INZERCE
Inzerce řádková je pro občany zdarma, stejně tak oznámení, gratulace a kulturní akce. Firemní
inzerce je placená. Odmítnuta bude inzerce neetická, v rozporu s dobrými mravy; zjevně klamavá
či v nesouladu s obchodními zvyklostmi, poškozující práva nebo chráněné zájmy jiné osoby.
Inzerce kontakt: alena.kvasnickova@gmail.com; OÚ Doubravčice čp. 94 (kancelář)
Ceník čb inzerce: cena uvedena vč. DPH
celostránková A5 - 600,-Kč 1/2 stránky A5 - 300,-Kč 1/4 stránky A5 - 150,-Kč
•

Odvoz fékálií.
Kontakt: tel. 603 836134, 604 469369 - p. Zima, Doubek

•

Hledám učitele/ku angličtiny - konverzace.
Kontakt: e-mail: lydie.bilkova@centrum.cz

•

Starší pohlednice obce Doubravčice a okolí; jiné starší pohlednice všech žánrů, staré mapy,
odborné knihy atd. Za nabídky předem děkuji. !!! PLATÍ STÁLE !!!
Kontakt: tel. 603 189732 - pí Kvasničková, e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com
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JARNÍ ÚKLID OBCE
společný jarní úklid odpadků v obci proběhne

v sobotu 10. dubna 2010 od 14 h
V sobotu 10.04.2010 mezi 14 a 14,30 h obdrží dobrovolníci před OÚ rukavice, pytle na
sběr odpadků a informace o místě úklidu.
Prosíme, naplněné a zavázané pytle zanechávejte na komunikacích dostupných autem.
Ještě týž den proběhne svoz naplněných pytlů.
V případě nepříznivého počasí (déšť, sněhová pokrývka) se úklid odkládá na následující
sobotu tj. 17.04.2010 ve stejném čase na stejném místě.
Všem dobrovolným účastníkům děkujeme! OÚ Doubravčice
Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, inzerátu
či gratulace v příštím čísle OZ, zašlete své materiály
nejpozději do 10.06. 2010.
email: alena.kvasnickova@gmail.com
popř. je odevzdejde do kanceláře OÚ či krámku U radnice
Dotazy, návrhy a připomínky lze zaslat/odevzdat tamtéž.

OBECNÍ ZPRAVODAJ
Vydává obec Doubravčice
Doubravčice 94, 282 01 Český Brod
www.doubravcice.cz; email: ou@doubravcice.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 18702, IČ: 00235369
náklad 350 výtisků, distribuce zdarma
Tisk: Tiskárna J. Průša Klučov

příští číslo vyjde 01.07.2010 (pro období červenec - říjen)
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Motto:
Nečinnost v pohyb nás žene, my na lodích, na vozech chceme
najít život blažený;
co hledáš, jen tady (pozn. doma) však nalezneš.
Quintus Horatius Flaccus, básník, filozof, tribun v Bruttově vojsku, republikán (65 př.n.l - 8 př.n.l.)
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BLESKOVÉ ZPRÁVY

VEČERNÍ CVIČENÍ

Případ autovraku skončil u soudu
Možná si někteří z vás vzpomenou na vrak vozu Ford Escort, jehož se majitel zbavil tak,
že jej zaparkoval na lesní cestě v Dolánkách. Obecní úřad zjistil dle výpisu z evidence vozidel, že majitelem vozidla je provozovatel autovrakoviště R.M. z okresu Svitavy. Tento
však tvrdil, že vozidlo již prodal a nový majitel jen nedodržel povinnost ohlášení změn do
evidence motorových vozidel. I údajného nového majitele se podařilo vypátrat. Ten však
použil stejnou výmluvu, tj, že vozidlo již prodal, atd.
Na podobné chytráky však zákon o odpadech pamatuje, neboť říká, že povinnost uhradit
obci náklady, spojené s likvidací vraku je povinen poslední vlastník zapsaný v evidenci
vozidel. Na něm pak je, pokud vozidlo prodává, aby zajistil, že si na sebe nový vlastník
při prodeji vozidlo řádně převede. OÚ tak vyzval pana R.M. k úhradě nákladů, spojených
s likvidací autovraku ve výši 2380 Kč. Jelikož pan R.M. svou povinnost nesplnil, byl po
následně podané žalobě odsouzen pravomocným rozsudkem Okresního soudu ve Svitavách k úhradě 2.380 Kč plus 4.227 Kč na nákladech řízení.
Z rozsudku: Argumentace žalovaného, že je v příslušném registru zapsán jen jako provozovatel, je nerozhodná. Povinnost uhradit obci náklady spojené s likvidací vozidla pak
ukládá zákon nikoli jeho skutečnému vlastníku, ale vlastníku, který byl jako poslední zapsán v příslušném registru. Tato povinnost tedy může dopadat i na předchozího vlastníka.
K takovému postupu měl zajisté zákonodárce své důvody. Zjistit skutečného vlastníka
vozidla by se totiž mohlo pro obce ukázat jako nemožné. Což se plně potvrdilo i v tomto
konkrétním případě.

03.03. ST

THAI-BOX-ROBICS - intenzivní silově vytrvalostní trénink s prvky bojových
umění a posilováním svalů celého těla.

08.03. PO

KONDIČNÍ KRUHOVÝ TRÉNINK - vhodný pro muže i ženy - pro všechny,
kdo se nebojí fyzicky náročného cvičení spojeného s posilováním na předem
připravených stanovištích.

17.03. ST

CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA A PEVNÉ TĚLO - cvičební lekce pro pevné,
štíhlé svaly, ploché břicho, pružnou a pohyblivou páteř a správné držení těla.

24.03. ST

BODYSTYLING

31.03. ST

THAI-BOX-ROBICS

07.04. ST

KONDIČNÍ KRUHOVÝ TRÉNINK

12.04. PO

CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA A PEVNÉ TĚLO

21.04. ST

BODYSTYLING

28.04. ST

THAI-BOX-ROBICS

05.05. ST

KONDIČNÍ KRUHOVÝ TRÉNINK

10.05. PO

CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA A PEVNÉ TĚLO

Bilance odpadu v roce 2009
Celkem 121 tun odpadu bylo odvezeno v roce 2009 společností ASA. Z toho bylo 103 tun
směsného odpadu, 8t papíru, 5t plastů a 4t skla. Podíl třídění je tak 15%. Jako bonus za
vytříděný odpad obec obdržela od společnosti EkoKom 47.000 Kč. Celkové náklady na
likvidaci odpadu (bez likvidace skládek) se vyšplhaly na 483 tis. Kč.
Na poplatcích za odpad však bylo vybráno pouze 374 tis. Kč, a to i když se nakonec
podařilo vymoci poplatek od téměř všech poplatníků. Při započtení bonusu za třídění tak
obec likvidaci odpadu dotovala částkou 62.000 Kč.
Likvidace skládky Osičiny
Celkem 140t odpadu bylo odvezeno z nelegální skládky na Osičinách a dočištění pak
provedli dobrovolníci ručním sběrem na Silvestra 2009; tímto jim obec DĚKUJE.
Akce mohla být realizována díky dotaci z Fondu životního prostředí Středočeského kraje
ve výši 125.271 Kč. Celkové náklady na likvidaci odpadu a zajištění kamerovým systémem se vyšplhaly na 250.000 Kč.
Právě preventivní zajištění dohledu bylo podmínkou pro získání dotace. Spolu se záznamem z kamerového sytému budeme i nadále spoléhat na občany, kterým není
2
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Cvičení se koná VŽDY OD 19 H ve středu, každý druhý týden v měsíci v pondělí.
rogram cvičení se bude pravidelně střídat, případné změny uvedeme na nástěnce a webových
stránkách.

RC DOKOLEČKA vás zve:
06.03.2010
10.04.2010
30.04.2010
05.06.2010

Maškarní bál pro děti
Burza dětského oblečení
Pálení čarodějnic (společně s Číhadlo o.s.)
Dětský den (společně s Číhadlo o.s.)

S

tředočeská ovocná stezka
je připravována ve spolupráci MAS Podlipansko a Pošembeří. Ovocná stezka
propojí obě lokality, na jejichž území se rozprostírají jablečné sady s dlouholetou historií. Celkem 72 km dlouhá stezka, vhodná pro cyklisty i turisty bude na území
mezi obcí Křečhoř a městem Český Brod. Informační panely seznámí zájemce s historií ovocnářství, zajímavostmi či památkami v daném místě.
19
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Pravidelný program CPR DOKOLEČKA - platný od BŘEZNA 2010
DEN

DOPOLEDNE

ODPOLEDNE

PONDĚLÍ

HERNA 9.30 - 11.30

MINIŠKOLIČKA*

ÚTERÝ

MINIŠKOLIČKA*

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA
I. 16.15 - 17.00
II. 17.00 - 18.00
III. 18.00 - 19.00 h

Pro nejmenší.
Program dle návštěvnosti.

ČAJOVÉ POSEZENÍ s hostem od 20h,

vždy 1. úterý v měsíci
STŘEDA

MINIŠKOLIČKA*

HERNA 15.00 - 17.00

možnost hraní deskových her
otevřeno v zimním období dle zájmu
(listopad-duben)
Večerní CVIČENÍ pro dospělé 19.00 - 20.00

ČTVRTEK

MINIŠKOLIČKA*

KERAMIKA děti od 3 let 16.00 - 18.00
KERAMIKA pro dospělé 19.00 - 22.00

vždy 2. ČT v měsíci - potvrzení účasti nutné
tel. 605 878825

PÁTEK

JÓGA děti od 6 let 18.15 - 19.15
JÓGA pro dospělé 19.30 - 21.00
MINIŠKOLIČKA*

MINIŠKOLIČKA*

Příspěvky na vstup
herna s programem
taneční přípravka I..
keramický kroužek
jóga pro děti
cvičení pro dospělé

20,600,-/pololetí
50,-

taneční přípravka II, III. 750,-/pololetí

jednotlivý vstup 50,-Kč

jóga pro dospělé

30,-

60,-

* MINIŠKOLIČKA by měla zahájit svou činnost od března, další info na webových

stránkách nebo u M.Pačesové a P.Šimáňové
Dobu, kdy není v prostorách Dokolečka žádný program, můžete využít pro konání oslavy
dětí, akce, semináře, nebo přijďte s vlastním nápadem.
e-mail: dokolečka@doubravcice.cz
www.dokolecka.cz
tel. 724 689 786
18
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lhostejné, kdo jim ničí životní prostředí v obci. Pozemky, jež pod skládkou leží, obec díky
pochopení vlastníků v minulosti zakoupila pro další využití, jež zatím není stanoveno.
Cvičné lety vtrulníků
Obecní úřad zaznamenal stoupající počet stížností občanů na obtěžování hlukem z
cvičných letů vojenských vrtulníků. V odpovědi na stížnost obce ředitel odboru vojenského letectví plk. P. Brouček mj. uvedl (celý text odpovědi je k dispozici na www.doubravcice.cz), že zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR dovoluje armádě užívat
k výcviku celý vzdušný prostor ČR a dále potvrdil využívání letiště Osičiny pro nácvik
nouzového přistání. Jakkoliv chápeme důležitost výcviku armádních pilotů s uvedenou
argumentací nelze zásadně souhlasit. Zmíněný zákon o zbrojených silách v § 29 uvádí,
že výcvik vojáků se uskutečňuje ve vojenských objektech, útvarech, újezdech, školách
a dalších voj. zařízeních. Mimo tyto objekty lze výcvik uskutečnit pouze výjimečně, a to
po projednání s orgány území samosprávy a po souhlasu ministra obrany. V případě
Doubravčic nic s orgány území samosprávy projednáno nebylo. Jednání s ministerstvem
obrany tak bude pokračovat s využitím orgánů vojenské hygieny. Na jaře bude zpracována hluková studie zátěže na obyvatelstvo pro využití v příp. soudním sporu. Zaměříme
se i na využití plochy na Osičinách jako letiště ve smyslu, zda jsou zde vydána všechna
potřebná povolení k využívání plochy jako letiště.
Sněhová nadílka na Českobrodsku
V lednu zavalil sníh také Českobrodsko, místy dosahovala pokrývka “jen” 30 cm, někde
bylo sněhu mnohem více. Opakované sněžení a především nafoukaný sníh na konci
ledna způsobil, že některé silnice v našem okolí byly pro nesjízdnost dokonce uzavřené.
Silničářům návěje sněhu komplikovaly práci natolik, že mnohdy byl zprůjezdněn na silnici
jen jeden jízdní pruh. Dne 27.01. u nás došlo dokonce k situaci, kdy nevyjel ani ranní
školní autobus směrem na Mukařov, děti byly omluveny ze školy a tím se jim o den
prodloužily pololetní prázdniny.
Nové obchodní centrum v Říčanech
V roce 2011 bude otevřena v Říčanech první část nového obchodního centra v místě
bývalé likérky Dynybyl. Plánována je zde krytá tržnice ovoce a zeleniny, pobočka banky
ČSOB a objekt pro společenské a kulturní akce. Centrum buduje soukromá firma v místě
nad kruhovým objezdem u Penny marketu, na pozemku o velikosti 2,5 ha.
ZMĚNA úředních hodin na obecním úřadě:
PO
PÁ

9 - 10.30 h
17 - 19 h

OÚ Doubravčice
Doubravčice 94, 282 01 Český Brod
tel. 321 - 677 901, e-mail: ou@doubravcice.cz
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:
Splatnost poplatku za rekreační nemovitosti
Každý rok se opakuje situace, kdy ke dni splatnosti poplatku za odpad pro chaty, kterým
je 30. duben, má poplatek uhrazen necelá polovina poplatníků.
Úhradu poplatku 500 Kč lze provést bezhotovostně na účet obce č. 427918339/0800,
variabilní symbol č. chaty, nebo zaplatit v hotovosti v úředních hodinách na OÚ.
Od letošního roku bude důsledně vybírán sankční poplatek za platbu po splatnosti ve
výši 20%, tj. 500+100 Kč, proto uhraďte prosím poplatek včas.
Od dubna dojde k navýšení počtu kontejnerů pro chataře takto:
2 ks náves u OÚ, 3 ks Číhadla, 2 ks Na Zámkách, 2 ks na konci “polní cesty“, 2 ks
V Lázních, 1 ks Dolánka; což je zvýšení počtu o 3 ks oproti roku 2009.
Připomínáme, že odkládání odpadu mimo kontejnery je a) přestupkem, který může být
pokutován až částkou 50.000 Kč a za b) nechutné a bezohledné k okolí !
Dotace
Obec obdrží dotaci 36 mil. Kč na výstavbu čistírny odpadních vod, kanalizačních řadů a
přípojek. Celkový rozpočet I. etapy akce je 40 mil. Kč a dokončena by měla být v létě
2011. Poskytovatelem dotace je Státní zemědělský intervenční fond, program rozvoje
venkova. Naproti tomu žádost o dotaci ve výši 13,5 mil. Kč na výstavu mateřské školy ze
stejného dotačního titulu schválena nebyla.
Co nás čeká v roce 2010:
Z dokončení vodojemu
Z zahájení stavby čistírny odpadních vod
Z zahájení stavby vodovodních a kanalizačních řadů a přípojek v závislosti na poskytnuté dotaci
Z stavba veřejného osvětlení u domů čp. 187, 192, 195, (směr od hřiště k cukrárně)
s možností rozšíření i na čp. 191, 162, řadovka 181-185, 134, 145, 146, 141, 168.
To však v závislosti na výběru daně z nemovitostí, jež bude na tuto stavbu použita.
Z parlamentní volby koncem května
Z volby do zastupitelstva obce na podzim
§ 134 Výměna řidičských průkazů (Zákon č. 361/2000 Sb.)
Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. prosince 2007, od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010, od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou
jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.
Při výměně potřebujete: „Žádost o vydání ŘP“, doklad totožnosti, průkazovou fotografii
(rozměr 3,5 x 4,5 cm), původní ŘP. Vydání nového ŘP je do 20 dnů zdarma, ve lhůtě do
5 pracovních dnů za poplatek 500 Kč.
info www.vymentesiridicak.cz, Ministerstvo dopravy
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C

UKRÁŘSTVÍ
U Bártů

PRODEJ

PALIVOVÉHO DŘEVA

Nabízí čerstvé zákusky, lívance,
vafle, palačinky, zmrzlinu, ovocné
poháry, mléčné koktejly, kávu, víno;
přijímáme objednávky dortů.
Nově zřízena zimní zahrádka !

Od BŘEZNA otevřeno:
ST - NE 9 - 17 hodin
Doubravčice - Čihadla 168
tel.: 775 205 701

ŠTÍPANÉ TVRDÉ
1190 Kč /m3
ŠTÍPANÉ MĚKKÉ
950 Kč /m3
METROVÉ TVRDÉ
900 Kč /m3
METROVÉ MĚKKÉ
750 Kč /m3
Doprava ZDARMA !

Rozvoz od 1,5-2 m3.

Tel. : 720 498 398

Petr Jarolímek, Český Brod

www.cukrarnaubartu.cz

Tradiční

ŠTÍHLICKÁ LÁVKA
se koná v sobotu 15.5.2010 od 13 h ve Štíhlicích.
Soutěží se o nejrychlejší přechod přes rybníček na návsi - pokud
možno suchou nohou (dospělí i děti).
Součástí dne je kulinářská soutěž o Řád vařečky zlaté, které se
mohou zúčastnit kuchaři s vlastním výtvorem letos na téma SÝROVÁNÍ aneb úprava sýra dle vlastní fantazie.
Obě soutěže budou oceněny, vítěz lávky získává pohár.
Občerstvení na místě, dobrou náladu s sebou.
Další informace - www.stihlice.cz
17
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KRÁTCE Z OKOLÍ
Říčany
• Letos poprvé se uskutečnil zápis do nově otevřené ZŠ u Říčanského lesa ve Školní ulici
(za dětskou léčebnou Olivovna). Jedná se o úplnou školu s 1. až 9. ročníkem, vybavenou
pěti výukovými pavilony, školní družinou, jídelnou a venkovními prostory (sportovní
areál ve výstavbě). Škola má celkovou kapacitu 540 žáků a je zcela bezbariérová.
Kontakt: tel. 323 618 185, e-mail: info@zs.ricany.cz, www.zs.ricany.cz
Kostelec nad Černými lesy
• Od ledna 2010 mohou lidé sledovat zasedání zastupitelstva města v přímém přenosu
na internetu, nebo si je později pustit ze záznamu.
Přišimasy
• Obec má od ledna 2010 znak a vlajku. Na znaku je vyobrazen letící skřivan (místní
část Skřivany) nad zeleným vrchem (vrch Horka) se zlatým snopem (symbol Přišimas
na historickém obecním razítku).

ZAJÍMAVOSTI
Toulavá kamera v Doubravčicích
Na podzim 2009 byly naplánovány dva natáčecí dny reportáže do pořadu ČT TOULAVÁ KAMERA, bohužel termíny byly na poslední chvíli zrušeny. Stále však
trvá zájem o natáčení, proto byl předběžně stanoven nový termín na duben 2010.
Restaurace ČABUZI v Doubravčicích
Novým nájemcem restaurace se stal pan Martin Navrátil. V současné době je
v rekonstrukci již nevyhovující kuchyň, plánována je pak příprava kvalitních poledních hotovek... Točená piva Kozel, Gambrinus a Plzeň zůstala zachována, stejně tak
jako otevírací doba. Přijďte se přesvědčit o změnách,
jste vítáni !
Tajuplná místa Podlipanska
Ilustrovaný Kapesní průvodce regionem Podlipanska
aneb Tajuplná místa byl vydán sice již v roce 2008
(v rámci projektu Vandrování Podlipanskem), ale
aktuální je stále. Text Martina Drahovzala doplnil
svými originálními ilustracemi Jíří Filípek z Olešky.
I když naše obec v tomto regionu zahrnuta není, jsme
na těsně na jeho hranici a průvodce nabízí nejen
spoustu tipů na výlety do našeho okolí, ale přináší i
množství zajímavých pověstí a legend z našeho kraje.
info:www.podlipansko.cz
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Dítě a cestovní doklady
Rodiče už nebudou zapisovat děti do svých cestovních pasů. Již uskutečněný zápis
dítěte v dokladu rodiče je platný jen do června 2012. Od 01.07.2011 musí mít dítě svůj
samostatný cestovní doklad, v případě starších dětí při cestě do zemí UNIE stačí OP.

ČERNÁ KRONIKA
 Neznámý muž si chtěl počátkem února vybrat v Kostelci nad Č. l. hotovost z účtu v
České spořitelně. Předložil doklady a žádal 700 tisíc korun. Při jednání znejistěl, odešel
si zatelefonovat a již se nevrátil. Prověřením se zjistilo, že doklady jsou zřejmě padělky.
Podezřelému nyní hrozí trest v odnětí svobody dva až osm let.
 Pobočce banky GE v Českém Brodě hrozil před koncem roku 2009 anonymní telefonát
umístěním bomby. Následovala evakuace lidí z budovy, příjezd pyrotechnika. Prokázalo
se, že se jedná o poplašnou zprávu, bomba v bance nebyla. Výhrůžný telefonát byl
uskutečněn z tel. budky v Doubravčicích. Pachatel byl dopaden mj. díky popisu, který
policie získala ze záznamu kamery.
Kromě dopravních nehod a požárů se v lednu a únoru věnovaly okolní hasičské sbory
především odstraňování sněhu, sněhových převisů a rampouchů.
 Hned na počátku ledna (08.01.) zasahovaly hasičské záchranné sbory z Českého
Brodu a Kostelce n.Č.l. při požáru zahradního domku v Mrzkách; požár se obešel bez
zraněných.

ČERNÁ KRONIKA historická
 V lednu 1764 probíhal výslech Josefa Růžičky z Doubravčic, který v této vsi nejen
bydlel, ale i často kradl. Byl obviněn z několika krádeží včetně krádeže sedlákova vola.
O rok později soud změnil vynesený hrdelní trest “na trest díla v domě kázně” po dobu tří
let, ovšem s podmínkou, že tento nový trest bude Růžičkovi, hadléři v jahlách a jabkách,
zostřen každého čtvrt roku patnácti ranami.
 V únoru 1934 měl smůlu rolník Josef Šesták z Doubravčic, kterého v noci navštívili
zloději. Přímo v chlévku jeho hospodářství zabili podsvinče a odkráčeli s ním směrem k
sousedním Masojedům. Asi se jim zdálo malé, nebo měli rádi pestrý jídelníček, proto si
ještě přilepšili králičím masem; vykradli králíkárny u Hájků, Kopeckých, Leitnerů a Jírů.

KNIHOVNA
Jak jsem již psala v minulém čísle OZ, je velmi potěšující, že do naší knihovny nacházejí
cestu i další obyvatelé obce a stále se tak zvyšuje počet aktivních čtenářů.
Na druhou stranu však musím s lítostí konstatovat, že akce pořádané knihovnou se setkávají s minimálním či dokonce nulovým ohlasem. Ať už se jedná o zajímavou výtvarnou
5
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soutěž pro děti či celostátní kampaň podporující pravidelné čtení dětem, do které se
zapojila na podzim 2009 i naše knihovna (Celé Česko čte dětem).
Veřejné čtení pro děti bylo pro nezájem zrušeno, výtvarná soutěž měla pouze jednoho
účastníka ! A přitom se nedá říct, že by se veřejnost o konaných akcích nedozvěděla.
Internetová stránka naší knihovny je pravidelně aktualizována, přímo v knihovně si lze
novinky přečíst na nástěnce a veškeré informace z knihovny jsou uvádněny i v OZ.
Přes tyto neúspěchy věřím, že některá z dalších připravovaných akcí
vás nebo vaše děti
zaujme a zapojíte se tak do činnosti naší knihovny.
Děkujeme proto za podporu a těšíme se na všechny čtenáře !
Hana Pohořalová, knihovnice

h

Knihovna připravuje:

VELKÁ
KNIŽNÍ ZÁHADA
aneb
letní pátrání a hledání odpovědí v knihách

Každý druhý týden v pondělí bude v knihovně připravena pro
luštitele otázka, odpověď naleznou v některé z dětských knih;
zapíší ji do formuláře který po ukončení pátrání odevzdají zpět.
Na tři nejúspěšnější luštitele čekají zajímavé knižní odměny,
všichni účastníci obdrží diplom luštitele !
od června do září 2010

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych ráda chtěla poděkovat paní Aleně KVASNIČKOVÉ za obnovení
obecní kroniky a její pečlivé vedení. Jsem nesmírně ráda, že obec není bez kroniky
a navíc je vedena profesionálním způsobem, čehož bychom si jako občané měli
velice vážit. Kromě toho jsme pravidelně seznamováni s historií obce (slovem i foto)
v obecním zpravodaji, za jehož vydávání jsem také ráda.
Když jsem již u poděkování, nesmím také zapomenout na sdružení ČÍHADLO
(vedené Járou PRKNEM). Tolik společenských a kulturních akcí, kolik bylo díky nim
uspořádáno, obec dlouho nepamatuje.
Věřím, že vše půjde dál, držím palečky a moc, moc děkuji.
Marie Pačesová
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ZEMNÍ PRÁCE
s pásovým minirýpadlem Caterpillar 302,5
a mininakladačem “bobík”
výkopové a zemní práce dle zákazníka
přípravné práce pro stavby
výkopy základů
výkopy pro vedení a opravy inženýrských sítí
úpravy pozemků
Luboš Šebek
Doubravčice 182
tel. : 723 532 775
e-mail: lubos.sebek@email.cz

KRÁMEK U RADNICE

nabízí:

 základní sortiment potravin a drogerie; chlazené a mražené zboží, alko a

nealko nápoje, čerstvé pečivo, pomazánky, chlebíčky, uzeninu, noviny
individuální
objednávky zboží do 24 h

 nákup po telefonu s rozvozem v obci ZDARMA (pro potřebné)
 objednávky studené kuchyně (chlebíčky, chuťovky, obložené mísy)
 výrobu dárkových košů

OTEVÍRACÍ DOBA

Po - Pá
So

6:00 - 13:00
7:00 - 13:00

Po - Pá

6:00 - 11:00
16:00 - 19:00
So 7:00 - 13:00
(od 01.05.2010)
Monika Zlámalová
tel.: 777 328823

předprodej vstupenek Číhadlo o.s.
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K ZAMYŠLENÍ
Jak začít ?
Zdravím všechny Čabuzáky !
Abych se trochu představila... měla jsem tu čest v Doubravčicích prožít krásné dětství až
do samé dospělosti. A užila jsem si to doslova na plný pecky !
Rodiče měli na návsi chalupu (čp. 60), kterou prodali a po které si dost stýskám.
A nejen po ní... Zůstaly mi vzpomínky, které mi už nikdo nevezme; příroda v okolí
Šembery, část na Zámkách, Čihadla. Později jsem si tohle všechno tak zamilovala, že
jsem dokázala i jako dítko vyrazit na procházku sama. Pamatuji doby, kdy Doubravčice
ač malinké, zdály se být rozlehlé a tak velké !
V ranné pubertě pak nastoupily “dýchánky” před místním koloniálem u kulturáku, kde
jsme hrávali vybíjenou, prádelna za místním úřadem - taky byla úžasná -:), místní fotbalové hřiště (i to něco pamatuje -:) . A i když se ta místa dnes hodně změnila, znovu a
znovu tam ráda chodím (kromě té prádelny).
Je pravda, že v době, kdy rodiče prodali chalupu, nebyly Doubravčice nijak zajímavá
obec. Chcípl tu pes... promiňte mi to přirovnání, ale dost z vás ví, co mám na mysli. Tenkrát jsem si myslela, že se mi zhroutil svět, ale postupem času jsem zjistila, že o tom to
není. Kamarádi mi zůstali, místo a vzpomínky také. Jako úplně malá pamatuji i dětské
bály, pak pro dospěláky večerní zábavy v místním kulturáku, lampiónové průvody, kam
přišel snad každý.
Jejda, teď se mi zrovna vybavila snaha naší partičky z doby, kdy jsme byli zapálení do
znovuzrození našeho kulturáku (snad můžu psát NAŠEHO). Vyklidili jsme co jsme mohli,
dokonce i sál, kde jsme chvilku cvičili aerobic, kam mohl přijít každý. Dokonce i někdo
občas přišel, ale dlouho nám to nevydrželo... A koho myslíte, že napadla tato myšlenka
znovu vzkřísit život v kulturáku ? No jasně ! Jára Prkno ! Nějak mu to zůstalo do dneška...
Už tenkrát to byl tahoun ve všech směrech.
Dnes, když přijedu do Doubravčic cítím a vidím velký krok k lepšímu. Věřte, že i když
jsem dnes už jen hostem u svých kamarádů, mám z toho ohromnou radost. To, jak se
ves rozrůstá, mění a jak díky sdružení Číhadlo máte spoustu příležitostí se pobavit a tím
pádem roste zájem o místo, kde žijete . Rozhodně je to na Doubravčicích vidět a můžete
být na sebe hrdí !
Díky obecnímu zpravodaji, máte možnost dovědět se, co se kde šustne, co je v plánu a
co se kde dělo či bude dít. Zkrátka a dobře, jen tak dál !
Kamila Ondrejková

PŘEHLED SLUŽEB a ŘEMESEL v DOUBRAVČICÍCH

Podnikáte, obchodujete, nabízíte služby či jste řemeslník? Žijete v naší obci?
Zašlete svůj kontakt do OZ, do připravované speciální přílohy.
Stručný popis vaší činnosti a region působnosti vítány.

14
OZ 14.indd Sec1:7

PŘÍLOHA OBECNÍHO ZPRAVODAJE
Stránka o historii, přírodě a zajímavostech obce...................................................část 7.
Stručné dějiny obce (pokračování z Obecního zpravodaje č. 13)
Sčítání lidu, které proběhlo na černokosteleckém panství roku 1890 ukázalo, že i na venkov proniká politika. V Doubravčicích se časem ustálila Česká strana agrární a Sociálně
demokratická strana. Většina agrárníků byla soustředěna kolem návsi, na níž byla hospoda a škola, proto se tato část obce označovala jako “agrárnická”. Druhá část obce
byla nazývána “socanskou” - drobní zemědělci a dělníci byli většinou členy Čs. sociálně
demokratické strany dělnické.
Na přelomu století také vznikají v kraji první kampeličky a záložny. Doubravčice nebyly
výjimkou, kampelička zde vznikla v roce 1912 (zrušena byla 1952).
V červenci 1914 vypukla světová válka, která měla dopad na celou naši zemi. Mobilizace
donutila jít na frontu muže ve věku osmnáct až padesát let, docházelo tak k nedostatku pracovních sil ve všech odvětvích průmyslu i zemědělství. Slabou útěchou bylo nasazování válečných zajatců; i tak vznikaly nepokoje a situace, kdy kolabovalo zásobování
obyvatelstva, v zimě se nedostávalo topiva (např. v místní škole se v od listopadu 1917
do března 1918 přestalo z důvodu zimy vyučovat).
Do válečného zásobování a pomoci byly zapojeny také školní děti, kterých v té době
chodilo do doubravčické školy téměř 200 (!). V zápisu kroniky se lze dočíst, že již v roce
1914 školní mládež sebrala 17 kg ostružinového a jahodového listí na čaj pro vojáky,
které bylo ke zpracování odesláno do firmy do Vídně.
Každá vesnice měla své válečné oběti, jejichž jména dnes můžeme číst na tzv. pomníku
či památníku padlým.
V Doubravčicích byl tento pomník slavnostně odhalen v září 1921 a jsou na něm zapsána
jména celkem 14 padlých občanů Doubravčic:
Jos. Svoboda - J. Rojík - Jar. Pačes - A. Fousek - V. Jíra - A. Pačes - A. Lacina - Fr.
Stoklasa - Boh. Hrdlička - Fr. Karbolka - K. Novák - A. Černý - A. Braniš - V. Pokorný
K těmto jménům je však zřejmě ještě třeba přiřadit některá další:
Legionáře Josefa Matyse, který padl v srpnu 1918 u Tavatuje poblíž Jekatěrinburgu v
Rusku a místního učitele J. Navrátila, který se nevrátil ze zajetí v Rusku, zůstal nezvěstný
a teprve několik let po skončení války byl prohlášen na žádost manželky za mrtvého.
Z Doubravčic nalezeneme ostatně v seznamech obce legionářské ještě další tři jména:
Josef Barták (nar.1894), Josef Braniš (nar.1893) a Václav Kaftan (nar.1877).
ZA DOPLNĚNÍ JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ K UVEDENÝM JMÉNŮM NA TÉTO STRÁNCE PŘEDEM DĚKUJI.

A.Kvasničková, kronikářka obce
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KAPLIČKA

Veřejná sbírka - v květnu 2009 bylo podáno oznámení o konání sbírky KÚ Střed. kraje.
Pokladničky určených pro přijímání příspěvků: 1) v kanceláři OÚ 2) v restauraci U radnice 3) cukrárna U Bártů. Příspěvkem bylo možné získat i novou pohlednici obce.
Sbírka byla ukončena k 31.12.2009. Pokladničky byly otevřeny za přítomnosti zástupců
OÚ a finanční hotovost je následující: Celkem bylo vybráno 4 013,- Kč.
Vklad nutný pro založení účtu, obec nechá (po odečtení poplatků za účet) jako součást
sbírky.
Nyní probíhá vyúčtování sbírky, peníze jsou vloženy na zvláštní účet a následovat bude
kontrola Krajským úřadem. V ideálním případě a při zájmu dobrovolníků se na jaře 2010
předpokládá začátek stavebních prací (v souladu s počasím). Info o jednotlivých etapách
bude uveřejňováno na internetu a obecní vývěsce.
pozn. Pohlednice zůstávají v prodeji v krámku U radnice a v cukrárně U Bártů (za běžnou prodejní cenu).

Návrh umístění kapličky na prostranství na horní návsi
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SkonáETKÁNÍsponzorů
(st.materiály, fin. dary) a pracovníků (zedníci, bagr, geodet) se
v pátek 09.04. 2010 v 18 h v restauraci U radnice. Přijďte, je nutné domluvit postup
prací, seznam materiálu, projít rozpočet. Kontakt: A.Kvasničková tel. 603 189732
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Závěrem snad jen - sledujte náš program akcí a podporujte nás svou účastí !
Podpoříte tak nejen nás, ale i celé kulturní dění a aktivitu v Doubravčicích. Budeme
vděčni za jakoukoliv připomínku, návrh, nebo jenom nápad jak život v naší vesničce
oživit nebo zpestřit. Je spousta možností jak se zapojit; stačí jen chtít ...
Poslední věta tentokrát směřuje k místostarostovi Tomáši Němcovi, kterému chceme
tímto poděkovat. On se totiž postaral o to, že vůbec vznikla nějaká žádost o dotace,
vyplňoval všechny potřebné dotazníky, odpovídal na všemožné otázky a nakonec
domluvil i firmy, které se postarají o všechny práce a úpravy naší kulturní kapličky.
Ještě jednou díky Milanovi Jordákovi a Tomášovi Němcovi.
Vážíme si toho a děkujeme!!!
Za Číhadlo o.s. Jarda Prkno

ČÍHADLO o.s.
nabízí

PRONÁJEM SÁLU

Kulturního domu v Doubravčicích u Českého Brodu
kulturní akce  soukromé oslavy  firemní večírky 
školící víkendy  prodejní akce  výstavní plochy 
sportovní využití v rámci možností (taneční soustředění, aerobic)
K dispozici: bar (možno i s obsluhou), sociální zařízení, samostatné
vytápění sálu, pódium s šatnou a WC, venkovní gril, párty stan;
v objektu je také restaurace

2010
02.03. VÝSTAVA AUTOGRAMŮ herců a spisovatelů ze sbírky J. Štorka
ČESKÝ BROD - galerie Šatlava, do 26.03.2010
06.03. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL - DOUBRAVČICE
začátek bálu od 15 h, soutěž o nejlepší masky
07.03. ČESKOBRODSKÉ DRÁTKOVÁNÍ - ČESKÝ BROD
od 9 - 17 h, výstava s jarní tématikou a burza materiálů
drátkování - šperky - korálky - malba - smalty - raslice atd.
20.03. PLES SDH MUKAŘOV -MUKAŘOV
od 20 h, v sokolovně
27.03. TRAVESTI SHOW - DOUBRAVČICE
večer plný převleků a napodobování českých a zahraničních interpretů se
slečnou Jessy
začátek od 20 h
10.04. koncert skupiny DĚDA MLÁDEK ILEGAL BAND - DOUBRAVČICE
10.04. BURZA dětského oblečení - DOUBRAVČICE RD Dokolečko
30.04. PÁLENÍ ČARODĚJNIC - DOUBRAVČICE
začátek průvodu z návsi od OÚ v 19.30 h
15.05. ŠTÍHLICKÁ LÁVKA - ŠTÍHLICE
zahájení ve 13 h, přechod místního rybníčku suchou nohou
kuchařská soutěž o Řád vařečky zlaté - na téma Sýrování
15.05. narozeninový KONCERT SKUPINY BURNA JONES - DOUBRAVČICE

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

05.06. DĚTSKÝ DEN - DOUBRAVČICE
29.05. Tradiční KERAMICKÝ DEN - KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
koná se na náměstí od 8 - 17 h, prodej a výstava keramiky, materiálů, kulturní program + výtvarná dílna pro děti
07.06. VELKÁ KNIŽNÍ ZÁHADA - zahájení soutěže v knihovně DOUBRAVČICE
12.06. koncert skupiny RANGERS BAND - DOUBRAVČICE
pozn. akce v Doubravčicích probíhají v sále KD (není-li uvedeno jinak); info www.dokolecka.cz, www.
cihadlo.cz, www.doubravcice.cz;
předprodej vstupenek cukrárna U Bártů, krámek U radnice, restaurace U radnice
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ČÍHADLO
Je tady další číslo obecního zpravodaje a já si opět dovolím přidat pár řádků.
Po kulturní stránce jsme měli poslední tři měsíce trochu více volného času. Loni
jsme jako poslední akci uvedli známou a oblíbenou bigbeatovou formaci BRUTUS.
Tato skupina, která objíždí všechny kulturáky a festivaly v republice - domlouvenou
ji musíte minimálně rok dopředu - tady sklidila obrovský úspěch. A to i přesto, že na
ni dorazilo méně lidí než jsme předpokládali. Byla to skutečně nefalšovaná rocková
taneční zábava, na kterou byli zvyklí naši rodiče v dobách, kdy tady hrával třeba
Markýz John. Taky byl věkový průměr tancechtivých návštěvníků stylu poga zhruba
45 let. A měli jste vidět ten rachot na place. Prostě BRUTUS je osvědčená tanečnězábavní klasika, která nezklame ani po mnoha letech na venkovských podiích.
Samozřejmostí začátku prosince je i neodmyslitelná Mikulášská zábava pro děti,
která byla v režii děvčat ze sdružení DOKOLEČKA. My jsme přidali svou trošku
do mlýna objednávkou čertů z pekla, pomocí s dárkovými balíčky a zajištěním
něčeho dobrého na zub a na zapití. To všechno doplnilo úžasné divadelní sdružení
KOZA z Kozojed se svým vánočním představením. Děti uvítaly i možnost vyfotit se
na památku s Mikulášem, andělem a čerty. Podle reakce těch nejmenších, kteří
nečekaly pouze na rozdávání balíčků a s chutí si i zatancovaly, se celá akce úžasně
vydařila a všichni se těšíme na příští rok. Dokonce bylo i teplo na sále !
Konec roku a kulturních počinů jsme zakončili malou oslavou a poděkováním všem,
kteří se po celý rok nějakým způsobem podíleli na činnosti našeho sdružení, aktivně
pomáhali při organizování akcí, s úklidem či rekonstrukcí sálu. Poděkování patřilo
také těm, kteří za nás vyřizovali různé administrativní agendy, sponzorům našich
tombol a všem ostatním, kteří nás v rámci svých možností v loňském roce podpořili.
Pro všechny tyto zapálené aktivisty jsme uspořádali oslavu ve formě vepřových
hodů, na který nechybělo nic na co člověk zrovna dostal chuť.
Musím přiznat, že zcela nezbytnou součástí těchto hodů se stalo prase z domácího
chovu, vážící úctyhodných 205 kg, které jsme z důvodů založení tradice pojmenovali Číhoš 1. Nabádám proto všechny, kteří by se chtěli zúčastnit dalšího ročníku
vepřových hodů s Číhošem 2, aby nezůstali lhostejní ke kulturnímu dění v obci
(třeba zapojením se do příprav Čarodějnic či Dětského dne). Opravdu to neděláme
kvůli pomyslnému pomníku nás zúčastněných :o)
Tím jsme zakončili loňský rok a začali připravovat akce pro rok 2010.
Informace o minulých i plánovaných akcích naleznete na internetových stránkách www.
cihadlo.cz . Vstupenky na jednotlivé akce sdružení Číhadlo lze zakoupit také v předprodejích
- v cukrárně U Bártů, v restauraci U radnice a NOVĚ v krámku U radnice.
Na internetových stránkách Kolínského deníku www.kolinskydenik.cz naleznete články, které
jsou o naší činnosti publikovány. Stačí zadat do vyhledávače slovo Doubravčice.
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První letošní akcí, již v duchu tradice, byl 2. Novoroční ples. Při něm nás na parketě
doprovázela osvědčená skupina A-BAND, která tuto akci doprovodila také loni. Pro
zpestření programu jsme k pobavení vás všech pozvali i “bezednou studnici vtipů”
Milana Pitkina a jako průvodce tombolou i známého moderátora Petra Salavu.
Bohužel oproti loňskému roku se tentokrát plesu zůčastnilo podstatně méně platících
návštěvníků. Nevím, co vás odradilo od účasti. Zda to byla zima na sále, kterou zatím nikdo z nás z Číhadla nedokáže ovlivnit, či nepovinná, leč pro tuto akci vhodná
společenská róba, nebo snad nezájem o zábavu ?!
Pevně doufám, že to byla pouze výjimka. V opačném případě budeme nuceni najít
řešení v omezení počtu akcí na zhruba čtyři za rok. To je totiž přesně tolik, kolik se
dá utáhnout z prostředků získaných vedlejšími příjmy našeho sdružení (tombola,
bar, sponzorink).
Poslední únorovou sobotu odpoledne se konal Masopustní průvod obcí, opět za
hojné účasti masek i přihlížejících. DĚKUJEME všem, kteří finančně přispěli na
tuto akci i těm, kteří nás ochotně pohostili koláčky i něčím ostřejším :o) Během
obchůzky se vybralo 5270 Kč; použity budou na částečnou úhradu nákladů spojených s průvodem a večerní zábavou, za částku 3000 Kč bude nakoupen st. materiál
a věnován na obnovu kapličky (další info str. 8).
Bohužel se opět ukázalo, jak velkou část návštěvníků našich akcí představují
chataři. Viditelně poloprázdný sál by v létě byl určitě zcela zaplněn ! Přesto musím konstatovat, že zúčastnění (a převažovali opět ti s maskami) se dobře bavili a
plně využívali taneční parket. Nejlepší maskou byla vyhlášena skupinka námořních
pirátů, kterým nechyběly originální nápady, ani dobrá nálada !
Ještě připomínka ke zmíněné zimě na sále; v loňském roce naše sdružení zažádalo
o dotační titul na rekonstrukci sálu. Z peněz 1.etapy dotací byla vyměněna všechna
okna na sále, pořízena nutná izolace stropu a na řadu přijde i rekonstrukce nevyhovující parketové podlahy (zbroušení a nalakování). Provedené práce z velké míry
zabrání únikům tepla a pro dokonalejší vytápění prostor bylo vybudováno samostatné plynové vytápění sálu (za jeho výpadek při poslední akci přijměte prosím
omluvu). Ke zmíněnému plynovému vytápění chci jen dodat, že se jedná o samostatný okruh vytápění celé budovy pouze pro potřebu sálu a přilehlých prostor;
financováno z prostředků sdružení Číhadlo.
Další novinkou na sále, kterou mohli návštěvníci zaregistrovat, jsou nově vybudované toalety. Dovoluji si proto na této stránce mezi řádky poděkovat především
M. Jordákovi, který se se svou firmou Arnošt s.r.o. na vlastní náklady postaral o
výstavbu nového sociálního zařízení.
To je nyní součástí sálu naší kulturní kapličky a jeho zřízení bylo nutné jak z hlediska bezproblémového provozu při všech akcích, tak pro splnění stanovených
hygienických norem.
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