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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 l www.autoservis-hovorka.cz

SERVIS OSOBNÍCH 
A UŽITKOVÝCH VOZŮ

PNEUSERVIS

ODTAHOVÁ 
SLUŽBA 
AUTODOPRAVA KONTE-

JNERY ZEMNÍ PRÁCE
DEMOLIČNÍ A STAVEBNÍ 

PRÁCE DEPONIE – PRODEJ 

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

LÉTO S AUTEM BEZ STAROSTÍ
Nechte si zkontrolovat auto v Q-SERVICE a získejte 

na léto GARANCI MOBILITY doma i v zahraničí

Země kde platí garance mobility: Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko,Bulharsko

Cena prohlídky 

249 Kč

Dezinfekce  

klimatizace pomocí 

ozónu 299,- Kč  

bez DPH

Klimatizace  

kompletní servis + 

dezinfekce ozónem 

699,- bez DPH

NON-STOP HOTLINE: 000420 222 74 75 74, www.cz.q-service.eu

  ASISTENCE BEZ STAROSTI

Infolinka 601 560 560 www.vinprint.cz, www.asistencebezstarosti.cz

S balíčkem  

služeb v hodnotě

5 000 Kč  

ZDARMA
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OBrazem starOsta InfOrmuje

K+v Na zámKáCh
Zde nemám zatím více informací než ty, že  
z důvodu výše investice stále probíhá veřejná 
soutěž na dodavatele stavby. Oproti předpo-
kladům se nám tak započetí prací posouvá na 
prázdninový termín. Vše podstatné bude sa-
mozřejmě ihned zveřejněno na webu obce.

mŠ doUBravKa
Aktuálně máme podanou již avizovanou žá-
dost na dostavbu posledního (třetího) křídla 
školky. Žádost byla podána na IROP, jelikož 
naší předchozí žádosti směřované letos MŠMT 
nebylo vyhověno. Předpokládané vyhodnocení 
žádosti se očekává v září t.r., takže zda bude-
me úspěšní a budeme moci v příštím roce ote-
vřít třeba „modrou“ třídu, se dozvíte v dalším 
Zpravodaji, popř. na webu. Podotýkám, a pro 
jistotu i opakuji, že v případě úspěchu se nová 
třída otevře opravdu nejdříve v září 2017. Pro 
urychlení věci se již na letošní prázdniny plánu-
je výběrové řízení, aby práce mohly v případě 
schválení začít co nejdříve.

vEřEjNé prostraNství
V tomto směru jsme se bohužel dostali pouze 
do fáze pasportu požárních nádrží, protože 
SFŽP upravil podmínky pro podání žádostí, 
které v současné době nejsme schopni splnit. 
Samozřejmě se sledují všechny aktuální vý-
zvy, které by nám k opravám nádrží pomohly. 
Možná by se taky dalo vrátit v čase a společně 
se domluvit na tom, co bylo dříve pro vesnice 
typické, a jednu z nádrží si opravit svépomocí 
pouze za náklad stavebních materiálů, ale to je 
jen myšlenka… 

vrty
V případě vlastní zásoby vody jsme se posu-
nuli přece jen dál a vytipovaná lokalita se zdá 
býti trefou do černého. Jelikož i v tomto pří-
padě jsme počítali s dubnovou výzvou, která 
nedopadla podle očekávání kvůli stanoveným 
podmínkám, děláme vše proto, abychom spl-
nili vše podstatné pro zářijovou výzvu na MŽP.  
V současné době probíhají přípravné práce na 
výběrovém řízení dodavatele stavby a zároveň 
se připravuje žádost na provedení průzkumných 
vrtů. Vzhledem ke kvalitě vody, kterou potvrdily 
odebrané vzorky, by nemusela být finančně ná-
kladná její úpravna. I přesto je opět na místě při-
pomenout všem, že šetřit vodu je správné!

ChodNíKy
Tak tato akce se nám vyloženě daří (musím 
zaťukat na dřevo). I. etapu máme úspěšně 
za sebou a II. etapa může díky přiznanému 
financování ze SFDI pomalu už začít. Mys-
lím, že je bezpochybná kvalita práce prová-
dějící firmy, která vzešla z výběrového říze-
ní, i přístup jejích zaměstnanců k nám všem  
v průběhu omezení dopravy, nebo úprav oko-
lí chodníků. Dobrou zprávou pro nás všech-
ny je zároveň fakt, že pokračování výstavby 
směrem od „Košíků“ k bytovkám bude opět 
pod taktovkou společnosti TOST CZ, jež zví-
tězila i v aktuálním výběrovém řízení. Opě-
tovně vznikne jeden nový přechod a v tomto 
případě se dočkáme i nových zastávek. Další 
III. etapa je teď zatím ve fázi čekání na schvá-
lení žádosti IROPem a stejně jako u školky 
si „budu“ muset na nový chodník počkat 
do září. V tomto sloupku bych zároveň 
rád poděkoval našemu rodákovi Milanu 
Boučkovi za opětovně skvěle provede-
nou kamenickou práci na podezdívkách 
podél části chodníků. Díky Mílo! 

KomUNIKaCE
Novou investiční akcí, která právě v obci pro-
bíhá, je výstavba nové komunikace. Pro ty, 
kteří by to snad z nějakého důvodu chtěli 
ještě řešit, jen doplním, že akce byla zastu-
pitelstvem schválena v roce 2014 vč. výběro-
vého řízení na dodavatele stavby. Jelikož se 
nám zatím nepodařilo získat žádný dotační 
titul na tuto stavbu a stavební povolení bylo 
platné pouze do června t.r., bylo rozhodnu-
to a s dodavatelem domluveno, že výstavba 
bude rozdělena a financována postupně. Ten 
„veřejný“ zájem zmiňuji pouze z důvodu, 
protože jsem se už bohužel setkal s výtkami, 
že děláme ulici, kde bydlí starosta a ostatní 
mají silnici samou díru. Rád bych upřesnil, 

Slovo úvodem...zahradní slavnost v Mš Doubravka

Děti na fotbalovém hřišti 
uvítala pirátka Katka

Slavnostní pasování 
předškoláků na školáky Zahrada praskala ve švech

O skvělé občerstvení se posta-
ral starosta s p. Tláškem 

Skákací hrad se jen otřásal 

Během soutěže děti pro-
cestovaly čtyři světadíly 
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podrobnosti víte, ostatním stručně shrnuji.  
V průběhu července připravíme návrhy s názvy 
ulic, odkud kam ulice název ponese (pokud je 
dělená křižovatkou) a zveřejníme. V případě, 
že nebudou žádné připomínky, bude název 
odsouhlasen na dalším veřejném zasedání  
a zanesen do RUIANU (Registr územní identi-
fikace, adres a nemovitostí). 
V případě, že budete mít k názvu „své“ ulice 
výhrady, budeme akceptovat pouze písemný 
návrh většiny občanů z ulice, nebo z řad oby-
vatel obce. 

K zamyŠlENí…
Drtivá většina z vás nejspíš nepřehlédla vyš-
ší částku na složence z Finančního úřadu při 
odvodu daně z nemovitosti. Někteří z Vás, 
kteří se zajímají o aktuální dění v obci, cho-
dí na veřejná zasedání, nebo sledují zápisy  
z těchto jednání, také ví, proč tomu tak je. 
Pro jistotu zopakuji, že to byla jedna z pod-
mínek Středočeského kraje před podpisem 
smlouvy na refinancování půjček obce. Co chci, 
ale psát, je že díky tomuto navýšení, je obecní 
kasa v tomto roce bohatší cca o 300 tis. Kč. Rádi 
bychom vám, obyvatelům obce, část tohoto na-
výšení vrátili v podobě nějakého hmatatelného 
počinu, který si sami zvolíte. Do konce roku by 

se anketou rozhodlo o investici, kterou nelze 
zařadit do dotačních titulů (nebo jen za velmi 
složitých podmínek) a tato investice by v urče-
né výši byla zahrnuta do rozpočtu obce na další 
rok. Tato investice by byla zaměřena na zlepšení 
života v Doubravčicích a měla by být přínosná 
pro všechny obyvatele. Může se jednat napří-
klad o rekonstrukci požární nádrže, výměnu za-
stávek, úpravu nějakého veřejného prostranství, 
úpravu veřejných ploch obrubníky atd…. 
Naopak by se nemělo jednat o příspěvky 
spolkům, nebo sdružením. Shrnu-li tedy výše 
uvedené, investovat by se mělo do něčeho, co 
může sloužit všem. Výše investice se bude po-
hybovat okolo 150 tis. a při její vlastní realizaci 
budou oslovováni především místní podnika-
telé, samozřejmě v souladu se zákonem. Takže 
jestli si myslíte, například že by si nějaká ulice 
zasloužila rozsvítit, chybí vám někde lavička, 
nebo strom, či vás rozčiluje věčně rozježděná 
a jinak poškozená zeleň, což by vyřešilo třeba 
osazení několika obrubníků, pak prosím rea-
gujte a diskutujte s námi o tom. Díky

poděKováNí…
Aleně Kvasničkové za léta práce odvedené při 
tvorbě obecního zpravodaje, vedení Doubrav-
čické kroniky a správy webových stran…

že komunikace, která vede celkem k dva-
nácti nemovitostem, není mým soukromým 
majetkem, ale obecním a povrch byl z větší 
části pořízen na náklady lidí zde žijících. Ně-
kolikrát jsem už i zmiňoval, že první na řadu 
ohledně rekonstrukce budou komunikace, 
kde budou zrealizované všechny přípojky 
elektriky, kanalizace a vodovodu na přilehlé 
pozemky a bude alespoň položené vedení 
veřejného osvětlení. Mně samotnému by se 
samozřejmě líbilo mít asfalt, nebo zámkovku 
na všech místních komunikacích, ale to bohu-
žel nelze realizovat v rámci jednoho roku. 

hřBItov
V posledním čísle jsem zmínil úvahu o vybu-
dování místního hřbitova, která se setkala  
s velkým, ale hlavně kladným ohlasem, přede-
vším těch „krátkodobě“ u nás žijících. Tak aby 
nezůstalo jen u úvah, spojil jsem se s odborem 
Životního prostředí v ČB a bývalými majiteli po-
zemků vytipovaného místa pro hřbitov na Osiči-
nách a snažil se od nich získat co nejvíce infor-
mací. Podařilo se mi zjistit, že původ všeho, co 
na Osičinách leží v zemi, pochází z rekonstrukce 
čerpací stanice Benzina v Říčanech, kdy k nám 
bylo navezeno cca 9tis. m3 zeminy kontamino-
vané ropnými produkty. Společnost, která nás 
takto zásobila, dnes již samozřejmě neexistuje  
a ani v minulosti se po všech možných urgencích 
a vydaných pokutách ze strany IŽP, nebo OŽP 
nenamáhala skládku asanovat, nebo dokonce 
zlikvidovat. Podotýkám, že vše zde popsané 
je jen pár slov vyňatých ze dvou šanonů spisů, 
které mi byly zapůjčeny!!! V současné době se 

připravují podklady pro žádost o financování 
analýzy skládky a poté i o její likvidaci. To samo-
zřejmě může trvat několik měsíců, věřme, že ne 
snad let, a hned potom by se podnikly všechny 
kroky vedoucí k dokončení myšlenky hřbitova. 
Což může být třeba taky jeden z prvotních zá-
jmů nového zastupitelstva v roce 2018…

NávEs
Zatím pouze dílčích změn se dočkala horní 
náves s kapličkou – nejvíce vnímanou a snad 
také vítanou změnou je přechod pro chodce 
a uzavření prvního vjezdu do návsi vedle hos-
pody Čabuzi. Ruku v ruce s touto proměnou 
zacílenou na zvýšení bezpečnosti chodců i ři-
dičů bylo doplnění místa o květinový záhon  
a v neposlední řadě získal nový kabát v podo-
bě mramorového kačírku a několika mladých 
keříků růži také pomník padlým. Za zahradnic-
ké práce bychom zde rádi poděkovali zahrad-
níkům Daniele Javorské a Milanovi Kýškovi  
a za pomoc s údržbou pomníku Tomášovi Ho-
lubovi a dalším příležitostným dobrovolníkům, 
pod taktovkou Kristýny Žákovcové, kteří dle 
svých možností růže zalévají, plejí a stříhají. 
Náves výhledově čekají změny další, a to na-
příklad v podobě úpravy parkovacích míst  
a dalších podmínek vjezdu do návsi.

Názvy UlIC
Uteklo pár měsíců od doby, kdy se začalo mlu-
vit o názvech ulic. Tento záměr bychom rádi 
dovedli do konce. Vy všichni (slovy pět), kteří 
jste byli na posledním veřejném zasedání, už 

starOsta InfOrmuje starOsta InfOrmuje

Dobrovolníci pečují  
o pomník 

Zahradníci Daniela Javorská a 
Milan Kýšek zakládají květinový 
záhon u hospody Čabuzi
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Připomínáme vyhlášku, která zaka-
zuje pálení suchých rostlinných ma-
teriálů. Kouř obtěžuje vaše sousedy.  

Běžných táboráku a grilování se tento 
zákaz pochopitelně netýká.

PřiPomínáme situaci s loňsKý-
mi suchy, šetřete s vodou Při 
zalévání a naPouštění bazénů.

Venkovní zábava s 
Bíza Bandem 

Hledáme dobrovolníky na občasnou 

udržbu zeleně včetně pomníku

Obecní úřad hledá 
zájemce  

pro místo předsedy  
a místopředsedy voleb-

ní komise. Jedná se  
o dlouhodobou place-
nou funkci, opakující 

se při každých vol-
bách. Nejbližší termín 

jsou krajské volby v 
říjnu 2016.

VýVěska

(po) masopUstNí vEsElICE 
12.3. 2016

masopustní průvod začal ve 14 hod. před Kd  
a pokračoval večerní zábavou v hospodě. všem 
zúčastněným opět skvěle zahrál bíza band.

jarNí jarmarK 19.3. 2016
Každý rok by se léto mělo pořádně přivítat. těšili 
jsme se na něj celou zimu a každý den netrpěli-
vě čekali, zda konečně vyjde předpověď počasí  
a jaro začne nejen v kalendáři. Prvních pár krás-
ných dnů už bylo, a tak jsme se je rozhodli přiví-
tat tradičním jarním jarmarkem i u nás v obci. 

samozřejmě zde nechybělo hlavně dobré jídlo, 
ale také různé výtvory, kterými jsme si připomněli 
některé tradice jako barvení vajíček, pečení typic-
kých jarních či velikonočních dobrot nebo pletení 
pomlázky. našli se i tací,  kteří se pokusili si ji sami 

uplést a byli fakt šikovní. na děti, kromě dobrot  
a házení míčků na cíl, udělal největší dojem za-
půjčený ručně dělaný a malovaný kolotoč.

jarNí ÚKlId oBCE 2.4. 2016
všichni účastníci jarního úklidu byli vřele uvítáni.
nahromaděné odpadky dobrovolníci vyhazovali 
do přistaveného kontejneru u Kd.  Úklidu se také 
zúčastnily děti z mš doubravka a rodiče s dětmi 
z komunitní školy dokolečka. Po akci jsme si po-
chutnali na párcích a limonádě zdarma. 

pálENí ČarodějNIC 30.4. 2016
další oslavou jara bylo pálení čarodějnic. noc  
z 30. dubna na 1. května je pokládána za magickou  
a proto se tento 
svátek slaví právě 
v tuto noc. hlavním 
smyslem tohoto pra- 
starého a oblíbené- 
ho svátku měla být 
původně oslava plod- 
nosti. a u nás, podle 
toho kolik potkávám 
malých dětí v obci, 
si myslím, že máme 
opravdu co slavit. 
nyní zapálené ohně 
mají spíše symbolicky vyhnat zimu i zlé síly.

letos přiletělo na sraz především hodně ma-
lých čarodějnic, starších kousků nad sto let tam 
bylo pomálu. i když se některé čarodějnice sna-
žily maskovat civilním oblečením, bylo jasné, že 
jejich účast byla opravdu hojná. musím zvlášť 
ocenit starší ročníky z minulého století, které  
s nasazením všech sil i košťat poletovaly kolem 
ohně až do rána. 

BlEŠí trh 28.-29.5. 2016
vzhledem k probíhajícím akcím v okolí byla účast 
slušná. K prodeji v sále Kd byla spousta nejrůzněj-
ších pokladů. Nejmenší prodanou věcí byly náuš-
nice. Největší prodanou věcí kolo. a Nejstarším 
prodaným exemplářem se stala čínská vázička.

dětsKý dEN 1.6. 2016
dětský den na fotbalovém hřišti proběhl v du-
chu olympijského klání. děti se prošly po kla-
dině, projely na koloběžce, vyzkoušely si kotoul 
na zavěšených kruzích, skok do dálky a skok 
přes kozu. celé odpoledne svítilo slunce a malí 
sportovci si po vydařeném odpoledni odnesli 
domů drobné odměny.                               -red- 

Žádáme uŽivatele koN-

tejNerů o ohleduplNost 

a udrŽováNí pořádku

 vhazujte odpad pro který jsou 

kontejnery určeny.

 v případě, že by byl nějaký 

kontejner plný, nenechávejte od-

pad volně ležící kolem a odpad 

si odneste zpět s sebou

upoZorNĚNí:
V současné době jsou mnohými realitními 
kancelářemi (A NEJEN RK!) nabízeny různé 

pozemky v obci Doubravčice.

Některé kanceláře slibují nereálné věci, týka-
jící se zejména budoucího připojení pozemků 
na inženýrské sítě, či přeměny nestavebních 

pozemků na stavební. 

Pro aktuální informace týkající se konkrétní-
ho pozemku, ve vlastním zájmu kontaktujte 

přímo obecní úřad.

prosíme  
majitele psů 

Na dohled  
Nad jejich 

miláčky

odkazujeme na 
vyhlášku, která 
upravuje pohyb 
psů volně po 

obci. volný pohyb 
psů v zastavěné 
části obce není 

povolen
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V pátek 29.7. od 20:00 hod, 
vstup symbolických 50,- Kč 

pořádá Obec Doubravčice  
a Hospoda Doubravčice
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Co se dělo v obci...

Čabuzský 
bigbít, 

aneb Rock 
foR cukRář 

V sobotu 17.9. od 14:00, 
vstup 100,- kč 

Pořádá Hospoda Doubravčice
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jaké mÁš POcIty z tOhO, že se tI PODa-
řIlO DOsÁhnOut takOVéhO úžasnéhO 
úsPěchu a stÁt se mIstryní eVrOPy?
Já to zas tak nevnímám. Ještě mi to moc nedo-
šlo. ten úspěch je asi díky těm tréninkům, jak 
makáme. Jsem pyšná, že jsem to zvládla, měla 
jsem problémy se zády, ale nechtěla jsem v tom 
holky nechat. Po prvním kole mi museli opíchat 
ten bolavý sval a já jsem pokračovala v dalším 
kole, dala jsem do toho všechno, i když to hrozně 
bolelo. 

VzPOmeneš sI, cO se tI hOnIlO hlaVOu 
BezPrOstřeDně PO zÁVODě?
my jsme to moc nevnímaly, jenom jsme brečely 
štěstím. došlo mi to, až když jsme stály na stup-
ních vítězů a slyšely naši hymnu. v tu dobu jsem 
měla úplné okno a na nic jsem nemyslela. byl to 
nádherný pocit, že jsme to dokázaly. na závod 
mě přijela podpořit celá rodina mamka, taťka  
i brácha.

cO tě teď V nejBlIžší DOBě ČekÁ?
teď pojedeme v říjnu na mistrovství světa do 
vídně. těším se moc, ale bude to makačka.

cO mÁš na aerOBIku nejraDějI?
nejraději mám ty závody, na které se dlouho při-
pravujeme. 

urČItě tO není ale jen tO hezké, ale za 
tím VítězstVím muselO Být taky hODně 
DřIny a trénInků. jak ČastO trénuješ  
a zByDe tI Čas I na nějaké jIné kOníČky?
trénuji pětkrát týdně, dvakrát v brodě a třikrát  
v Praze. někdy máme i o víkendu nějaké sou-
středění. tam třeba ladíme, abychom cvičily 
stejně, to trvá dlouho. moc času mi nezbývá, ze 
školy jdu rovnou na tréninky a pak z nich domů.

cO By sIs PřÁla jeDnOu Dělat?
teď jsem na základní škole, chystám se na gympl 
do Prahy a pak by se mi líbilo trenérství a fyziotera-
pie. donedávna jsem chtěla být učitelka tělocviku.

jaký je tVůj nejVětší sen?
v aerobiku bych chtěla získat titul mistryně svě-
ta. co se týče života, asi být prostě hlavně šťast-
ná a dělat, co mě baví.

Přejeme Kristýnce hodně dalších sportovních úspě-
chů a držíme palce na mistrovství světa.          -red-

ráDi bychoM váM v ráMci našeho zpravoDaje prostřeDnic-
tvíM krátkého rozhovoru přeDstavili KrIstýNU hájKovoU, 
syMpatickou a usMěvavou patnáctiletou slečnu z Doubrav-
čič, která již 9 let cvičí aerobik za corriDoor teaM, kDy 25  
a 26. května se jí společně s DalšíMa DvěMa DívkaMi poDařilo 
vybojovat titul mIstryNě Evropy v aEroBIKU trojIC.

v září loňského roku začal v Doubravči-
cích fungovat huDebně DraMatický krou-
žek. kroužek se schází praviDelně kažDý 
čtvrtek oD 15.30 v prostorách koMunitní 
školy Dokolečka, ale nacvičuje i na sále 
kulturního DoMu.

vElKý sportovNí ÚspěCh 
Doubravčické roDačky

navštěvuje jej desítka dětí od 4,5 do 12 let, což je poměrně veli-
ká věková škála, takže bylo se zdálo být poměrně složité vybrat 
představení, které by děti nacvičovaly. ty si překvapivě rychle  
a téměř jednomyslně zvolily náročné hudební přestavení známé 
z divadla ypsilon Kocourek modroočko. v původní verzi ve hře 
herecky i pěvecky excelovaly hvězdy jako martin dejdar, lucie 
bílá, Jitka schneiderová, nebo ondřej havelka, nicméně  malé 
i starší děti se svých rolí zhostily, jak nejlépe uměly. Představení 
doplnily vlastnoručně dětmi a jejich maminkami vyráběné kostý-
my a kulisy a na klavír a baskytaru je doprovodily mladé hudeb-
nice anička a nina hustedovy. malé účinkující podpořil téměř 
zaplněný sál a čekala je odměna v podobě sladkostí a později 
i kočičího dortu, který vyrobilo místní cukrářství u bártů. dob-
rovolné vstupné bylo využito na uhrazení nákladů spojených  
s hudebním doprovodem a především na částečnou úhradu pó-
diového koberce, díky kterému se malým hercům lépe hraje.

ani po představení děti nezahálely a pilně nacvičily písnič-
kové pásmo tři prasátka na cestě kolem světa, kde zazněly 
známé melodie z dílny např. J. nohavici, autorských dvojic 
svěrák - uhlíř či vodňanský a skoumal. tímto představením 
hudebně - dramatický kroužek rozloučil se školním rokem  
a přivítal prázdniny.                                Kristýna Žákovcová

z ČInnOstI sPOlků a OrganIzací

hUdEBNě dramatICKý 
kroužek

8

Mladé hudebnice Anička 
a Nina Hustedovy

Děti se svých 
rolí zhostily, jak 
nejlépe uměly

Kocour 
Modroočko 
je náročné 

hudební 
představení

Muzikálový Kocour 
Modroočko je známý  

z divadla Ypsilon

Publikum sleduje před-
stavení Tři prasátka na 
cestě kolem světa

Písničkové pásmo Tři prasát-
ka na cestě kolem světa 

9
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v posledních letech naše obec prodělala poměr-
ně rozsáhlé úpravy veřejné zeleně. díky dotační-
mu programu státního fondu životního prostředí 
byly realizovány práce na horní i dolní návsi.  
v rámci samostatných akcí a s pomocí aktivních 
obyvatel obce byly znovuobnoveny polní cesty  
s alejemi, či vysázeny nové stromy.

stromy i keře jsou již nějaký čas v zemi, nabízí 
se tedy čas a možnost zamyslet se, jak realizo-
vané projekty dopadly.

zeleň obecně vždy byla nedílnou součástí 
venkovského prostředí. nacházela se v předza-
hrádkách, za ploty a zdmi v zahradách a dvorech 
domů, a především na návsi. sloužila k vyme-
zení prostoru nebo zdůraznění významu místa. 
nelze opomenout ani její další funkce (este-
tickou, zadržování vody, aj.). v doubravčicích 
největší, a z mého pohledu, nejkontroverznější 
úpravy proběhly na obou návsích (u kapličky,  
u kulturního domu). 

Prostor návsi byl a je zcela specifickou částí 
obce. vždy tvořil jakési společenské centrum. 
Jeho úpravy měly v dřívějších dobách poměrně 

stabilní podobu. vedle obytných domů, veřejných 
budov a objektů se jednalo povětšinou o plochu 
vcelku jednoduše řešenou, z části zatravněnou 
a osázenou především vysokokmennými stro-
my (užitkové ovocné stromy, lípy atp). současně  
s výstavbou komunikací a zpevňováním ploch 
v prostorách návsí docházelo v posledních de-
setiletích minulého století i k značným úpravám 
zeleně. zejména na prostorných návsích vznika-
ly menší i větší „ parky“ (často v rámci akcí z). 
Převažující travnaté plochy byly často chaoticky 
osázeny nesourodými druhy nižších a vyšších 
dřevin. na návsích často vidíme nešvary zejmé-
na v podobě zeleně, která celkově nerespektuje 
prostorové řešení návsi - nevhodně zakrývá zá-
stavbu (významné stavby nebo průhledy a po-
hledy), či došlo k osázení nevhodné skladby dře-
vin (kombinace listnatých a jehličnatých stromů/
keřů,nadměrná výsadba jehličnanů, používání 
„módních“ cizokrajných druhů).

za zdařilou bych proto považovala úpravu 
návsi u kulturního domu, kde došlo k odstra-
nění nepůvodních, ale již značně přerostlých 
jehličnanů. ty místo zcela ovládly a učinili z něj 

nepřehledný a především nevzhledný prostor 
připomínající spíše lesík. s ohledem na po-
měrně frekventovaný provoz návsi je vyčištění  
a zpřehlednění prostoru zajisté vítaným krokem  
i po bezpečnostní stránce. volba nových stromků 
byla šťastná. Úpravy jsou jednoduché, efektní a 
domnívám se, že i v budoucnu budou dobře plnit 
i účel reprezentativní. snad jen pásy keřů bych 
vynechala či alespoň značně zredukovala. za 
poznámku jistě stojí smutný fakt, že řada těchto 
keřů je jedovatých (a to se v projektu jasně počí-
talo s nedalekým dětským hřištěm).

oproti tomu jsem poměrně v rozpacích ze 
zásahů, které byly provedeny na staré návsi  
u kapličky. Jakoby se najednou zapomnělo, že 
se jedná o prostor vesnice. Jsou zde provede-
ny zásahy, které spíše odpovídají městskému 
charakteru zástavby. výsadba vysokokmen-
ných odrůd stromů je sice vítaným krokem, ale 
provedení několika záhonků s nízkými keříky 
nepovažuji za příliš zdařilé. Již po roce se tato 
místa těžko udržují. Keříky opatřené podkladem  
z mulče, jsou často prorostlé vzrostlým pleve-
lem a celkově tato místa působí spíše neupra-
veným dojmem. nabízí se i otázka, proč některé 
záhony byly umístěny v bezprostřední blízkosti 
předzahrádek, které by sami o sobě měly pl-
nit reprezentační funkci a nyní jsou zastíněné  
a odsazené do jakéhosi „druhého plánu“. celko-

vě se mi nyní zdá úprava návsi trošku chaotická 
a místy zcela zbytečná. 

Je mi jasné, že nelze vycházet jen z historic-
ké kontinuity a chtít náves vrátit do „romantické 
podoby“. náves dnes plní i další funkce. Přibyla 
nutnost parkovacích stání. novodobým úpravám 
objektů jsou často přizpůsobeny úpravy zeleně 
v jejich bezprostřední blízkosti, které jsou sami 
o sobě dost výrazným prvkem. Proto se domní-
vám, že dominantám tohoto prostoru, kterými 
jsou stará lípa, kaplička a pomník, by slušela 
spíše umírněnost a jednoduchost. 

nezávisle na výše zmiňovaném projektu byly 
osazeny rovněž tři lípy v okolí kapličky a pomníku. 
Pietní prostor je tím zpříjemněn. vysokokmenné 
stromy budou do budoucna pěkným doplně-
ním návsi a společně s růžemi v okolí pomníku 
jí dodají na malebnosti. Péče o tyto stromy je  
v porovnání s plochami osázenými nízkými okras-
nými keříky minimální, přitom estetický efekt je 
rozhodně větší. 

v neposlední řadě stojí za připomenutí a vy-
zdvihnutí obnova alejí při polních cestách u hruš-
tičky a osičiny, osazení kaštanů u hasičárny a na 
močidlech, výsadba jabloní u školky, či v nedávné 
době úprava prostoru s růžemi u pomníku padlým 
v 1. světové válce. Právě tyto zásahy se mi jeví 
jako nejzdařilejší a hodny následování.

Eliška Pokorná

K jedinečnému půvabu venKova patří, že neoKouzluje geometričností tva-
rů, Které neumějí stárnout, ale přírodě blízKými tvary a povrchy, Které se 
mění v rytmu dne a roKu a doKonce stárnutím nabývají nových půvabů. 
město má maKe-up, venKov má pleť.                                          Bohuslav Blažek

vEřEjNá zElEň 
očiMa obyvatele obce

žIVOt V OBcI žIVOt V OBcI

Zdařilá úprava 
návsi u kulturního 

domu

Zastíněné 
předzahrádky 

keříky

Nevhodně umístěná zeleň 
u předzahrádek

Obnovené aleje

Citlivá úprava prostoru u pomníku
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PřeDstaVujeme

Já se jmenuji lenka lutterová, a od dubna 
2016  jsem se ujala vedení kroniky naší obce. 
Jsem doubravčická rodačka, jen jsem si na pár 
let odskočila do Prahy, abych se zase vrátila na 
důchod do domečku po rodičích.

vedení kroniky považuji za zajímavou, ale  
i důležitou činnost. i když se může zdát, že  
v době chytrých telefonů a nejmodernějších Pc 
je vedení kroniky archaismus, opak je pravdou. 
domnívám se, že sbírání údajů a zajímavých 
informací ze života obce „pro příští generace“ 
je určité poslání.

historie vedení kronik obecně v našich kra-
jinách se traduje od vzniku československého 
státu. v  roce 1920 byl přijat zákon č. 80/1920 
sb. o pamětních knihách obecních a později 
vládní nařízení č. 169/1932 o pamětních kni-
hách obecních. nejnovější právní úprava dané 
problematiky je zákon č. 132/2006 sb. uvádí, 
že každá obec vede kroniku, do níž se zazna-
menávají zprávy o důležitých a pamětihodných 
událostech v obci pro informaci i poučení bu-
doucích generací

Ráda bych se věnovala mimo jiné za-
jímavým lidským osudům - historickým  
i současným. Žádný vynálezce, umělec, 
ani politik, nebyl zřejmě doubravčic-
ký rodák. Jsem však přesvědčena, že 
zajímavých a třeba i humorných osu-
dů nebude málo. Je pravda, že dost  
z toho zobrazuje a komentuje zpravodaj, 

takže najít ještě něco navíc, bude asi „fuška“, 
ale rozhodně je to pro mě výzva. Je možné, 
že mi v mém úsilí hledání zajímavých osudů, 
budou moci přispět nápadem i čtenáři našeho 
zpravodaje? 

dále bych chtěla při vedení kroniky zmiňovat 
i některé aktuality domácí i zahraniční politiky 
a jejich vliv na běžné občany. a snad i něco 
málo z obchodní strategie, která je v našich 
krajích hojně uplatňována jak obchodními 
řetězci, tak i malými prodejnami, především  
v cenové politice.

v každém případě se budu poohlížet, jak 
vedou kroniky v jiných obcích. velkého věhlasu 
dosáhl hradešínský kronikář pan Psota, který, 
ač mladší generace, se dovedl pustit s chutí  
a vervou   do hledání údajů v archivech, v kro-
nikách jiných měst a obcí apod., a tím obohatit, 
již tak bohatou, historii hradešína. 

Pro zevšeobecnění zkušeností, postupů 
a nápadů kronikářů vychází v naší republice 
zpravodaj kroniky a kronikářů, který je vydáván 
sdružením českých a moravských kronikářů 
„pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovní-
ky“, dále jsou pořádány semináře, každoročně 
probíhá také vyhodnocování nejlepšího kroni-
káře apod.

tak to jsem vám chtěla sdělit na zahájení 
nové éry vedení kroniky v doubravčicích. ne 
všechno se mi zřejmě povede, protože histo-
rie je obsáhlá a informace o ní jsou často dost 
sporadické, současnost je zase dynamická  
a různorodá. uvidíme, jak bude těžké vybrat  
z mnoha údajů a posoudit, které uvést do ča-
sosběrného dokumentu, což kronika určitě je.  

Krásné léto přeje kronikářka

Několik slov…

mOttO: život je Děj, 
kronika toť život.

oD Dubna letošního roku Došlo 
ke zMěně ve funkci kronikáře 
obce. Do roku 2015 byla kronika 
veDena paní kvasničkovou, 
která se Do Doubravčic 
přistěhovala relativně neDávno. 
to jí nebránilo v toM, aby 
svěřenou práci vykonávala co 
nejlépe, Dle svých Možností.

PODnIkatelé V OBcI

oD tohoto čísla zpravoDaje váM 
postupně přeDstavíMe firMy a poDni-
katele, kteří působí na našeM úzeMí, 
nabízejí své služby, anebo Dávají liDeM 
práci. jako první jsMe vybrali nepře-
hléDnutelné CUKrářství U Bártů. 

CUKrářství 

u bártů
milá obsluha, skvělá káva, 
vynikající zákusky, lahod-
né dorty, poháry a zmrz-
lina z cukrářství udělaly 
výletní místo nejen pro 

obyvatele doubravčic, ale 
i pro hosty ze širokého 

okolí. z příjemné atmosféry 
cukrárny se nikomu nechce od-

cházet a nejednomu hostovi se plánovaná krátká 
návštěva protáhne na celé odpoledne. 

všechny dobroty vznikají z kvalitních surovin 
ve vlastní výrobně přímo v objektu cukrárny. malé  
i větší děti s velkou chutí řádí na malém dětském 
hřišti, které nově zdobí prolézací hrad. vstup je 
bezbariérový a před vchodem je malé parkoviště. 

Přinášíme vám krátký rozhovor s majitelkou cuk-
rářství Janou Bártovou:
jak jste se k tOmutO POVOlÁní DOstala?
Je to vlastně taková rodinná tradice, moje babič-
ka byla cukrářka, já jsem cukrářka a moje dcera 
je také cukrářka, tak doufám, že bude v tradici 
pokračovat.

kDy VznIkl nÁPaD POříDIt sI Vlastní cuk-
rÁřstVí a cO na tO říkala rODIna?
byl to náš sen a pak už i povinnost, protože chodilo 
hodně lidí dělat objednávky k nám domů. děti byly 
ještě malé a ten nápad přivítaly. cukrárnu jsme 
si svépomocí postavili, vybudovali jsme i zahradu  
a postupně i velké dětské hřiště. 

jaký nejVětší DOrt jste kDy Pekla, neBO 
na jaký jste nejVíc hrDÁ?
největší dorty peču většinou na svatbu i pro sto 
lidí. asi nejvíc hrdá jsem na dort, který jsem pek-
la pro amforu. 

jaké jsOu sOuČasné trenDy a zajíma-
VOstI?
začali jsme dělat makronky, redvelvet, moderní 
zákusky, domácí limonádu a muže lákáme pře-
devším na dobré pivo, italské víno a k tomu uto-
pence, chlebíčky atd. Poslední dobou jsou hodně 
populární snídaně. nejoblíbenější snídaní, kterou 
si lidé rádi vychutnají v tomto krásném počasí je  
hamendeggs a dobrá italská káva Kaffen.

Pořádáme i sezónní akce na přání zákazníků např. 
soutěž o nejlepší bramborák. už několik let k nám 
v létě jezdí zimní  „expedice stopa“ na běžkách  
v lyžařském oblečení z Kozojed. ale je zde mož-
né také uspořádat různé soukromé oslavy.

jak zVlÁDÁte tOtO nÁrOČné PODnIkÁní 
a kDO VÁm POmÁhÁ?
zaučujeme dvě učnice a jednoho stálého za-
městnance a také mi pomáhá manžel. tato prá-
ce nám zabírá veškerý i volný čas.   

Bližší informace o Cukrářství u Bártů a o no-
vinkách najdete na facebookových stránkách  
Cukrářství u Bártů., nebo na webové adrese  
www.cukrarnaubartu.cz                               -red-

Zákusky, kterým nelze odolat

Venkovní posezení s pohle-
dem na zimní zahradu
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v únoru jsme se seznamovali s různými druhy 
povolání. moc bychom chtěli touto cestou podě-
kovat těm rodičům, kteří nám přišli svou profesi 
do školky představit nebo nás pozvali k sobě 
do práce. Pro děti to byl velký zážitek. ti, jejichž 
rodiče přišli, se mohli maminkou nebo tatínkem 
pochlubit, ostatní se dozvěděli spoustu zajíma-
vých informací a hodně toho viděli. dostali jsme 
dokonce možnost navštívit firmu sicar, kde se  
z obyčejných aut stávají sanitky. byl to pro nás 
velký zážitek. vyzkoušeli jsme si také práci stavi-
tele. Pozvali jsme si do školky „malou technickou 
univerzitu“ a zkoušeli z lega postavit město. 

v březnu jsme zkoumali lidské tělo a zjišťova-
li, co máme dělat proto, abychom byli zdraví. na 
konci měsíce jsme si vyrobili moranu (paní zimu) 
a při výpravě ji hodili do vody. tak jsme se rozloučili 
se zimou a začali se těšit na jaro. vyseli jsme si 
obilíčko a sledovali jsme, jak nám roste. Před ve-
likonocemi kolem nás proběhl velikonoční zajíček, 
který po cestě do masojed poztrácel vajíčka. za to, 
že jsme mu je pomohli najít, nám dal večerníčkové 
magnetky. Jak to tak začátkem jara bývá, je potře-
ba udělat velký úklid. zapojili jsme se tedy spolu se 
školou dokolečka a s obcí do úklidu doubravčic. 
vzali jsme si na starosti cestu, která vede od školky 
do lesa a probrali jsme i část lesa, kam si chodíme 
stavět domečky. děti měli oči jako „na štopkách“  
a nic, co do přírody nepatří, jim neuteklo. někteří 
dokonce viděli odpadky až uprostřed pole a oběta-
vě je sbírali. děkujeme jim za to.

v dubnu jsme se zabývali knihami. někte-
ří rodiče a školáci z dokolečka nám přišli číst. 
všechna čtecí setkání byla moc příjemná  
a obohacující. děkujeme všem, kteří předčítali. 
Pro děti to byla změna a velký zážitek. navští-
vili jsme také knihovnu v Českém brodě. Paní 
knihovnice děti seznámila s příběhem čaro-
dějnice elvíry. na konci dubna jsme se všichni  

s řemeslem čarodějnic a čarodějů seznámili více 
dopodrobna. v lese jsme vykonali zkoušku dobré-
ho čaroděje a čarodějky. museli jsme uvařit lektvar, 
poskládat z přírodnin čarodějného pomocníka, 
vyrobit koště a vymyslet zaklínadlo. také jsme se 
seznamovali s tím, jak se máme chovat v různých 
dopravních situacích. 

v květnu jsme se začali zabývat farmařením. 
navštívili jsme farmy v dobřichovicích (tam jela ze-
lená třída)a v tehově (tu navštívila oranžová třída). 
oběma farmám za krásně strávené dopoledne  
s hospodářskými zvířátky moc děkujeme. tak nás 
farmaření nadchlo, že jsme si ve školce založili 
dva záhonky, do kterých jsme vysázeli mrkve, ci-
buli, okurky… děkujeme všem rodičům, kteří nám 
přispěli semínky nebo rostlinkami. záhonky pravi-
delně zaléváme a chodíme se dívat, co se klube 
z hlíny. děti si na den rodin připravili pro rodiče vy-
stoupení jako poděkování za jejich lásku a péči. 

na den dětí byli do školky pozváni hasiči z doub-
ku. Představili dětem práci hasiče, hasičské auto  
a děti si dokonce mohli vyzkoušet, jak se hasí. hasi-
čům děkujeme a těšíme se na ně zase za rok.

na zahradní slavnosti se rozloučíme s budoucí-
mi školáky a v září se budeme těšit na nové kama-
rády „školkáčky“.

všem obyvatelům doubravčic přejeme klidné  
a slunečné léto a hlavně žádná velká sucha jako 
loni. spousta akcí nás ještě čeká.

Jana Halaxová, ředitelka školky

z ČInnOstI sPOlků a OrganIzací z ČInnOstI sPOlků a OrganIzací

mŠ Doubravka
Milí přátelé školky Doubravky,
přinášíMe váM zprávy, co jsMe za uplynulé čtyři Měsíce ve školce prožili 
a zažili. bylo toho opravDu hoDně, takže se ohléDneMe „leteM světeM“.

O KOČKÁCH
Byly jednou divoké kočky a byly tři. Dvě kočky 

od třetí odešly. Té třetí, co tam zůstala, se 
narodily čtyři kot’ata. Bydlely blízko lesa. Jednou 
se kot’átka chtěla kouknout na srnky, a proto šly 
do lesa bez maminky a zapomněly jí to říct. Šly 
okolo stromu, došly doprostřed, ale žádné srnky 
neviděly. Začalo se stmívat, chtěly jít domů, ale 
nevěděly kudy. Maminka si všimla, že kot’átka 
nemá a šla do lesa. Všimla si malých stop k lesu. 
Koťátka našla na stromě, kde spaly. Maminka si 
pro ně došla, vzala je domů. Chvilku se na ně zlo-
bila, ale pak jim řekla, at’ neběhají samy do lesa.

Emička Riegerová, 
6 let

UKázKa z dUBNové tvorBy dětí

Den rodin v oranžové třídě Den rodin v zelené třídě

Jarní úklid obce

Návštěva statku Tehov

Vynášení Morany



1716

z ČInnOstI sPOlků a OrganIzací z ČInnOstI sPOlků a OrganIzací

Přes prázdniny nemáme žádný pravidelný 
program, ale podařilo se nám získat podporu 
středočeského kraje na uspořádání našeho vů-
bec prvního příměstského tábora. ten se bude 
konat v prvním srpnovém týdnu a bude mít vý-
tvarné zaměření.

od září Už sE můžEtE těŠIt:
pravidelNý program:

herNa pro rodiče s dĚtmi: začínáme 7.9. 
dopolední herna každou STŘEDU 9.30-11.30 
hodin - vede Markéta Holá, v centru pro rodinu 
/ MŠ Ledňáček, Doubravčice 94

krouŽky: pravděpodobný začátek konec září/
začátek října
Sledujte prosím naše webové stránky
 KeRamicKý 
 JÓGa pro dospělé 
 JÓGa PRo děti 
 setKání PRo dosPělé: Rodinné Kon-
stelace a hoJivé veČeRy 

odpoledNí volNočasový kluB - v rámci 
komunitní školy, v provozu od 5. září 2016.

Každý všední den od 13 do 17 hodin, určeno všem, 
kteří se doma nudí (děti od 5 do 12 let) - v prosto-
rách školy Dokolečka (bývalá keramická dílna)

výtvarNÉ tvořeNí: začínáme pravděpo-
dobně 13.září 2016 (ještě upřesníme).
1x za 14 dní v úterý od 15 do 17 hodin v pro-
storách školy Dokolečka, příspěvek 50 Kč na 
materiál, Gábina Píclová

důlEžIté tErmíNy 
programů a aKCí:

 konec září/řijen babí léto - dobrodružná 
cesta do přírody s úkoly
 listopad cesta za světýlKem (lampiony) 
 27.11. Rozsvícení stRomeČKu, advent-
ní zPívání a vánoČní JaRmaRK
 prosinec miKulášsKá nadílKa, betlém-
sKé světlo
- o všech akcích vás informujeme i na webu 
obce Doubravčice

zprávy z KomUNItNí ŠKoly:
 všechny děti úspěšně ukončily tento ročník - 
složily zkoušky na zapsaných školách a mohou 
pokračovat v našem komunitním vzdělávání

 školu bude od září navštěvovat už 15 dětí,  
z toho 8 doubravčických a 7 z blízkého i dale-
kého okolí

 sháníme talíře a příbory, abychom doplnili 
počty pro nové žáčky

 na další školní rok (2017/18) sháníme pro-
story na druhou třídu - věděli byste o něčem?

    Za tým Dokolečka Linda Pačesová 

koNtakt:
centrumprorodinu@dokolecka.cz

www.dokolecka.cz, tel.: 724 689 786

začalo to vše hned 1.4., kdy jsme se zapojili do 
celorepublikové kampaně noc s andersenem. 
děti s rodiči vybrali knížky, které mají rádi, a spo-
lečně jsme si pak v kroužku četli ukázky. Před 
samotným usínáním jsme si poslechli vyprávění  
o malé mořské víle a přečetli úryvek z nové knihy 
expedice z pohlednice. Přespávání ve škole mělo 
opravdu úspěch a děti už se těší na zopakování 
celé akce. zúčastnily se nejen děti ze školy, ale  
i předškoláci a starší sourozenci.

tou dobou byla knížka hlavním tématem i v mš 
doubravka a tak jsme se domluvili, že přijdeme 
do školky na návštěvu a ukážeme menším dě-
tem, jak už jsme se za ten necelý rok naučili číst. 
děti přečetly básničky o kytičkách a společně si 
prohlédly nádherné ilustrace od markéty Kotkové 
v knížce vyrostla tu kytička.

noc s andersenem měla být startovacím bo-
dem v přípravě vlastních příběhů. ve škole si 
pak děti během center aktivit promýšlely, o čem 
bude jejich kniha, vymýšlely název, obsah a pak 
vyráběly obálku. mezitím jsme si společně četli  
o tom, jak vzniká knížka – čím vším si musí projít, 
než se vytiskne a dostane do knihkupectví. děti 
se také dozvěděly o vzniku knihtisku a kolik lidí 
na knize v současnosti pracuje – např. redaktor, 
korektor, ilustrátor,…. a pak jsme si jednotlivé pro-
fese také vyzkoušeli. Jako grafici si děti navrhly 
obálku, dozvěděly se, co to je tiráž a patitul. Jako 

autoři přinesly svou myšlenku, s rodiči alias 
jazykovými korektory doladily pravopisné 
chyby a s redaktorem (paní učitelkou) do-
tvořily knihu stylisticky. mezitím se děti staly 
ilustrátory a s milou lektorkou adélkou se 
naučily pracovat s návrhem i technikou li-
norytu. vznikly tak nádherné ilustrace k jed-
notlivým příběhům. a pak už šla kniha do 
tisku! i přesto, že každý svou knihu dobře 
znal, radost z hotového díla byla neuvěři-
telná. Každý den jsme si pak v závěrečném 
kroužku jednu z nich přečetli, prohlédli, děti 
mohly autora ocenit a doporučit, co do příš-
tě vylepšit.

Knížky se staly součástí naší knihovny  
a každý rok budou moci děti sledovat, kam 
se svou tvorbou příběhů posunuly. a až 

budou ze školy odcházet, dostanou sérii knížek  
z každého ročníku domů.

už se těším na příští měsíc knihy, protože ty 
příběhy jsou opravdu úžasné.

Linda Pačesová 

doKolEČKa 
centruM pro roDinu

měsíC KNIhy ve škole Dokolečka

Milí Doubravčičtí, 
je za náMi první „zkušební“ rok naší koMunitní školy (díKy všem zaKlá-
dajícím rodičům!), poDařilo se rozjet herničku pro roDiče s DětMi (díKy, 
marKéto!) a velký úspěch Má i huDebně-DraMatický kroužek (díKy Kristý-
no!) - MáMe raDost, že stále Máte zájeM o akce pro veřejnost! DěkujeMe za 
tento váš zájeM, víMe, že naše práce Má stále sMysl.  tým DOkOleČka z.s.

kažDý Měsíc MáMe ve škole nějaký projekt, kterýM se zabýváMe ve všech 
přeDMětech a činnostech. v Dubnu – Díky MezinároDníMu Dni Dětské knihy 
(3.4.) – jsMe se rozhoDli, že se buDeMe zabývat knížkaMi ze všech Možných 
úhlů pohleDu

V dopolední herničce 
se maminky a děti nikdy 

nenudí

S lektorkou Adélkou se děti učí 
výtvarné technice linoryt

Knížky se staly součástí naší knihovny

Nanášení 
tiskové 
barvy na 
linoryt
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Dorty • zákusky • káva
tel. 775 205 701 

www.cukrarnaubartu.cz

ledňáček říční, podle kte-
rého je školka pojmeno-
vaná se v přírodě dožívá 
deseti let, takže ve svých 
šesti letech je již dospělý. 
stejně tak i tato školka, ve 
které pracují zkušené uči-
telky, zde již není žádné 
pískle, ale je uznávanou 
soukromou školkou na-
vštěvovanou dětmi nejen  
z naší obce. ve školce proběhla velká rekonstrukce, 
především sociálního zařízení, které se zbarvilo do 
veselých barev po vzoru svého ptačího kamaráda. 

Přijďte se podívat s vašimi dětmi na prostory  
a činnost školky a pokud školku pro vaše děti za-
tím nehledáte, přijďte si sem třeba jen pohrát do 

herničky, která probíhá  
v prostorách školky každou 
středu od 9.30 do 11.30.

záměrem této školky 
je po celý den dětem ve 
věku od 2 do 7 let posky-
tovat nejen zábavu, ale 
i poučení, příjemné ro-
dinné prostředí pro jejich 
všestranný rozvoj. s dět-
mi jsou pořádány výlety 

do okolí a do divadýlka. důraz je zde kladen na 
individuální přístup ke každému dítěti, který je 
možný díky menšímu kolektivu soukromé školky. 
bližší informace k činnosti soukromé mateřské 
školky ledňáček najdete na webových stránkách 
www.ms-lednacek.cz.                                -red- 

dětsKá ŠKolIČKa lEdňáČEK 
oslavila šest let
soukroMá Mateřská školka leDňáček, která vznikla v roce 2010, 
letos v květnu oslavila šest let působení v naší obci. nechyběl 
saMozřejMě ani čokoláDový Dort se šesti svíčkaMi a koleM něj spousta rozzáře-
ných Dětských očiček, které se neMohly Dočkat, až je buDou Moci sfouknout.

Děti si s Petrou  
a Martinou pochutnaly na čokoládovém dortu

tEChniCKé služBy  
obce Doubravčice s.r.o.

tel.: +420 776 883 903, e-mail: ts@doubravcice.cz, web: ts.doubravcice.cz

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 dokumen-
tace pro provozovny, objekty  
k podnikání a preventivní  
požární prohlídky, školení  
požární ochrany 
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vzhledem k intenzivnímu způsobu hospodaření  
v zemědělství a rozloze orné půdy u nás ročně hy-
nou tisíce zvířat, týká se to zejména na zemi hníz-
dících druhů ptáků (např. sovy a dravci též vzácní 
bahňáci), drobných ptáků hnízdících v porostech 
(např. rákosníci), drobných savců (ježci, lasicovité 
šelmy, hlodavci, aj.), vodní ptáci zalétající na pole za 
potravou a příležitostně hnízdící (méně časté), nej-
častější a nejviditelnější jsou případy u srnčí zvěře, 
stejně tak plazi, případně obojživelníci, obecně platí, 
že čím menší živočich tím menší pravděpodobnost 
nálezu (řada těchto poraněných a uhynulých zvířat 
se stane potravou jiných živočichů).

aplikace senoseč online pro mobilní telefony  
s operačními systémy android a Windows Phone 
pomáhají koordinovat práci zemědělců a myslivců.

„Aplikaci jsem vytvořil ve spolupráci s kolegou 
myslivcem. Pomáhá v komunikaci mezi těmito sku-
pinami a zahrnuje i dobrovolníky, kteří pak mohou 
pomáhat při preventivních akcích na polích,“ řekl 
idnes.cz student vladislav bém, jehož aplikace 
vyhrála v soutěži pořádané na půdě Čzu.

zemědělci mohou pomocí chytrého telefonu za-
dávat místo a čas seče a myslivci zakládat akce, na 
které se mohou přihlásit dobrovolníci. aplikace také 
umožňuje hlásit úhyny nebo nálezy živých zvířat.

„Každé zachráněné zvíře se počítá. Za loňský 
rok a během začátku letošních senosečí se jich po-
dařilo zachránit už 206. Díky studentům, kteří mo-
bilní aplikace vyvinuli, je velká šance na to, že se 
výrazně zvýší počet uživatelů i počet zachráněných 
zvířat,“ prohlásil ministr životního prostředí brabec.

nyní jsou při plašení zvěře stále nenahraditelní 
lidé, a pomáhají jim také cvičení psi a nově i drony 
s termovizí. větší zvířata utečou z pole nebo lou-
ky už ve chvíli, kdy zavětří člověka. ovšem např. 
malá srnčata prostor neopouštějí, ale přitisknou se  
k zemi, což je jejich přirozený obranný instinkt. Jest-
liže člověk porost projde a takzvaně ho "zapachuje", 

srna si později srnče odvede, protože se jí zdá být 
tento prostor nebezpečný. toto procházení poros-
tů je nutně dělat ideálně den před vlastní senosečí  
a právě z tohoto důvodu je velice důležitá spoluprá-
ce mezi myslivci, zemědělci a dobrovolníky, čemuž 
tento portál napomáhá.                                     -red- 

Zdroje: Idnes, Česká zemědělská  
univerzita v Praze, Senoseč online, PEFÁCI

přitoM by stačilo, aby zeMěDělci spolupracovali s Myslivci a nahlásili terMí-
ny sečení konkrétního pole. Myslivci, by pak Mohli srny s Mláďaty vyhnat, 
nebo provést jiný typ prevence a uchránit tíM zvěř a její Mláďata přeD zraně-
níM či sMrtí. právě proto vznikl v roce 2015 webový portál ochrana zvířat 
při sklizni a sečích sENosEC.CzU.Cz a letos Mobilní aplikace sENosEC oNlINE

přI sKlIzNI a sEČíCh zahyNE
spousta Mláďat a živočichů

zaujalO nÁs

Senoseče každoročně představují smrtelnou hrozbu 
pro mláďata srn, zajíců, ale i drobných savců, ko-

roptví, chřástalů, čejek nebo dalších ptáků. Statistiky, 
kolik zvířat zemědělská technika usmrtí, neexistují. 

Odhady myslivců jen u srn hovoří zhruba o 50 
zabitých mláďatech na 1000 ha travních porostů. 

vítE žE...

jste-li majitel nebo nájemce zemědělského pozemku 
na kterém jsou louky, jeteliny či vojtěšky, ze zákona 
č. 449/2001 sb.  o myslivosti máte povinnost, pokud 
hospodaříte v honitbě, informovat před blížící se sečí 
uživatele honitby (myslivce), aby mohli učinit opatření 

proti ztrátám na zvířatech.

Koroptev 
polní

Mláďata zajíce polního čekají na 
zaječici v nadzemním pelechu

Při senose-
čích jsou 

nejvíce 
ohrožená 

srnčata
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žIjí V našem OkOlí

             Co nabízíme?
 rodinnou atmosféru
 všestranný rozvoj dětí, podporu 

jejich dovedností a vedení k samo-
statnosti a spolupráci s ostatními

 zkušenosti v oboru a prověřené 
spolupracovníky a lektory

 zajímavé kurzy a jednorázové 
aktivity

 zdravou a chutnou stravu
 nedávno zrekonstruované pros-

tory, 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

MŠ klasického životního stylu je přístupná 
vŠeM děteM ve věku 2-7 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

roháČ oBECNý(lucanus cervus)

černý rytíř z Dubového lesa
roháč je zajíMavý nejenoM svýM vzhleDeM, ale i způsobeM života. pokuD pře-
MýšlíM naD přívlastky, které by Mu nejvíce slušely, tak Mě napaDá okaMžitě 
Majestátní, velký, silný a úžasný. prakticky je to největší brouk evropy 

nOVÁ ruBrIka Ve které VÁm BuDeme POstuPně PřeDstaVOVat zajímaVé žIVOČI-
chy, neBO rOstlIny kteří se Vyskytují V DOuBraVČIcícha a V OkOlní PřírODě
Jako prvního živočicha představuji brouka roháče obecného. Zaujal nás, když mi při pro-
cházce údolím řeky Šembery přistál za krkem. Po vzpamatování se z úleku jsme si ho s dětmi 
fascinovaně prohlíželi a rozhodli jsme se o něm zjistit více. Roháč obecný je přísně chráněný 
živočišný druh. A od vajíčka až po dospělce prochází velmi zajímavým vývojem.               -red- 

Žije v dutinách starých stromů a v mrtvých paře-
zech, v lesích a hájích. u nás se vyskytuje nejvíce 
v oborách, kde má skoro ideální podmínky. zása-
hy do biotopu jsou zde citlivější a nedochází zde 
tak často k odstraňování starých stromů a pařezů, 
které jsou přirozeným prostředím a zdrojem obživy 
tohoto brouka.

Pro nezasvětcené je jistě zajímavá skutečnost, 
že dospělí brouci žijí pouze několik týdnů. dale-
ko větší část svého života stráví jako larva. larvy 
mají měkké, krémově zbarvené průsvitné tělo se 
šesti oranžově zabarvenými nohami a oranžovou 
hlavou, na které se vyjímají ostrá, hnědě zbarvená 
kusadla a živí se rozkládajícím se dřevem pařezů 
a starých stromů. larva prochází několika fázemi 
svého vývoje a po 4 až 6 letech se zakukluje. Kukla 
se vyvíjí asi 3 měsíce v půdě. tam se také vylíhne 
dospělý brouk. ten se vyhrabe a velice brzy instink-
tivně odlétá hledat samičku. Roháči se objevují od 
začátku června a žijí asi 2 měsíce. během této 
doby dochází také k páření. 
samička klade vajíčka do 
rozkládajícího se dřeva 
stromů a pařezů a tím se 
kruh života uzavře.

Člověk by čekal, že bude takový brouk, vybave-
ný úctyhodnými zbraněmi, hmyzožravý. opak je 
pravdou; živí se nektarem a šťávou stromů a rost-
lin. hrozivé zbraně-kusadla se nápadně podobají 
paroží jelenů. to se promítlo i do latinského názvu 
roháče obecného. stejně jako jeleni používá kusa-
dla (parohy:-)) k souboji se sokem před pářením. 
během soubojů není neobvyklé slyšet zapraskat 
krovky. souboje jsou tvrdé, ale nádherné. boj o sa-
mičku je boj o silné potomky.

létají za soumraku a jejich pomalý let je do-
provázen charakteristickým hluboce bzučivým 
zvukem. samci létají mnohem častěji než samice. 
na fotkách zachycujících let, které mimochodem 
není vůbec snadné zachytit, je zřejmé, že roháč 
jako všichni brouci, létá vzpřímený. Pokud se vám 
podaří ho vidět, jak vzlétá, připomene vám to jisté 
vrtulník. 

Přirozených nepřátel má roháč dost. v porovná-
ní s velikostí běžných brouků a ostatního hmyzu 
je roháč pro straky, strakapoudy, datly, žluny, ježky, 
lišky a třeba jezevce takový chodící steak. co jsou 
ale přirození predátoři proti změnám v biotopech  
a zásahům člověka?!!

Text Petr Šimon, www.photosimon.cz

Souboj samců při kterém 
krovky jen praskají

Roháč létá vzpřímený

Larva roháče  
obecného
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hyDe-Park

vždycky jsem si myslela, že rozrůstající doub-
ravčice lákají lidi kvůli lesům, relativně klidnému 
prostředí (není zde žádný velký výrobní provoz) 
a celkově venkovské atmosféře. to je sice prav-
da, ale bohužel tito noví obyvatelé naší obce, se 
po přistěhování začnou okamžitě chovat jako  
v anonymním městě, tedy dělají, co chtějí a hlav-
ně, kdy chtějí. 

mám na mysli – nedělní sekání trávy. není 
jich mnoho, ale o to jsou vytrvalejší a bezohled-
ní. hlavně o víkendu tito sousedé – nesousedé, 
sedají na své traktůrky, vyjíždějí se sekačkami  
a oblékají si strunovou sekačku a sekají a seka-
jí. samozřejmě chápu, že většina nemá v týdnu 
čas (i když je vidět do deseti večer) a tak „musí“ 
sekat o víkendu.

a o tom to právě je. většina domů ve vsi, nemá 
nějak zvlášť rozsáhlou zahradu či dvorek, takže 
se mi nechce věřit, že by ty svoje „latifundie“ 
neposekali za jeden den, tedy v sobotu. bohu-
žel se k těmto přes týden pracujícím sousedům 
ještě připojují někteří důchodci, kteří přijedou 
ve čtvrtek do svých víkendových domečků, ale  
z neznámých důvodů sekají až v neděli. těch 
také není málo. 

to, co výše popisuji, neprovádějí všichni – 
díky jim za to. ale v tak malé vesnici stačí, když 
dopoledne začne jeden a odpoledne druhý,  
a je po klidu a nedělní, sváteční, příjemné at-
mosféře.

a vzniká otázka, jak tuto situaci řešit?

vlastník může se svým vlastnictvím v zásadě 
volně nakládat, zároveň však musí dodržovat ur-
čité hranice. ty nabývají na významu především 
v sousedských vztazích. 

takže každý vlastník nesmí svého souseda  
v nepřiměřené míře obtěžovat odpadem, vodou, 
kouřem, prachem, plynem, pachem, světlem, 
stínem, hlukem, otřesy apod., které vznikají na 
jeho pozemku (platí i pro zvířata) a mohou ome-
zit sousedovu možnost užívat svého majetku.

Jít žalovat na obecní úřad, že mu „neposluš-
ný“ soused vrčí sekačkou pod okny k nedělní-
mu obědu, se asi nikomu nechce (i když právní 
normu sekající soused porušuje, a to ustanovení 
občanského zákona o sousedských vztazích viz 
výše), protože nechce naštvat popudlivého sou-
seda, event. vyvolat sousedskou nevraživost do 
budoucna.

takže musí nastoupit osvěta, třeba touto for-
mou – ve zpravodaji. Jenže na osvětu musejí být 
alespoň dva – jeden doporučí, druhý uzná za 
vhodné. takže chci využít této příležitosti a ape-
lovat na ty „neohleduplné“ sekáče, ať to zváží. 
třeba jim bude také milé, že v neděli neuslyší 
vrčení sekaček (stačí vrčení psů, že?) a v klidu 
si užíjí toho svého majetku zase trochu jiným 
způsobem.

Zdraví Vaše (v neděli nesekající) sousedka

jsou lokality, Mj. ve střeDočeskéM kraji, kDe ráDi, Dobrovolně a ochot-
ně respektují neDělní kliD, teDy nevyjížDějí se sekačkou, traktůrkeM ani 
strunkou a užívají si kliD, stejně tak jako jejich souseDé a celá ves, či 
Městečko!?

vítE, žE… 

Dodržování víkendového klidu z pohledu obecního úřadu
Chtěli bychom proto touto cestou apelovat na obyvatele obce: snažte se v rámci možností ome-
zit hlučné práce a aktivity o víkendech a svátcích, a to především v ranních hodinách tj. do 9 h  
a ve večerních po 19.30 h. Také pro případné nezbytné avšak hlučné práce upřednostňujte sobo-
tu před nedělí. Jedná se zejména o činnosti např. sekání trávy, řezání dřeva, používání elektric-
kého nářadí, rušné stavební činnosti , reprodukování hlasitější hudby, “tůrování” motorů. Chápe-
me, že na vesnici se pracovat musí, a máme pochopení též pro stavebníky, kteří nemají možnost 
některé práce uskutečnit mimo víkend. Obecně je nám také jasné, že veškeré hlučnější aktivity 
nelze o víkendu či o svátcích zcela vyloučit. Nicméně pokud jde o běžné údržbové práce (sekání 
trávy, řezání dřeva) dovolujeme si požádat o jejich konání na dobu mimo výše uvedené časy. 
Věříme, že obyvatelé obce budou v zájmu dobrých sousedských vztahů a klidného slušného 
společenského soužití víkendový klid dodržovat, proto k jeho úpravě formou obecně závazné 
vyhlášky přistoupit zatím neplánujeme.
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velMi ráDi uvítáMe jakékoliv náMěty, články, 
názory a fotografie k Dění v obci 

Zpravodaj je otevřené médium určené pro obyvatele obce a váš názor k dění  
v Doubravčicích, jak pozitivní tak i negativní, rádi zveřejníme. 

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

Příspěvky by neměly odporovat dobrým mravům, v případě přílišné délky jej ve spolupráci s autorem zkrátíme.

OBec DOuBraVČIce naBízí

bRoŽuRy o obci - 39,- Kč / vydané u příleži-

tosti 680 let obce, a5, 24 stran, barevné a čb

foto, textová část (1331 - 2011)

Pamětní mince - 49,- Kč / mosaz, průměr 

31,8 mm, varianta lesk/patina, náklad 500 ks

Pohlednice obce - 5,- Kč / 4 druhy pohled-

nic včetně reprintu z 20. let min. století

suchoZemská Želva

Kdo daruje suchozemskou želvu (želvu zele-

navou, řeckou, pětiprstou, nebo vroubenou). 

do dobrých podmínek, v létě bude ve venkov-

ním výběhu, přes zimu zazimovaná. 

tel.: 775 389 748

prodám 
Nový (stále 
v původním 
obalu) nerezo-
vý dřez - Franke 
mon 681 e
Rozměry: 960 × 500 
mm, dřezy: 402 × 383 × 150 
mm, 191 × 250 × 25 mm, otvor pro baterii 35 
mm, malá vanička slouží jako přepad
pc: 3700,-. Nová cena: 2500,-
kontakt: 720 469 630

hledám
učitelku/učitele francouzštiny k soukromým 
lekcím v doubravčicích pro 2 dospělé studen-
ty, úroveň mírně pokročilí, 1x týdně večer.
tel.: 604 566 357

daruji kaktus
Přibližná velikost 7 cm. více info na doubravci-
ce.zpravodaj@gmail.com

hledám
lektora/lektorku angličtiny pro oživení základů 

a konverzaci. Klidně i v dopoledních hodinách.  

kontakt: na doptání v redakci

hledám hodNou paNí Na hlídáNí
Především na období od podzimu tohoto roku, nabízím přivýdělek pro paní, která si troufne ráno vypravit dvojčátka a zavézt do školky,  v případě potřeby je ze školky i vyzvednout a pohlídat. tel: 777947910. Zn. chybí nám babička. 

sháNím ŽivÉ vrBovÉ proutí
na výrobu živého plotu - bludiště pro děti. větší množství vítáno. kontakt: v redakci.

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 klama-
vá 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 paušál-
ní částkou 100,- Kč za zpracování. Případně lze domluvit další grafické práce za zvýhodněných podmínek. Tyto 
ceny jsou platné od 15.6.2012.

Inzerce
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vychází 3x ročně, vydavá obec doubravčice, www.doubravcice.cz. ev. č. mK ČR e 18702, iČ 00235369.
náklad 500 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.. u příspěvků, pokud není 

uvedeno jinak, je autorem redakce. editor a grafická úprava markéta holá mišková, korektury m. lešikar. 
příští oZ č. 34 vyjde 1.11. 2016 - uzávěrka 15.10. (oZ pro období listopad - únor)

sPOleČenskÁ ruBrIka

Letos 4. srpna uplyne již 6 let od 
chvíle, kdy nás náhle, ve věku 33 let,
opustil kamarád MÍRA HOLEC 

z Doubravčic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si...

Dovolujeme si vám s velkou 
radostí oznámit, že se nám 

10.6.2016 narodil syn Miroslav 
Rodiče Miroslav Mokrycki 

a Blanka Šímová 

chtěl bych tímto poděkovat panu martinu Jílkovi 
za velmi pěkně opravenou cestu mezi školkou 
a chatami. Po zimě byla prakticky nesjízdná a 
nám všem trvale bydlícím i chatařům velmi, vel-
mi nepříjemná.

dost jsem byl překvapen, že pan Jílek odmítl 
jakékoli finanční vyrovnání nebo kompenzaci vý-
dajů, které v tomto případě byly velmi vysoké.

K tomuto poděkování se rádi připojují i blanka 
šímová, manželé majkl a Jana vojtovi, ondřej 
zima a Petra Kněžourová, manželé láďa a dáša Rydvalovi, Jana musilová, Jarka maredová, man-
želé áda a ilona Čulíkovi, Jana Králová, helena samcová a určitě i další.

Sousede děkujeme, Miroslav Mokrycki

děkujeme Kristýně Žákovcové za vedení dramatického kroužku. za maximální nasazení, trpělivost 
s dětmi a také za nákup koberce (z větší části z vlastních peněz) na podium. 

Doufám, že Ti elán a trpělivost ještě dlouho vydrží :-), MHM

Sdělení do společenské rubriky můžete do zpravodaje zasílat v průběhu celého roku, 
lze uveřejnit i zpětná oznámení, služba je bezplatná. 

Poděkování...

ČERnÁ KROniKa...
Úder Blesku Zapálil střechu Novo-
stavBy, škoda Za dva milioNy
v doubravčicích na Kolínsku udeřil v noci na neděli 
blesk do novostavby rodinného domu. než se hasičům 
podařilo dostat oheň pod kontrolu, napáchal škodu za 
dva miliony korun.

hlášení o požáru v doubravčicích obdrželi hasiči 
krátce před třiadvacátou hodinou. na místo ihned 
vyrazili dvě profesionální a dvě dobrovolné jednotky 
hasičů, kterým se pomocí několika c proudů podařilo 
zuřící požár zkrotit. Podle slov tiskového mluvčího hzs 

středočeského kraje Petra svobody, byla totiž v době 
příjezdu první jednotky ohněm zasažena celá střecha 
včetně prvního patra. Podle vyšetřovatele byl příčinou 
požáru úder blesku do střechy domu. Předběžnou ško-
du si majitel vyčíslil zhruba na dva miliony korun, díky 
včasnému zásahu se však hasičům podařilo zachránit 
hodnoty za jeden a půl milionu korun.

mluvčí dodal, že při zásahu došlo ke zranění jednoho 
ze zasahujících hasičů, na kterého se zřítil promáčený 
sádrokartonový podhled a záchranná služba jej musela 
převézt do nemocnice. Jeho zranění naštěstí nejsou 
vážná a neměla by si vyžádat pracovní neschopnost.

Zdroj: http://tn.nova.cz/

děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při likvidaci škod po požáru. -red-


