁLENÍ VĚTVÍ A JINÉHO ROSTLINNÉHO MATERIÁLU

Jak je všeobecně známo, ve vsi
platí
obecně závazná vyhláška zakazujíc
í pálení
suchých rostlinných materiálů (mo
kré
a jiné nebezpečné materiály se
samozřejmě nesmějí pálit vůbec). Setkávám
e se
pravidelně s dotazy, zda je tento
zákaz
„absolutní“ a jak je možné, že nap
říklad
i Technické služby Doubravčice
(TS) několikrát rostlinné materiály pálily.
Dle vyjádření zástupce TS, jejich prac
ovníci
skutečně zcela výjimečně pálit potř
ebují. Děje
se tak však jen cca 3 - 4x ročně, po
předchozím ohlášení hasičskému záchrann
ému sboru,
za asistence zástupce sboru dobrovol
ných hasičů z Doubku a na základě povolení
obecního
úřadu. Především však, a to je třeba
zdůraznit,
jde o pálení silnějších větví a dřeva,
íkům orné půdy ozývají
např.
V poslední době se vlastn
pale
D
t, které někdo z doubravčických odve
ou odkupu. POKU
zl na
různé společnosti s nabídk
veřejnosti zpřístupněný kompostér
a které neY ODPRODAT za
lze jednoduše odvézt a jinak zlikvidov
POTŘEBUJETE POZEMK , zkontaktujte
at spolu
ídnuta
cenu, která vám byla nab
s ostatním bioodpadem.
jetek zůstane v obci,
ma
ž
kdy
ší,
lep
Je
c.
obe
nejdříve
Doplňujeme, že výjimečné pálení (nap
li jiní.
říklad
než aby s ním spekulova
trní), lze za předchozího souhlasu obce
po
příslušném nahlášení HZS, provádět
.
PSÍ EXKREMENTY
V opačném případě hrozí v souladu
V katastru obce je
s obecní a národní legislativou poku
ta. Samonově rozmístěno
zřejmě jsou povoleny táboráky apod
.
deset košů na psí
exkrementy, které
vám usnadní úklid
!!!Změna úředních hodin!!!
hromádek
Oznamujeme, že od 1.12.2017 dochází ke
po vašich mazlíčzměně úředních hodin obecního úřadu:
cích. Využívejte je
PO 9 - 10.30 hod.
v rámci sousedské
ohleduplnosti .
ST 9 - 11, 15 - 17 hod.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání občánků proběhne již v lednu 2018 a bude se týkat dětí
narozených mezi 1. 1. 2017 a 10. 1. 2018 s trvalým pobytem v Doubravčicích.
Rodiče, kteří mají zájem se spolu se svým potomkem vítání zúčastnit, se
mohou hlásit na e-mailové adrese: mistostarosta@doubravcice.cz. Přihlášku
na vítání občánků naleznete na internetových stránkách obce, nebo ji
obdržíte v kanceláři OÚ. Uzávěrka přihlášek je 10. 1. 2018. Další informace,
včetně termínu vítání, budou zájemcům sděleny do konce tohoto roku.
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Co se dělo v obci...
VENKOVNÍ ZÁBAVA
S KAPELOU POHODA

S lektorem
Connorem děti
během příměstského tábora
pilují angličtinu

V sobotu 5. 8. proběhla již tradiční letní venkovní zábava s kapelou Pohoda. Účast byla veliká
a kapelu si užily všechny věkové kategorie.

ČABUZSKÝ BIGBÍT ANEB ROCK
FOR KUNA

V sobotu 2. 9. 2017 obci proběhl druhý ročník
minifestifalu Čabuzský bigbít. Doufejme, že se
z minifestivalu stane tradice, účast je každým rokem větší. Výběr kapel byl skvělý, zahrály nám
i legendy. Ti nejodvážnější z diváků si zatančili pod
pódiem. Diváci přihlíželi, konverzovali a pobrukovali si. Občerstvení bylo ve stánku a v hospodě
a bez větších front. Skupinka dětí zaujala strategickou pozici na transformátu, kde společně řádily
v rytmu českých rockových legend. Čabuzský bigbít byla vydařená akce a za rok se těšíme na další!
Čabuzský bigbít

LETNÍ VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR

Výtvarný tábor proběhl v režii Dokolečka 24 - 28.7
za příznivého počasí. Kapacita byla maximálně
naplněná. Děti výtvarným uměním provedl legrační „pan Prdlavka“ a „slečna Mazaná“. Vyzkoušely
si cestu uměním od pravěku (tvorba jeskynních
maleb na kamenech v lese) až po současnou
akční malbu na velkoformátové desky. Společný
obraz „Výbuch energie“ celé skupiny je ke zhlédnutí v herničce ve Slunečné ulici.

ANGLICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Anglický příměstský tábor proběhl ve spolupráci
s jazykovou školou Carpinus v prostorách Dokolečka 31. 7.-4. 8. Děti byly rozděleny do skupin podle
věku a zdokonalily si angličtinu. Děti prováděl rodilý mluvčí Američan Connor. Největší úspěch měly
karetní triky. Tábor se velmi povedl a doufejme, že
o letních prázdninách se ho opět dočkáme.

VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se konaly ve dnech 20. a 21. října 2017.
Konečné výsledky voleb v obci Doubravčice:
ANO............................29,84 %...................97 hlasů
ODS............................16,61 %...................54 hlasů
Piráti...........................15,38 %...................50 hlasů
TOP 09.......................7,69 %.....................25 hlasů
STAN..........................7,07 %.....................23 hlasů
SPD.............................6,15 %.....................20 hlasů
ČSSD..........................5,23 %.....................17 hlasů
HRANICE 5 % PRO VSTUP DO SNĚMOVNY
KSČM.........................4,3 %.......................14 hlasů
KDU-ČSL...................3,38 %.....................11 hlasů
Zelení..........................0,92 %.......................3 hlasů
Rozumní....................0,61 %.......................2 hlasů
Svobodní...................0,61 %.......................2 hlasů
SPORT.......................0,61 %.......................2 hlasů
ŘN - VU......................0,3 %.........................1 hlasů
BPI..............................0,3 %.........................1 hlasů
ODA............................0,3 %.........................1 hlasů
DV 2016......................0,3 %.........................1 hlasů
SPRRSČMS...............0,3 %.........................1 hlasů
Voleb se zúčastnilo 66,33 % obyvatel.

VÝHERCI BYLINNÉ KOSMETIKY

Gratulujeme všem výhercům bylinné kosmetiky
dr. Dudek ze soutěže v čísle 36. Celkem si výherci rozdělili 5 balíčků přírodní kosmetiky.

VÝZVA

Pokud v Doubravčicích proběhla akce, o které byste si rádi přečetli ve Zpravodaji, pište na
mail: doubravcice.zpravodaj@gmail.com. Rádi
Váš příspěvek zveřejníme. Bohužel není v silách redakce zúčastnit se všech akcí. Těšíme se
a děkujeme .
-MHM-
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Zleva: Jakub Donáth - bicí, Jozef Zeleňák - basa, Daniel Andel - klávesy, zpěv,
Petr Kadlček - kytara, perkuse, zpěv
UŽ JSTE NĚKDY DŘÍVE BYLI V DOUBRAVČICÍCH?
Nebyli, nicméně nás pořadatelé, stánkaři i návštěvníci příjemně překvapili. Vše pěkně na jednom plácku – úřad, hospoda i dvě autobusové
zastávky, které byly kvůli akci uzavřené. Taková
fajn sousedská akce, na kterých rádi hrajeme,
protože atmosféra je daleko kontaktnější než na
festivalech s velkými pódii daleko od lidí.
NATURAL SVOU PRVNÍ VELKOU VLNU POPULARITY ZAŽIL UŽ V OSMDESÁTÝCH LETECH
A ZAŽIL TOHO OPRAVDU HODNĚ. V ČEM JE
TO DNESKA PRO VÁS JINÉ?
V osmdesátkách jsme se náhle ocitli ve víru
showbusinessu - tenkrát se tomu tedy říkalo
jinak - a celé nás to nějak schrouplo a skákali
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jsme podle toho, co po nás producenti a další
lidé chtěli. Dnes si muziku děláme, coby koníčka, zcela podle svého a každý koncert bývá
překvapením nejen pro diváky, ale i nás samotné. Hodně sázíme na improvizaci a to nás
udržuje ve střehu, je to tak trochu adrenalinový
zážitek. Není to jen prosté přehrání hotových
písniček od začátku do konce, naopak je často
různě natahujeme, přeskupujeme, někdy i přestylizováváme. A to nás hrozně baví!

Často si i s tím „Já na to mám“ pohrajeme tak,
že může mít trochu jiný charakter než původní
verze, ale slogan a popěvek zůstává a lidi na
to vždy reagují, a křepčí s námi. Z minulosti už
moc věcí nehrajeme, ale například „Projdi se
tmou“ nebo „Jen tak plout“ máme lehce překopané a další tři až čtyři písničky dáváme jen
občas podle aktuální nálady a složení publika.
PŘED TŘEMI LETY JSTE OSLAVILI TŘICÁTÉ
NAROZENINY NOVĚ VYDANOU VINYLOVOU
DESKOU. CHYSTÁTE NĚJAKOU DALŠÍ?
Rádi bychom, máme zatím tři nové nenahrané
písničky, tak jakmile bude trochu času, zalezeme po dvou letech do zkušebny a něco snad
vyplodíme. Náměty jsou, ale potřebujeme
skloubit práce, rodiny a další kapely, ve kterých
někteří účinkují.

Novou desku Naturalu Třetí od konce
seženete nejlépe v e-shopu Bontonlandu
nebo si ji můžete koupit přímo na jednom
z koncertů.

PŘED VÍCE NEŽ ČTVRTSTOLETÍM JSTE VEDLE
KAPELY ZALOŽIL NAKLADATELSTVÍ MUZIkrát upozorněni, proč jsme si zvolili název, který
KUS. JAK SE MU DAŘÍ? A MÁ OBSAH STEJuž má někdo jiný. Ale to bylo samozřejmě od
NOJMENNÉHO ČASOPISU NĚJAKÝ VLIV NA
lidí, kteří nás z dřívějšKAPELU? TŘEBA JAKO
ka neznali a mysleli si,
INSPIRACE PRO NÁ- TAKOVÁ FAJN SOUSEDSKÁ
že „Já na to mám“ hraSTROJOVOU OBMĚNU?
jeme coby převzatou
AKCE,
NA
KTERÝCH
RÁDI
Musím zaklepat, stále
věc od Hložka, nebo
se mu daří dobře, ale HRAJEME, PROTOŽE ATMOMaxim Turbulenc, haha.
je to úplně jiná činnost
Nicméně americký Nanež hraní v kapele. Spí- SFÉRA JE DALEKO KONTAKTtural vznikl 1999, tedy
še než vliv Muzikusu na NĚJŠÍ NEŽ NA FESTIVALECH
ve stejném roce, kdy
kapelu, je tomu právě
jsme se my k aktivnínaopak. Právě v muzikantské praxi se často
mu hraní po deseti letech vrátili. A další perličsetkávám s problémy, které je třeba nějak
kou je, že jak oni, tak my, jsme první CD vydali
vtipně řešit, a bývají inspirací pro praktické
u Sony Music, a nikomu z firmy to nepřišlo divčlánky v Muzikusu. A to se týká i nástrojovéné. A mimochodem, americký Natural se už
ho vybavení.
v roce 2004 rozpadl. Na což my se ještě zdaleka nechystáme!
VÍTE O EXISTENCI AMERICKÉ KAPELY SE
Text: Antonín Kocábek, foto: archiv kapely
STEJNÝM NÁZVEM?
Natural a redakce
To nešlo přehlédnout, a taky jsme byli několi-

VAŠÍM NEJVĚTŠÍM HITEM JE ZNÁMÁ “JÁ
NA TO MÁM”, POUŽITÁ I V REKLAMĚ, KTEROU BY VÁM PŘÍZNIVCI ASI NEDOVOLILI
NEZAHRÁT. VRACÍTE SE ALE DO MINULOSTI
I V JINÝCH PÍSNIČKÁCH?
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PODNIKATELÉ V OBCI

KAM ZA NOVÝM

ÚČESEM

Eva představuje
svojí práci
dětem z MŠ
Doubravka

V TOMTO ČÍSLE ZPRAVODAJE PŘINÁŠÍME ROZHOVOR S KADEŘNICÍ EVOU STÁRKOVOU. JEJÍ
KADEŘNICTVÍ NAJDETE V ULICI POD VODÁRNOU 225. A POKUD SI CHCETE ODPOČINOUT
A ODEJÍT S ÚČESEM PODLE VAŠICH PŘEDSTAV (NĚKDY I JEŠTĚ
KRÁSNĚJŠÍM) URČITĚ SE OBJEDNEJTE. EVA JE MOC PŘÍJEMNÁ
A MILÁ A KROMĚ KADEŘNICTVÍ ZVLÁDÁ I PÉČI O DVĚ MALÉ
DĚTI.
Kadeřnictví Evy
najdete v ulici
Pod Vodárnou 225

CO TĚ VEDLO K TOMU OTEVŘÍT SI KADEŘNICTVÍ PRÁVĚ V DOUBRAVČICÍCH?
V první řadě dojíždění, dříve jsem pracovala
v Praze a z odpoledních směn jsem se dostávala pozdě domů. Postupem času, když jsme
s manželem začali uvažovat o stavbě rodinného
domu mi problesklo hlavou, že osamostatnit se,
je to co bych skutečně chtěla. Bylo mi jasné, že
až přijdou děti, nebylo by možné to skloubit dohromady. Nebylo to snadné rozhodnutí, protože
jsem měla již vytvořenou klientelu.
ROZJET PODNIKÁNÍ VYŽADUJE ODVAHU,
JAKÉ JSI MĚLA ZAČÁTKY?
Myslím si, že každý začátek je těžký. Měla jsem
obavy, protože někteří lidé mě odrazovali, že se
kadeřnictví na vesnici neuživí, ale rodina mě
podpořila. Zkusila jsem to tedy, nenechala se
odradit a jsem za to ráda. Mám naštěstí klientelu, která za mnou nepřestala jezdit i když to
mají kus cesty. A i proto pro mne byly začátky
v Doubravčicích snazší.
SKLOUBIT PRÁCI A DĚTI JE OBČAS HODNĚ
NÁROČNÉ, DAŘÍ SE TI TO?
Musím říct, že je to někdy velmi náročné. Pracuji
od narození dětí, protože jsem nechtěla ztratit
klientelu a kontakt s oborem. Je těžké najít rov-
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nováhu mezi prací a péčí o děti pokud nechci
ani jedno ošidit. Jinak musím zdůraznit, že mám
velkou podporu v rodině. Snažím se to zvládat,
naštěstí si práci mohu uzpůsobit podle potřeb.
JAK VYPADÁ TVŮJ PRACOVNÍ DEN?
I když bych ráda vyhověla některým zákazníkům
a začala pracovat dřív, musím nejprve rozvézt děti
do školy a do školky. Nejdříve začínám v půl deváté, zakazníkovi nabídnu kávu, nebo něco jiného
k pití. Pokud je to stálá zákaznice, nebo zákazník
a nechce změny, tak rovnou tvoříme. Pokud chce
změnu, nebo je v kadeřnictví poprvé, prodiskutujeme pár zásadních věcí, např. jakou má představu
o střihu, barvě... A pak dál běží obvyklý den, konec
je individuální podle objednávek.
JAK DLOUHO SE VĚNUJEŠ STŘÍHÁNÍ A BARVENÍ VLASŮ?
Od vyučení jsem pracovat nepřestala, takže
spoustu let...
CO VŠECHNO S VLASY MŮŽEŠ UDĚLAT SVÝM
ZÁKAZNÍKŮM?
Dělám různé střihy, pánské, dámské, ale i dětské.
Různé techniky barvení, melírování, vodová, foukaná, žehlení a kulmování. Teď mě čeká několik školení, je pořád co zdokonalovat. Jsem zvyklá chodit
pravidelně na školení, myslím si, že je to v oboru
potřeba. Srovnání se světem je obrovské a je pořád
co dohánět.. Mám radost, když se moje práce líbí.

PODNIKATELÉ V OBCI
STALO SE TI NĚKDY, ŽE ZÁKAZNÍK, NEBO ZÁKAZNICE CHTĚL OSTŘÍHAT DLOUHÉ VLASY
NA KRÁTKO? VZPOMNĚLA JSEM SI NA SCÉNU Z FILMU POSTŘIŽINY... A POKUD ANO, TRPĚLA JSI U STŘÍHÁNÍ :-)?
Stává se mi docela často, že chce zákaznice radikální změnu, střih z dlouhých vlasů na krátké.
Pokud váhá, snažím se jí poradit. Pokud je to její
rozhodnutí a trvá na něm a vím že bude spokojená, tak se odvážným změnám účesu nebráním a netrpím při nich :-).
OBČAS MAMINKY NA MATEŘSKÉ ŘEŠÍ, ŽE BY
POTŘEBOVALY NOVÝ ÚČES, ALE NEMAJÍ HLÍDÁNÍ, MŮŽOU K TOBĚ DORAZIT I S DĚTMI?
Samozřejmě, že do kadeřnictví zákaznice s malými dětmi chodí. Mám tu pro děti nachystaný koš
s hračkami. Rodiče by měli zvážit, zda děti vydrží
v klidu celou dobu stříhání a zda na ně zvládnou
dávat pozor. Preferuji, aby si zákaznice odpočinuly, ale samozřejmě, když to nejde jinak, tak ráda
vyhovím a vždycky se to nějak zvládne.

JAK PŘISTUPUJEŠ KE KLIENTŮM, KTEŘÍ PO
ZHOTOVENÍ ÚČESU ZJISTÍ, ŽE SI NA HLAVĚ
PŘEDSTAVOVALI TROCHU NĚCO JINÉHO?
Pokud se účes nepovede podle představ klienKDY A JAK SE K TOBĚ MOHU OBJEDNAT?
ta, motivuje mě to, zkusit ho znovu, rozvíjet se
Chápu, že spousta lidí je omezená časovými
a naučit se něco nového. Nikdy se nehroutit a řídůvody a preferují odpoledne a víkendy. Nejvíce
dit se pořekadlem, zákazník náš pán. Snažím se
vítám dopoledne, které mívám nejvolnější. Na
službu uělat co nejlépe a trefit se do toho co kliodpoledne a víkendy mám delší čekací dobu.
ent přesně požaduje. Musím říct, že mám kolem
sebe spoustu skvělých zákaznic,
JAK JE TO S CENAMI A S KONpřátel a i výborných lidí a v kliTAKTEM?
MOJE PRÁCE MĚ
entele převládá ta dobrá většina.
Nebojte se nezávazně přeptat
BAVÍ, JE O KREATIVITĚ na cenu. Cena se určuje podle
JAKÉ JSOU SOUČASNÉ TRENDY
náročnosti a použitých materiálů a ráda vám ji
VE VLASECH A JAKÉ ÚČESY TEĎ NEJVÍCE FRČÍ?
sdělím a pak už je rozhodnutí jen na vás. MůŘídím se tím, že každý by měl nosit to, co mu
žete
volat, nebo psát sms, vzhledem k mé vytísluší a v čem se dobře cítí. Pokud je nějaký
ženosti se může stát, že vám odpovím později.
trend, doporučuji k němu jen přihlédnout.
JAKÝ BYL TVŮJ NEJPRACNĚJŠÍ ÚČES?
Nejpracnější účes bylo stahování černé barvy
ze zesvětlovaných vlasů zpět na světlý odstín.
Je to práce na více návštěv.
S JAKOU VLASOVOU KOSMETIKOU PRACUJEŠ NEJRADĚJI?
Od začátku pracuji s kosmetikou L‘Oréal Professionnel, je o něco dražší, ale kvalitní. Do budoucna plánuji pracovat i s další kosmetikou.

A JEŠTĚ POSLEDNÍ OTÁZKA NA ZÁVĚR, BAVÍ
TĚ TVOJE PRÁCE?
Moje práce mě baví, je o kreativitě. Jsem ráda,
že se mohu věnovat práci, která dělá lidem radost. Na spoustu stálých zákazníků se těším
DĚKUJU ZA ROZHOVOR A AŤ SE TVÉMU PODNIKÁNÍ JEN DAŘÍ!
-MHM-

Kontakt: Kadeřnictví Evy Stárkové,
Pod vodárnou 225, tel.: 723 719 552

CO KDYŽ SE CHCE NĚKDO NECHAT OSTŘÍHAT
A NEVÍ JAK?
Proběhne konzultace jaký má klient typ obličeje
a vlasů aby účes slušel. Důležitý je i čas, který
je klient ochotný věnovat úpravě. Myslím si, že
každý kadeřník zvládne účes perfektně upravit,
ale je důležité aby to zvládl i klient - aby měl co
nejméně práce a účes vypadal stále dobře.
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DOUBRAVČICE V ZRCADLE DĚJIN

DOUBRAVČICE V ZRCADLE DĚJIN

PŘIPRAVUJE SE NOVÁ

PUBLIKACE O DOUBRAVČICÍCH
Publicista
Jan Psota

DRAZÍ A MILÍ ČTENÁŘI, V KVĚTNU 2017 PROBĚHLA NA OÚ
DOUBRAVČICE SCHŮZKA ZA PŘÍTOMNOSTI STAROSTY OBCE
JAROSLAVA PRKNA, KRONIKÁŘKY LENKY LUTTEROVÉ, EDITORKY DOUBRAVČICKÉHO ZPRAVODAJE MARKÉTY HOLÉ
MIŠKOVÉ A PUBLICISTY JANA PSOTY Z HRADEŠÍNA ZA ÚČELEM
PRODISKUTOVÁNÍ MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ A VYDÁNÍ ZBRUSU
NOVÉ PUBLIKACE O OBCI DOUBRAVČICE.

Kdo pana Psotu neznáte, tak v regionu vydal několik zajímavých knih, naposledy odbornou publikaci pro obec Tuklaty s názvem Dějiny Tuklat
a Tlustovous (2017). V našem okolí zpracoval
historii obce Masojedy (2008) nebo autorsky vytvořil informační tabuli Hrad Šember (2011) umístěnou v rámci projektu NS Údolím Šembery na
slovanském hradišti u Doubravčic. Více informací
najdete na stránkách www.janpsota.cz.
Komplexním zpracováním středověké a novověké
historie Doubravčic se dosud nikdo nezabýval,
a to ani formou recenzované studie. V minulosti
docházelo povětšinou k vydání několika dílčích
studií zabývajících se slovanským hradištěm (Kudrnáč, Profantová) nebo středověkým hrádkem
Šemberem (Durdík). K částečnému zpracování
historie obce došlo roku 2011, kdy se dějinami
Doubravčic zabývala kronikářka Alena Kvasničková v drobném tisku vydaném u příležitosti

slavností 680. výročí obce. Další publikaci cílenou na rodovou genealogii zpracoval v roce 2011
pan Miroslav Pačes.
Zpracováním historie obce za pomoci nevydaných archivních pramenů a medievistických edic
formou odborně/populární publikace obec získá
kvalitně zpracovaný pasport svých dějin i povědomí o pozapomenutém významu obce. Obec bude
mít k dispozici zajímavě řešenou knihu reprezentující Doubravčice v obci i regionu. Kniha bude
určena široké čtenářské veřejnosti, místním občanům, ale i významným osobnostem navštěvujícím obec na různých kulturně-společenských událostech. Stejně tak se stane zajímavým a pěkným
dárkem dříve narozeným občanům a rodákům.

Do příprav nové knihy se můžete zapojit i vy, milí
čtenáři. Nezáleží na tom, zda jste starousedlíkem,
novousedlíkem nebo chatařem. Důležitá je chuť
a schopnost jakkoliv aktivně přispět a zapojit se
bez ohledu na pohlaví, vyznání nebo stranickou
příslušnost . Máte nyní všichni jedinečnou příležitost, která už se nemusí opakovat. Prohledejte
své půdy, oprašte truhlice s trofejemi, prolistujte
domácí knihovny nebo rodinná fotoalba a přispějte svou troškou do mlýna – nové publikace. Spo-

lupráci dokážeme náležitě ocenit, ba co víc, líný
soused pukne závistí, až se vaše jméno dostane
například i na čestné místo do tiráže knihy k ostatním spolupracovníkům.
Máte-li k dispozici staré fotografie Doubravčic
dokumentující život předků, domů, chatové osady, Dolánek, Šembery, památek a okolní přírody,
staré pohlednice, dobové dokumenty, plakáty kulturních akcí, plesů, divadelních představení, ručně
vypisované účtenky s razítky místních řemeslníků, staré průkazy nebo prapory místních spolků,
novinové výstřižky či lokálně zaměřené archiválie
a upomínkové předměty (odznáčky Sokol Doubravčice, odznáček sjezd Podlipanské hasičské župy
v Doubravčicích, psí známky Doubravčice), časopisy a vlaječky místní chatové osady – kontaktujte
pana Psotu na emailu info.drobnepamatky@
email.cz, nebo osobně doneste vaše materiály
a fotografie na obecní úřad Doubravčice, kde je nafotíme, naskenujeme a vrátíme.
V rámci této spolupráce s obcí se mohou čtenáři v Doubravčickém zpravodaji nově setkávat
s badatelskými výsledky pana Psoty a ochutnávkami z materiálů získaných pro novou knihu prostřednictvím seriálu „Doubravčice v zrcadle dějin“.

Nová publikace, na níž začne pan Psota v roce
2018 pracovat, zreviduje a zpracuje neznámou
historii od prvních zmínek ze 14. století až po
rok 1918, podchytí dějiny zaniklých středověkých

Informační tabule Hradu Šember (2011) umístěná na
slovanském hradišti v rámci projektu NS Údolím Šembery
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vesnic a hradiště na katastru obce, využije místní
dokumenty a rodopisné materiály, zapojí do spolupráce občany (sběratele, pamětníky, kronikáře)
a instituce (muzea, archivy) a v neposlední řadě
využije raritní dochované deskové fotografie a obrazové materiály (pohlednice) a drobnou grafiku
(výmalba erbů, schémat a map). Za účelem zpracování nové publikace naváže pan Psota spolupráci s regionálními historiky, pracovníky Historického ústavu Akademie věd, archiváři Státního
oblastního archivu v Praze a spolupracovníky
zaměřenými na protohistorii (archeologie), geomorfologii (geologie) a dalšími na slovo vzatými
odborníky, kteří mohou zhodnotit význam a jedinečnost obce Doubravčice.

Poslední knižní novinka Dějiny Tuklat a Tlustovous
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SLUŽBY PRO: OSOBNÍ VOZY I DODÁVKOVÉ
VOZY I NÁKLADNÍ VOZY I PŘÍVĚSY I NÁVĚSY I
ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU
SERVIS OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ
Servisní prohlídky | Výměna olejů | Oprava autoelektriky | Montáž
zabezpečovacího zařízení | Montáž tažného zařízení | Výměna autoskel
| Servis klimatizace | Oprava brzdových systémů | Příprava a provedení
STK | Odtahová služba | Diagnostika elektrických systémů vozidel | Měření
podvozku 3D technologií | Náhradní vozidlo | Přestavba vozidel
pro autoškoly | Renovace světlometů

Kontejnery | Zemní práce
| Demoliční a stavební práce
| Deponie – prodej

PNEUSERVIS PRO OSOBNÍ,
NÁKLADNÍ, ZEMĚDĚLSKÉ A MOTO
Prodej PNEU | Prodej disků hlíníkových
i plechových | Montáž, vyvážení, opravy pneu
| Uskladnění letních i zimních pneumatik

Hudba
Z

zušlechťuje duši

a svůj život jsem 7let hrál v orchestru,
pak už jen učil hru na hudební nástroje a hrál v několika souborech a nemalou dobu soubor zobcových fléten vedl - to je
stručně k mé hudebně kantorské praxi. Domnívám se, že ač nepatřím mezi nejmladší, stále
(z muzikantského hlediska) mám mladé generaci co říci a v jejich vstupu do hudebního světa
jim nemalou měrou mohu pomoci.

Provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)
PROVOZNÍ DOBA: Po – Pá 8.00 – 18.00 h., So – 8.00 – 15.00 h.
SERVIS: tel.: 602 313 343 AUTODOPRAVA: tel.: 602 326 785

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

Pan Hoskovec
před svými žáky
během výuky v KD
Doubravčice

Vždy mne mrzelo, když dobrý lidový muzikant
se kterým bych mohl hrát odpověděl - „ale já
neznám noty, ani akordy“ a ze společného muzicírování zákonitě sešlo - škoda.
Člověka, který mne jednou na veřejnosti hudebně doprovázel (na velmi vysoké muzikantské úrovni) na kytaru (na přípravu
měl cca 10 min) jsem po vystopupení pozval na kafe - mi nakonec
na mé zvídavé otázky odpověděl,
že nikde nehraje, ba ani muziku
neučí a že dělá na stavbě, tak mi
v údivu tzv. spadla brada až na vestu. Chvilku se divil mému údivu a pak
jen skromě dodal „já mám hudbu jako
koníčka“.
Jestliže vezmeme měřítko:
profesionál = od 90 % hudebního nadání a více
amatér = 10 % - 85 % hud. nadání,
tak já se snažím toho hudebně začínajícího malinkatého človíčka dotáhnout k té vyšší hranici,
než je průměr.

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001

KDO CHCE POCHOPIT HUDBU,
NEPOTŘEBUJE ANI TAK SLUCH
JAKO SRDCE.
Jiří Mahen

Věnovat se muzice, či sportu vlastně vyžaduje to samé:
A) kdo netrénuje a necvičí, tak chvilku žije ze
svého nadání, pak klesne do průměru a pak
stále níž a níž, až ho to přestane bavit. A na to,
že ho to přestalo bavit - má bohatý repertoár
výmluv a „určitě správných“ odůvodnění.
B) A naopak - ten, kdo nemá tolik nadání, ale
chce (pozor, on chce!!!), tedy cvičí, či trénuje tak mu to najednou začíná jít a dobré výsled-

ky mu dělají radost a podněcují
k dalšímu pokračování.
Moc mě mrzí, že přísloví „Co Čech
to muzikant“ již dobrých pár let neplatí. Dnes spíše platí “Co Čech, tak
si umí zmáčknutím správného čudly
pustit z CD atd. tu muziku“.
Kdysi jsme na ZŠ při hudební výchově na každé hodině zpívali. A dnes??? Žáci ZŠ z 90 %
zpívat neumí, zato však dokáží o hudbě povídat. Tak nevím, co je pro náš národ a budoucí
generace důležitější. Jen vím, že já toto rozhodnout nemohu. A muzika?, ta se dělá srdcem
a pouhé odehrání not má ke správné muzice
setsakra daleko.
-Hoskovec Jiří-

VÝUKA HUDBY

Pan Jiří Hoskovec učí hudební teorii a hru
na hudební nástroje (zobcová flétna, kytara, klavír/ el. klávesy, klarinet) každé úterý v Kulturním domě. Momentálně má již
plno, ale pokud byste se chtěli Vy, nebo
Vaše děti do budoucna hudebně vzdělávat
můžete ho kontaktovat na tel: 608227049.
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CO JE ZUMBA?

ZUMBA JE VELMI DYNAMICKÉ CVIČENÍ PŘI STIMULUJÍCÍ HUDBĚ, ZALOŽENÉ NA TANEČNÍCH KROCÍCH
SALSY, MERENGUE A DALŠÍCH LATINSKOAMERICKÝCH A MODERNÍCH TANEČNÍCH STYLŮ.

Zakladatel zumby
Alberto ,,Beto ,, Perez

ZUMBA V KD

Pokud si chcete vyzkoušet ZUMBU se
Zuzkou Pačesovou doražte do KD - lekce
probíhá každé pondělí od 18:00.
Více info na tel: 739 305 018, nebo
mail: kokoska.z@centrum.cz
Zumba spojuje základní principy aerobiku, rezistenčího a intervalového cvičení, posiluje a
tvaruje postavu, spaluje tuky, maximalizuje kalorický výdej organismu, prospívá srdci a uvolňuje nervové napětí, což je nejdůležitější faktor,
který nesmíme opomenout .

A JAK TO VŠECHNO ZAČALO?
Zumba vznikla v Kolumbii, kdy si zakladatel
Alberto ,,Beto,, Perez zapomněl výukovou
hudbu k aerobiku a měl pouze latinskoamerickou muziku a zaimprovizoval. Lidé byli nadšení
a jeho hodiny se brzy staly populární. O deset let později si jel splnit svůj americký sen
a zumba byla na světě. Brzy se začali sjíždět lidé
s celého světa, kteří si přáli také ono ,,zábavné
cvičení, vyučovat . Ke klasické zumbě přibyla
i další odvětví jako například ZumbaGold, která je určena pro seniory či lidem s problémy
s pohybovým aparátem nebo Zumbatomic,
která je určena pro děti.
Když lidé vidí poprvé zumbu, často si pomyslí, že nikdy nebudou umět tančit zumbu jako
profík. Klíč k zumbě, ale není v oslňující choreografii, ale vše je v hudbě. Hudba je to, co dodá
Vašemu cvičení okamžitou energii. Vtáhne Vás,
roztančí Vás, je pohlcující a smyslná. Budete ji
cítit a pohybovat se do rytmu – a správné kroky
se časem dostaví automaticky .
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Hudba, která se používá při zumbě, nemá
synchronizovaný monotónní rytmus, který je
znám z hodin aerobiku. V hodině zumby se střídají čtyři základní taneční rytmy: Merenque,
Cumbia, Salsa a Reggaeton.
Cílem zumby není přijít, oddřít si hodinu
a mít dobrý pocit, že dnes jsem pro své tělo něco
udělal. Cílem je zapomenout na všechny všední
i nevšední starosti, ponořit se do hudby, užít si
úžasné melodie a z hodiny udělat jednu velkou
taneční párty a jako bohus zhubnout nějaké to
kilo navíc tou nejzábavnější formou, a to je nejdůležitější. Na zumbě se nemusíte stydět, nemusíte perfektně odcapat kroky, když to nejde hned,
chytíte se později. V každé písničce se jednotlivé
úseky a refrény opakují není čeho se bát.

HUBNUTÍ TANCEM?
Ano. Díky dynamičnosti a vystupňování intenzity
během hodiny je zumba úžasný způsob, jak se
zbavit přebytečných kilogramů zábavnou cestou.
Během jedné hodiny spálíte 600 – 1000 kalorií .
Já sama nikdy neměla s váhou sebemenší
problém, celý život jsem sportovala, kromě instruktorky zumby jsem i instruktorkou fitness,
několik let jsem se věnovala orientálním tancům, salse, pole dance. Každé cvičení je jiné,
každé je jedinečné. Ovšem, když se narodilo
první dítko i druhé, pokaždé mi po drobečcích
zůstalo skoro 20 kg nahoře. Na ně bylo i fitness
centrum krátké. Mé tělo prostě nesnese nudu a
hádejte, co jediné mi pomohlo se shazováním
kilogramů – jasně, že zumba .
Takže jestli rádi tančíte, nebo máte jen rádi
latinskoamerickou hudbu, chcete se pobavit,
objevit něco nového, naučit se různé taneční
styly, potřebujete shodit přebytečná vánoční či
poporodní kilča, neváhejte a přijďte se pobavit
se mnou, s námi. Protože čím více lidí na hodinu přijde, tím větší párty se z hodiny stane. Odhoďte stud, udělejte první krok a za chvíli bude
parket Váš a kdo ví, kolik lidí si udělá zkoušky
a bude každý den děkovat Betovi, tomu užasnému člověku, který změnil život mně i miliónům
-Zuzka Pačesoválidí po celém světě .

ŽIVOT V OBCI

NĚKTEŘÍ TO DOKÁZALI...
DOVOLUJI SI TOUTO CESTOU VŘELE PODĚKOVAT VŠEM TĚM, KTEŘÍ POZITIVNĚ PODPOŘILI MOJI MYŠLENKU FINANČNĚ ZAJISTIT MONTÁŽ ELEKTRONICKÉHO ZVONÍKA
V MÍSTNÍ OBECNÍ KAPLI. ZDAŘILO SE ZÍSKAT PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ POKRYJÍ
CELKOVÉ NÁKLADY, A I NĚCO NAVÍC.
Nepřekvapivě se někteří obyvatelé zapojili
i jiným než finančním příspěvkem. Manželé
Marie a Roman Tláškovi na své náklady zajistili výkopové práce pro přívod elektrické
energie. Pan Petr Mišejka instaloval elektrický
rozvaděč a nasvícení kaple. Chlapci z místních Technických služeb, pánové Zdeněk Cholt
a Luboš Žilák, provedli potřebné výkopové
práce pro pokládku mozaikové dlažby a poté
i úpravu přilehlého terénu.
S hlubokou úctou kvituji přínos pana Petra
Salavy. Není občanem této vsi, jen ji velmi sporadicky navštěvuje. Přesto významně finančně
přispěl!
Děkuji i zdejšímu starostovi za jeho pochopení pro tuto akci a aktivní přístup při jednání
s jednotlivými dodavateli.
Předpokládám, že se k tomuto poděkování připojují i členové obecního zastupitelstva,
neboť se, dle mého názoru, zhodnotil obecní
majetek, přitom to obecní pokladnu nic nestálo

a tak zastupitelé dále mohou realizovat projekty, dle jejich názoru, s vyšší prioritou, ty už
obecní pokladnu něco stát budou.
A těm netečným s jejich negativní podporou
vzkazuje Jan Neruda:

KDO CHVÍLI STÁL, JIŽ
STOJÍ OPODÁL - DEN
ŽÁDNÝ DVAKRÁT SE
JIŽ NENARODÍ, ČIN
DVAKRÁT NEUZRAJE.
P.S. Dne 9. 10. 2017 pracovníci firmy L. Hainz
s.r.o. demontovali zvon a odvezli ho k dílenskému zhotovení zvoníka s příslibem, že nejpozději
v polovině měsíce listopadu zvon včetně zvoníka nainstalují zpět do zvoničky.
Tak uvidíme a hlavně uslyšíme.
-Miroslav Pačes, geodet v.v.-

Kaplička se dočkala kromě elektronického
zvoníka i nasvícení, cestičky z mozaikové
dlažby a terénních úprav přilehlého okolí
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MŠ DOUBRAVKA

Výlet do ZOO

ZDRAVÍME OPĚT VŠECHNY Z DOUBRAVČIC,
V POSLEDNÍM ČLÁNKU JSME SE TĚŠILI NA ZAHRADNÍ SLAVNOST, KTERÁ JE JAKÝMSI ZAKONČENÍM A VYVRCHOLENÍM ŠKOLNÍHO ROKU. NEUTEKLO MNOHO
ČASU A NEJEN ZAHRADNÍ SLAVNOST, ALE I LETNÍ PRÁZDNINY JSOU ZA NÁMI
A VÍTÁ NÁS PODZIM.
Zahradní slavnost
s pasováním školáků
a budoucích předškoláků

„Krocení
mustangů“
ve stájích na
Žernovce
V září jsme přivítali 10 nových kamarádů do
zelené (nyní nově zeleno-žluté) třídy. Naše řady
rozšířily také dvě morčecí slečny, paní králíková
a džungarští křečci. Na zahradě se dokončuje
kneipův chodníček, který děti plně využijí až na
jaře, kdy se budou procházet bosky po různých
přírodninách. Další novinkou je ponk v zelené
třídě, který nám na míru vyrobil náš dvorní tesař, pan Turek. Ještě jednou mu touto cestou
děkujeme za dlouhodobou perfektní spolupráci.
Od září 2018 budeme hledat nové posily

Jak se vyvedla zahradní slavnost a spousta školních akcí, které ještě následovaly, vám
snad nejlépe přiblíží fotografie. Letos jsme se
loučili s devíti předškoláky, kterým také touto
cestou přejeme ve škole hodně úspěchů a prima nové kamarády.
Jako novinku jsme letos zavedli společnou
akci pasovaných školáků a budoucích předškoláků. Byli jsme v rámci akce „Krocení mustangů“ ve stájích na Žernovce, kde si děti vyzkoušely jízdu na ponících. Poté následovala
velká oslava ve školce. Budoucí školáci paso-

Přespávání
ve školce
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do našeho týmu: • druhou paní kuchařku
• 2 učitelky
Pokud by měl někdo z obce zájem o nabízené pozice nebo věděl o někom, kdo takovou
práci hledá, neváhejte nás kontaktovat přes
e-mail nebo telefon, který najdete na webových
stránkách: ms.doubravcice.cz
Všem přátelům školky přejeme klidný
a barevný podzim, krásný adventní čas
a těšíme se na setkání při rozsvěcení vánočního stromu. Kolektiv MŠ

vali budoucí předškoláky, kteří skládali slib. Děti
si připravily hostinu a jako překvapení dostaly
zmrzlinový pohár. Protože akce byla spojena s
přespáváním ve školce, kdo chtěl, ulehl do postýlky a díval se na pohádku.
Posledním výletem školního roku byla návštěva ZOO v Praze, která se také vydařila.
O prázdninách se ve školce malovalo, voskovalo, uklízelo. Rozjela se také stavba třetí
a zároveň poslední třídy. Veškeré stavební práce probíhají v klidu a stavba nás nijak neomezuje v provozu, za což jsme vděční.

Špalír rodičů a děti
při slavnostním
pasování školáků
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DOKOLEČKA

CENTRUM PRO RODINU

Z ČINNOSTI SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Doplňkový
prostor v ul.
Slunečná
již přivítal
první děti

MILÍ DOUBRAVČIČTÍ,
JSOU ZA NÁMI PRÁZDNINY A ZÁŘÍ PRO DOKOLEČKA ZNAMENÁ ZAČÁTEK NOVÉ SEZÓNY, TEDY NOVÉHO „ŠKOLNÍHO“ ROKU. CO JSME PROŽILI O PRÁZDNINÁCH?
 V prostorách komunitní školy proběhly letos dokonce dva příměstské tábory: výtvarný
a anglický. Na výtvarném jsme s dětmi poznávali a zkoušeli, co malovali velcí umělci v průběhu dějin výtvarného umění, a na anglickém si
skupinka mladších dětí zkoušela různá povolání a starší děti karetní triky.
Na výtvarném táboře si děti vyzkoušely
mnoho výtvarných technik a kromě těch
obvyklých i egyptskou mumifikaci plyšáka
a akční malbu jako Jackson Pollock

 Díky dobrovolníkům z řad členů Dokolečka
se nám podařilo zrekonstruovat a připravit nové
doplňkové prostory v ulici Slunečná 72 (děkujeme Věrce Zajíčkové za poskytnutí). Budou využívány jako prostor pro setkání rodičů s dětmi
a jako doplňkový prostor pro komunitní školu při
dělení na skupiny. Prostory ještě nejsou úplně
hotové, pokud byste nám chtěli pomoci nebo
podpořit náš projekt, můžete prostřednictvím
internetu až do 20. 11. (STARTOVAC.CZ nebo
přes web dokolecka.cz): https://www.startovac.
cz/projekty/komunitni-skola-dokolecka-nove-prostory/ ...Děkujeme.
A co má pro vás Dokolečka nachystané
v roce 2017/18?

HERNA PRO RODIČE S DĚTMI

pravidelně každé úterý od 10 do 12 hod. v nových prostorách v ulici Slunečná 72. Vede Eliška Pokorná a Kristýna Holubová (Žákovcová).
- sháníme spodní skříňku pod dřez, nemáte někdo k darování?
Tábor ukončila slavnostní vernisáž
s vystavou děl mladých umělců :-)

Společná
práce ve
škole na
modelu
sluneční
soustavy

V rámci projektu dobrovolnictví 72 hodin rodiče
a děti odvedli pořádný
kus práce

KROUŽKY

 JÓGA PRO DOSPĚLÉ – každý čtvrtek 19.45
- 21.15 hod. v MŠ Doubravka, vede Iva Švejdová
 KERAMIKA PRO DĚTI (od 4 let) – 1x za
14 dnů, od 2. 11., čtvrtek 17 hod. v MŠ Ledňáček,
vede Martina Pačesová, cena za lekci 70 Kč
 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ – 1x za 14 dnů,
čtvrtek od 17 hod. v MŠ Ledňáček, vede Martina Pačesová, cena za jednu lekci 70 Kč
 ODPOLEDNÍ VOLNOČASOVÝ KLUB
- v rámci komunitní školy, v provozu od 4.9. každý všední den od 13 do 16.30 hod., určeno
všem, kteří se doma nudí (děti od 5 do 12 let)
- v prostorách školy Dokolečka
 VÝTVARNÉ TVOŘENÍ - každý čtvrtek od
14.30 do 16.30 v komunitní škole, vede Markéta
Holá a Eva Čečetková, cena za jednu lekci 60 Kč

AKCE

 10. 11. CESTA ZA SVĚTÝLKEM – lampionový
průvod
 2. 12. ROZSVÍCENÍ STROMEČKU, VÁNOČNÍ
JARMARK a představení MŠ, škola
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V rámci projektu
„Jak daleko
je slunce“
navštívily děti
z komunitní školy
Ondřejovskou
hvězdárnu

 9. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - otevřeno veřejnosti, ale pouze pro ty, kteří se přihlásí do 15. 11.
na emailu nebo telefonu Dokolečka z.s., počet míst
omezen, cena za balíček + program 100 Kč
 Betlémské světlo
- o všech akcích vás informujeme i na webu obce
Doubravčice

ZPRÁVY Z KOMUNITNÍ ŠKOLY:

 Aktuálně připravujeme druhé nové prostory, které už provizorně využíváme. V neděli
15. 10. se zde sešlo 12 dospělých a 17 dětí
v rámci projektu dobrovolnictví 72HODIN,
aby mohl prostor začít co nejdříve fungovat.
 Nově klub komunitního vzdělávání navštěvuje 20 dětí, a tak se častěji dělíme na
různé skupiny. Děti jsou ve věku 6 - 10 let
(0. - 4. ročník).
 Ve třídě jsou tři průvodkyně plné elánu, nadšení a nápadů: Linda Pačesová, Marika Pithartová, Hana Nováková.
 Odpolední klub mají na starost prima maminky Martina Skýpalová, Dita Studecká a Věra
Zajíčková
 Novinkou pro 0. - 1.ročník je zavedení metody rozvoje jazykových schopností dle profesora
Elkonina, která pomáhá předcházet dyslektickým obtížím nebo je alespoň vytěsňuje při učení čtení. Věříme, že částečně může pomoci i dětem starším, které mají také problémy se čtením
a psaním, proto ji budeme občasně zařazovat
i do výuky českého jazyka.
 Projekt na tento rok si děti vybraly podle knihy Jak daleko je slunce a během září zkoumaly Slunce, v říjnu Stromy, v listopadu nás čeká
Oheň.
Za tým Dokolečka Linda Pačesová
KONTAKT:
centrumprorodinu@dokolecka.cz
www.dokolecka.cz, tel.: 724 689 786
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Příspěvek je záměrně ponechaný v původní podobě bez textové korektury

VÝTVARNÝ
KROUŽEK

VÝTVARNÝ KROUŽEK PROBÍHÁ
V PROSTORÁCH DOKOLEČKA
KAŽDÝ ČTVRTEK OD 14.30 HOD.,
SVÉ DOJMY Z NĚJ HBITĚ ZAZNAMENALA 7LETÁ ELIŠKA

MALÁ KOPANÁ NÁBOR HRÁČŮ
TJ SOKOL DOUBRAVČICE SHÁNÍ HRÁČE FOTBALU NA REGISTROVANOU
SOUTĚŽ Z OKRUHU MÍSTNÍCH OBYVATEL A JEJICH PŘÁTEL

Zájemci ať kontaktují mailem nebo na tel. č. 603
823 534 Vladimíra Jiráka.
TJ Sokol Doubravčice organizuje regulérní soutěž
Českomoravského fotbaloveho svazu ve IV. třídě.

!!!POZOR!!!
LY
FANOUŠKOVSKÉ ŠÁ

dit v barvách našeho
Pokud budete chtít fan
dpořit, nabízíme
po
ho
klubu a finančně
u
šály za 250 Kč/ks. Jso
k zakoupení klubové
u starosty.
o
neb
šti,
hři
na
ně
k dostání v klubov

DĚTSKÁ ŠKOLIČKA LEDŇÁČEK
V PRŮBĚHU LETOŠNÍHO
PODZIMU V SOUKROMÉ
MŠ LEDŇÁČEK PROŽÍVAJÍ
DĚTI KAŽDÝ DEN NĚCO
NOVÉHO A ZAJÍMAVÉHO.

Společně s Petrou, Martinou,
Denisou a nově i Natálkou
vyráží na výlety do okolí
a společně tvoří. Děti se také učí spolu vycházet v kolektivu a ti nejmenší plenkoví i chození na nočníček.
Velký úspěch měla procházka s řáděním v podzimním listí. Děti paní učitelku Denisu téměř zasypaly.
Čeká nás Mikulášská nadílka, s Mikulášem
a andělem (možná přijde i čert), která proběhne
5. 12. a dopolední focení. Pokud budete chtít nechat vyfotit své ratolesti, kontaktujte Martinu.
V listopadu pojedou děti na dopolední představení do divadélka v Českém Brodě, 9. 11. (Včelí medvídci zpívají) a 29. 11. (Pekelná pohádka aneb kam
čert nemůže). Zúčastnit se mohou i děti, které do
Ledňáčka pravidelně nedochází.
-MHMKontakt: Obecní 94, Doubravčice, tel.: 720 332 030,
www.ms-lednacek.cz

Čtenářský kroužek v Ledňáčku

OBEC DOUBRAVČICE SRDEČNĚ ZVE NA

SOUSEDSKÝ
VÁNOČNÍ JARMARK
KDY? V sobotu 2.12. od 15 hod.
Zpívání slavnostních písní a rozsvícení
vánočního stromu od 16.00 hod.
KDE? Na návsi a v Kulturním domě

ram

og
Přijďte se podělit o své domácí kutilské,
ihu
bný pr
Podro ude v předst h
c
kulinářské či řemeslné výtvory tematicky
b
á
u
k
k
n
r
ě
a
t
jarm
na nás kách
n
ě
související s Vánocemi a zimou, nebo jen
jn
e
n
zveř ových strá
jarmark navštivte, ochutnejte vánoční
a web obce
dobroty a nakupte dekorace a drobné dárky!

Zájemci o prodej vlastních výrobků se mohou hlásit na adrese:
mistostarosta@doubravcice.cz nejpozději do 17. 11. 2017
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Zaniklá ves

2. DÍL

Lhota u Doubravčic

Ve středověku bývalo blízké okolí Doubravčic doslova plné života. Cisterciáci
ze Skalice u Kouřimi totiž na Kozím hřbetu nad říčkou Šemberou postavili
na ruinách jednoho z nejstarších slovanských hradišť gotický správní hrádek
Šember (něm. Schönberg = Krásná hora), ale severně od něho adaptovali pro
potřeby kléru také pod hájovnou ležící vesnici Dolánky s tvrzí, mlýnem,
rybníkem, panským dvorem a devíti usedlostmi. Málokdo tuší, že na
katastru obce stávala ještě další vesnice, která však s cisterciáky neměla vůbec
nic společného. Ano, představuji vám pozapomenutou a neprobádanou
vesničku LHOTU! Pokud ji neznáte, je čas ji společně navštívit...

Obr. vlevo: Erb Bohuňka Hájka z
Tismic (Jan Psota)
Obr. vpravo: Erb Vrbíků
z Tismic o neznámých tinkturách (Jan Psota)
Obr. dole: Znak města Českého
Brodu na císařském privilegiu
z roku 1437 (SOkA Kolín)
mapky. Právě hlubší studium písemných
a mapových pramenů posouvá skutečnou
polohu vsi na katastr obce Doubravčice. Místní
Doubravčic na potoce Bušinci mezi Masojedy
název „Lhota” ukazuje na osadu založenou na
a Mrzky na lokalitě pomístně zvané „V pasece“.
území lesa, jejíž lokátor (zakladatel) a osadníci byli do jisté „lhůty” osvobozeni na přesně
Období vzniku vesnice lze bez zjištění její
smluvený počet let od plateb za vykácení lesa
přesné polohy, velikosti sídla nebo provedení
a vzdělání polí. Vlastzákladního archeoloPÍSEMNÝCH PRAMENŮ Z ODDOBÍ ní zdroj vody předstagického průzkumu těžvoval potok Bušinec,
ko odhadnout. August
EXISTENCE VESNICE SE DOCHOna němž lhotecká
Sedláček (1908), AnVALO MENŠÍ MNOŽSTVÍ, NEŽ
vrchnost založila dva
tonín Profous (1949)
Z OBDOBÍ PO JEJÍM ZÁNIKU.
rybníky, které vesnici
i František Roubík
přečkaly o dvě staletí. Obyvatelstvo se zabý(1959) kladli vesnici pro historickou sounáleživalo zemědělstvím, lesním hospodářstvím ale
tost s Tismicemi do tamního katastru. Roubík se
mohlo se živit také rybolovem.
dokonce pokusil zakreslit polohu vsi do slepé

Š

estnáct kilogramů těžký urbář černokosteleckého panství známý badatelům více
pod pojmem „Zlatá kniha“ podle zlacené
knižní ořízky, nežli pod oficiálním názvem „Kniha urbární, jinak gruntovní pravidlo všech všelijakých příležitostí panství Kosteleckého nad
Černými lesy“, uvádí na foliu 427 u obce „Dobrawcžicze“ k roku 1677 nenápadnou, ale o to
více zajímavou poznámku písaře Jana Kašpa-

PÍSAŘ NÁS ODKAZUJE NA ZANIKLOU STŘEDOVĚKOU VESNICI
U DOUBRAVČIC. ALE KDE LEŽELA?
ra Ouvalského: „V lesích panských nad zpředu
jmenovanými rybníky [Lhotským a Žemličkou,
pozn. autora], nějaké zbořeniny starého stavení
se spatřují, což se někdy Lhotka jmenovalo. Ale
žádný o tom zprávy dostatečné dáti neví“. Písař
nás odkazuje na zaniklou středověkou vesnici
u Doubravčic. Ale kde ležela?
K zodpovězení této otázky bylo zapotřebí
v krajině dohledat nejprve místo, kde stávaly
oba lhotecké rybníky. Díky porovnání indikač-
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Západní průčelí kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Tismicích
ních skizz stabilního katastru obce z 19. století,
leteckých snímků obce z roku 1954, současné
katastrální mapy a po vlastním průzkumu lokality v říjnu 2013, se podařilo zaměřit přesnou
polohu středů hrází obou rybníků. Rybníky ležely 1¼ kilometru severo-severovýchodně od
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Písemných pramenů z období existence vesnice se
dochovalo menší množství,
než z období po jejím zániku. První písemná zmínka
pochází z 5. února 1378, kdy
tetínský farář Kuneš s urozeným pánem Bohuňkem z Tismic ½ kopy (30 grošů) platu
vycházejícího Tetínu [okres
Beroun] z majetku kostela
v Tismicích o hodnotě 13 kop
grošů (780 grošů) vyměnil za
dvojnásobek ročního platu,
a to 1 hřivnu stříbra (64
grošů; 1 kopu a 4 groše) na
vesnici Lhotě. Bohuněk pocházel z rytířské rodiny Hájků z Tismic, nosící ve znaku
zlaté hrábě na modrém štítu.
Po nich přešla vesnice kolem
roku 1385 na rodinu Vrbíků
z Tismic, jíž vesnice patřila až do 30. března 1512.
Tehdy Jan Vrbík z Tismic
s matkou Barborou prodali
tvrz, poplužní dvory, kostelní
patronát (právo ustanovovat
faráře) s vesnicí Tismice,
selské dvory s platem v Mrzkách a pustý panský dvůr
s polnostmi ve Lhotce za
zcela uhrazených 500 kop
grošů (30 000 grošů) královskému městu Český Brod.

ské obecní studni. Rybník Žemlička s 15 kopami
[900 ks] rybí násady urbář uvádí jako vypuštěný
a zarostlý. Rybníky se nacházely uprostřed lesů
Doubravčického revíru pod správou panského
forstknechta (hajného) z Kozojed. Seno a otavu z
luk u rybníků s ročním výnosem 4 vozů sklízeli a
odváželi robotníci do panského dvora v Tismicích.
Dolní rybník vrchnost obnovila před rokem
1713, kdy tereziánské fase (přiznání) uvádí opět
oba rybníky – Lhotecký i Žemličku – jako provozuschopné. Tereziánský katastr dále vypovídá,
že všechny zdaněné a lesem zarostlé pozemky
bývalé vsi užívala roku 1757 černokostelecká
vrchnost. Jednalo se o 77 strychů a 2 věrtele lesa
(22,73 ha). Nejstarší vojenská mapa z let 1764–
1767 znázorňuje oba rybníky obklopené lesem s
lesní komunikací propojující Doubravčice a Mrzky
přes „Lhotecké údolí – Lhotker thal”. Identický stav znázorňuje i mapa černokosteleckého
panství Františka Müllera z roku 1777. Pozemky
bývalé vsi ležely podle této mapy poblíž hranic
Černokosteleckého panství s panstvím Škvorec.

Doubravčice ve Zlaté knize 1677 (SOA Praha)

Při nechvalně proslulém
požáru Pražského hradu
2. června 1541 oheň zcela
zchvátil úřad zemských desek s veškerou agendou,
kde byly vedeny záznamy listin ke statkům drobné i vysoké šlechty. Pro obnovení záznamů v zemských deskách Lhotecké údolí (Lhotker Thal) na mapě z let 1764–1767
založením nových knih vysek však nebyl levnou záležitostí. Došlo k němu
zval tento úřad držitele deskových statků, aby
krátce před 6. červencem 1542, což je také popředložili listiny dokládající vlastnictví k novému
slední hmatatelný doklad o fungující vesnici.
zaknihování. Týkalo se to pochopitelně i majitele Tismic, Mrzek i Lhoty – královského města
Pustnoucí Lhota pozemkově později přiČeského Brodu, jehož purkmistr a konšelé byli
padla k panství Kostelec nad Černými lesy do
nuceni obnovit a pojistit svá práva k majetku
vlastnictví panského rodu Smiřických ze Smiřic
novým vkladem. Takový vklad do zemských dea později po pobělohorských konfiskacích kní-
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Osud rybníků naplnilo tak jako u mnoha jiných
rybníků rozhodnutí vrchnosti. Ta je „zkasírovala“,
čili označila za nevýnosné a nechala je v 1. čtvrtině 19. století prokopáním hráze vypustit a vysušit
v louky vzhledem k vzrůstajícímu chovu dobytka
žecímu rodu Liechtensteinů. Vesnice pustla až
a poptávce po zeleném krmivu. Po rybnících zůdefinitivně zanikla za třicetileté války, což se projestaly jen hráze s loukami a potokem Bušincem
vilo i v soupisu Berní ruly, která na zdejší samotě
uprostřed lesního údolí, jak tento stav zobrazoval
evidovala roku 1654 jedinou rozbořenou a pustou
stabilní katastr obce Doubravčice roku 1841. RaDrbohlavovu chalupu se 12 strychy (3,45 ha) podikální změna na této lokalitě proběhla v letech
zemků. Pole nikdo neobdělával a plocha někdejší
1871–1877. Severně od hrází v místech předpovísky začala pozvolna
kládané vesnice totiž
zarůstat lesem.
došlo k trvalému odOD TÉ DOBY ZEMĚDĚLSKÁ KULTIVACE STÍRÁ A ROZMĚLŇUJE SE- lesnění značné části
Extrakt kosteleckého
lesa (připanského fišmistra (poBEMENŠÍ ARCHEOLOGICKÉ STOPY Lhoteckého
bližně 80 ha) a vzniku
rybného) Šimona SvoPO STŘEDOVĚKÉ VESNICI.
dnešních polí mezi
body připomíná 8. červhradešínským a doubravčickým lesem, známých
na 1667 historicky poprvé lhotecké rybníky. Prvpod novým pomístním názvem „V Pasece“. Od
ní „Lhotský pod Doubravčicemi“ výtažní s násaté doby zemědělská kultivace stírá a rozmělňuje
dou 30 kop [1 800 ks] kaprů a druhý „Lhotský
sebemenší archeologické stopy po středověké
pod Doubravčicemi“ byl vypuštěný o objemu
vesnici.
10 kop [600 ks] násady. Ještě za vlády knížete
Karla Eusebia z Liechtensteinu připomínal o deset let mladší černokostelecký urbář roku 1677
v panských lesích u Doubravčic nad Hořejším
a pustým Dolejším Lhotským rybníkem zvaným
Žemlička zbořeniny starého stavení nesoucího
dříve název Lhotka. Hořejší rybník s kapacitou
20 kop [1 200 ks] plodové násady napájel přítok ze
skály pod Doubravčicemi s potokem Bušincem,
jehož jeden z přítoků pramenil také v masojed-

Pro ty, kdo mají zájem navštívit lokalitu
zaniklé středověké vesnice Lhoty, uvádím
výsledky vlastního měření středů hrází lhoteckých rybníků: Dolní Lhotecký leží na GPS
50°01‘58.07“N, 14°48‘03.22“E a Horní Lhotecký
na GPS 50°01‘53.51“N, 14°47‘56.29“E. Po zadání koordinátů do internetového mapového prohlížeče se vám zobrazí přesná lokalita.
-Autor Jan Psota-
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BYLINKY KOLEM NÁS
Pokračujeme v seriálu o bylinkách, který jsme otevřeli v minulém čísle Zpravodaje třezalkou tečkovanou. Františka Tlustá poskytla rodinný poklad - sérii článků o bylinkách,
které sepsal její tatínek Dr. František Dudek, zakladatel rodinné firmy, vyrábějící tradiční
bylinnou kosmetiku pod chráněnou značkou Dr. DUDEK.

MĚSÍČEK
BYLINA TÉMĚŘ
UNIVERZÁLNÍ
Z tradiční nabídky léčivých rostlin se jen obtížně vybírá bylina, jež by se mohla zavděčit
opravdu všem. Do určité míry to mohou splňovat snad jedině dvě, měsíček a řepík.

vůni a při promnutí mezi prsty by měla šustit.
Při nedodržení uvedených zásad se z účinné
drogy brzy stane bezcenná bylinná sláma.

Z HISTORIE

V bylinářských zahrádkách našich babiček
měl vždy měsíček nezastupitelné místo. Jeho
široké uplatnění v lidové medicíně vycházelo z tradiční víry, že se v květech ukládá životodární energie
Slunce. Výzkum potvrdil, že

Květy měsíčku zdobí venkovské zahrádky
i městské parky od května až do podzimních mrazů. Jeho název je méně
vhodný pouze zdánlivě, neboť
není odvozen od známého satelitu naší planety, ale ze skutečnosti, že v slunných a teplých
středomořských
oblastech,
odkud bylina pochází, rozkvétá postupně téměř každý
měsíc v roce – tedy o každých
„kalendách“.

POPIS A VÝSKYT
Tato typická letnička s delšími eliptickými a ochlupenými listy se vyznačuje poměrně mohutnou, rozvětvenou lodyhou,
zakončenou zdobnými žlutými až červenooranžovými květy. Pro krásný vzhled i obsah
účinných látek byl vyšlechtěn plnokvětý kultivar, příznačně nazvaný Plamen. Bylina již
v dávných dobách zdomácněla v Evropě i Orientě. Stále se pěstuje zahradnicky, zplaňuje
jen zřídka.

SBĚR A ÚPRAVA
Přednostně se sbírají tmavší oranžové a plně
rozkvetlé květy za slunečného a suchého počasí. Při sušení se nesmí zapařit a zahřát na
teplotu převyšující 50°C. Skladovat se mají
nejdéle rok a přitom se musí bedlivě chránit
před vlhkem, světlem a teplem. Správná droga
musí mít původní oranžovou barvu, výraznou
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ŽIJEME V OBCI, KTERÁ JE OBKLOPENÁ
PŘÍRODOU PLNOU LÉČIVÝCH ROSTLIN.
NĚKTERÉ DRUHY LÉČIVEK ROSTOU JEN
DIVOCE V PŘÍRODĚ. NAŠTĚSTÍ
I V NAŠICH ZAHRÁDKÁCH MŮŽEME
PĚSTOVAT SPOUSTU ZAJÍMAVÝCH
BYLIN, MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ (Calendula
officinalis L.) JE JEDNOU Z NICH.

ÚČINNÉ LÁTKY A JEJICH VYUŽITÍ

květy skutečně obsahují poměrně široké a vyvážené spektrum účinných látek
(např. karotenoidy, silice, saponiny, slizy, alkoholy faradiol a arnidiol, hořčiny
kalenden a kalendulin, kyselinu salicylovou), jež v čaji působí protizánětlivě,
omezují růst bakterií, podporují vylučování žluči a pocení, uvolňují svalové
napětí, zklidňují podráždění a snižují
krevní tlak. Zmírňují problémy astmatiků
a ekzematiků a potíže s menstruací a s
činností jater a s trávením. V obkladech,
koupelích a tradičních mastech příznivě
ovlivňují drobné kožní defekty, ekzémy,
jizvy, křečové žíly a plísně, neboť urychlují obnovu poškozené pokožky.

UPLATNĚNÍ V PŘÍRODNÍ
KOSMETICE
Odvar i šťáva z květů měsíčku měly
od pradávna v lidovém léčitelství po-

ODVAR I ŠŤÁVA Z KVĚTŮ MĚSÍČKU MĚLY
OD PRADÁVNA V LIDOVÉM LÉČITELSTVÍ
POVĚST ZÁZRAČNÉHO BALZÁMU
věst zázračného balzámu na různé
kožní záněty a poranění, jizvy, křečové žíly,
popáleniny, plísně, omrzliny, opruzeniny
a bércové vředy. Předávaná generační zkušenost našim předkům umožnila najít vhodný
nosný a příznivý základ pro účinné látky. Stačilo totiž vyluhovat čerstvé nebo sušené květy
měsíčku v horkém nesoleném sádle. Takto
vyráběná univerzální domácí mast se používala nejen na různé bolístky a potíže, ale
i na běžné ošetření upracovaných končetin
a všestrannou ochranu pokožky před
sluncem, mrazem a nepohodou. Tradiční měsíčková mast dodnes vhodně chrání,
zklidňuje, vyživuje a regeneruje suchou,
citlivou a problémovou pleť, nemá žádné nepříznivé ani vedlejší účinky, protože obsahuje pouze čisté přírodní látky
a vzhledem k antioxidačnímu působení silic
a vitamínů se obejde bez problematické chemické konzervace.
Dr. František Dudek, CSc., autor kreseb – Ak.
soch. Světla Dudková, foto: archiv F. Dudka
Děkuji Františce Tlusté za vstřícnost, poskytnuté materiály a recept na bylinkovou
mast.
-red-
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BYLINKY KOLEM NÁS

ŽIJÍ V NAŠEM OKOLÍ

DOMÁCÍ VÝROBA
BYLINNÝCH MASTÍ

PRO VÝROBU DOMÁCÍ MASTIČKY NÁM STAČÍ VELMI MÁLO.
NEJPRVE ZVOLÍME MASŤOVÝ ZÁKLAD. TÍM MŮŽE BÝT BUĎ
KLASICKÉ VEPŘOVÉ SÁDLO, NEBO, POKUD NETRVÁME NA
ČISTĚ PŘÍRODNÍM SLOŽENÍ, TAKÉ KLASICKÁ VAZELÍNA.
Běžně dostupné vepřové sádlo je sice tepelně
upraveno škvařením (a ne jako u našich mastí
poněkud šetrnějším rozvářením v horké páře
a odstředěním), ale na výslednou kvalitu připravené masti to nebude mít velký vliv. Snad
jen vůně škvarků bude u domácí masti trošku
výraznější.
Na rozdíl od vazelíny má sádlo velmi podobné
složení, jako lidský podkožní tuk, navíc má ideální extrakční a transportní schopnosti (tzn. krásně
vytahuje z bylinek jejich účinné látky, tyto látky
v sobě uchovává a přenáší je do kůže).
U domácí přípravy se předpokládá výroba malých objemů a jejich následná rychlá spotřeba, takže není třeba si lámat hlavu
s konzervací nebo stabilizací. Postačí používat čisté a suché nádobí, nejlépe skleněné
nebo keramické a hotovou mastičku uchovat
v suchu, chladu a temnu. Vydrží tak bez problémů několik měsíců.
Pro domácí přípravu měsíčkové masti tedy
kromě zvoleného masťového základu potřebujeme sušený květ měsíčku lékařského. Tato bylin-

ka se dá buď koupit jako sypaný čaj v lékárnách
a prodejnách bylin, nebo si ji velmi jednoduše vypěstujeme na zahrádce. Nejen že hezky vypadá,
ale ještě nám poslouží.
Připravíme si stejné objemové díly masťového
základu a sušené byliny (odměřovat můžeme například na hrnečky). Základ rozpustíme ve vodní
lázni a do teplého tekutého základu vsypeme
bylinku. Promícháme, necháme zchladnout volně při pokojové teplotě a uložíme asi na týden do
tmavé, chladnější místnosti. Během této doby je
dobré mast několikrát znovu na vodní lázni rozehřát a opět nechat zchladnout – dostaneme tak
ještě více účinných složek z bylinky do sádla. Nakonec hmotu ještě jednou rozehřejeme a tekutou
přecedíme přes síto s plenou. Takto přečištěnou
mast ještě za tepla můžeme rovnou naplnit do
připravených čistých kelímků a po zatuhnutí dobře uzavřeme.
Pokud chceme mastičku přírodně konzervovat, a navíc dodat příjemnou vůni, přidáme do tekuté přecezené masti několik kapek levandulové
silice a zamícháme.

SOUTĚŽ NEJEN PRO DĚTI
Najděte 10 rozdílů, nejrychlejší z vás obdrží drobné odměny. Stačí
foto z mobilu na redakční mail: doubravcice.zpravodaj@gmail.com

INSPIRACÍ K DALŠÍMU DÍLU RUBRIKY, BYLA FOTOGRAFIE VELKÉ ŽÁBY ZE SPODNÍ POŽÁRNÍ
NÁDRŽE. POKUD MÁTE TIPY NA FLORU A FAUNU, KTERÝM BYCHOM SE MĚLI V PŘÍŠTÍM
ČÍSLE VĚNOVAT, ZAŠLETE JE PROSÍM NA E-MAIL: doubravcice.zpravodaj@gmail.com

POZOR, ŽÁBY!
NĚKDO JE BERE JAKO OŠKLIVÉ TVORY, KTEŘÍ
JSOU ZAJÍMAVÍ POUZE TÍM, ŽE DO NICH ZLÍ
ČARODĚJOVÉ ZAKLÍNAJÍ PRINCE, NEBO JIM
JSOU ÚPLNĚ PUTNA - NAJDOU SE VŠAK
I LIDÉ, KTEŘÍ JSOU TĚMITO OBOJŽIVELNÍKY
UCHVÁCENI. I PŘESTO BY SE NA NĚ MĚL
BRÁT OHLED - SPOUSTA ŽAB KAŽDOROČNĚ
HYNE PŘI SVÉ POUTI POD KOLY AUT.

MIGRACE ZA VODOU

Žáby přes silnici migrují při jarním tahu, kdy po
náročném období zimování vyhledávají útočiště v nedalekém rybníku. Pro své rozmnožování
potřebují vodní prostředí, a tak se vydávají na
dříve bezpečnou cestu, ke které je vede instinkt
a která mnohdy bývá i přes silnici. Automobilová
doprava způsobuje velké úhyny těchto živočichů. Z těchto důvodů se u silnic instalují bariéry,
některé jen nasměrují žábu na bezpečnou cestu, jiné obsahují nádoby, do které je žába navedena a následně přenesena na druhou stranu.

ŽABÍ BARIÉRA V DOUBRAVČICÍCH

ŽABÍ DRUHY V OBCI

V požárních nádržích se nám povedlo zahlédA napadlo mě, zda je možné u nás zřídit také
nout: ropuchu krátkonohou, ropuchu obecžabí bariéru, nebo dopravní značky se symbonou, skokana krátkonohého, skřehotavého
lem „pozor žába“. Přes
a zeleného. Všechny tyto
silnici, která vede přes NAPADLO VÁS NĚKDY
žáby patří mezi silně, nebo
Lázného potok na roz- POLÍBIT ŽÁBU A ZKUSIT ZDA kriticky ohrožené druhy,
hraní Doubravčic a Štíhlic SE PROMĚNÍ V PRINCE?
jsou chráněné a jsou uvekaždý rok cestuje spousdené v Červeném seznamu
ta žab. Máme tu požární nádrže u kterých veohrožených druhů.
dou vedlejší silnice a i zde končí spousta žab
-Barbora Mišková, zdroj Ekocentrum
pod koly. Byla by škoda, aby už třeba naše děti
Huslík a internetnemohly pozorovat pulce a malé žabky. A hlavně, žáby loví hmyz a tím i redukují počet otravných komárů.

CO JE TO HYBRID?

I MALÉ ŽABIČKY MAJÍ PROBLÉMY

Určitě už každý z nás viděl nějakou tu malou
žabičku - nahnědlou, a velkou asi jako palec
u nohy. I těch se tento problém týká - bývají
často zašlápnuty, nebo se stanou obětí nějaké
dětské hry. V tomto případě se kvůli přenášení
a různému manipulování dezorientují a ztratí
směr. Tím pádem zahynou, aniž by se dostaly
k vodnímu zdroji a mohly se rozmnožit. Nejlepší
je nebrat je do ruky a jen pozorovat.
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VĚDĚLI JSTE, ŽE…

...skokan zelený je doopravdy hybrid? Tento druh je hybridem skokana krátkonohého
a skřehotavého, a je to druh ve stádiu vzniku
i přesto, že se bere jako už “hotový” druh.

Slovo hybrid znamená mezidruhový kříženec. Každý určitě
někdy slyšel o mule či mezkovi
- u obou těchto hybridů se
jedná o křížence koně a osla.
Tento hybrid je ale vytvořen
člověkem, v přírodě by se nevyskytl. Příkladem
přírodního hybrida je vlk rudohnědý, který je
křížencem vlka obecného a kojota.
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INZERCE

Cukrářství

U Bártů
�

• DORTY •
• ZÁKUSKY •
• KÁVA •

Tel. 775 205 701
www.cukrarnaubartu.cz
✔ Dovoz vody
✔ Odvoz odpadních vod
(jímky / fekál)

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

Tomáš Rychta - Štíhlice

tel.: 604 414 916

Řádková inzerce je pro občany zdarma, stejně tak oznámení, gratulace a kulturní akce. Firemní
inzerce je placená. Odmítnuta bude inzerce neetická, v rozporu s dobrými mravy; zjevně klamavá či v nesouladu s obchodními zvyklostmi, poškozující práva nebo chráněné zájmy jiné osoby.
Inzerce kontakt: doubravcice.zpravodaj@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 je každý inzerát nezaslaný v tiskové předloze zpoplatněn paušální částkou 100,- Kč za zpracování. Případně lze domluvit další grafické práce za zvýhodněných podmínek.
Tyto ceny jsou platné od 15.6.2012.

PLETAŘKU,
SHÁNÍM ŠIKOVNOU
dětskou čeetla
která by do Vánoc upl
my podle
hel
é
řsk
rytí
u
led
vzh
pici ve
návodu).
z
(be
u
ázk
obr
poskytnutého
Tel.: 604 566 357

KDO DARUJE, NEBO LEVNĚ
PRODÁ KYTARU
Na hraní trampských písní u táboráku. Kontakt v redakci: e-mail:
doubravcice.zpravodaj@gmail.com
Y NA VIOHLEDÁM UČITELE HR
icích
avč
ubr
Do
v
LONCELLO
j již máme,
tro
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lí,
oko
kém
blíz
a
tel.: 775 389 748

NABÍZÍM DŘEVĚNOU DĚTSKOU
POSTÝLKU, 0-9 měsíců, v - 82,
š - 46, d - 94 cm, rytina medvídka
v čelech, polohovatelnou, s matrací,
prostěradlem, zavinovačkou a mantinelem (vše s decentním motivem
hnědo-béžového medvídka), zánovní v perfektním stavu, cena 1300 Kč.
Tel.: 604 566 357

ŠITÍ NA ZAKÁZKU
• Bytový textil: chňapky, zástěry,
ubrusy, prostírání, polštářky,
přehozy, povlečení. • Pro děti:
kapsáře, mantinely, plenkovníky, obaly na očkovací
průkazy, batůžky, kapsičky
a podobné. • Pro dospělé:
organizéry, kosmetické taštičky,
tašky, kabelky, obaly na tablety... Kontakt: Kateřina
Chmelíková, chmelikova.kata@gmail. com,
tel: 724 253 370, www. fler. cz/kacenka

DĚKUJEME VETEŠNICTVÍ U KOPRETINKY ZA
DAROVÁNÍ VÁNOČNÍCH OZDOB URČENÝCH PRO
VÝZDOBU OBECNÍHO VÁNOČNÍHO STROMKU

NOVOROČNÍ
PLES

Dovolujeme si vás
pozvat na Novoroční
ples, který se bude
konat v lednu
2018 v Kulturním
domě. Pořádá TJ
Doubravčice. Další informace,
včetně termínu konání, budou
zájemcům sděleny do konce roku.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Zveřejňujme foto žáby od Elišky Pokorné, která
inspirovala ke zpracování článku na str. 31
Žába vylovená z nádrže v ul. Na Návsi

O určení druhu jsme požádali zoologa Mojmíra
Vlašína (zabývá se především ochranou netopýrů, obojživelníků a plazů). Děkujeme za odpověď.
Jedná se o skokana krátkonohého (Pelophylax lessonae, dřive Rana lessonae), někdy také
skokan menší. Patří spolu se skokanem zeleným
a skokanem skřehotavým mezi „vodní skokany“.
Z těchto druhů je velikostně nejmenší. Tělo dosahuje
délky 5 cm, vzácně až 9 cm. Zadní nohy jsou kratší
a neumožňují mu daleké skoky. Zbarvení hřbetní
strany přechází od světle po sytě zelenou. Středem
hřbetu prochází pruh, který může být světlejší než
okolí. Skokana menšího můžeme lehce zaměnit se
skokanem zeleným či skřehotavým. Tyto druhy se
mezi sebou kříží (hybridizují). RNDr.Mojmír Vlašín
Dobrý den,odpovídám na vaši výzvu o určení
brouka. Je to Cetoni aurata čili zlatohlávek zlatý.
Patří do čeledi vrubounovití (Scarabaeidae),
podčeleď zlatohlávci, rod zlatohlávek. Do stejné
čeledi patří Skarabeus, který byl pro Egypťany
symbolem reinkarnace. Amulety v jejich podobě
kladli mumiím přímo na srdce.
Ještě vám chci poděkovat za všehochuť ve
Zpravodaji, hezky se čte a zároveň poučí. Velmi zajímavé jsou články o dějinách Doubravčic.
Přeji hezký den a hodně nových nápadů.
Zdraví Daniela Hromádková
Moc děkujeme za určení brouka zlatohlávka
zlatého a máme radost, že se Vám Doubravčický Zpravodaj líbí.
-redakce-

Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, zašlete své podklady na doubravcice.
zpravodaj@gmail.com, popř. je odevzdejte na OÚ nebo do Potravin.

ROZŠÍŘENÍ JESLIČEK
NA NÁVSI PŘED KD

V LOŇSKÉM ROCE BYL POPRVÉ V DOUBRAVČICÍCH POSTAVEN BETLÉM, TEDY SPÍŠE KLASICKÁ
PODOBA JESLIČEK S JEŽÍŠKEM, MARIÍ A JOSEFEM. MINIMALISTICKÝ NA NÁVSI S KAPLIČKOU
BYL DOPLNĚN ANDĚLEM A MALOVANÝ NA PROSTRANSTVÍ PŘED KULTURNÍM DOMEM S OSLÍKEM.
Jak jsme již avizovali minulý advent, rádi bychom každý
rok scénu rozšířili o novou figuru. Letos je záměrem vytvořit malovaného anděla a případně vola, který tradičně
s oslíkem Ježíška zahřívají. Rádi bychom také vyrobili
přístřešek trvalejšího rázu, pod kterým by figury malované na OSB deskách byly chráněny před rozmary zimního počasí, ale zároveň byly hezky vidět.
Opět se proto obracíme na veřejnost s prosbou o asistenci při výrobě nových postav a zmíněného přístřešku,
o pomoc spočívající v zajištění materiálu a barev, či případně o příspěvek finanční.
Zájemci, kteří by se rádi zapojili do vlastního tvoření, se budou moci přidat každé pondělí počínaje
30. 10. 2017, konče 27. 11. 2017, vždy cca od 20 h
na sále KD. S sebou doporučujeme přinést vlastní štětec, gumové rukavice a případně kus igelitové zakrývací
folie. Bližší informace případně naleznete před každým
pondělkem na webu obce, či na Facebookovém profilu
Události v Doubravčicích.
V rámci pondělních večerů také bude v plánu
doplnit ručně vytvářené ozdoby na obecní vánoční
strom, který bude na návsi před KD slavnostně rozsvícen odpoledne 2. 12. 2017.
Pokladnička pro příspěvky na rozšíření a údržbu jesliček
bude též počínaje 30. 10. 2017 k dispozici v kanceláři
obecního úřadu a po dobu vánočního jarmarku spojeného s rozsvěcením vánočního stromu 2. 12. 2017 viditelně
na sále KD od 15 do 17.30 hodin.
Všem za pomoc předem děkujeme!!! -KK-

Vychází 3x ročně, vydavá obec Doubravčice, www.doubravcice.cz. Ev. č. MK ČR E 18702, IČ 00235369.
Náklad 600 ks, zdarma. Kontakt: doubravcice.zpravodaj@gmail.com. Výdejní místa: OÚ Doubravčice, Hospoda,
restaurace Čabuzi, Cukrárna U Bártů, Potraviny. Tisk Amos typografické studio spol. s.r.o.. Editor a grafická úprava
Markéta Holá Mišková, korektury M. Lešikar. Redakční zkratky: Kristýna Žákovcová -KK-, Markéta Holá Mišková -MHM-.
Příští OZ č. 38 vyjde 1.3. 2018 - uzávěrka 15. 2. 2018 (OZ pro období březen - červen)

CO NABÍZÍME?

MŠ KLASICKÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU JE PŘÍSTUPNÁ
VŠEM DĚTEM VE VĚKU OD 1 ROKU DO 7 LET. K DĚTEM
V NAŠÍ TŘÍDĚ 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

 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

WWW.MS-LEDNACEK.CZ, TEL.: 720 332 030

SKVĚLÝ SERVIS, FÉROVÉ JEDNÁNÍ • NABÍZÍME KVALITU, RYCHLOST A HLAVNĚ BEZPEČÍ

KVALITA • RE/MAX má nejširší celorepublikovou síť poboček
• RE/MAX je nejznámější realitní značkou • RE/MAX má nejširší
databázi kvalifikovaných zájemců o koupi nemovitosti • Skvělá
spolupráce s makléři RE/MAX •
BEZPEČÍ • Kanceláře sítě RE/MAX

se řídí etickým kodexem
a obchodními podmínkami • Všechny realitní kanceláře RE/MAX
mají povinnost vést oddělený depozitní účet • Všechny kanceláře
RE/MAX mají sjednáno pojištění profesní odpovědnosti • RE/MAX
nabízí uschování kupní ceny v advokátní či bankovní úschově •

POKUD CHCETE PRODAT, NE JEN PRODÁVAT => PRODÁME VAŠI
NEMOVITOST CO NEJRYCHLEJI A ZA CO NEJVYŠŠÍ MOŽNOU CENU

Ing. Jaroslav Řeřicha
Tel.: +420 774 607 132
jaroslav.rericha@re-max.cz

Ing. Ján Palovský
Tel.: +420 605 258 858
jan.palovsky@re-max.cz

ZEPTEJTE SE NA CENU VAŠÍ NEMOVITOSTI

OBRAŤTE SE NA NÁS A PRODÁVEJTE BEZ STAROSTÍ!
www.re-max.cz/vip, Černokostelecká 245, 251 01, Říčany

