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Veřejné prostranství, zeleň
S  příchodem jara se  partě dobrovolníků 
a  za  pomocí členů nedávno vzniklého SDH 
Doubravčice podařila vysázet ovocná alej po-
dél celé ul. Na  Vysoké mezi a  ošetřit jabloně 
u školky. Až všechny tyto dřeviny jednou obros-
tou, můžete si pak pochutnávat třeba na hruš-
kách, jablkách, švestkách, třešních, nebo viš-
ních… No a máme také hotovou a schválenou 
studii na výsadbu stromů a keřů v lokalitě Pod 
Číhadly a revitalizaci stávajících alejí, s kterou 
půjdeme v  nejbližší době na  fond s  žádostí 
o podporu. Věřím, že naše snaha doplnit zeleň 
v co největším rozsahu zpět do obce, se setkává 
pouze jen s pozitivním ohlasem, a proto bych 
rád apeloval na všechny, kterým není lhostej-
né, jak vypadá okolí jejich domu, aby v rámci 
svých možností taky přidali ruku k dílu a posta-
rali se  o  ten kousek zeleně mezi komunikací 
a  vlastním plotem. Nabízím každému z  vás, 
že na náklady obce odvezeme přebytečné vý-
kopky, dodáme potřebné množství zeminy, 
nebo kačírku, popř. po dohodě i nějaký ten keř. 
Jediné, co po  vás chci, jsou vaše ruce, trochu 
toho volného času a chuť podílet se na vzhled-
ném okolí vašeho domu. Může se takto domlu-
vit i třeba celá ulice a věřím, že návraty domů 
pak budou o hodně veselejší, a hlavně bude to 
vizitkou nás všech. Je samozřejmě jednoduší 
křičet do světa, že je to obecní, ale…
…nedávno jsem polemizoval se svým kamará-
dem (který si mimochodem také sám upravil 
své okolí, o které se i stará) o tom, proč lidem, 
kteří mají za plotem okrasné zahrady, uprave-
ný trávník a nádherné skalky nevadí, že před 
plotem mají rozhrnutý bordel v  podobě jílu 
z výkopu po plotu, popř. naděláno od  souse-
dova psa nebo nálet čehosi, co tam kdysi zavál 
vítr. Říkal jsem mu, že patrně proto, že tyto lidé 
zajímá pouze to, co je jejich, co je za plotem. 
Je pravdou, že  obecní pozemek má správně 
udržovat obec a nelze nikoho nutit, aby těch 
pár metrů někdo dělal za  ní. Neuznal to. Co 
je za problém upravit kus země u plotu, kte-
rý s každým sekáním zahrady jednou, dvakrát 
přejedu sekačkou. Bohužel má pravdu…

Chodníky
Přípravné práce na  dostavbě chodníků samo-
zřejmě stále pokračuji. Projektová dokumen-
tace prošla ke konci června konzultací na SFDI, 

aby v provedení z jejich hlediska akceptovatel-
ném mohla zamířit k patřičným odborům pro 
povolení a na podzim zpět na  fond v podobě 
žádosti o  fi nancování. Jen upřesním, že  akce 
se  bude týkat dostavby chodníku v  Mukařov-
ské ulici až  na  hranici s  obcí Štíhlice, kde měl 
být nový a rozšířený mostek, a výstavby chodní-
ku v ulici Úvalská, který bude zakončen novou 
autobusovou zastávkou. V  případě úspěšnosti 
projektu na  fondu můžeme předpokládat za-
čátek realizace s  jarem příštího roku… Proto 
mi výhrůžky některých spoluobčanů o podání 
trestního oznámení kvůli tomu, že chodník ne-
vede k jejich domu, přijdou více než úsměvné. 
Svědčí o intelektu dotyčných osob. Navíc, když 
svými telefonáty atakují úřad a jsou neustále 
informováni o průběhu situace s ohledem na 
právě probíhající povolovací proces této stavby.
Zmínku o plánované rekonstrukci mostku na 
hranici s obcí Štíhlice doplňuji o informaci, že 
se tak nestalo z důvodu absence peněz u inves-
tora, tedy kraje. Opět se nám bohužel opakuje 
model předvolebních slibů, kdy vládní politici 
prahnoucí po moci objíždějí kraje v celé repub-
lice s koblihou v ruce, aby všechny slibem ujis-
tili, že vše, co třeba jest, bude… Velký kulový… 

Komunikace
Jelikož nezasáhla „vyšší moc“, můžu v  tento 
čas a z tohoto místa konstatovat, že byla úspěš-
ně dokončena komunikace v ulicích Na Vysoké 
mezi a Nad strání. V plánu ještě zůstává vybu-
dování komunikace v ulici U Lázného potoka 
a dle právě probíhajících pracích soukromých 
investorů se budují komunikace i v ulici K Jíz-
dárně a prodlužuje se ulice Nebeská. Co se bo-
hužel nepovedlo, je dosáhnout akceptace 

Slovo úvodem…
STAROSTA INFORMUJE
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na MMR s žádostí o opravu ulice Třešňová, kde 
půjdeme patrně cestou stejných technologic-
kých oprav jako v  předchozích letech… ško-
da. Slíbit ale naopak můžu to, že  pracujeme 
na rozpočtech oprav dalších komunikací!

Vrty + ČOV
Snad už naposledy budu psát o  přípravách 
stavby těchto projektů. Ke dni tvoření tohoto 
článku máme na  stole již zadávací dokumen-
taci k vyhlášení soutěže. S ohledem na všechny 
možné termíny si dovolím říct, že stavět začne-
me konečně už o prázdninách. Začneme nejdří-
ve samozřejmě s úpravnou vody, která je pro 
obec zásadní, potom (nebo možná v souběhu) 
s výstavbou nové linky ČOV. Stále však apeluje-
me na všechny z Vás, aby se s vodou opravdu 
šetrně hospodařilo. Dodávka vody ze  strany 
VODOSu je pro běžnou spotřebu a provoz obce 
celoročně dostačující a problémy opravdu vzni-
kají až s údržbou a provozem zahrad!

Volnočasové aktivity
S  přípravou tohoto článku se  vlastně čekalo 
na rozhodnutí MMR o podporách našich pro-
jektů. Tento odstavec je bohužel jediný, kde 
můžu napsat, že  jsme byli alespoň z poloviny 
úspěšní. Tak tedy  – rekonstrukce sportovního 
svatostánku  (fotbalových kabin) se  bohužel 
odkládá na  další etapu výzev. Projekt nám 
sice zůstal v zásobníku, ale alokace byla příliš 
nízká na  to, aby podpořila alespoň polovinu 
projektů. Pro úplnost ze 460 žádostí fond pod-
poří pouze 76 projektů a  naše kabiny zůstá-
vají s pořadovým číslem 215 v očekávání, zda 
se alokace na podzim navýší, či nikoliv.
Druhý podaný projekt, a to Multifunkční zpev-
něná plocha – sportoviště v blízkosti mateřské 
školy je naštěstí mezi těmi 76 a proto se může-
me hned po kontrole výběrového řízení pustit 
do díla. Jen pro informaci – tento prostor bude 
osazen spoustou herních prvků pro všechny 
věkové kategorie a součástí bude i malé multi-
funkční sportoviště (volejbal, nohejbal apod.).

Hřbitov
Vzhledem k tomu, že výstavba hřbitova byla 
posunuta, došlo prozatím ke kompletnímu 
přetřídění všeho, co se   na vybraném pozem-
ku vyskytlo nebo našlo. Po provedení rozboru 
půdy, která tam byla kdysi navezena a  která 
byla vyhodnocena jako nezávadná, nám zů-
stalo po přetřídění cca 5 000 m3 pěkné zeminy, 

která je nyní i obcí, popř. TSD nabízena k pro-
deji. Ostatní materiál jako plasty, pneu, suť 
a železo, které si tam v průběhu let kdekdo od-
kládal, skončilo bohužel na skládce. Za úplatu.
V dalším čísle zpravodaje snad budu moci infor-
mace doplnit o to, že byla schválena VII. změ-
na územního plánu, která hřbitov řešila, a nás 
že čeká už jen získání povolení k užívání jako 
místo posledního odpočinku.
Jinak stále platí, že studnicí informací je obecní 
úřad…

Přeji všem krásné letní dny a  na  některých 
z plánovaných akcí se těším na viděnou…

Jarda Prkno
POZOR

Vzhledem k enormnímu nárůstu spotřeby vody 
z obecního vodovodu důrazně žádáme občany 
o maximální šetření pitnou vodou! Připomíná-
me platnost Opatření obecné povahy, které za-
kazuje zalévání, dopouštění studen, mytí aut 
apod. (Více na webu a FB obce).

Obec plánuje vydat novou OZV o regulaci hluč-
ných činností (neboli „o nedělním klidu“). Sle-
dujte prosím web obce a úřední desku.

STAROSTA INFORMUJE

Letos 4. srpna uplyne již 9 let od chvíle, kdy 

nás náhle, ve věku 33 let, opustil kamarád 

MÍRA HOLEC z Doubravčic. Kdo jste ho 

znali, vzpomeňte si!
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TECHNICKÉ SLUŽBY 
OBCE DOUBRAVČICE s.r.o.

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

NABÍZÍME SLUŽBY:
• držba zeleněúúd

• ráva vodovodů a kanalizacíssp

• rostředkovatelská činnostzp
kéhokoliv druhu  jjak

• mní práce, autodopravazem

• yřízení stavebního povolenívvvvvyvyvyvy

• eoprácegegegegggegg

• odej štěrků a zeminypppprrppppppp o

• istavení kontejnerů 3-9 mppppppřřřpppp i 3

Obec Doubravčice – 
výsledky voleb do EP

Celková účast ve volbách do Evropského 
parlamentu v květnu 2019 činila 

v Doubravčicích nadprůměrných 31,5 %. 
Voleb se tentokrát zúčastnilo 172 voličů 

z 546 zapsaných.

Konečné výsledky voleb:
Název strany % 2019, % 2014,
počet hlasů počet hlasů
v roce 2019, v roce 2014
ODS: 22,67 %, 8,75 %,
39 hlasů, 7 hlasů
ANO: 22,09 %, 23,75 %
38 hlasů, 19 hlasů
Piráti: 17,44 %, 2,50 %
30 hlasů, 2 hlasy
STAN+TOP: 10,47 %, 15 %
18 hlasů, 12 hlasů
SPD: 8,14 %, –
14 hlasů –
KSČM: 5,23 %, 3,75 %
9 hlasů, 3 hlasy

Ostatní strany získaly ve volbách do EU 
v Doubravčicích méně než 5 % hlasů 

(např. KDU-ČSL = 1,16 %, ČSSD = 0,57 %).

INFORMACE

JUBILEA
Rádi bychom popřáli doubravčickým, kteří 
v tomto roce na jaře a v létě slaví své kulaté, 
či půlkulaté narozeniny!
Gratulujeme tedy
• paní Stanislavě Šmídové 

k 80. narozeninám,

• panu Milanovi Jordákovi 
k 60. narozeninám,

• paní knihovnici Haně Pohořalové 
k 70. narozeninám,

• panu Miroslavu Hájkovi, místnímu 
zastupiteli, k 80. narozeninám a

• PhDr. Dagmar Malé, zřizovatelce Centra 
péče Doubrava k jejím kulatinám!

Speciální gratulace starosty je určena paní 
Kristýně Balcarové k jejím kulatinám!

Gratulace patří též starostovi obce Jardovi 
Prknovi k jeho mladistvým půlkulatinám!
Všem přejeme především hodně zdraví 

a spokojenosti!



Těšit se můžete na představení a křest knihy spolu s jejím autorem J. Psotou, překvapení 
v podobě kmotrů knihy a dalších čestných hostů, hudební a divadelní vystoupení, stanoviš-
tě a dílničky pro děti i dospělé, výrobky a kulinářské výtvory šikovných místních obyvatel, 
bohaté občerstvení...

V případě nepřízně počasí se akce přesouvá do KD, podrobný program bude v předstihu 
zveřejněn na nástěnkách a na webu a FB obce. 

 

Obec Doubravčice pořádá zájezd
na výstavu Země živitelka

Kam:
Kdy:

Odjezd:

České Budějovice
24. 8. 2019
v 7:00 hodin od KD v Doubravčicích

Příspěvky na autobus 50,- Kč za osobu,
vstupné účastníci již neplatí!

Přídavné vozidlo za autobusem
poveze vaše „úlovky“ z výstavy.

POZOR! Počet lidí je omezen na padesát!

Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle +420 775 253 089
u paní Dany Bělohoubkové, která jim odpoví i na případné dotazy.

Těšíme se na vás!

u pu paníaní DaDany ny Bělohoubkové, která jim odp
899
zyy.

áss!
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DOUBRAVČICE NAD ŘÍČKOU ŠEMBEROU,
aneb výjime�né knižní p�ekvapení

INFORMACE

6   7

 

Inspiraci z krajiny okolo Doubravčic čerpal i současný výtvarník Josef Knotek (1960–
). Mělnický rodák docházel v letech 1999–2004 do pražského malířského ateliéru 
Věry Šteflové, kde si osvojil krajinnou i strukturální olejomalbu a malbu akrylem. Roku 
2007 uspořádal v Doubravčicích společnou vernisáž obrazů s Miroslavem Cíglerem. 
Z děl, které se dotýkají bezprostředně blízkého okolí Doubravčic a převážně hradiště 
s údolím Šembery to jsou olejomalby: Šembera u můstku (2002), Podzim na Zámkách 
(2004), Pod hradištěm (2006), Šembera k můstku (2007), Šembera u lávky II (2007), 
Podzim na hradišti (2008), Nad Bušincem (2009) nebo Bušinec II (2011). Knotek za-
chytil na několika obrazech také kostel sv. Martina u Kozojed: Láska kvete v každém 
věku (akryl, 2007) nebo sv. Martin Kozojedy (olej, 2010). Josef Knotek nevystavuje svá 
díla na veřejnosti. �

5.2
-

-

-

Povídka je postavena kromě vévodkyně Savoj-
ské na fiktivních osobách, jejichž jména autor 
inspirativně utvořil ze jmen z okruhu svých 
přátel a tehdejších autorit v regionu. Příběh 
získal recenzi ve známém časopise Světozor.
 Dějová linie povídky je posazena do prostře-
dí barokních poddanských vesniček a měste-
ček panství Škvorec majitelky vévodkyně Ma-
rie Terezie Savojské, rozené kněžny z Liechten-
steinu. Na panství vládl hejtman – arogantní 
hospodářský správce, který svého postavení 
zneužíval a sužoval nejen poddané ale i jemu 
podřízené rychtáře, jež nechtěli nadále snášet 
útisk a bezpráví od své vrchnosti. V obcích 
se tajně scházela lokální inteligence k pora-
dám a jedna taková schůzka se měla usku-
tečnit i v Úvalech, kam hradešínský rychtář 
Soukup přivedl jakéhosi nekatolíka Červenku 
z Doubravčic. Vyvrcholením celé povídky byla 
výprava za kněžnou Savojskou do Vídně, kde 
ji o nelichotivém dění na jejím panství informoval bývalý třebohostický dragoun Bartoš. 
Při návratu na panství, kde hejtman mezitím zpozavíral dragounovy rodinné příslušníky, 
již probíhalo u škvoreckého zámku povstání vedené rychtáři gradující v následné stíhání 
prchajícího hejtmana na vrch Klepec, kde po Bartoš při přestřelce přišel o život.

 Na záspí zaharašily kroky; nejspíše některý ze sousedův ještě přichází.
 Ale ve dveřích místo souseda ouvalského objevila se postava hradešínského rychtáře, 
jenž provázen byl kýmsi neznámým.
 Soukup pozdravil a podával přítomným ruce, zatím co si jeho průvodce zvědavě prohlíželi.
 Příchozí byl již letitý, silný muž, tváří plných, červených. Drže beranici v ruce stál tu 
v temném plášti, klidně rozhlíížeje se světnicí.
 „Vedu sebou tuhle kamaráda,“ vykládal Soukup. „Seznámili jsme se náhodou v Praze, 

 Podzim na hradišti (Josef Knotek, 2008)

 Autor historické povídky Čeněk Tonder 
(1859–1934)
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kde jsem dnes se senem byl. Pochází z Doubravčic, Červenka se jmenuje.“
 „Červenka, Červenka,“ přemítal Šťastný.
 „Neznáte moje jméno,“ zahovořil neznámý zvučným hlasem; – jeho řeč však měla zna-
telně těžký, cizí přízvuk. „Můj dědek odtamtud pochází. Ale to už jsou hodná léta, co se do 
Bavor odstěhoval.“
 „Slýchal jsem o něm,“ promluvil starý Hašek a zdvihnuv se se svého místa popošel Čer-
venkovi vstříc a zadíval se mu v obličej. „Slul Jiří a byl evangelík tajný.“
 „Díte pravdu,“ odtušil mu oslovený a podával mu ruku. „Však pro tu příčinu ujíti musel 
ze země. Obrátil se do bavorského města Annaberku, kde se usadil a dobře se mu vedlo. 
Otec můj byl tu ještě narozen, ale já narodil se v Bavořích.“
 „A že česky mluvíte.“
 „Však si kladl i děd i otec za přední povinnost, aby řeč i víru svou zachovali. Sice matka 
moje Němkyně byla, ale i ona česky uměla.“
 „Přál bych si, aby tu byli i ostatní a zvlášť ten střebohostický Bartoš,“ řekl Hašek. „Tady by 
aspoň slyšel a viděl vlastními smysly, že tam v cizině Čech Čechem dobře zůstati může.“
 „Posaďte se!“ pobídl hosty Šťastný.
 Soukup i Červenka usedli; rychtář hradešínský rozhlížel se obezřetně po přítomných. 
Šťastný hned to zpozoroval a řekl mu:
 „Můžeš mluviti bez strachu. Jsme tu mezi svými.“

CITOVÁNO Z DÍLA:

TONDER, Čeněk. Před úsvitem. Matice lidu ročník XXXIII. č. 5. Praha, 1899. 129. �

5.3 Dobrý voják Švejk
1923

-

Hašek tento díl pro náhlou smrt bohužel nedokázal dokončit a tak se na žádost nakla-
datele Adolfa Synka ujal dopracování v Haškově duchu novinář, spisovatel a černokoste-
lecký rodák Karel Vaněk, který do paměti a úst Švejka vložil vzpomínku na jednu dívku 
z Doubravčic. Čtvrtý díl „Osudů“ s Vaňkovým dokončením vyšel nejméně v sedmi vydá-
ních, doplněných hodnotnými a v mnoha ohledech geniálními ilustracemi Josefa Lady. 
Po roce 1949 se stala Vaňkova dopracovaná část 4. dílu (včetně zmínky o Doubravči-
cích) předmětem kritiky a cenzury s odůvodněním, že je jeho zpracování „plné sprostoty, 
hulváctví a nenávisti k lidem“ (poznámka vydavatele z roku 1953), a proto nebyla až do 
roku 1991 jako součást Haškova díla po tuto dobu publikována. Pravým důvodem bylo 
Vaňkovo realistické a nelichotivé vypodobnění ruské společnosti za světové války, které 
na vlastní kůži zažil, což se neshodovalo se socialistickými ideály padesátých let.

   Dějová linka románu je posaze-
na na Rakousko-uherské pomezí 
s Ruskem do června 1915. Švejka 
odvedli do posádkového vězení 
v Přemyšli jako rakouského zajatce, 
jímž se stal omylem. Odtud měl být 
eskortován vlakem do Chyrówa ke 
své rotě, ale ta mezitím postoupila 
na východ. Vydal se tedy vlakem 
přes Lvov do (dnes polského) Zol-
tánce, kde se setkal opět s nad-

poručíkem Lukášem, hejtmanem Ságnerem, žroutem Balounem a kadetem Bieglerem. 
Hejtman Ságner nařídil nadporučíkovi Lukášovi, aby poslal Švejka k nemocnému kadetovi 
Bieglerovi a dělal mu společnost. Ponecháno v původním znění bez ediční úpravy:

Kadet se vymočil, skřípaje zuby a čelo se mu pokrylo potem: „Hergot, ta bolest!“ a Švejk 
soucitně se otázal: „Pálí jich to moc, pane kadet? To přejde, to je jen tak krátký čas, asi tři 
neděle. Vona tohle, pane kadet, vůbec není žádná nemoc, to je jen malá nepříjemnost. Tak, 
dou si zase lehnout; to musej bejt teď na sebe opatrnej.“
 Srovnal kadetovi bluzu pod hlavou, přikryl jej pláštěm a se zájmem se tázal:
 „To mají, pane kadet, už dlouho? Z toho si nic nedělají, to nic není. Voni jich dají do špitálu, 
budou jim dávat santalový kapsle, vyplachovat hypermanganem a za pár měsíců sou zas 
jako rybička. Vona taková věc je zlá jen někdy a dost často. To byl na Smíchově ňákej pan 
Regl, obchodní cestující a ten to tam taky dostal od jedný slečny v „Belgii“. Voni jí říkají, tý 
slečně, Sylva, ale vona se tak nemenovala; vona byla křtěná Kateřina a byla z Doubravčic; 
já jsem znal jejího tatínka, to byl pytlák a jednou postřelil hajnýho. Von ten hajnej ale byl na 
pytláky jako chrt a zajíce měl spočítaný. Ten pan Regl za tou Sylvou chodil a dopisoval si s ní; 
von si s ní ale také dopisoval jeden tenor ze smíchovské arény. A tak ten pan Regl, dyž už to 
měl, šel na Smíchově k panu MUDru Wirthovi, a povídá mu, že se ve spaní leknul a to a to 
že se mu stalo. A ten pan doktor se dopálil a povídá mu: „Člověče, proč mi radši neřeknete, 
že vás podfouk vítr? Co byste mě trochu nepobavil? Dyť já nejsem doktor, já jsem princez-
na a pohádky mám rád!“ a poslal ho do nemocnice ke Kreibichovi. Von ten pan doktor byl 
moc trpělivej, ale von měl pokladny a lidi ho náramně dopalovali. Přijde k němu jedna žena 
zedníka, muž jí dycky celou zimu ležel s revmatismem, aby jí doktor podepsal cedulku do po-
kladny; doktor podepíše a ptá se: „Jak je starému?“ „Furt špatně, milostpane,“ kuňká bába; 
„dyť vono furt mrzne a není žádná práce.“

CITOVÁNO Z DÍLA: 

HAŠEK, Jaroslav a Karel VANĚK. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. III–IV. (13. vydání). Karel 
Synek. Praha, 1947. 342–343. �

 Švejk s Balounem – ilustrace ze 
strany 340 (Josef Lada)

7

nspiraci z krajiny okolo Doubravčic čerpal i současný výtvarník Josef Knotek (1960–k
. Mělnický rodák docházel v letech 1999–2004 do pražského malířského ateliéru 

Věry Šteflové, kde si osvojil krajinnou i strukturální olejomalbu a malbu akrylem. Roku
2007 uspořádal v Doubravčicích společnou vernisáž obrazů s Miroslavem Cíglerem. 
Z děl, které se dotýkají bezprostředně blízkého okolí Doubravčic a převážně hradiště 
s údolím Šembery to jsou olejomalby: Šembera u můstku (2002), Podzim na Zámkách
2004), Pod hradištěm (2006), Šembera k můstku (2007), Šembera u lávky II (2007),

Podzim na hradišti (2008), Nad Bušincem (2009) nebo Bušinec II (2011). Knotek za-
chytil na několika obrazech také kostel sv. Martina u Kozojed: Láska kvete v každém 
věku (akryl, 2007) nebo sv. Martin Kozojedy (olej, 2010). Josef Knotek nevystavuje svá 
díla na veřejnosti. �

ýp j ,
ji o nelichotivém dění na jejím panství informoval bývalý třebohostický dragoun Bartoš. 
Při návratu na panství, kde hejtman mezitím zpozavíral dragounovy rodinné příslušníky, 
již probíhalo u škvoreckého zámku povstání vedené rychtáři gradující v následné stíhání 
prchajícího hejtmana na vrch Klepec, kde po Bartoš při přestřelce přišel o život.

Na záspí zaharašily kroky; nejspíše některý ze sousedův ještě přichází.
Ale ve dveřích místo souseda ouvalského objevila se postava hradešínského rychtáře, 

jenž provázen byl kýmsi neznámým.
Soukup pozdravil a podával přítomným ruce, zatím co si jeho průvodce zvědavě prohlíželi.
Příchozí byl již letitý, silný muž, tváří plných, červených. Drže beranici v ruce stál tu 

v temném plášti, klidně rozhlíížeje se světnicí.
„Vedu sebou tuhle kamaráda,“ vykládal Soukup. „Seznámili jsme se náhodou v Praze, 
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6.5

Poprvé ho původně jako samostatně stojící kříž zachytila pohlednice Aloise Podlipného z roku 
1900. Ke kříži se vztahuje příběh zaznamenaný v poznámkách profesora RNDr. Jaroslava Bej-
šovce, DrSc. „V roce 1864 se několik občanů Doubravčic vystěhovalo do Kanady, kteří však 
zahynuli při blíže neurčené katastrofě. Přežil pouze dvouletý chlapec, který byl vrácen zpět do 
Rakouska a Doubravčic, kde byl vychován jako sirotek na obecní náklady. Vyučil se zedníkem 
a na památku svého přežití postavil tento kříž“. Katastrofou je míněna železniční nehoda, která 
se odehrála 29. června 1864 na trati Quebec – Montreal u kanadského města Mont Saint 
Hilaire. Strojvedoucí přehlédl signál „stop“ a vlak o 11 vozech tažený parní lokomotivou s ně-
meckými a rakousko-uherskými přistěhovalci sjel o půl jedenácté dopoledne z viaduktu „Beloil 
bridge“ do řeky Richelieu. Křídlová část viaduktu pro vpouštění lodí nebyla v tu chvíli zatažena 
do polohy pro průjezd vlaku a vlak sjel na proplouvající loď. Při této nehodě zahynulo 99 lidí 
a dalších 100 cestujících utrpělo lehká i vážná zranění. Vlakové neštěstí přežilo 362 pasažérů. 
Jméno přeživšího chlapce a autora kříže se mi bohužel nepodařilo zjistit.  Jan Psota  �

Vlakové neštěstí 
na viaduktu Beloeil 
1864 (náčrt M. 
Vincent, Montreal)

Kříž obestavěný 
zdí domu čp. 48 
v Doubravčicích  
(Jan Psota)   9

šek tento díl pro náhlou smrt bohužel nedokázal dokončit a tak se na žádost nakla-
tele Adolfa Synka ujal dopracování v Haškově duchu novinář, spisovatel a černokoste-
ký rodák Karel Vaněk, který do paměti a úst Švejka vložil vzpomínku na jednu dívku 
oubravčic. Čtvrtý díl „Osudů“ s Vaňkovým dokončením vyšel nejméně v sedmi vydá-
h, doplněných hodnotnými a v mnoha ohledech geniálními ilustracemi Josefa Lady.
roce 1194499 se stala Vaňkova dopracovaná část 4. dílu (včetně zmínky o Doubravči-
h) předmětem kritiky a cenzury s odůvodněním, že je jeho zpracování „plné sprostoty, 
váctví a nenávisti k lidem“ (poznámka vydavatele z roku 1953), a proto nebyla až do 

ku 19199191 jako součást Haškova díla po tuto dobu publikována. Pravým důvodem bylo 
ňkovo realistické a nelichotivé vypodobnění ruské společnosti za světové války, které 
vlastní kůži zažil, což se neshodovalo se socialistickými ideály padesátých let.

von si s ní ale také dopisoval jeden tenor ze smíchovské arény. A tak ten pan Regl, dyž už to
měl, šel na Smíchově k panu MUDru Wirthovi, a povídá mu, že se ve spaní leknul a to a to
že se mu stalo. A ten pan doktor se dopálil a povídá mu: „Člověče, proč mi radši neřeknete, 
že vás podfouk vítr? Co byste mě trochu nepobavil? Dyť já nejsem doktor, já jsem princez-zz
na a pohádky mám rád!“ a poslal ho do nemocnice ke Kreibichovi. Von ten pan doktor byl
moc trpělivej, ale von měl pokladny a lidi ho náramně dopalovali. Přijde k němu jedna žena
zedníka, muž jí dycky celou zimu ležel s revmatismem, aby jí doktor podepsal cedulku do po-
kladny; doktor podepíše a ptá se: „Jak je starému?“ „Furt špatně, milostpane,“ kuňká bába;
„dyť vono furt mrzne a není žádná práce.“

CITOVÁNO Z DÍLA: 

HAŠEK, Jaroslav a Karel VANĚK. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. III–IV. (13. vydání). Karel
Synek. Praha, 1947. 342–343. �
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6.1

Ohňový patent nařizoval obcím zvoněním varovat obyvatele před již vzniklým požárem, 
ale především stanovil povinnost zděného komína, stavbu nových stavení ze zdiva 
a dokument se zabýval např. i obdobím oslav a s tím spojeným střílením rachejtlí, 
noční službou vartýře, hloubením studní nebo základními pokyny pro hašení požárů. 
V Doubravčicích dohlížela na stavbu dřevěné zvoničky tehdejší majitelka panství Marie 
Terezie kněžna Savojská, která více jak třiceti obcím na svém černokosteleckém 
panství zaplatila zvony do těchto zvoniček. Dřevěnou zvoničku dokládaí dobové 
pohlednice obce krátce po roce 1900. PhDr. et Mgr. Alena Kvasničková  �

6.2

O měsíc později však na dalším jednání již byl názor změněn a rozhodnuto bylo nechat 
udělat kamennou zvoničku. Lesní úřad v Kostelci nad Černými lesy měl být proto požá-
dán o svolení k ulomení potřebného kamene, ale k tomu již nedošlo, neboť se zvolila 
levnější varianta – a to cihelná stavba, navíc s přispěním dobrovolníků a jejich práce. 
Pan Hájek daroval cihly, pan Lacina vápno, pan Cetl písek, další občané Hanzl, Kopecký, 
Novák a Pokorný se uvolili kapličku zdarma postavit. Nový zvon byl objednán v Praze. 
Kamenná kaplička byla na návsi postavena vlevo vedle pomníku padlým v 1. světové 
válce. Jak dlouho kaplička na návsi stála, se doposud nepodařilo přesně určit; písemné 
záznamy nalezeny nebyly a vzpomínky pamětníků se rozcházejí. Předpokládá se, že ještě 
koncem 40. let existovala.  PhDr. et Mgr. Alena Kvasničková  �

 Výřez z pohlednice kolem roku 1925 (Archiv Alena Kvasničková)

 Výřez z pohlednice kolem roku 1925 (Archiv Alena Kvasničková)

V současné době historik a spisovatel Jan Pso-
ta a  grafi čka Markéta Holá Mišková inten-
zivně pracují na  knize, která bude věnována 
Doubravčicím. Nepůjde o  útlou brožurku 
se  základními údaji o  obci, ale o  komplexní, 
na fakta i obrazový materiál bohaté dílo, kte-
ré autoři připravují s láskou. Již nyní, kdy ještě 
nebyla dopsána poslední kapitola či zařazena 
poslední fotografi e, Jan Psota informacemi za-
plnil více než 300 stran.
Čtenáře čekají poutavá grafi ka i neznámé pří-
běhy o  místních stavbách, přírodních krásách 
nebo lidských osudech, které neznají ani staro-
usedlíci, či které dávno zapadly v zapomnění. 
Kniha bude členěna do několika částí odděle-
ných i vizuálně za pomoci barev. Naleznete v ní 
skvosty v podobě informací či dobových foto-
grafi í, které byly nalezeny v archivech, kroni-
kách i soukromých sbírkách místních obyvatel.
Nápad vytvořit takovouto publikaci nevzni-
kl prvoplánově, ale stojí za  ním spolupráce 
s J. Psotou, který pravidelně přispívá svými his-
torickými články do Doubravčického zpravoda-
je. Právě on objevil spoustu zajímavostí o obci, 
které by se  do  zpravodaje nevešly, a  byla by 
velká škoda je nevyužít. Proto se dohodl se sta-
rostou Doubravčic J. Prknem, slovo dalo slovo 
a kniha, která bude určitě pokladem v každé 
místní domácnosti, bude brzy na světě. Velmi 
nás těší také zmíněná spolupráce s  místními 
i chataři, kteří ochotně poskytli své archivní fo-
tografi e, či jinou pomoc.

„Doubravčice se rozrůstají a jejich noví obyva-
telé historii obce a  její zajímavosti vůbec ne-
znají! Kniha jim tak může pomoci mimo jiné 
získat pouto k  místu, ve  kterém žijí…“, říká 
grafi čka Markéta, když jsme si povídali o smy-
slu chystané publikace. Autor knihy pak dopl-
nil „na knize se spolupodílí fotografi emi, his-
torickými snímky, podklady a  informacemi již 
42 lidí včetně obyvatel a chatařů z Doubravčic. 
Velmi si vážím spolupráce s bývalou kronikář-
kou a patriotkou PhDr.  et Mgr. Alenou Kvas-
ničkovou, z jejíž práce a poznatků mám tu čest 
čerpat. I díky tomu výsledné dílo přinese pest-
řejší znalosti o obci a jejich dějinách. A pokud 
u čtenářů nová kniha posílí hrdost na Doubrav-
čice a to malebné okolí s údolím říčky Šembery, 
budeme mít vyhráno!“
Každopádně se máme všichni na co těšit. Po-
kud práce budou pokračovat podle plánu, slav-
nostní křest knihy nás čeká v rámci odpolední 
akce pro veřejnost 21. září 2019, a to (podobně 
jako oslavy výročí 100 let republiky v loňském 
roce) na  návsi s  kapličkou. Krom toho, že  si 
na místě budete moci zakoupit novou knížku, 
budou součástí křtu hudební vystoupení, stán-
ky s výrobky místních šikovných rukou, občer-
stvení, či dílničky pro děti. V případě nepřízně 
počasí se akce přesune na sál kulturního domu.
O  podrobnostech křtu budeme informovat 
a již nyní si vás na něj dovolujeme pozvat!

Kristýna Holubová
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Dobrovolní hasi�i
Čarodějnice 
v Doubravčicích
Letos poprvé se  pořádaly čarodějnice v  režii 
dobrovolných hasičů. Na  stejném místě jako 
vloni: nad Cukrárnou u Bártů.
A  jak celá akce probíhala? Nejdříve kluci bri-
gádničili a připravili dřevo na hranici a na to-
pení. Bylo špatné počasí, přesto je to neodra-
dilo a  celý den všechno pilně chystali a  také 
krásně připravili.
Nejdřív jsme zapálili menší hranici pro děti, 
rozdávali jsme buřty a  limonádu zdarma, jak 
už je každoroční dobrá tradice. Rozdělili jsme 
se na dvě skupiny, jedna hlídala oheň a druhá 
zařizovala všem přítomným občerstvení. Oblí-
bené klobásy a pití.
Luba Šebek, jako hlavní strojník, přijel s  naší 
Máňou – hasičským vozem, abychom ho uká-
zali přítomným v  plné parádě. Samozřejmě, 
že Máňa byla zároveň pojistkou, kdyby začalo 
hořet.
Nálada byla skvělá a  lidí se  sešlo opravdu 
hodně. Všichni si povídali, bavili se a my jsme 
za večer vytočili 6 sudů piva! Že se vypily, není 
třeba zdůrazňovat.
Ráno bylo trochu kruté, ale statečně jsme se se-
šli na místě činu, abychom uklidili. Podařilo se.
Jsme rádi, že jsme i tuto povedenou akci moh-
li zaštítit a  doufáme, že  příští rok vychytáme 
drobné nedostatky a bude to ještě lepší!

Hedvika Křišťová Mojžíšová
Jednatelka SDHD

Poděkování starosty…
V tomto čísle bych velice rád poděkoval všem 
členům SDH Doubravčice a  především jejich 
veliteli Mgr. Radkovi Smitalovi za vstřícný po-
stoj a pomoc při brigádách v rámci naší obce. 
Máme za  sebou společné výsadby stromků, 
pořádaní plesů a zajištění letošních čarodějnic. 
Navíc nás čeká zpřístupnění a úprava turistické 
trasy mezi Lázným potokem a  ulicí Ve  svahu 
tak, aby prameniště za ČOVkou se dalo přejít 
a přejet (kočárkem a na kole) suchou nohou. 
Věřím, že  spolupráce se  zvelebováním bude 
i nadále pokračovat a přidají se k ní další a dal-
ší. Děkuji

Jarda Prkno
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I přes špatné počasí se téměř všichni dobrovol-
ní hasiči sešli v  sobotu ráno 23.  března u  KD 
Doubravčice. Byl zde přistaven ozdobený vůz 
s harmonikou a bubínkem, taky sud s pivem, 
jitrnice a  jelita. Všemu dění velel Jarda Prkno 
převlečený za kominíka s velkýma ušima.
Hasiči akci nepodcenili a převlékli se do kostý-
mů, někteří vyvolávali salvy smíchu. Zvlášť Petr 
Bovška alias Petruna, který se převlékl za ob-
starožní společnici, zabodovala také nevěstin-
ka, za kterou se převlékl náš velitel Mgr. Radek 
Smital.
Traktor s  vozem jezdil po  domech a  po  celé 
vesnici, hudba vesele vyhrávala. Přivítalo nás 
hodně lidí s koláčky a skleničkou ostrého, aby-
chom zahnali zimu.
„Naše děvčata“ Radek a  Petruna chytala 
na naší doubravčické D1 všechna auta a vybí-
rala od řidičů peníze do kasičky pro hasiče. Vítr 
jim laškovně zvedal sukénky a odhaloval jejich 
půvabné nožky. Řidiči pod pohrůžkou polib-
ku od „děvčat“ dobrovolně dávali vše, včetně 
stravenek, piv a limonád. Výběrčí byli opravdu 
velmi úspěšní, patří jim náš speciální dík.
Samozřejmě je třeba zmínit i  další skvělé 
masky, třeba myslivec, mimino, ženich, kov-
boj, černokněžník se  povedli, výborná byla 
také smrtka a čapí hnízdo. Pomalu jsme doje-
li do Centra péče Doubrava, kde nás přivítali 

přímo královsky. Nechyběl panáček na posilně-
nou a různé dobroty. Petr Bovška „Petruna“ si 
zatančil i s majitelem Doubravy. Byli jsme rádi, 
že jsme jejich klienty a také celý personál dob-
ře pobavili.
Maškarní průvod jsme zakončili v  Cukrárně 
u Bártů, kde nás opět skvěle pohostili a přijali 
s otevřenou náručí. To už byl ale opravdu závěr 
a mnozí z nás byli na konci sil.
Z  této akce byli nadšeni úplně všichni, nejen 
děti. Tak doufáme, že příští rok se nás u téhle 
taškařice sejde daleko víc.

Děkujeme všem, nejenom členům SDHD, kte-
ré neodradila nepřízeň počasí a přišli v kostý-
mech, těm, kteří se  průvodu účastnili a  všem 
štědrým hostitelům.

Masopustní zábava
V KD Doubravčice se pak konala ještě 23. 3. 2019 
Masopustní zábava.
V rámci této společenské akce proběhla kromě 
jiného také soutěž o nejlepší masku, kterou vy-
bírala odborná porota, tombola a k tanci a po-
slechu zahrála skupina Alton.

Hedvika Křišťová Mojžíšová
Jednatelka SDHD

Foto: Kateřina Fabianová

Masopustní průvod
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MŠ Doubravka
Vážení obyvatelé Doubravčic, přátelé školky 
Doubravky,
máme za  sebou první rok, kdy naše škol-
ka Doubravka funguje ve  své plné kapacitě, 
na kterou byla navržena, to je 70 dětí rozdě-
lených do tří tříd.
V zelené třídě, která je nejmenší a navštěvuje ji 
20 dětí, je program přizpůsoben právě těm nej-
mladším. Děti mají čas a potřebný klid na to, 
aby si zvykaly na  režim a  nároky školkového 
života a pozvolna se naučily hrát si a vycházet 
se stejně starými kamarády. Letošní nejmladší 
děti ze zelené třídy v ní zůstávají a od nového 
školního roku se stanou pro nové děti staršími 
a zkušenějšími kamarády.
V medové a oranžové třídě jsou kolektivy na-
míchané z  předškoláků a  mladších dětí, kteří 
díky věku nebo školkovým zkušenostem ne-
potřebují takový prostor na adaptaci. V obou 
třídách je 25 dětí různého věku a  přirozeně 
tak dochází k tomu, že nejstarší děti předávají 
své zkušenosti a  obohacují svými dovednost-
mi mladší děti, jsou pro ně důležitým vzorem 
a pomocníky v některých situacích. Mladší děti 
se tak učí od svých starších kamarádů a připra-
vují se na svoji roli předškoláka, která je za rok 
nebo za dva čeká.
Letos jsme na zápisu přijali 19 dětí z 33, kte-
ří se  k  němu dostavili. Všechny děti, které 
bydlí v  Doubravčicích byly mezi přijatými. 

Na Zahradní slavnosti jsme pasovali na školáky 
a  rozloučili se  s  19 nejstaršími dětmi, kterým 
přejeme, aby ve  škole zažívali hodně úspě-
chů, spokojenosti a  našly si dobré kamarády. 
Zahradní slavnost se  letos opravdu vydařila. 
O trochu příjemné atmosféry z ní se s vámi rádi 
podělíme alespoň pár fotografi emi.
Všem rodičů, přátelům školy a  vedení obce 
děkujeme za přízeň, ochotu vyjít vstříc našim 
přáním a jakoukoliv materiální i jinou pomoc, 
kterou jsme od vás letos dostali.
Všem přejeme klidné léto a načerpání energie 
a sil do dalšího školního roku

MŠ Doubravka
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Do  krásného prostředí centra Doubrava do-
razila řada gratulantů. Své 96. narozeniny tu 
oslavil veterán druhé světové války, držitel 
Řádu Bílého lva, plukovník Alois Dubec. Rodák 
z Vlachovy Lhoty na Valašsku bojoval mimo 
jiné v severní Itálii či podstoupil pilotní výcvik 
u RAF ve Velké Británii se zaměřením na boj na 
Dálném Východě... Po válce pracoval jako geo-
metr, ale kvůli jeho minulosti „na Západě“, mu 
byly dále souzeny práce v ostravských dolech, 
kamenolomu, či při stavbách silnic a od  roku 
1968 žil v emigraci ve Švýcarsku, odkud se vrá-
til až v roce 2000. Oslavenec se pozdravil s řa-
dou přátel a také si s radostí zazpíval. Přišel mu 
popřát také jeho dlouholetý kamarád plk. Ol-
dřich Pelčák, dnes 75 letý bývalý vojenský pilot, 
ale především československý kosmonaut, kte-
rý se spolu s Vladimírem Remkem připravoval 
v letech 1976–1978 na let do vesmíru.

O životě plk. Pelčáka se více dozvíte v příštím 
vydání Zpravodaje

Foto: Tomáš Keher

Narozeniny Aloise Dubce
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Putovali jsme 8. 6. 2019 za příjemného polojas-
ného počasí a dohromady jsme ušli 7 km. Sraz 
byl v  9.00 u  kapličky sv. Jiří v  Doubravčicích. 
Trasa vedla černokosteleckými lesy do stěnové-
ho žulového lomu pod Doubravčicemi, areálu 
zaniklé středověké vsi Dolánky, ke  knížecím 
dubům a  císařským javorům, k  halštatskému 
valu, slovanskému hradišti, středověkému kláš-
ternímu hrádku Šember a  k  dalším vlastivěd-
ným zajímavostem.
Jan Psota nám na  jednotlivých stanovištích 
poutavě vyprávěl, dozvěděli jsme se  mno-
ho zajímavého z  historie a  i  místní pověsti 
a  legendy. Dokonce si i  nachystal didaktické 
pomůcky, které nám poutníkům pomohly zo-
rientovat se  v  zaniklé vsi Dolánky, na  slovan-
ském hradišti, v místě kde stával hrad Šember 

a  i v okolí památníku Jana Lichtenštejna. Pro 
děti, aby nás nudou neroznesly na kopytech, 
jsme nachystali nenáročný doprovodný pro-
gram. Na každém stanovišti za splněné úkoly 

Jarní putování na hrad Šember 
s publicistou Janem Psotou 
z Hradešína

Sraz a úvod u Kapličky sv. Jiří

Na děti čekalo zpestření, u lomu vybarvovaly a kres-
lily obrázky se sv. Jiřím (inspirované motivem obrazu 
v kapličce)

U rozcestí mezi návštěvníky kolovaly malé pokla-
dy  – historické mince včetně pražského groše ze 
14. století

Zastavení u bývalého lomu
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obdržely část skládačky, která po složení uká-
zala cestu k pokladu. U skalního ostrohu, kde 
stával hrádek Šember proběhla Janem Psotou 
moderovaná přehlídka rytířů a  rytířek se  ští-
ty zdobenými erby pánů z  Šemberu a  okolí. 
Na  tajném místě byl schovaný opravdový po-
klad, ve  kterém byly střížky určené k  ražení 
mincí a  drobné tiskoviny, které poskytl časo-
pis Čtyřlístek. U Petra Čadiny v chatové osadě 
SOÚD Doubravčice – U Šoňáka znavené pout-
níky čekaly vuřty zdarma, pohoštění (zelňačka 
byla skvělá) a  raznice, na které jsme si mohli 
vlastnoručně vyrazit středověké vrátkovské 
groše! Už mi jeden cinká v peněžence. Byl to 
vydařený den strávený v příjemné společnosti 
a v krásné přírodě. Pro ty, kteří se putování ne-
účastnili, ale rádi by se dozvěděli něco o naší 

obci a  jejím okolí  – koncem září  2019 vyjde 
publikace „Doubravčice nad říčkou Šembe-
rou“, ve které naleznete téměř vše z historie 
obce a jejího okolí.
Hlavní poděkování patří Janu Psotovi za báječ-
né putování se spoustou informací z minulosti, 
na které už lidé téměř zapomněli. Dále děkuji 
Elišce Pokorné, Káťě Fabiánové, Barboře Miš-
kové a  Lindě Pačesové za  zajištění programu 
pro děti, Jindřišce a Pavlovi Moravcovým z Vrá-
tkova za zapůjčení raznice na vrátkovské groše 
a střížky, časopisu Čtyřlístek za drobné tiskovi-
ny, starostovi Jardovi Prknovi za vuřty a Petrovi 
Čadinovi za pohoštění a zázemí U Šoňáka pro 
poutníky s ušoupanýma nohama.

Text a foto: Markéta Holá Mišková
foto: Tereza Pithartová

Zastávka u památníku Jana Lichtenštejna Znavení poutníci po výstupu prudkým svahem na 
slovanském hradišti

Přehlídka mladých a udatných rytířů a rytířek, kteří 
na štítech nesou znaky pánů Šemberu a přilehlého 
okolí. Autor znaků: Jan Psota

Za plnění úkolů děti v průběhu putování dostávaly 
části skládačky, která ukázala cestu k pokladu

Znavení poutníci odpočívají a občerstvují se U Šoňá-
ka v osadě SOÚD Doubravčice

Raznice s ukázkou precizní rytecké práce a řemesla, 
které již téměř zaniklo
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Den zem" na Klepci #$%&
V  krásný slunečný den se v  sobotu 20.  4. ko-
nal 13. ročník tradiční kulturní regionální akce 
„Den země na klepci“. Letos se prezentovala 
i naše obec. Na stánku se nabízely obecní zpra-
vodaje, publikace a také pamětní mince. Záro-
veň skupina kolem komunitní školy dokolečka 
a  nadšenci z  doubravčic zajistili doprovodný 
program.

Den Země na Klepci navštívilo velké množství 
lidí, a protože vše bylo skvěle vymyšleno a zor-
ganizováno, nestalo se, že by se někde tísnily 
zbytečné davy. Program na  Klepci se  skládal 
ze tří částí – v 1. prezentace vlajek a obcí a vy-
stoupení dětí, ve 2. aktivity ve stanovém měs-
tečku a ve 3. start horkovzdušného balónu.
Celé odpoledne vládla příjemná a  uvolněná 
atmosféra. Letos se  zúčastnil rekordní počet 
12 obcí z regionu Pošembeří. Každá obec svou 
prezentaci pojala jiným způsobem, někde na-
bízeli koláčky, domácí šperky či tvoření s dět-
mi… Velmi mne zaujal sokolník Roman Tochá-
ček poutavým vyprávěním o dravcích, u stánku 
s  Janem Psotou jste si mohli popovídat a  za-
koupit knihy dokonce i s autogramem, Spolek 
sousedů nachystal pro děti i  dospělé krátký 
orientační běh, u  stánku z  Fakulty lesnické 
a  dřevařské z  České zemědělské univerzity 
v Praze se děti mohly účastnit krátkého vědo-
mostního kvízu o tematické ceny a stánek s do-
mácími kulinářskými výrobky voněl po  celém 
Klepci. Přišla se  podívat i  Alena Kvasničková, 
bývalá kronikářka obce a  dřívější mnohaletá 
autorka obecního zpravodaje.
Škoda, že naše obec nezajistila včasné dodání 
vlajky a  tím pádem se  neúčastnila slavnostní 
přehlídky vlajek.
Obec Doubravčice reprezentovala na  stánku 
Kateřina Fabiánová, nabízela současné i starší 
obecní zpravodaje, publikace o obci a pamět-
ní mince. Dokolečka  – centrum pro rodinu 

v  zastoupení Lindy Pačesové, Elišky Pokorné 
a Jitky Kryšpínové dovezlo tvořivé dílničky pro 
děti, ve kterých se malovalo na dřevěná veliko-
noční vajíčka a vyráběly se recyklované držáky 
na tužky a také si děti mohly zaházet plyšový-
mi myškami na poťouchlého kocoura ze dřeva, 
kterého někteří již mohou znát z našich jiných 
akcí.
A  aby toho nebylo málo, na  travnaté ploše 
před stánkem probíhalo velké výtvarné řádění. 
Vždy jsem si chtěla zkusit vytvořit společný ob-
raz s větším množstvím lidí a na Klepci se na-
skytla jedinečná příležitost. Na zem jsem polo-
žila dvě velké desky velikosti 120 cm x 100 cm 
a kolem nich rozmístila barvy se štětci. Odvážní 
kolemjdoucí, kteří se  nebáli barev a  tvoření, 
se mohli vyřádit. Pravidlo bylo jen jedno: bar-
vami se na desky smělo jen z výšky cákat. Bylo 
úžasné pozorovat, jak se obraz každou minu-
tou mění. Mezi návštěvníky se objevili vášniví 
malíři, a spoustě z nich se nechtělo od tvorby 
vůbec odejít. Dokonce se na obraz obtiskl malý 
chlapeček, který zakopl a skončil celý od barev. 
Při akční malbě je nejzajímavější okamžik ten, 
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kdy dílo vzniká a barvy se postupně vrství, a to 
jsme si dosyta užili. Vždy, když jsem se rozhléd-
la kolem, bylo vidět, že nejvíce plno bylo právě 
u  našeho stánku a  pak u  stánku s  občerstve-
ním. Dohromady se spotřebovalo 7 litrů barev, 
neuvěřitelné! Jackson Pollock, známý akční 
malíř, by měl radost. Celou dobu mi pomáhala 
dcera Bára s  usměrňováním malířů a  malířek 
a s doplňováním barev (viz následující strana).
Bylo velmi horko, a  tak hasiči osvěžili diváky 
vodou z  požárního vozu; nejvíce si proudů 

vody užívaly děti. Den země na Klepci byl pak 
ve  velkém stylu završen startem horkovzduš-
ného balónu.
Bylo to moc vydařené odpoledne! Děkujeme 
všem, kteří přiložili ruku k dílu, a to i manže-
lům, kteří byli v skrytu a pomáhali nosit těžký 
materiál, skládat a  rozkládat stánky a  nosili 
nám občerstvení. Pokud se  budete příští rok 
kdokoliv zapojit do akce na Klepci, jste vřele 
vítáni!

text: Markéta Holá Mišková
foto: Kateřina Fabiánová,

Markéta Holá Mišková

PS: pokud by měl někdo nápad kam umístit 
vzniklé obrazy, s radostí ho uvítáme.

OBEC A REGION



16

DEN ZEMĚ, KLEPEC 2019
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Mladí fotbalisté
Tak se  nám to povedlo, máme tým fotbalistů  – 
mladší přípravka a za  sebou první slavnostní zá-
pas sehraný s  Kostelcem n. Č. lesy na  domácím 
hřišti. Sice až na třetí pokus, první zhatil vytrvalý 
déšť, druhý rozehnala za stavu 2:2 po 20 minutách 
průtrž. A na potřetí skvělý zápas proti zkušenému 
soupeři. Sice prohra 5:8, ale průběh zápasu uká-
zal, že máme na to být rovnocenný tým.
Jarní sezónu jsme zakončili fotbálkem a  opéká-
ním buřtů.
Poslední srpnový víkend proběhne na našem hřiš-
ti fotbalové soustředění, zaměřěné na trénování, 
vycházky, hry a hlavně vytvoření super party.
A to nejdůležitější co nás čeká, je přihlášení týmu 
do mistrovských turnajů již pro letošní podzimní 
sezónu. Dostane se  nám vylosování tabulky vý-
konnostně podobných mužstev. Čeká nás pět tur-
najů, jeden u nás v Doubravčicích. Vždy se hraje 
systémem každý s  každým, zápas trvá 20minut. 
Výsledky každého turnaje se započítají do koneč-
né tabulky.
A  na  závěr opět připomínáme, že  pořád platí 
nábor nových fotbalistů 2011-2014.Kontakt přes 
facebook – přípravka fotbal Doubravčice.
Sportu zdar!

Trenéři Pepa Veselý a Petr Čadina

Turnaj v malé kopané
Letošního turnaje v malé kopané se zúčastnilo 10 mužstev: Doubravčice, Semtex, Atletico Čabuzi, 
Štíhlice, Avotaka, Škvorec, Pouliční směs, Hnátci z Broumova, Real Praha  a Uragáno.
Celkový počet hráčů byl cca 100, počet během dne se střídajících diváků na tribuně a doprovody 
hráčů bych odhadl na 120.

Výsledky trurnaje: 1. místo Semtex, 2. místo 
Štíhlice, 3. místo Škvorec. Celý turnaj pro-
běhl zcela bez emočních konfl iktů. Veškeré 
občerstvení a bufet měly na starosti a zaří-
dily jako tradičně Jarka Veselá , Hanka Bovš-
ková a Gabina Penková, před nimiž klobouk 
dolů za  odvedenou práci v  tak náročném 
počasí. Turnaj pak odmoderovali Jana Jirá-
ková, René Junek a Dana Bělohoubková.
Starosta Jarda Prkno na  akci dovezl a  při-
pravil před začátkem turnaje nafukovací 
balony  – bumper ball, které byly celý den 
k dispozici přítomné mládeži, a po skonče-
ní turnaje si v nich zahrál vítězný tým Sem-
texu. Nakonec bych chtěl ještě  poděkovat 

všem, kteří přišli v pátek před turnajem připravit hrací plochu.
Pokud se diváci alespoň trochu pobavili, mohou rozšířit řady diváků na domácích zápasech našeho 
dospělého a dětského fotbalového týmu. Sezona začíná na sklonku srpna přípravným zápasem 
a dále bude pokračovat ofi ciální soutěží středočeského fotbalového svazu. Rozpisy utkání budou 
k dispozici na stránkách Události v Doubravčicích a též v tištěné formě v místní restauraci a v cuk-
rářství u Bártů. Vladimír Jirák

SPORT V OBCI
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Hudební vystoupení
Červen je náročný měsíc pro všechny školou 
povinné. Žáci se  snaží předvést vědomosti, 
učitelé hodnotí a  rodiče organizují. A  všichni 
se již velmi těší na letní prázdniny. Čas bez po-
vinností, čas odpočinku a léta.
Stejně tak žáci hudebního kroužku pana učite-
le Hoskovce se v tento rušný čas podělili o nově 
získané dovednosti ve  svém oboru. Dne 18. 
června 2019 pan učitel zorganizoval nevšední 
hudební vystoupení svých svěřenců. Pro rodiče 
ale i ostatní zájemce z řad veřejnosti to byla je-
dinečná příležitost ocenit dětské nasazení, ale 
i motivovat pro další zápal ve hře na kytaru, 
zobcovou fl étnu či klavír. A v neposlední řadě 
„nahlédnou panu učiteli pod ruku“.
Na  hudebním odpoledni byli zastoupeni žáci 
nejmenší, hrající na nástroj prvním rokem ale 
i starší zkušení hráči.
Mladší žáčci za  doprovodu pana učitele nám 
zahráli s lehkou nejistotou, ale velkým odhod-
láním. Starší žáci pak sebevědomě předvedli, 
jak krásná hra na klavír může být.
Na počátku druhé části jsme se pobavili krát-
kým reklamním spotem podle nejnovějšího 
trendu zábavy. Samotná druhá část pak byla 
věnována blížícím se  prázdninám. Několik 
písní, které si děti mohou zazpívat na táboře 
u ohně v podání sboru doprovázeného třemi 
kytarami.
Panu učiteli se povedlo z necvičených dětských 
hlásků dostat neslýchané. Vystoupení sklidilo 
velký potlesk a troufám si říci, že oprávněně – 
i když jako rodič dmoucí se pýchou mohu věc 
vidět jinak.
Panu učiteli patří poděkování za celý školní rok 
a velkou snahu poskytnout menším i větším žá-
kům pohled do hudebního světa.

Barbora Riegerová

Výuka hudby
Dne 10.  9.  2019 v 17,00 hod. proběhne v KD 
v  Doubravčicích schůzka zájemců o  hudební 
výuku v těchto oborech:
• Klarinet
• zobcové fl étny
• klavír, el.klávesy
• kytara
• hudební teorie
• příprava žáků (po hud. stránce) na zkoušky 

na stř. pedag. školu
Výuka (dětí, případně též dospělých) probíhá 
každé úterý v  odpoledních hodinách na  sále 
KD v Doubravčicích.
Vyučuje pan Jiří Hoskovec, absolvent vojen-
ské hudební školy s  orchestrální praxí a  více 
než čtyřicetiletou pedagogickou praxí, jehož 
žáci/absolventi se účastní úspěšně i celorepub-
likových hudebních soutěží.
Bližší nformace:
telefon 608 227 049, Jiří Hoskovec
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Už jste četli článek o tom, proč bychom nemě-
li udržovat naše zahrady ve  stavu podobném 
anglickým trávníkům? Víte o  tom, že  jejich 
údržba je zbytečně časově náročná a plýtváme 
při ní velké množství vody? Kromě toho také 
včelám a  jiným živočichům ubíráme prostor 
pro život, takže o ekologičnosti posekané trá-
vy nemůže být právě řeč.

Nedostatek pastvy pro včely
Na jaře letošního roku 2019 je tomu již 49 let, 
co včelařím a během této doby pozoruji neu-
stále se  zhoršující podmínky včelí pastvy, což 
pro včelstva znamená zhoršení jejich zdravot-
ního stavu. Včely se ale tomuto efektu nemo-
hou nijak bránit, protože mizí jejich přirozené 
podmínky pro život. Žijí tak v mnohem větším 
stresu, a  všichni víme, co dokáže stres udělat 
s lidským zdravím. Zvířata jsou na tom obdob-
ně. Proč tomu tak je? Včely měly dřív od jara 
do podzimu stálou pastvu. Celou sezónu kvetly 
rostliny, ovocné stromy, keře a květiny na me-
zích, loukách, polích nebo v  lesích. Na  pase-
kách rostla spousta malin a ostružin, v lesích si 
včely nasbíraly medovici a na podzim dokvéta-
ly louky a meze. Dnes již včely stěží v přírodě 
najdou takovou rozmanitost. Ano, stále máme 
ovocné stromy, ale později, a to pouze, pokud 
počasí dovolí, následuje řepka. Pokud se v do-
letové vzdálenosti včelstva nachází les, občas 
najdou třeba nějaké ty maliny nebo medovici. 
Tím ale škála možností sběru pylu končí.

A  tak se  dějí škody, které ještě před pár lety 
nebyly myslitelné. Jakmile řepka odkvete, 
včelař vytočí většinu medu, který najde v úlu. 
Bohužel si totiž neuvědomí, že včelky nemají 
nový nektar pro to, aby se uživily a další ne-
mají kde získat. Tím ale celá patálie nekončí. 
Pokud přijde deštivé počasí, včely nemohou 
vyletět z  úlu, a  jejich stresový stav se  logicky 
zhoršuje. Nemají totiž potravu pro sebe ani 
pro krmení plodu. Po  medobraní sice kolem 
plodového tělesa nějaký ten med zůstává, to 
ale není dostatek pro to, aby včelky přežily ně-
kolik dní nebo týdnů špatného počasí. Včelstvo 
je totiž na  konci jara nejpočetnější a  má tak 
velkou spotřebu.

Pomoci může respekt k přirozenému chodu 
přírody
Já jsem prozřel nad současnou situací naše-
ho životního prostředí po  loňské zimě, kdy 
zimu nepřežila polovina našich včelstev. Nikdy 
tolik včelek neuhynulo, do  té doby se  jedna-
lo maximálně o 5 %. Po  zjištění této smutné 
skutečnosti jsem hledal informace o  tom, jak 
současnému stavu přírody pomoci. Hledám 
různé články, diskutuji situaci s  přáteli  – vče-
laři i nevčelaři a různými nadšenci do přírody. 
Při sdílení zkušeností a debatování o tom, jak 
to celé dělat jinak, jsme dospěli k závěru, že je 
třeba pomoci přírodě svým „hospodařením“. 
Nebo spíše nehospodařením.
Mnozí včelaři se  již ohleduplně k  přírodě 
a ke svým včelám chovají. Respektují přirozený 
chod přírody a snaží se, alespoň ve svém okolí, 
o  vytvoření lepších podmínek pro život včel-
stva. Vysazují keře a zakládají louky plné rost-
lin, které kvetou po celý rok. Bylo ale potřeba 
se naučit správně, tedy v  souladu s přírodou, 

ROZKVETLÁ LOUKA
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obhospodařovat i  tyto louky. Reálně to zna-
mená sekat je pouze dvakrát do roka! Ideální 
měsíce jsou květen a říjen nebo listopad.
Louka na zahradě
Osobně jsem také vyčlenil značnou část za-
hrady, kterou jsem už vloni posekal pouze 
dvakrát. Sekám lištou, nikoli sekačkou. Všiml 
jsem si totiž, že  v  trávě žije velké množství 
koníků – cvrčků, motýlů a  jiného hmyzu. Ten 
nemá při použití sekaček čas utéct a hyne tak 
v  rozsekané trávě. Tím, jak se  neustále tráva 
seká, různí živočichové, třeba motýli, nema-
jí čas se  vyvinout a  vylíhnout. A  takové léto 
bez modrásků, žluťásků a pavích oček je léto 
o dost méně barevné. Ale my je tu dnes díky 
rozkvetlé zahradě máme!

Život v rozkvetlé zahradě
Když se  vrátíte k  přirozenému životnímu 
prostředí, tedy rozkvetlé zahradě, zjistíte, 
že se změní skladba rostlin, množství, velikostí 
a druhů hmyzu, půdních organismů, hub apod. 
Některé tyto bytosti zkrátka nejsou schopné 
žít samostatně. Je potřeba jim tak umožnit ži-
vot v podmínkách, které si samy vytváří ve spo-
lupráci s ostatními živočichy a rostlinami. Loň-
ský podzim nám tak na zahradě, zcela poprvé, 
vyrostly houby jako Bedla zardělá, Klouzek 
kravský, Hnojník obecný, Hnojník inkoustový 
a Pýchavka obrovská.
Je to paráda! Moc rád se  procházím po  lou-
ce plné bílých kopretin, fi alových zvonků, 

růžových kohoutků a  vysoké trávy. Bzučí to 
tu. Žije to tu. Naše louka je krásná a užitečná! 
Včelky, které na ní nachází neustále něco pro 
sebe, jsou také spokojené. Počínaje květnem 
se  procházím každé ráno v  této louce zcela 
bos. Ten pocit je krásný a  naučil jsem se  tak 
chodit všude bos. Jsem zdravý a  otužilejší. 
A žiju s krásným pocitem, že jsem všem zvířát-
kům, nejen včelám, pomohl najít jejich domov. 
Těm, které vidíme, i  těm, které běžně nevidí-
me, protože jsou příliš malinká. Máme tu také 
hodně ptáků různých druhů – sýkorky, dlasky, 
kosy, špačky, datly, sojky, někdy i poštolky. Sa-
mozřejmě přilétají za potravou, kterou je prá-
vě hmyz. Manželka osázela plochy okolo cest 
různými květinami, které kvetou celoročně, 
od jara do podzimu. I na těch se „pase“ okolo 
žijící hmyz.
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 Knihobudka a semínkovna
V ulici K Zámkům jsme umístili první Doubrav-
čickou knihobudku a semínkovnu. Je to pros-
tor určený pro výměnu, sdílení a umístění kní-
žek, nebo semínek ze  zahrádky. Pokud máte 
nějaké přebytky ze zahrádky, klidně je umístě-
te do prostoru pod knihobudku, aby si ti, kdo 
o ně budou mít zájem mohli rostlinu vzít a za-
sadit. Knihobudka a semínkovna je již uvedená 
v  databázi http://www.knihobudka.cz/ a  také 
seminkovny.com.
Děkuju Liblické kronikářce Ivaně Havlínové 
za  inspiraci, mému manželovi za  trpělivost 
když knihobudku a  semínkovnu se  mnou 
montoval, a také že přežil, když od ledna stá-
la uprostřed obýváku a  čekala na  domalová-
ní. A také děkuji fi rmě K2L z Mukařova (sídlí 
u  kruhového objezdu), za  spojovací materiál 
zdarma a skvělé rady od prodavačů, když jsem 
řešila jak knihobudku uchytit, aby se nesvalila.
Snad knihobudka a  semínkovna ožije! Těším 
se! Markéta Holá Mišková

Louky jsou díky druhové skladbě schopné při-
způsobit se různým podmínkám. Snáší tak su-
cho, vlhko, slunce, polostín, stín a různé typy 
půd. Pokud si chcete na své zahradě také do-
přát alespoň kousek louky a potěšit sebe i její 
budoucí malé obyvatele, zkuste to! Máme pro 
vás osivo kvetoucích lučních trvalek zajímavých 
pro včelky, ale nejen pro ně. Stačí i malý kou-
sek a zahrada vám ožije před očima.

Milan Pleva

O autorovi článku:
Milan Pleva je majitelem rodinné fi rmy.
Od mládí jsou jeho koníčkem včelky, z koníč-
ka se  později stalo podnikání. Zajišťuje chod 
fi rmy, aby vše fungovalo jak má. Každý nápad 
umí realizovat. Velmi ho baví vyrábět omezené 
série různých druhů medovin a zkoušet nové 
postupy při výrobě medoviny. Když má trochu 
času, hned je u včel.

PŘÍRODA
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Mezi tradiční akce (již 15.ročník), které se ko-
nají v naší obci, můžeme zařadit i dětský karne-
val. Také letos šlo o velmi zdařilou akci, která 
zaplnila celý sál KD (konkrétně přes 80 soutě-
žících masek).
O  velmi dobrou zábavu se  postaral tzv. pan 
Hopsík (https://www.hopsik.cz/). O tom, že šlo 
o dobrý výběr animátora, svědčí i  skutečnost, 
že děti udržel v pozornosti po celou dobu akce.
Hodně se kouzlilo a tancovalo, došlo i na před-
stavení jednotlivých masek. Sešla se řada velmi 
zajímavých a  originálních kousků, nechyběli 
superhrdinové, víly, princezny, muchomůrky, 
vodníci, piráti, ale také třeba chodící příklad, 

které porota na konci karnevalu ocenila drob-
nými dárky.
Na závěr potěšila i balónková show, při které 
se všechny masky dostatečně vyřádily. Návštěv-
níci zajisté ocenili i občerstvení v podobě drob-
ných zákusků a chlebíčků. Pro děti byla připra-
vena oblíbená točená malinovka.
Za  zajištění celé akce patří veliký dík členům 
Dokolečka z. s. a také sponzorům: fi rmám Ar-
nošt a Sicar. Akci podpořila i obec Doubravčice, 
děkujeme.

Napsala Eliška Pokorná

Foto: Kateřina Fabianová

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
%(. ). #$%&

CO SE DĚLO V OBCI



24

DOUBRAVČICE V ZRCADLE DĚJIN

JAK VYPADALA
DOUBRAVČICE ROKU %*+%?
Devatenácté století chápeme jako století páry, 
technologického pokroku, hospodářského 
růstu, průmyslové a  občanské revoluce, ná-
rodního i  jazykového uvědomování a  přílivu 
obyvatelstva. Tomu všemu předcházely my-
šlenky Rakouska o zefektivnění příjmů z c. k. 
pozemkové daně. Aby státní aparát podchytil 
všechny plátce, šlechtice nevyjímaje, rozhodl 
o  trigonometrickém zaměření všech nemovi-
tostí po Čechách. Po obci chodili vojenští mě-
řiči, kteří co kousek každé parcely za pomoci 
měřičského stolu a asistentů zaměřili a  vypo-
čítali jeho výměru, přidělili mu parcelní číslo, 
zanesli ho do  operátu a  zakreslili do  polních 
map. Z těch vznikla pro obec mapa stabilního 
katastru  – první kolorované katastrální mapy 
obce, které se v mnoha obměnách a černobílé 
používají dodnes.

Při přípravách knihy o  dějinách Doubravčic 
jsem se  nevyhnul cestám do  1. oddělení Ná-
rodního archivu, kde jsem se zabýval mj. stu-
diem prachem zašpiněného v tvrdých deskách 
svázaného operátu Stabilního katastru obce 
Doubravčice z  roku 1841. Svazek německy 
předtištěných a vyplněných formulářů s výmě-
rami stavebních a pozemkových parcel v dol-
norakouských jitrech a čtverečních sázích, sou-
pisy a  jména vlastníků, podpisy odpovědných 
měřičů i  jména jednotlivých lokalit. Materiál 
o  mnoha stranách s  výpočty a  výsledky. Řekl 
jsem si, že bych se  tento materiál pokusil vy-
užít a přiblížit dnešnímu čtenáři. Celý katastr 
jsem nafotil, přepsal, provázal čísla parcel s vý-
měrami a  přepočítal na  metrickou soustavu, 
protože si dnes již téměř nikdo nevybaví, kolik 
mělo jitro a sáh (1 jitro = 5 755 m² = 1 600 čtve-
rečních sáhů; 1 čtvereční sáh (značka °□) = 
3,5967 m²). Práce hodná hodináře, ale přinesla 
ovoce, resp. informace o  tehdejších spoluob-
čanech, velikosti jejich usedlostí s  počty kusů 
pozemků a dokonce i to, zda byly jejich domy 
ze spalného materiálu nebo zděné.
Vesnice knížete Aloise Josefa z  Lichtenštejna 
ležela na  panství Černý Kostelec čili Kostelec 
nad Černými lesy a  tvořily ji roku 1841 obec 
Doubravčice a kolonie resp. místní část Maso-
jedy. Společně tyto dvě obce řídili doubravčický 
rychtář Václav Karbulka (Doubravčice, čp. 11), 
masojedský rychtář Jan Černý (Masojedy, čp. 6) 

a  konšelé Matěj Štěpánek (Masojedy, čp.  14) 
s  Janem Karbulkou (Doubravčice, čp.  3). Uží-
valo se  rychtářské razítko obce Doubravčice 
s  motivem postavy vypouštějící holubici nad 
obilným polem. Farou patřily Doubravčice 
ke kostelu sv. Jiří na Hradešíně pod faráře Voj-
těcha Knappe, místním učitelem býval ve škole 
čp. 23 Antonín Železný.
Středu historické návsi Doubravčic dominovala 
dřevěná zvonička, tzv. zouvák – na jedné stra-
ně rozštípnutý kmen do tvaru vidlice spojený 
železnou kulatinou, kde byl zavěšen zvonek 
z  poloviny 18. století (1766), jímž se  zvonilo 
klekání, umíráček doprovázející výpravu ne-
božtíka na  okraj katastru k  hradešínskému 
hřbitovu u  kostela sv. Jiří i  požární poplach. 
Na  mapě je zvonička zakreslena v  podobě 
symbolu stínovaného dřevěného kříže. Ve  vsi 
stálo 28 popisných čísel, tvořených 64 obytný-
mi a  hospodářskými budovami, z  nichž bylo 
15 zděných (karmínové barvy), ostatních 49 
bylo postaveno ze  dřeva a  došek, čili spalné-
ho materiálu (žluté barvy). Největší usedlost 
držel v obci Josef Karbulka v čp. 13 o rozloze 
41 jiter 164 čtverečních sáhů [23 ha 6 545 m²] 
v 54 kusech.

Kníže Alois Josef Lichtenštejn (1796–1858)
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Mapa stabilního katastru obce Doubravčice z roku 1841 (Jan Psota)

V Doubravčicích žilo roku 1841 celkem 15 sed-
láků: Jan Černý (čp. 1), Václav Růžička (čp. 2), 
Jan Karbulka (čp. 3), František Kroupa (čp. 5), 
Jan Žalud (čp. 8), Matěj Pačes (čp. 9), Josef Šmíd 
(čp. 10), Václav Karbulka (čp. 11), Josef Karbul-
ka (čp.  13), Matěj Stehlík (čp.  14), Václav Ši-
mek – hostinec (čp. 16), Matěj Pokorný (čp. 17), 
Jan Slánský (čp. 18), Jan Karbulka (čp. 19) a Jan 
Ehrenberger (čp. 22). Stálo tu také 9 domkařů: 
Jan Pokorný (čp. 4), Josef Škorpil (čp. 6), Matěj 
Plaček (čp. 7), Tomáš Souček (čp. 21), Kateřina 
Chroustová (čp.  24), Václav Švenha (čp.  25), 
František Braniš (čp.  26), Jan Plaček (čp.  27) 
a Tomáš Chroust (čp. 28). K obecnímu majetku 
patřily 2 nemovitosti: obecní domek – pastouš-
ka (čp. 12) a obecní domek – kovárna (čp. 15). 
K  vrchnostenskému majetku knížete Aloise 
Josefa Lichtenštejna patřily 2 nemovitosti: foř-
tovna – myslivna (čp. 20) a škola (čp. 23).
Masojedy na  tom byly tehdy velmi podobně. 
Návsi roku 1841 dominovala podle pamět-
níků košatá lípa se  zavěšeným zvonkem  – 
na  mapě znázorněna symbolem stínovaného 

kříže. Ve vsi stálo 21 popisných čísel, tvořilo je 
49 obytných a hospodářských budov (19 zdě-
ných a 30 dřevěných). V Masojedech žilo roku 
1841 celkem 10 sedláků: Václav Veselý (čp. 1), 
Prokop Lochmann (čp. 2), Václav Šesták (čp. 3), 
Josef Jícha (čp. 4), Jan Černý (čp. 6), Jan Benák 
(čp. 7), Jakub Pospíšil – hostinec (čp. 8), Václav 
Horký (čp. 9), Josef Jícha (čp. 10) a Matěj Ště-
pánek (čp. 14). Ve vsi stálo také 10 domkařů: 

Neznámý roubený špýchárek v Doubravčicích v roce 
1955 (Podlipanské muzeum v Českém Brodě)
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Václav Pospíšil (čp. 5), Václav Brychta (čp. 12), 
Václav Plachý (čp. 13) Václav Ponocný (čp. 15), 
Josef Černý (čp. 16), Jan Hrdlička (čp. 17), To-
máš Forst (čp.  18), Josef Stárek (čp.  19), Jo-
sef Živanský (čp.  20) a  Martin Zima (čp.  21). 
K  obecnímu majetku patřil: obecní domek – 
pastouška (čp.  11). Největší usedlost v  Maso-
jedech patřila Prokopovi Lochmannovi, který 
držel 43 jiter 1 125 čtv. sáhů pozemků [25 ha 
1 511 m²] ve 25 kusech.
Doubravčice s  Masojedy měly podle výsledků 
měření ke  20. dubnu 1842 a  mém přepočtu 
celkem:
• 643 jiter 322 čtv. sáhů
 370 ha 1 623 m² polí
• 92 jiter 1 203 čtv. sáhů
  55 ha 3 787 m² luk
• 17 jiter 937 čtv. Sáhů
 10 ha 1 205 m² zahrad
• 82 jiter 776 čtv. sáhů
 47 ha 4 701 m² pastvin
• 1 024 jiter 411 čtv. sáhů
 589 ha 4 598 m² lesů
• 40 jiter 1 134 čtv. sáhů
 23 ha 4 279 m² neproduktivní půdy
• 5 jiter 1 369 čtv. sáhů
 3 ha 3 699 m² zastavěné plochy.

Katastrální plocha celé vesnice tak tvořila 
1 906 jiter 1 352 čtverečních sáhů [10 km 97 ha 
3 893 m²]. Největší podíl pozemků patřil černo-
kosteleckému panství – 1 036 jiter 5 čtv. sáhů 
[596 ha 2 198 m²] v 36 ks. Obec Doubravčice 
držela – 93 jiter 645 čtv. sáhů [53 ha 7 535 m²] 
obecních pozemků v 67 ks a kolonie Masojedy 
držela – 27 jiter 515 čtv. sáhů [15 ha 7 237 m²] 
obecních pozemků ve 27 ks.

Jan Psota

Úvodní list Indikační skizzi obce Doubravčice z roku 
1841 (NA Praha)

Neznámá roubenka v Doubravčicích v roce 1955 (Podlipanské muzeum v Českém Brodě)
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Vážení a  milí čtenáři. Přípravy nové knihy 
o  Doubravčicích se  chýlí pomalu ale jistě ke 
konci a  během léta bude naše grafi čka Mar-
kéta sázet jednotlivé oddíly a kapitoly. Kniha, 
kterou jsem začal psát v  roce 2017, bude po-
pisovat osídlení, středověk, novověk, zaniklá 
místa, památky, přírodu, lesy, pověsti z  obce 
a  okolí, rodáky a  významné osobnosti, díla 
spojená s  obcí, spolky a  v  neposlední řadě 
se  její součástí stane také topografi e domů, 
která zmapuje dějiny a  posloupnost jednotli-

vých držitelů domů od čp. 1–69, a  to od nej-
starších prameny doložitelných dob od 17. sto-
letí až po 20. století (tj. 1607–1921). Pokud vše 
zvládneme zapracovat, v  září  2019 by mohla 
kniha přijít na svět mezi zvídavé čtenáře – mezi 
vás.
Obracím se na vás doubravčičtí – zřejmě se již 
nikdy taková příležitost nebude opakovat  – 
a  nabízím poslední možnost, jak se  zapojit 
do  příprav knihy. Hledám pro knihu jakéko-
liv „historické“ fotografi e domů, dvorů, sto-
dol nebo částí obce. Prosíme každého z  vás, 
abyste prošli svá rodinná alba, půdy a krabice 

s  fotografi emi nebo své knihovny a  podívali 
se po fotografi ích, kde by mohly být zachyce-
ny doubravčické domy, škola, hostince, kovár-
na nebo selské usedlosti, roubenky i obyčejné 
domky.
Pokud takovou fotografi i nebo soubor foto-
grafi í najdete, byť by zobrazoval i dům souseda 
nebo vaší ulici, kontaktujte mě prosím na emai-
lu: info.drobnepamatky@email.cz, nebo tele-
fonu: 777 170 843. Jsem schopen po domluvě 
zajet se skenerem do Doubravčic a vaše snímky 
mohu naskenovat u vás tak, aniž bych si je mu-
sel odvážet. Obratem nabízím každému, kdo 
takové snímky do chystané knihy nabídne a bu-
dou vybrány, uvedení jméno toho, kdo snímek 
poskytl do popisky k fotografi i a do tiráže kni-
hy na čestné místo mezi další spolupracovníky.

Pozor, pozor! Výzva končí 31.  7.  2019, kdy 
knihu defi nitivně uzavírám a  po  tomto datu 
již nebude možné vkládat jakýkoliv snímek. 
Zapátrejte prosím, prohledejte rodinná alba 
a archivy. Zapojte se do přípravy, přiložte ruku 
k  dílu, pokud můžete. Nenechávejte foto-
grafi e v  tmách krabice, když mohou hovořit 
a  dokreslit dějiny domů a  život obce. Pozor! 
Během čtvrtka 18. 7. a čtvrtka 25. 7. 2019 bude 
probíhat v Doubravčicích fotografování domů 
s popisnými čísly čp. 1–69 pro chystanou knihu.

Jan Psota, spisovatel

Hledáme staré fotografie dom1
aneb výzva všem obyvatel1m, soused1m a rezident1m

DOUBRAVČICE V ZRCADLE DĚJIN
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Dokolečka
Zdravíme Vás na začátku léta a přejeme Vám 
za Dokolečka krásné prázdniny nebo alespoň 
dovolenou, kde si dostatečně odpočinete.
Přinášíme Vám také krátké zpravodajství z na-
šeho spolku:
Od minulého čísla Zpravodaje uspořádalo Do-
kolečka z. s. dvě akce pro veřejnost:
• 9.3. Maškarní bál (viz samostatný příspěvek 

tohoto Zpravodaje)
• 2.6. Dětský den
První červnovou neděli se na fotbalovém hřišti 
konal již 12. ročník této akce pro rodiny s dět-
mi. Zúčastnilo se  jí kolem 70 soutěžících dětí 
a  vypadalo to, že  si ji opravdu všichni, včet-
ně doprovázejících rodičů, užívali. Letos jsme 
připravili stanoviště s  tématem Cesta kolem 
světa: Děti si vyzkoušely střelbu z luku jako se-
veroameričtí Indiáni, zacházet s hůlkami jako 
Japonci, přelézt Himálaje, skákat jako klokani 
v  Austrálii a  další soutěžní úkoly. Za  splnění 
získaly razítka do soutěžní kartičky a pro kaž-
dého pak byla připravena malá odměna a tra-
diční limča s párkem v rohlíku.
Děkujeme: Hasičům z Doubku, kteří na závěr 
osvěžili vyprahlé soutěžící a  postarali se  také 
o  jednu ze  soutěží. Dále tradičně děkujeme 
děvčatům z hospůdky, která neúnavně rozdá-
vala občerstvení, panu starostovi za  zajištění 
dobrůtek a limonády, TJ sokol za půjčení hřiš-
tě, a v neposlední řadě všem, kdo stáli u stano-
višť, a díky nimž by to celé nebylo.

napsala Jana Burešová, foto Linda Pačesová

Dokolečka pomohlo také s  organizací Histo-
rické procházky na  hrad Šember, konkrétně 
s částí aktivit pro děti, kde na ně na závěr čekal 
poklad.
V komunitní škole proběhl koncem dubna zá-
pis a  od  září bylo přijato 8 nových školáčků. 
Škola má naplněnou kapacitu. Už v roce 2018 
požádalo Dokolečka o dotaci v programu IROP 

na rekonstrukci budovy a tím i rozšíření kapa-
city. Zatím prochází žádost hodnotícím proce-
sem, na výsledek tedy stále čekáme.
Dne 22.6. byla v areálu školy uspořádána Za-
hradní slavnost u příležitosti ukončení školní-
ho roku. Děti byly pasovány do dalších ročníků, 
samy si připravily malé vystoupení a představi-
ly rodičům svůj závěrečný projekt Moje knížka. 
Po hodování, povídání a grilování, mohly děti 
ve škole i přespat bez rodičů. Některé naláka-
la dokonce možnost spát venku pod širákem. 
Bylo to moc prima a po prázdninách se těšíme 
zase na viděnou se stávajícími i novými školáky.
PROJEKT DOKOLEČKA – DĚTSKÝ KLUB je fi -
nancován z ESF – OPZ

CENTRUM 
PRO RODINU
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INFORMACE

HERNIČKA
Hernička pro nejmenší děti hledá maminku, 
která by se  chtěla podílet na vedení této ak-
tivity.
Hernička v obci funguje již několikátým rokem, 
již druhou sezónu funguje zpravidla jednou 
týdně ráno, či dopoledne na  adrese Sluneč-

ná 72 a je otevřena všem maminkám s malými 
dětmi od  půl roku do  cca 5 let. Za  symbolic-
ké vstupné 20 Kč/rodina si děti mohou pohrát 
jak s  hračkami, tak s  kamarády, podílet se 

na hudebním, nebo výtvarném tvoření, které 
bývá vždy sezónně laděné. Maminky se  mo-
hou poznat, sdílet své zkušenosti, ale i  sa-
mostatně tvořit. Materiál pro různé výtvarné 
techniky je k dispozici, termíny herniček, přes-
ný čas a  témata se  vždy domlouvají tak, aby 
vyhovovaly všem maminkám, které herničku 
pravidelně navštěvují, a jsou předem oznamo-
vány na FB Události v Doubravčicích. Aktivně 
zapojovat se nikdo nemusí, jde o to se sezná-
mit, zvykat nejmenší děti na kamarády a po-
povídat si. Bohužel letošní jarní sezóna byla 
poznamenána velkou nemocností a  vzhle-
dem k  tomu, že  letos není žádná maminka, 
která by mne zastoupila a  herničky se  ujala 
jako náhradnice, hodně letošních sejití bylo 
zrušeno. Pokud se najde někdo, kdo by chtěl 
vedení herničky v příštím školním roce posílit, 
prosím, neváhejte mne kontaktovat na  adre-
se mistostarosta@doubravcice.cz, nebo pro-
střednictvím FB. Uvítáme také nové maminky, 
které v herničce nikdy nebyly. Víme, že jich je 
v  Doubravčicích hodně a  často třeba nevědí, 
jak to u nás chodí a připojit se zdráhají – proto 
je tímto zveme. Můžete se  zastavit třeba jen 
občas, nebo na chvíli…
Letošní školní rok tedy uzavíráme, všem ná-
vštěvníkům, ať nárazovým, nebo pravidelným 
děkujeme za  účast. Dokolečka z. s, který je 
provozovatelem herničky, děkujeme za  mož-
nost takto se takto setkávat a majitelce domu, 
ve  kterém hernička sídlí, děkujeme za  laska-
vost a ochotu.

Kristýna Holubová

• máme téměř za sebou 2. monitorovací 
období

• klub v současné době využívá cca 17 rodičů, 
kteří splňují požadavky podpořených osob.

• v průměru klub navštěvuje 15 dětí denně, 
celkem se zde vystřídá kolem 22 dětí.

• přes prázdniny bude klub uzavřen, ale důle-
žitá informace pro zájemce:

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KLUBU SE 
KONAJÍ 3.–5. 9 .2019 OD 14 DO 16 HOD.

Je možné přijít, zjistit podrobnější informace 
a  případně do  odpoledního klubu přihlásit 
své dítě, které plní povinnou školní docházku. 
Podmínkou přijetí je navázanost obou rodičů 
na  trh práce (zaměstnání, OSVČ, Úřad práce, 
studium, ...).
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Potraviny Doubravčice
• základní sortiment potravin a drogerie

• chlazené a mražené zboží

• alko a nealko nápoje

• čerstvé pečivo, pomazánky, chlebíčky, 
uzeniny

• noviny, časopisy, pohlednice, pamětní 
mince a brožury obce

• objednávky studené kuchyně (chlebíčky, 
jednohubky, obložené mísy)

• výroba dárkových košů

• prodej propan-butanových lahví

• individuální objednávky zboží (24 hodin)

• pro potřebné nákup po telefonu a rozvoz 
v obci zdarma

• výdejní místo Doubravčického Zpravodaje

• zapůjčení pivních setů a výčepního 
zařízení

OTEVÍRACÍ DOBA:  po–pá 6–12 hodin
so 7–12 hodin

Provozovatel: Monika Prknová,
tel.: 777 328 823

Vychází 3x ročně, vydavá obec Doubravčice, www.doubravcice.cz. Ev. č. MK ČR E 18702, IČ 00235369
Náklad 600 ks, zdarma. Kontakt: info@doubravcice.cz

Výdejní místa: OÚ Doubravčice, Hospoda, Cukrárna U Bártů, Potraviny
Redakce: Miloš Lešikar • Sazba: ’MACK’studio • Tisk: Tiskárna Kaliba spol. s r. o.

Příští OZ č. 43 vyjde v listopadu – uzávěrka 10. 10. 2019 (OZ pro období listopad–únor)

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: info@doubravcice.cz; OÚ Doubravčice, Obecní 94

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 - 1 440,– 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 pau-
šální částkou 100,– Kč za zpracování. Případně lze domluvit další grafi cké práce za zvýhodněných podmínek. 
Tyto ceny jsou platné od 15. 6. 2012.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ 
PRO DOSPĚLÉ
ORDINACE DOUBRAVČICE
DOUBRAVČICE, NEBESKÁ 292
(budova Centra Péče Doubrava – 
samostatný vchod)
tel. 775 404 185
zdravotní sestra M. Vávrová
web: https://lekardoubravcice.webnode.cz

Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku 
(článek, fejeton, povídka, úvaha, báseň, 
podnět, oznámení, pozvánka, gratulace, 
vzpomínka, reportáž, fotografi e apod.), 

zašlete jej na e-mailovou adresu: 
info@doubravcice.cz, adresu OÚ: 

Obecní 94, 282 01 Doubravčice, odevzdejte 
v kanceláři OÚ, či v Potravinách vždy 

v souladu s příslušným datem uzávěrky 
relevantního čísla Doubravčického 

zpravodaje. Děkujeme!
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Tomáš Rychta - Štíhlice

tel.: 604 414 916

� Dovoz vody
� Odvoz odpadních vod

(jímky / fekál)

� Čištění čerpacích 
(odpadních) jímek
� Tlakové čištění 

kanalizace recyklačním 
voooooooooooooooozzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmm  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Pavel Kouřimský
Doubravčice

K Jízdárně 289

tel. 608 713 164

 STROJNÍ ČIŠTĚNÍ 
KANALIZACE

 SVÁŘENÍ 
PLAMENEM

VODA - PLYN  
- TOPENÍ -  

KANALIZACE

VENKOVNÍ ZÁBAVA
24. 8. 2019 od 19 hod před KD Doubravčice

K poslechu a tanci hrají Holokrci, vstupné 50 Kč
Pořádá spolek přátel venkovní zábavy
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AUTOSERVIS & STAVEBNÍ PRÁCE

Prodej PNEU

 

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


