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Slovo úvodem...

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKÚ
A ZAHRADNÍ SLAVNOST

V MŠ DOUBRAVKA

K+V NA ZÁMKÁCH

Špalír rodičů a dětí se loučí
s předškoláky

Zahradu MŠ ozdobilo ručně
vyrobené indiánské týpí

V tomto čísle to bude pravděpodobně naposledy, kdy budu zmiňovat realizaci stavby kanalizace a vodovodu na Zámkách. Přiznám se, že
se spuštěním obou řadů mi spadne zatraceně
velký kámen ze srdce a ze skříně zmizí nejstarší
kostlivec . Při čtení těchto řádků sice nebude
po kolaudaci, ale bude hotová veškerá stavební část a pravděpodobně se budou instalovat

O skvělé pohoštění se již
tradične postaral starosta
se svými pomocníky

techniku a občas nemyslící majitelé aut, kteří
neměli problém občas zatarasit jedinou průjezdnou komunikaci. Oproti tomu bych rád vyzdvihl nadšení některých z Vás, kteří naprosto
skvěle reagovali na okamžité potřeby stavby
a snažili se pomoc a usnadnit práci všem zúčastněným. Děkuji tedy všem, kteří usnadňovali
průběh stavby a omlouvám se všem, kteří se cítili být stavbou jakkoliv omezováni. Snad bude
toto dokončené dílo především ku prospěchu
vašemu a nebude důvodem pro handrkování
toho, co bylo, než se začalo... Díky.

MŠ DOUBRAVKA – DOSTAVBA TŘETÍ
TŘÍDY

Pasování předškoláků letos proběhlo
v indiánském duchu

Výstavba K+V Na Zámkách je velmi
náročná kvůli nečekaným okolonostem v průběhu stavby

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

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

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

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

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

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

ZEPTEJTE SE NA CENU VAŠÍ NEMOVITOSTI

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

vodoměry a průběžně podepisovat smlouvy na
stočné a vodné. Shrnu-li několika větami průběh stavby, musím konstatovat, že toto byla
zatím nejnáročnější stavba za mé působení
v úřadu. Tím mám na mysli především výkyvy
počasí a nečekané okolnosti v průběhu stavby.
Když nebylo bláto po kolena, tak se zase jenom
prášilo, páteřní komunikace se díky spodním
vodám zase musela odvodnit, což si vyžádalo
navíc z rozpočtu retenční jámu. Překvapením
pro většinu z nás (hlavně pro bagristu) byly ledabyle v zemi položené el. přípojky, bez jakéhokoliv zakreslení, ošizené podezdívky plotů,
které se nakláněly už při pohledu na těžkou

…„Tak snad už naposledy“ - říkal jsem si, když
se vyhlásilo a i uzavřelo třetí výběrové řízení na
dostavbu naší školky. Omyl. Těsně před prázdninami nám bylo opět doporučeno, abychom buď
vyhlásili nové výběrové řízení, nebo že hrozí
korekce 25% z přiznané dotace. Připadá mi to
jako boj s větrnými mlýny. Na jednu stranu po
nás osoby mající na starosti příslušný dotační
fond „šlapou“, aby byl dodržen zákon o zadávání veřejných zakázek, na druhou stranu nám
neustále doporučují něco, co s termíny a podmínkami nemá nic společného. Vlastně takový
alibismus, co kdyby se náhodou někdo odvolal
proti rozhodnutí a muselo se to řešit někde
jinde. Příšerné. Takovou byrokracii a alibismus
jsem za těch pár let nezažil na žádném jiném
fondu! Úplně se děsím, jak dopadne soutěž
na chodníky, která by měla být financována ze
stejného fondu. Jestli se tedy nestane nic závažnějšího, než to, co proběhlo a co je nyní snad už
vyjasněno, začínáme v červenci stavět! Všem,
kdo na dokončení čekají, ale mohu již nyní
s jistotou sdělit, že třída nebude určitě otevřena dříve, než v září 2018…

Spousta rodičů netrpělivě čeká na
dostavbu třetí třídy MŠ Doubravka
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VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

KOMUNIKACE

VRTY

Se čtením tohoto čísla bude už pravděpodobně hotová rekonstrukce požární nádrže v ulici
K Zámkům. Jelikož bude toto číslo v době úprav
nádrže v tiskárně, rád bych poděkoval všem, kdo
se na obnově podíleli. Nebudu tady teď slibovat,
že se hned v zápětí pustíme i do další (zatím nevím, kolik to bude stát), ale jisto jistě nenecháme
nádrž na návsi zahálet v současném stavu moc
dlouho. Další, co se váže k tomuto odstavci, je
minule avizovaná adopce zeleně. Podle všech informací, které jsem obdržel, zareagoval na tuto
výzvu pouze jeden člověk. Samozřejmě nenutíme nikoho, aby za každou cenu běžel a někde
vysazoval alej, ale bylo by milé, alespoň přijít s návrhem, kde by se co mohlo vysadit, upravit apod.,
a my se už o to postaráme.

Tak jak se v době přípravy tohoto čísla připravuje rekonstrukce požární nádrže, čeká vlastníky
nemovitostí v ulice Ve Svahu oprava příjezdové
komunikace až na úroveň točny před ČOV. Doufám i v tomto případě, že se dílo podaří a děkuji
opětovně všem, kteří v této souvislosti neváhají
přidat ruce k dílu a omlouvám se zpětně všem za
případná omezení v dopravě. Další nová komunikace (z velké části) je v ulici Na Zámkách. Zde
jsme se dočkali nového povrchu především díky
výstavbě kanalizace a vodovodu a z části malého
developerského projektu. Snad bude nová a širší
komunikace v této oblasti kvitována coby posun
úrovně místních komunikací a nebude středem
pozornosti pro nesmyslné počínání HTP řidičů
k dokazování si osobních nedostatků prostřednictvím svých aut ! V souvislosti s komunikacemi je
dobré dále zmínit, že máme hotový pasport všech
komunikací v obci, který je k dispozici i na odkazu webu CLEERIO. V současné době se finalizuje i
pasport veřejného osvětlení a dopravního značení. Tento druhý pasport (po jeho schválení) výrazně zredukuje počet dopravních značek (hlavně
svislých) a zaměří se na psychologicky užitečnější
značení - vodorovné. V tomto případě je navrženo i několik zpomalovacích polštářů především
na nových komunikacích. Postupně se chceme samozřejmě začít věnovat i rekonstrukcím nových
povrchů, ale díky absenci K+V přípojek k některým parcelám, se nám výběr ulic zúžil prozatím
do jedné, a tou je ulice Kolmá. Ta by měla být
současně s ulicí Třešňovou (která je již vyprojektovaná) další, kam soustředíme svoji investiční pozornost a zařadíme ji do plánu obnovy. Poslední
větou je informace o instalaci kamerového systému na hlavní křižovatce Na Návsi vedle kapličky,
která by kromě pořádku v dopravě měla mapovat
především pohyb vozidel přijíždějících ze všech
směrů a to z / do Úval, Mukařova a Č. Brodu. Po
dohodě s KSÚS a odborem dopravy, bude dočasně využívána k monitorování průjezdu nákladní
dopravy. Po vyhodnocení by mělo být výstupem
omezení dopravy směr Úvaly na 12 t.

Hurááá, máme vodu! Tedy zatím jen v zemi.
Po vyvrtání zkušebních vrtů máme k dispozici předběžné čerpací zkoušky, které mluví
o 100 m3 za 24h. V číslech je to sice jednou tolik,
co lidé z obce spotřebují, ale určitě to nebude
signálem pro nesmyslné plýtvání. V nejbližších
dnech nás čeká vzorkování, které určí nákladnost případné úpravny a následně cenu, za
kterou bude kubík vody vlastně před předáním
do vodojemu pořízen! Opět chci pouze připomenout, že i když je (bude) voda naše, určitě
není a nebude zadarmo! (Stačí vzpomenout
náklady na její získání a následnou úpravu).
Všichni také jistě máme v živé paměti nedostatečnou kapacitu zásob VODOSU, která mluví
zcela jasně. Můžeme „kopat nožičkama“, vy-

Průběh rekonstrukce požární
nádrže v ulici K Zámkům

CHODNÍKY
Chodník bude! Pustit se do jeho výstavby plánujeme hned na přelomu srpna a září. Doufám, že
teď moc nepředbíhám, protože nás ještě čeká výběrové řízení které bylo právě spuštěno, a které
bude jistě v hledáčku různých požadavků IROPu!
Tak pokud nám fond nedoporučí jako stavebníka
někoho, kdo třeba podniká v živočišné, nebo rostlinné výrobě, dočkáme se chodníků skoro v celé
Mukařovské ulici ještě letos. S tím samozřejmě
(a to jen připomínám) se dočkáme i nových autobusových zastávek a zklidňujících prvků v dopravě
v podobě středových ostrůvků. Jen doplním, že
pokud krajský úřad dodrží svoji vizi v podobě součinnosti s obcemi při výstavbách liniových staveb,
můžeme se v nejbližších letech dočkat i rekonstrukce povrchů hlavní komunikace. Poslední
ulicí, která si o chodník ještě říká, je ulice Úvalská.
Vzhledem k plánované výstavbě, která se na jejím
konci a v návaznosti na ní chystá, to bude jeden
z úkolů v nejbližší době. Už teď je nám ale jasné,
že první, co bude třeba řešit, je výkup přilehlých
pozemků, nebo alespoň dohoda s majiteli přilehlých nemovitostí, aby bylo kam vlastně chodník
umístit! O tom, ale zase až v dalších číslech…
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Výstavba nové komunikace
u malého developerského projektu v ulici Na Zámkách

Vyvrtání zkušebních
vrtů potvrdilo vydatný
zdroj vody.

chcete. Bez ohledu na to, že je někde vyvrácené
vedení a oprava potrvá celý den! (V době nedávné to byly cca čtyři dny?).

TECHNICKÉ SLUŽBY
V případě našich TS se kromě problémů s dodávkou vody stalo nově jen několik málo věcí. Řady
TS se rozšířily o dalšího zaměstnance Zdeňka, o
kterém s odstupem času můžu říct, že byl zatraceně dobrou volbou - stejně jako v případě Luboše. Díky vám, pánové, za vaší samostatnost,
pracovitost a uvažování při práci. Díky! Další,
co se mohlo v tomto čísle zmínit, by byl výsledek žádosti o dotaci na nakládací techniku pro
likvidaci zeleně, který se posunul celkem již třikrát - a to prý vzhledem k převisu žádostí. Nový
a zatím poslední termín k vyjádření se z fondu
byl stanoven na polovinu července. Uvidíme
tedy o prázdninách, zda přibude do našeho
technického zázemí další pomocník, jako tomu
bylo teď na jaře v souvislosti s údržbou fotbalového hřiště (o tom jinde). Poslední, co je třeba
zmínit, je rozběhlá příprava k žádosti o spolufinancování sběrného dvora. V současné době
máme zatím studii navrženou v našem areálu
a uděláme vše proto, abychom na podzim mohli zažádat.

TJ SOKOL DOUBRAVČICE

hrožovat udáváním na fondech, nebo mávat
podepsanou smlouvou, ale jestliže voda není,
nepomůže nám vůbec nic. Vím a zcela upřímně
si uvědomuji, jaké to je, když neteče voda, ale
není možné nás pranýřovat za opatření, která
vyžadují okamžité řešení a kde není prostor na
plnohodnotné varování či upozornění! Myslím
si, že situace, která trvala vždy jen několik málo
dní a neodstavila nikoho z Vás od vody na déle
než dvanáct hodin, se dala zvládnout i bez nesmyslných obviňování a urážek. A jestli někoho
popuzují tři vykřičníky na konci věty o úspoře
vody, pak to není z jejího nedostatku, nebo
omezení, ale jen z pouhého osobního uvažování v dané věci! Proto se všem několika málo
občanům, kteří byly díky této situaci na „hranici mezi životem a smrtí“ ze srdce omlouvám
a hrozně rád bych Vám slíbil, že už se to v životě
nestane. Samozřejmě, že podpis na smlouvě je
nadevše. I nad vyšší mocí!:-) Jen by mě zajímalo,
zda při každém déle trvajícím výpadku el. energie bombardujete svého dodavatele argumenty o placených zálohách, a že ten proud prostě

V případě našeho místního sportovního zázemí můžu dnes potvrdit, že byla naplněna avizovaná dohoda se sdružením TJ SOKOL, která
se hned projevila v rozjetí přípravných prací
v rekonstrukci celého areálu. V současné době
se připravují studie návrhů, které řeší celý stavební objekt a o kterém budeme nejspíš v součinnosti s členy sdružení rozhodovat o prázdninách tak, abychom byli v nejbližší době schopni
zažádat o nějakou korunu k spolufinancování. Předběžně máme podepsanou Příkazní
smlouvu na zajištění této dotace a vyčkává se
na vyhlášení výzvy, která se díky personálním
změnám na MŠMT zdála býti chvílemi i nejistou. Další co místní fandové mohli v souvislosti s areálem zaznamenat, je obměna údržbové
techniky, kterou pro tento případ pořídili TS.
Netvrdím, že traktůrek byl pořízen pouze pro
potřebu hřiště, protože až s touto sečnou plochou se vyplatilo jeho pořízení a zelenožlutého
krasavce je možné vídat jak při údržbě školky,
tak například zeleně před Kulturním domem.

VZPOMÍNKA…
Posledním odstavcem bych rád vzpomenul na
hodně dobrého kamaráda některých z nás, Míru
Holce, který by se letos dožil 40ti let. Chybíš tu…
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ŽIVOT V OBCI

VÝVĚSKA
ŽÁDÁME UŽIVATELE
KONTEJNERŮ O OHLEDUPLNOST
A UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU

Připomínáme vyhlášku, která zakazuje
pálení suchých rostlinných materiálů. Kouř
obtěžuje vaše sousedy.
Běžných táboráku a grilování se tento
zákaz pochopitelně netýká.

OMEZENÍ DODÁVKY
VODY
- ÚSPORNÉ OPATŘE
NÍ

Z důvodu vysoké spotře
by vody oznamujeme
občanům, že je dodávk
a vody ze strany dodava
tele VODOS KOLÍN s.r.o.
přerušena až do odvolá
ní.
Voda bude s okamžitou
platností zavírána v dob
ě
od 21:00 do 7:00 do OD
VOLÁNÍ.
Žádáme občany, aby
nepoužívali vodu na zal
évání či dopouštění ba
zénů, mytí aut apod.
z důvodu jejího nedosta
tku a zároveň, aby po
užívali vodu ROZUMNĚ
A POUZE PRO OSOB
NÍ
SPOTŘEBU. ZPŮSOB
ENÉ KOMPLIKACE
NÁS MRZÍ A DĚKUJE
ME ZA POCHOPENÍ.
Zároveň opět upozorňujem
e na možnost využití ust.
§ 109
odst. 1 zákona č. 254/2001
Sb., vodní zákon, ze strany
vodoprávního úřadu, kdy
vyžaduje-li to veřejný záje
m, zejména je-li přechodný ned
ostatek vody nebo je-li ohr
oženo
zásobování obyvatelstva vod
ou, může vodoprávní úřad
rozhodnutím nebo opatřen
ím obecné povahy bez náh
rady
upravit na dobu nezbytně
nutnou povolená nakládá
ní
s vodami, popřípadě tato
nakládání omezit nebo i zak
ázat.

 Vhazujte odpad pro který jsou
kontejnery určeny.
r
 V případě, že by byl nějaký kontejne
í
ležíc
ě
voln
d
odpa
plný, nenechávejte
u
kolem a odpad si odneste zpět s sebo

V poslední době se vlastníkům orné půdy ozývají
různé společnosti s nabídkou odkupu.

POKUD POTŘEBUJETE POZEMKY
ODPRODAT za cenu, která vám byla nabídnuta,
zkontaktujte nejdříve obec. Je lepší, když majetek
zůstane v obci, než aby s ním spekulovali jiní.

KAPELA

POHODA

BUDE HRÁT
K POSLECHU I TANCI
V SOBOTU
5.8.2017

pořádá Obec Doubravčice
a Hospoda Doubravčice
Více info zveřejníme na
webových stranách obce
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

Dokolečka komunitní centrum uspořádalo v sobotu 11. 3. 2017 tradiční dětský maškarní bál.
Děti i rodiče si užili odpoledne plné tance, her,
soutěží a i balónkovou show.

(PO)MASOPUSTNÍ VESELICE

kojeni po příjemně prožitém odpoledni. Děkujeme Kristýně Žákovcové za jeho organizaci i ve
vysokém stupni těhotenství!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA FARMĚ KLÍDEK

V sobotu 25. 3. 2017 obcí prošel (Po)masopustní průvod. Na pojízdném voze maskám a i kolemjdoucím zahrála kapela Altom. Od 20. hod.
zábava pokračovala v hospodě. Některé masky
byly velmi vydařené! Starosta v převleku za
skřeta-kominíka neměl chybu. Průvod doprovodili jezdci na koních. Na tradičních zastávkách
starousedlíci průvod pohostili a odměnou jim za
to byly masopustní písničky.

V pátek 28.4. 2017 proběhl na farmě Klídek den
otevřených dveří. Účast byla veliká, návštěvníci si
mohli zajezdit na koních. Jako třešnička na dortu
byla návštěva mistra Karla Gotta, který dorazil
v pozdních odpoledních hodinách.
klaci
Jak děti nabádají dospělé k recy

PROSÍME MAJITELE PSŮ NA
DOHLED NAD JEJICH MILÁČK
Y
Odkazujeme na vyhlášku, která
upravuje pohyb psů volně po obci
.
Volný pohyb psů v zastavěné část
i
obce není povolen

CNKA
RO
R KU
FO

Co se dělo v obci...

. 2017
V sobotu 2.9
Pořádá:
ubravčice
Hospoda Do

Poznali byste vedení obce ?

JARNÍ ÚKLID OBCE

Jarní úklid, který se konal 1. 4. obci
prospěl, dobrovolníci uklidili spousty
odpadků po nepořádnících. Odměnou jim byla byla uklizená obec, pivo,
limo a klobása zdarma .

SOUSEDSKÝ VELIKONOČNÍ
JARMARK

SLET A PÁLENÍ
ČARODĚJNIC

Mezi vodojemem a cukrárnou
U Bártů proběhlo 30.4. pálení čarodějnic. Dobrovolníci postavili dvě vatry, jednu velkou, druhou menší. Velké ohně, pohoštění a i pěkné počasí
přilákalo spoustu krásných čarodějnic
a i dalších návštěvníků.

V neděli 2. 4. na návsi a v kulturním domě
proběhl sousedský velikonoční jarmark. Účast
byla veliká, návštěvníci si mohli prohlédnout
a zakoupit nejrůznější kulinářské a řemeslné
výrobky a zúčastnit se tvořivých dílen. Jarmark
se velmi vydařil a všichni odcházeli domů spo-

HOLOKRCI V KD

V sobotu 17.6. od 20.00 k tanci a poslechu zahrála kapela Holokrci. Bohužel účast byla malá,
asi i z důvodu malé propagace. Kapela hrála
skvěle.
-red-
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ROZHOVOR

ROZHOVOR

Rick McCallum

O NATÁČENÍ V ÚDOLÍ ŘEKY
ŠEMBERY A I TROCHU VÍCE
VÍCE NEŽ PŘED ROKEM U SKAUTSKÉ LOUKY V ÚDOLÍ ŘEKY ŠEMBERY VYROSTLY FILMOVÉ KULISY STŘEDOVĚKÉ VESNICE LOCKERLY. ÚSPĚŠNÝ PRODUCENT HOLLYWOODSKÝCH FILMŮ RICK McCALLUM, ZAKLADATEL PRODUKČNÍ SPOLEČNOSTI FILM UNITED, KTERÁ SERIÁL BRITANNIA PRODUKUJE, ODPOVĚDĚL NA ZVÍDAVÉ OTÁZKY, SE
KTERÝMI PŘIŠLI NEJENOM ČLENOVÉ FACEBOOKU „UDÁLOSTI V DOUBRAVČICÍCH“.
Rick McCallum, R2-D2 a George
Lucas a při natáčení Hvězdných
válek v Tunisu

Muž, který má za sebou spolupráci s množstvím
režisérů slavných jmen, produkoval například
s Georgem Lucasem Hvězdné války: Epizoda
I, II, III, nebo Kroniky mladého Indiana Jonese
a s Antonym Hamingwayem pak například snímek Red Tails, si udělal čas na Doubravčický
zpravodaj. Ještě teď tomu nemohu uvěřit .
PROČ JSTE PRO NATÁČENÍ BRITANNIE VYBRALI ČESKOU REPUBLIKU A JAK JSTE OBJEVILI LOKACI PRO KELTSKOU VESNIČKU LOCKERLY U ŘÍČKY ŠEMBERY?
Česká republika nabízí zahraničním štábům
jedinečné spojení lákavých a neuvěřitelně
variabilních lokací s profesionálním a zkušeným domácím štábem. Neméně zajímavé
jsou pro velké filmové i televizní produkce
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také filmové pobídky Státního
fondu kinematografie.
Doubravčice a místo kolem Šembery objevil náš lokační manažer
a nás zaujalo zejména nádhernou
neposkvrněnou přírodou. Zároveň
nám Šembera vyhovovala pro zamýšlenou podobu vesnice - louka
u cesty poskytovala dostatek místa
pro umístění hospodářských zvířat
a říčka v lese zase vytvářela přirozený předěl a řadu možností pro
stavbu například mostu, mlýnského
kola a dalších prvků dekorace.
NATÁČECÍ MÍSTO SE STALO OBLÍBENÝM CÍLEM PROCHÁZEK
MÍSTNÍCH OBYVATEL A CHATAŘŮ
A URČITĚ BYCHOM SE RÁDI PODÍVALI NA ZNÁMÁ MÍSTA VE FILMU,
KDY A KDE BUDE BUDE MOŽNÉ
SERIÁL BRITTANIA SHLÉDNOUT?
Plánovaná premiéra seriálu je začátkem roku 2018 na stanicích Sky a přes internet prostřednictvím Amazonu.

postavami seriálu jsou římský generál Aulus,
keltská princezna Kerra a šílený druid Divis.
PŘÍBĚH BRITTANNIE SE ODEHRÁVÁ KOLEM
ROKU 43 N.L,. VYBRALI JSTE NATÁČECÍ MÍSTO I Z DŮVODU, ŽE SE TĚSNĚ VEDLE NACHÁZÍ DOUBRAVČICKÉ HRADIŠTĚ? HRADIŠTĚ
V ROCE 43 N.L. KYPĚLO ŽIVOTEM A CHRÁNILO OBCHODNÍ STEZKU…
O hradišti jsme věděli a přemýšleli i o natáčení zde. Nakonec jsme ho ale nevyužili, protože
příběh seriálu se odehrává v době, kdy Římané
taková hradiště v Británii ještě nestavěli.
OKOLÍ HRADIŠTĚ JE OPŘEDENÉ MÝTY A LEGENDAMI, STALO SE ŠTÁBU, NEBO HERCŮM
BĚHEM NATÁČENÍ NĚCO NEOBVYKLÉHO?
Nikdo ze štábu nemohl po celou dobu natáčení
chytit mobilní signál :-). Ale Šembera ovlivnila
natáčení i pozitivně - měli jsme zde výjimečné
štěstí na počasí.

ZDRŽOVAL JSTE SE, NEBO SE ZDRŽUJETE
V ČESKU?
Ano, žiji se svou rodinou v Praze.
NAVŠTĚVUJETE NATAČECÍ MÍSTA A POKUD
ANO, BUDETE SE CHTÍT SEM NĚKDY, TŘEBA
I VE VOLNÉM ČASE, VRÁTIT A JEN TAK SE
PROJÍT PŘÍRODOU A RELAXOVAT?
Prostředí Šembery se mi líbí a kromě řady dnů
strávených zde během natáčení jsem sem vzal
také svoji osmiletou dceru na procházku.
HVĚZDNÉ VÁLKY OSLAVUJÍ 40. VÝROČÍ, PROŽÍVÁTE HO NĚJAK?
Ano, samozřejmě. Zůstal jsem sice v Praze, ale
výročí jsem si připomněl s přáteli.
CO SI MYSLÍTE O NOVÝCH DÍLECH HVĚZDNÝCH VÁLEK Z DÍLNY WALT DISNEYE?
Mám rád oba nové filmy, zejména se mi líbí loňský Rogue One: Star Wars Story.

NA CO NEJRADĚJI VZPOMÍNÁZ NATÁČENÍ HVĚZDNÝCH
MÍSTO KOLEM ŠEMBERY NÁS ZAUJALO TE
VÁLEK?
Každý den přinesl něco nového
NEPOSKVRNĚNOU PŘÍRODOU.
a zajímavého. Práce na Hvězdných válkách byla
Z NATÁČECÍHO MÍSTA ZMIZELA CELÁ VESNIúžasná zkušenost, ze které lze těžko vybrat jen
CE JAKO MÁVNUTÍM KOUZELNÉHO PROUTjednu výjimečnou vzpomínku.
KU, PROČ ZDE NEZŮSTALA?
VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ POSTAVA Z HVĚZDVesnička Locerly je úzce spjatá s událostmi první
NÝCH VÁLEK JE R2-D2, MÁTE HO DOMA?
série Britannie, odehrává se zde řada důležitých
V několika velikostech a podobách .
a zvratových událostí prvních epizod. Nicméně
na jejím konci se postavy přesouvají a vesnici neMOC DĚKUJI ZA ROZHOVOR!
chávají opuštěnou. Pokud se bude natáčet druhá
My děkujeme obci Doubravčice a jejím obyvatesérie seriálu, její děj se zde již odehrávat nebude,
lům, kteří nám vyšli během natáčení vstříc.
a proto jsme se s Locerly museli rozloučit.
-MHM-

První záběry z filmu určené
pro veřejnost

BUDE PROMÍTANÝ I V ČESKU?
To bude záležet na českých televizích, zda práva na promítání zakoupí. Placený internetový
přehrávač Amazon Prime, který je dostupný již
i v ČR.
MŮŽETE MI VE ZKRATCE POVĚDĚT O ČEM SERIÁL POJEDNÁVÁ?
Hlavním tématem seriálu je římská invaze na
Britské ostrovy v prvním století našeho letopočtu. Británie byla v té době obývaná znepřátelenými keltskými kmeny, ale také tajemným národem Druidů a opředená řadou legend, které
nahlodávaly morálku římského vojska. Hlavními

Pokud nechcete čekat až české televize Britannii
uvedou, můžete ji shlédnout začátkem roku 2018
na internetu na Amazon Prime
Údolí Šembery, podzim 2015
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CENTRUM PÉČE

Stavba pokračuje
velmi rychle...

Určitě se nebráníme možnosti nabídnout prostory
ordinace v Centru pro komerční využití lékaře pro
veřejnost. Je to vše otázkou dohody. Kadeřnictví v
Centru provozovat nebudeme, za našimi obyvateli bude kadeřnice docházet.

DOUBRAVA

NAVAZUJEME NA SERIÁL A PŘEDSTAVUJEME JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH PROJEKTŮ, KTERÝ
V NAŠÍ OBCI VZNIKÁ. TÍM JE NOVĚ ROSTOUCÍ
CENTRUM PÉČE DOUBRAVA PRO KLIENTY S ALZHEIMEREM A JINÝM POSTIŽENÍM MOZKU. CENTRUM PÉČE PLÁNUJE PŘIJMOUT PRVNÍ KLIENTY
JIŽ LETOS NA PODZIM. DOVOLILA JSEM SI OSLOVIT ŘEDITELKU PANÍ Bc. LENKU RÁJKOVOU MBA A POLOŽILA
JSEM JÍ NĚKOLIK OTÁZEK.

...na podzim bude vypadat takto

Naše náborová kampaň je již v plném prouCO VÁS VEDLO K TOMU POSTAVIT CENTRUM
du. Máme za sebou tři náborové dny a zatím
PÉČE PRÁVĚ ZDE V DOUBRAVČICÍCH?
Doubravčice jsou pěkné místo nedaleko Prahy
poslední proběhl 17.6. Evidujeme velký zájem
s krásnou přírodou okolo. Vesnice je dostatečně
o práci v Centru péče Doubrava, připravíme ještě
velká na to, aby část zaměstnanců Centra byla
minimálně jeden náborový den. Se zájemci, ktepřímo z Doubravčic, což je pro nás i místní obyří v tyto dny nemohou se scházíme individuálně.
vatele výhodné. Obyvatelé Centra budou moci
Snažíme se zaujmout případné uchazeče o práci
žít obklopení krásnou přírodou,
v Centru nejen rozsáhlými
ale zároveň si dojít na zákusek KROMĚ PÉČE O KLIENTY benefity,
nadprůměrnou
a kávu do místní cukrárny nebo
mzdou, ale i vysoce lidským
na točené pivko do místní hos- JSME PŘI BUDOVÁNÍ
a respektujícím způsobem,
pody a být tak součástí místní NAŠEHO CENTRA
s kterým budeme pečovat
komunity milých lidí.
o obyvatele našeho Centra.

MYSLELI I NA RODINY
A KAMARÁDY NAŠICH
OBYVATEL.

STAVBA PROBÍHÁ VELICE
RYCHLE, KDY BYSTE RÁDI
PŘIVÍTALI PRVNÍ KLIENTY?
Se zájemci o služby našeho Centra komunikujeme již nyní. První klienti by se měli
začít stěhovat v průběhu měsíce listopadu 2017.
JAK POKRAČUJETE S NÁBOREM NOVÝCH
ZAMĚSTNANCŮ?

Vizualizace recepce

DOMOV JE HLAVNĚ URČENÝ PRO OSOBY S ALZHEIMEREM A JINÝM POSTIŽENÍM MOZKU. JAKOU
KONKRÉTNÍ PÉČI JIM BUDETE POSKYTOVAT?
Služby v Doubravě se skládají z tzv. hotelových
služeb, tedy ubytování a stravování. Na ně navazují základní služby sociální péče (pomoc s péči
Vizualizace
„Růžového pokoje“

o sebe, svoje bydlení) přes socioterapeutické
služby (relaxace, zklidnění, udržení schopností a
dovedností), aktivizační (rukodělné dílny, bibliografie, reminiscence atd.) a kulturní aktivity. Nedílnou
součástí naší péče jsou ošetřovatelské a zdravotní
služby. Samozřejmě budeme provozovat i sociální
poradenství a další rozšiřující aktivity.
JAK VELKÁ BUDE KAPACITA DOMOVA?
Kapacita Centra je 140 obyvatel pro nepřetržitou
pobytovou službu a 4 místa pro zájemce o přechodné tzv. odlehčovací služby.
PLÁNUJETE I DENNÍ STACIONÁŘ PRO RODINY,
KTERÉ SI POTŘEBUJÍ V PÉČI O BLÍZKÉ ULEVIT,
ALE NECHTĚJÍ JE UMÍSTIT DALEKO OD SEBE?
Denní stacionář neplánujeme, ale pro blízké, kteří
pečují a potřebují si buď odpočinout nebo třeba
vymalovat či něco složitějšího zařídit, jsou určené
právě přechodné pobyty – odlehčovací služby.
POKUD BUDU CHTÍT V DOMOVĚ NAVŠTÍVIT
SVÉ BLÍZKÉ A BUDU Z DALEKA, MOHOU U
NICH PŘESPAT NA POKOJI?
Přespat na pokoji bude možné pouze v začátcích
provozu Centra, než budou obsazena všechna
lůžka. Potom příbuzným našich obyvatel můžeme pomoci zajistit přenocování v blízkosti Centra
a celý den mohou strávit se svým blízkým v Centru.
BUDE V DOMOVĚ I LÉKAŘ?
Doubrava bude spolupracovat s řadou lékařů. Někteří budou do centra pravidelně dojíždět, za jinými naše obyvatele budeme doprovázet.

PLÁNUJETE I ZÁZEMÍ SE SLUŽBAMI, KTERÉ
MOHOU VYUŽÍT MÍSTNÍ, NAPŘIKLAD KADEŘNICTVÍ, OČNÍ A ZUBNÍ LÉKAŘ?
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POKUD MÁM V RODINĚ BLÍZKOU OSOBU,
KTERÁ SE JIŽ O SEBE NADOKÁŽE POSTARAT
A CHTĚLA BYCH JI V CENTRU PÉČE DOUBRAVA UMÍSTIT, NA JAKOU CENU SE MÁM PŘIPRAVIT?
V našem centru se dozvíte pevnou částku hned,
nenutíme vás nejprve k osobní návštěvě ani neskrýváme ceny za obvyklé „od ...“.
Víme, že zájemce potřebujete znát celkové náklady za pobyt svého blízkého.
Klienti hradí částku za ubytování 210 Kč za
den, za stravu 170 Kč za den a další náklady 280
Kč za den.
Příspěvek na péči v této částce zahrnut není. Příspěvek na péči přechází na naše centrum, protože ze zákona náleží tomu, kdo tuto péči zajišťuje.
BUDE V DOMOVĚ I PROSTOR, KDE BY SE MOHLI KLIENTI SETKÁVAT I S DALŠÍMI GENERACEMI?
Kromě péče o klienty jsme při budování našeho Centra mysleli i na rodiny a kamarády našich obyvatel. Máme velký terapeutický park,
navržený odborníky na Alzheimera a postižení
mozku, který nabízí možnost pobytu a relaxace
i pro rodiny klientů s dětmi (dětské hřiště, ZOO
koutek), pro dospělé návštěvy bude k dispozici
několik zákoutí v rámci parku, ale i velká terasa, posezení kolem jezírka atd. Při nevlídném
počasí budou moci návštěvy pobývat v několika
klubovnách nebo relaxačních zákoutích v celém Centru.
A JEŠTĚ POSLEDNÍ DOTAZ, ZAUJALA MĚ
AKTIVITA ADOPCE BABIČEK, MYSLÍTE SI, ŽE
KLIENTI S ALZHEIMEREM A JINÝM POSTIŽENÍM MOZKU BUDOU SCHOPNI TAKOVÉTO
ČINNOSTI?
„Adopce“ babiček je rozhodně zajímavá aktivita. Nicméně obyvatelé našeho Centra u nás
budou žít proto, že již díky svému onemocnění potřebují pomoc či podporu jiné osoby. A to
se vylučuje s tím, že by sami realizovali hlídání
a péči o malé děti.
DĚKUJI ZA ROZHOVOR A PŘEJI MNOHO SPOKOJENÝCH KLIENTŮ A JEJICH RODIN. -MHMKontakt: Centrum péče Doubrava, Nebeská
292, Doubravčice, 282 01, tel.: 724 149 584,
e-mail: centrumpece@centrumpece.cz,
www.centrumpece.cz
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SBÍRKA HRAČEK
NA DĚTSKÉM DNU

Vybralo se šest objemných pytlů a krabic.
Hračky převzala por. Martina Fejfarová,
tisková mluvčí, která nám zpětně poslala fotografie hraček již umístěných ve výslechové
místnosti („bytě“), kde potěší děti, jež se staly oběťmi trestného činu, nebo svědky takovéto události.
V posledním případě také zabaví děti, které přišly
například na výslech se svými rodiči pouze jako
doprovod, ale i taková situace pro ně může být zatěžující a nepříjemná.
Hračky tak pomohou dětem zpříjemnit jinak obtížné chvíle a přispějí k tomu, aby dítě bylo co nejméně traumatizováno a prakticky ani nepoznalo,

V RÁMCI OSLAV DĚTSKÉHO
DNE, KTERÉ SE USKUTEČNILY
3.6. 2017 NA FOTBALOVÉM
HŘIŠTI V DOUBRAVČICÍCH,
PROBĚHLA I SBÍRKA PLYŠÁKŮ
A DALŠÍCH HRAČEK PRO
POTŘEBY POLICIE ČR,
KONKRÉTNĚ PRO JEJÍ ÚZEMNÍ
ODBOR V KOLÍNĚ.

že se pohybuje v prostředí policejního objektu. Vedle toho i usnadní
samotnou komunikaci policisty s dítětem. Hračku, která se dítěti zalíbí, si
bude moci dětský klient odnést domů.
Rádi proto tlumočíme poděkování por. Fejfarové
a jejích kolegů a kolegyň, kteří s dětskými klienty
pracují, za hračky, které jste věnovali v rámci zmíněné sbírky. Jak nás ujistili, každá z darovaných
hraček určitě najde svého nového dětského majitele, kterému udělá radost.
Za obec Doubravčice se k poděkování taktéž
připojuji!
-KK-

DĚTSKÝ DEN OBRAZEM

FARMA KLÍDEK
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
DNE 28.4. 2017 SE
KONAL NA FARMĚ KLÍDEK
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A NAŠE POZVÁNÍ PŘIJALO SPOUSTA
LIDÍ, COŽ NÁS VELMI POTĚŠILO. VELKOU
RADOST NÁM UDĚLALA NÁVŠTĚVA MISTRA
KARLA GOTTA, POCHUTNÁVAL SI NA KLOBÁSKÁCH A PIVEČKU A JEHO RATOLESTI SI
UŽÍVALY JÍZDU NA KONÍCH.
O zábavu se nám starala také oblíbená kapela
Holokrci a tímto jí děkujeme.
Otevřeli jsme nově klub i pro veřejnost, který je
přístupný od pátku do neděle. Budeme pravidelně pořádat country večery a všichni jsou samožřejmě zváni. Nebo můžete přijít posedět jen tak
na terásku s výhledem až na Krkonoše. Je možné
si předem domluvit svezení dětí na poníkovi než
si vypijete kávičku nebo jiné občerstvení.
Pořádáme zde i oslavy pro děti a dospělé. Stačí
se domluvit.
O prázdninách organizujeme pobytové i příměstské tábory pro děti od 6 let a to v termínech

Pozdě odpoledne na den otevřených
dveří zavítal i mistr Karel Gott
9.-15.7. a 6.-12.8. (pobytový tábor) a 24.-28.7
a 21.-25.8. (příměstský tábor). Bude se jezdt na
koních, hrát hry, opékat špekáčky i výletit do okolí.
Více informací lze najít na webových stránkách
www.farmaklidek.cz a na facebooku farmy.
-Tereza Schottnerová-

Na farmě Klídek zahrála
kapela Holokrci

U Pata a Mata

DĚTSKÝ DEN SE MOC SE VYDAŘIL. TENTOKRÁT SE
NESL V DUCHU POHÁDEK. VŠECHNA STANOVIŠTĚ
BYLA VELMI VYDAŘENÁ A VTIPNÁ, NEJVĚTŠÍ
ÚSPĚCH MĚLO U PATA A MATA A U PILNÉHO FERDY
MRAVENCE, KTERÝ SE SKUTEČNĚ HODNĚ NABĚHAL...

Děti si zajezdily v kryté
jízdárně na ponících

Kocour
v botách
U Popelky

Ferda
Mravenec
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SETKÁNÍ S TAJEMNEM

Astroložka a spisovatelka
Olga Krumlovská
Dozvěděli jsme se co nás čeká a na co si máme
dát v budoucnu pozor, i kdy nás čekají šťastnější období a také naťukla partnerské horoskopy.
Podle reakcí se Olze skutečně povedlo trefit
a vystihnout situace, které se odehrály, nebo
nás čekají. Věci mezi nebem a zemí lidi odjakživa fascinují a beseda vzbudila velký zájem. Děkujeme paní Hedvice Mojžíšové obchodní ředitelce vydavatelství Brána, která do Doubravčic
Olgu Krumlovskou přivedla a těšíme se na další
setkání s tajemnem!
JAK SE VÁM LÍBILO SETKÁNÍ V DOUBRAVČICÍCH?
Já ráda jezdím po naší zemi, ráda poznávám
nová místa a lidi. A protože jsem se narodila
v malé vesničce, vyhovují mi více obce, než
města, i když už třicet let žiju a pracuju v Praze. Jako Blíženec mám nějakou vnitřní potřebu střídat prostředí – v tomhle na mě moje
znamení sedí dokonale. Jsem dva různí lidé
v jednom těle. Jeden potřebuje klid, samotu
a ticho a ten druhý zase být uprostřed dění,
kde si přijde jeho zvědavost a touha po společnosti na své. A tak se to ve mně střídá – jak
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KULTURNÍ DŮM 6. DUBNA
2017 NAVŠTÍVILA ASTROLOŽKA
A SPISOVATELKA, AUTORKA
VÍCE NEŽ 41 KNIH PhDr. OLGA
KRUMLOVSKÁ. PANÍ OLGA
NÁM PŘEDSTAVILA SVÉ NEJNOVĚJŠÍ KNIHY, NAPŘÍKLAD HOROSKOPY 2017, MÍSTA KTERÁ
LÉČÍ, MAGICKÁ MÍSTA ČECH
A MORAVY A TAJEMNÉ DUŠE
ZVÍŘAT A LIDÍ. POTÉ PLYNULE
NAVÁZALA KONSTELACÍ HVĚZD A PLANET
A ROZBOREM
JEDNOTLIVÝCH
ZNAMENÍ HOROSKOPU VŠECH,
KTEŘÍ SE BESEDY
ZÚČASTNILI.

říkával často můj tatínek po
ránu, když jsem přišla do kuchyně na snídani: „Kdopak se nám to dnes probudil? Doktor Jeckyll nebo pan Hyde?“ Já to ale
dokážu poznat, kdy na mě moji démoni přicházejí, a stáhnu se někam do ústraní včas, než
začnu být protivná. Ale zpět k Doubravčicím.
Líbilo se mi u vás, vnímám to prostředí pozitivně, a mrzí mě, že jsem pobyla tak krátko. Určitě
v létě přijedu.
VÁŠ DĚDEČEK ŽIL NĚJAKOU DOBU V TIBETU, BYL TO ON, KDO VÁS PŘIVEDL K HLEDÁNÍ MYSTIČNA?
Dědeček byl moudrý, tak se nesnažil nic lámat
přes koleno. Nic nám nevnucoval, u mě ale
zjistil, že se zajímám sama. Tak mě začal opatrně vést, ale velmi zlehka, abych si jako dítě
nenadělala problémy – minulý režim nebyl józe
a této filozofii příliš nakloněn. Spíše mě vedl
k hathajóze, protože jsem měla problémy se
zády a s dýcháním. Přínosem spíše bylo, že
dědeček jako nesmírně vzdělaný člověk založil v naší vesnici v Krušných horách knihovnu,
a já se díky němu dostala k celé řadě zajíma-

vých knih. Mrzí mě, že zemřel, když mi bylo
pouhých 13 let. Na mnoho věcí jsem se ho nestihla zeptat. Musela jsem si hledat cesty a učitele pak už sama. Měla jsem na ně velké štěstí.
Někdy si říkám, že mi je posílal děda.

posun planet, a to je moje výhoda na besedách. Každá planeta běží jinak rychle, přibližně
se to v určitém časovém horizontu spočítat dá.
Není to ale samozřejmě přesné. A intuice? Je
ideální, když jí astrolog má a může si pomáhat
při výkladu kartami, kyvadlem nebo jako já automatickou kresbou.

NAPSALA JSTE MNOHO KNIH, NAPLŇUJE
VÁS PSANÍ?
Jako dítě z knihovnické rodiny určitě. Máme ke
ZMÍNILA JSTE SE, ŽE V HOROSKOPU MÁ BÝT
SPRÁVNĚ 36 ZNAMENÍ, MŮŽETE TO TROknihám velkou úctu. A to takovou, že jsme ve
CHU ROZVINOUT?
chvílích, kdy se v krajské knihovně, kde maVliv Slunce totiž není 30 stupňů, ale pouze deminka několik let pracovala, odepisovaly knihy
set, proto každý Beran není stejný. Jiný je na
a měly se zničit, tak my nenápadně přicházeli
začátku znamení, jia snažili se jich odnést a zachránit co ZDROJ ENERGIE BY SI MĚL KAŽDÝ ný uprostřed a jiný
nejvíce. Část zů- NAJÍT SÁM. NĚKDO SE LÉPE DOBÍJÍ na konci. A tak tomu
je se všemi znamestala u nás doma,
ními. Proto by mělo
všude jsme v bytě SPORTEM, NĚKDO RYBAŘENÍM,
být základních znaměli samé knihov- JINÝ TŘEBA MALOVÁNÍM…
mení 36, jako to měli
ny plné knih, a další
Keltové. Já s tímto rozdělením na 36 znamení
jsme se snažili rozdat do dobrých rukou. Utrhve svých knihách pracuju, aby byly předpovědi
nout knize hřbet a hodit někam na skládku nám
přesnější.
rvalo srdce.
BĚHEM BESEDY JSTE Z HLAVY DOKÁZALA
URČIT POSTAVENÍ HVĚZD A PLANET V MINULOSTI I BUDOUCNOSTI. TO BYLO NEUVĚŘITELNÉ. JE MOŽNÉ SE ASTROLOGII MECHANICKY NAUČIT, NEBO JE K NÍ POTŘEBA
INTUICE - ŠESTÝ SMYSL, KTERÝ MÁ JEN NĚKDO?
To je tím, že jsem byla dobrá v matematice. Teď
se mi to hodí, rychle dokážu v hlavě spočítat

Křest knihy „Mystická místa Čech
a Moravy“ v galerii Zdeňka Hajného
se Saskií Burešovou a Gabrielou Filippi

V SITUACÍCH KDY MĚ HOROSKOP NA NĚCO
UPOZORNÍ, MOHU SE UDÁLOSTEM VYHNOUT, NEBO JE TO DEFINITIVNĚ DANÉ
A BUDOUCNOST NEOVLIVNÍM?
Kdyby nebylo možné se situaci nebo problému vyhnout, neměly by horoskopy smysl. To by
pak bylo lepší nic nevědět. Ono se tomu vyhnout dá nebo alespoň zmírnit problém. Sama
na sobě jsem si to vyzkoušela.

O přestávce v KD paní Olga pokračovala v rozboru osobních horoskopů
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ŽIVOT V OBCI

TURNAJ MALÁ KOPANÁ
TRADIČNÍHO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ NA
HŘIŠTI TJ SOKOL DOUBRAVČICE 24. 6. 2017
SE ZÚČASTNILO OSM TÝMŮ
Partnerské horoskopy vzbudily
velký zájem a všem, kteří se na ně
ptali, sedly jak šité na míru

TÝM DOUBRAVČICE - většina registrovaných fotbalistů z TJ Sokol Doubravčice
TÝM ATLETICO ČABUZI
TÝM SEMTEX
TÝM ŠKVORCE
TÝM TEMPO - PRAHA 4 LHOTKA
TÝM HNÁTCI - z Broumova, ti to měli nejdále, cestovali vozem 4 hodiny
TÝM MLADÝCH HRÁČŮ Z MUKAŘOVA
TÝM AVOTAKA
1. místo - Atletico Čabuzi
2.místo - Hnátci
3.místo - Doubravčice

Astroložka a spisovatelka Olga
Krumlovská s Hedvikou Mojžíšovou,
obchodní ředitelkou vydavatelství
Brána, která ji přivedla do Doubravčic
KDYŽ SE CÍTÍME VYČERPANÍ A TO V DNEŠNÍM HEKTICKÉM ŽIVOTĚ BÝVÁ ČASTÉ, MÁTE
NĚJAKÉ RADY JAK SI DOBÍT ENERGII?
Zdroj energie by si měl každý najít sám. Někdo se lépe dobíjí sportem, někdo rybařením,
jiný třeba malováním… Každopádně se asi
všichni dobře dobíjíme přírodou. Určitě je dobré hodně běhat bos v trávě a být v kontaktu
s ní, občas obejmout nějaký ten strom nebo
se pohrabat holýma rukama v zemi. Vynikající
amulety a talismany jsou kamínky. Nemusí to
být nutně drahé kousky, stačí si najít nějaký
oblázek u vody nebo nejlépe pískovec, ten
dobře nasává negativní energii z našeho těla,
doslova jako houba. Po několika dnech se ho
ale zbavte, nejlépe je vrátit kámen přírodě. Položit do trávy na sluníčko, zahrabat do země,
vhodit do vody – podle toho, co to je za kámen.
POKUD JSTE UNAVENÁ, JAK SI ENERGII DOPLŇUJETE VY?
Tělo si umí říct, co potřebuje, a já mu dokážu naslouchat. Nejčastěji se dobíjím hudbou,
procházkou v přírodě, plaváním, jógou, také
zpěvem nebo tím, že hladím své kočky. Ty jsou
velkou terapií!
OBKLOPUJÍ NÁS POZITIVNÍ I NEGATIVNÍ MÍSTA, MÁTE NĚJAKÉ TIPY JAK JE NACHÁZET?
Pomohou vám nejen zvířata, ale také rostliny.
Podívejte se na stromy, v jakém jsou stavu.
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Pokud jsou zdravé, také místo je pozitivní, pokud jsou různě pokroucené s výrůstky, nestavte tam dům. Pokud celá louka cvrliká a zurčí,
poletují tam motýli a včelky, je to místo pozitivní, také studánka tam bude léčivá, pokud
se ale ocitnete v místě, kde je hrobové ticho,
ptáček nezazpívá, spěchejte pryč, co vám síly
stačí. Nic dobrého vás tam nečeká.
VE CHVÍLÍCH KDY JSTE NA ROZCESTÍ, POMOHL VÁM NAJÍT SPRÁVNOU CESTU
VLASTNÍ HOROSKOP?
Určitě. Svůj horoskop sleduji, ale rozhodně ne
každý den. Dávám si pozor na pomalé planety,
které přinášejí velké změny. Pokud jimi nejsem
napadená, nechávám událostem volný průchod. To, že se kopnu do palce nebo pohádám
s partnerem, patří k životu.

!!!POZOR!!!
LY
FANOUŠKOVSKÉ ŠÁ

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

Poděkování - technickým službám Doubravčice za
posekání hřiště před turnajem. Velké poděkování
patří Jarce Veselé a Hance Bovškové za přípravu
občerstvení, měly službu od pátku do neděle, Janu
Boučkovi, který před turnajem natřel hrací brány
a dále všem, kteří nám v pátek přišli pomoci
s přípravou hracích hřišť, jak ze strany chatařů tak
z místních. Já Vladimír Jirák s mojí ženou Janou
jsme turnaj zorganizovali, sehnali týmy a nakoupili
ceny vč. startovacích balíčků pro mužstva. René
Junek s Veronikou Bártovou celý turnaj odmoderovali. Diváci se střídali po celou dobu turnaje, odhaduji celkový počet na 80 - 90 přihlížejících .
-Jirák Vladimír-

A POSLEDNÍ OTÁZKA NAKONEC, JSTE AUTORKOU DLOUHÉ ŘADY ZAJÍMAVÝCH
KNIH O TAJEMNU, ASTROLOGII A HOROSKOPECH, KDE SI JE MOHU ZAKOUPIT?
Těžko bych vás poslala do určitého obchodu,
mám sice přehled, kde mé knihy bývají, ale jistější
bude, když si je objednáte rovnou u nakladatele. Většinu knih vydalo nakladatelství Brána, tam
vám řeknou jistě, jestli knihu mají nebo kde ji můžete sehnat. Koupit se dá i přímo od nakladatele.
MOC DĚKUJI ZA TRPĚLIVOST A PŘEJI MNOHO ŠTĚSTÍ.
-MHM-
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Mapa rozmístění odpadkových košů
na psí exkrementy, turistických
a obecních informačních tabulí

V letošním roce se podařilo instalovat slíbené odpadkové
koše na psí exkrementy. V katastru obce jich je rozmístěno prozatím devět, v blízké době přibude ještě desátý
(viz mapka). Pevně věříme, že se podařilo učinit další krok
k zvýšení pořádku v obci a že koše budou skutečně užívány k určenému účelu a nebudeme z nich muset vyhazovat
náruče PET lahví apod.
Současně s těmito koši byly instalovány poslední turistické informační tabule zaměřené na významná
místa a historii obce. Tabulí bylo od roku 2012 osazeno celkem devět. Kdo se chce vydat po jejich stopách
a udělat si hezkou procházku, první tabuli nalezne na
návsi před kulturním domem, přičemž svůj výlet pak
může zakončit tabulí poslední u rozcestí Na Šembeře.
V mapce naleznete také zakresleny informační nástěnky, které můžete sledovat zajímají-li vás zprávy a pozvánky týkající se klíčového dění v obci.
LEGENDA:

Koše na psí exkrementy

6
Koš bude
umístěný po
rekonstrukci
silnice

9

4

Informační nástěnky
Turistické informační tabule

5
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MŠ DOUBRAVKA

ZDRAVÍME VŠECHNY PŘÁTELE ŠKOLKY DOUBRAVKY!
POVÍDÁNÍ O UPLYNULÝCH ČTYŘECH MĚSÍCÍCH VEZMEME LETEM SVĚTEM, ABYCHOM VÁS INFORMOVALI HLAVNĚ O TOM, CO NÁS JEŠTĚ DO PRÁZDNIN ČEKÁ.
Cirkus ve školce
s klaunem Fílou

Návštěva policistů
Výlet na farmu Tehov

V únoru jsme si užívali ve školce „pěkný cirkus“, který byl završen masopustním veselím,
které nám obstaral klaun Fíla. Byla to opravdu
zábava – užili jsme si tanec, učili jsme se žonglovat, hráli jsme si s bublinami. Přesvědčte se
sami na fotografiích.
V březnu jsme se začali věnovat našemu
zdraví a zkoumali jsme, jak funguje lidské tělo.
Protože máme ve školce prima děti a hodně aktivních rodičů, začaly se nám v rámci programu
rozjíždět zajímavé akce ve spolupráci s rodiči.
Jedna maminka, zubní sestřička, nám ukázala, jak si správně čistit zoubky. Povídali jsme si,
jaké potraviny zoubkům prospívají a jaké škodí.
Brzy na to nás navštívil pan policista (opět jeden tatínek), který nám o práci policisty nejen
vyprávěl, ale také z nás na chvilku udělal svoje
kolegy a kolegyně. Pomáhali jsme s pátráním.
Postupně jsme se všemi těmi informacemi
a akcemi prokousali až ke knihám. Mnohé maminky i tatínkové nám přišli číst buď do ranního
kruhu, nebo na odpočívání. To se nám moc líbilo. Děkujeme všem rodičům, kteří si našli čas
a udělali tak nejen svým dětem velkou radost
a vítanou změnu. Ještě jeden dík patří školákům ze školy Dokolečka, kteří nám přišli ukázat, jak budeme za nějaký čas číst i my .
V dubnu jsme otevřeli zahradu a statek. Přivítali jsme ptáčky, kteří se k nám vrátili z teplých
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krajin a po Velikonocích jsme se vydali na první jarní výlet – na statek do Tehova. Tam jsme
přivítali nová mláďátka. Mnohá z nich jsme si
hladili, a to se nám moc líbilo. Poslední týden
v dubnu k nám přišel na návštěvu čaroděj a čarodějnice, se kterými jsme se chystali na jejich
velkou noc.
V květnu jsme se přestěhovali na louku
a zkoumali hmyzí říši. Byl u nás na návštěvě pan
lesník, který pro nás připravil program „Louka“,
vyrazili jsme na další výlet do Botanické zahrady, kde jsme měli možnost sledovat líhnutí motýlů a hladili jsme si masožravé květiny. Chvíli to
vypadalo jako zkouška odvahy . Výlet byl prima.
Den rodin

Pro rodiče jsme si připravili představení na Den
rodin. Pak jsme nasedli na loďky a pluli zkoumat
vodstva. Seznámili jsme se s živočichy, kteří žijí
ve vodě nebo blízko ní. Přemístili jsme se na
zaoceánský parník a vydali se zkoumat oceány

a moře. To nás opravdu bavilo. Žádný žralok
nám strach nenahnal.
Stejně jako před lety Kryštof Kolumbus, i my
jsme na poslední měsíc zakotvili v Americe
a stali se z nás Indiáni. Dokonce nám na zahradě stojí velké indiánské TEE-PEE, za jehož zapůjčení moc děkujeme dalším rodičům.
Držte nám palce, protože nás čekají indiánské
zkoušky odvahy, síly, moudrosti a hbitosti. Snad
se nám podaří nasbírat všechna vzácná pírka
na naše čelenky a stanou se z nás opravdoví
Indiáni. Nejstarší z nás budou ještě jezdit na
koni a při přespávání ve školce budou budoucí
školáci předávat „pomyslný tomahawk“ budoucím předškolákům.
Zahradní slavnost nás čekala 23. 6., kdy jsme
se rozloučili s dětmi, které od září začnou chodit do školy. Pozváni byli všichni rodiče a děti,
které chodí do školky, také naši lonští předškoláci a jejich rodiče. S radostí jsme si poslechli
povídání o tom, jaké je to v první třídě .
V květnu také proběhl ve školce zápis. Přišlo
k němu 26 dětí, přijato bylo 10 z nich.
Všem přejeme klidné a slunečné léto plné
krásných společných zážitků.
Všichni z MŠ Doubravky

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

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

Při jarním úklidu posbíraly děti
s rodiči spoustu nepořádku

CENTRUM PRO RODINU
MILÍ DOUBRAVČIČTÍ,
TENTO ROK JE TO 10 LET OD ZALOŽENÍ SPOLKU DOKOLEČKA, HLAVNÍ OSLAVA TOHOTO
VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ PROBĚHLA V KVĚTNU V AREÁLU KOMUNITNÍ ŠKOLY
Počasí nám docela přálo, užili jsme si dobrůtek
od přítomných členů, někteří nám napsali i milý
vzkaz či přání do deníčku, také jsme si prohlíželi
fotky z roku 2007 a málem jsme se nepoznali .
Sešlo se okolo 50 lidí, většina z nich patřila spíš
k novějším a aktivním členům, ze zakladatelů
a původních členů zbyla jen hrstka. Oslava se
netýkala ale jen 10. výročí Dokolečka, zároveň
jsme podpořili Den rodin (15.5.) a Den matek
(14.5.) a zapojili jsme se do celorepublikové kampaně RODINA OFFLINE
tím, že jsme po dobu
oslavy odložili své telefony (tedy aspoň někteří .
Děkujeme všem, kteří nás podporují, ať už
přišli nebo ne, vážíme si toho, že vás máme a
věříme, že Doubravčice jsou rády, že mají nás!
Tým Dokolečka z.s.
Přes prázdniny nemáme žádný pravidelný program, ale během léta proběhnou dva příměstské tábory. Pro velký úspěch opakujeme výtvarný tábor v termínu 24.-28.7., opět podpořený
Středočeským krajem,
a hned poté následuje

novinka: anglický příměstský tábor
ve spolupráci s Jazykovou školou
Carpinus (31.7.-4.8.), kde zbývají
poslední 1-2 volná místa: kdybyste
měl ještě někdo zájem, ozvěte se!
Od září plánujeme pokračovat v pravidelném programu. Ovšem nastanou nějaké změny, proto, prosím, sledujte web či vývěsky:

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
HERNA PRO RODIČE S DĚTMI:

Den a čas upřesníme, po Markétě Holé převezme
vedení Eliška Pokorná s Kristýnou Žákovcovou.
Dovolte mi tedy tímto Markétě moc moc poděkovat, protože díky jejímu přístupu a aktivitám
se opět rozjel dopolední program pro rodiče
s dětmi, zvedla se významně návštěvnost
a přišly mezi nás nové maminky s dětmi. Díky za
skvělou práci! A protože se budou měnit i prostory pro setkávání (tedy místo herničky), patří
sem i velký dík MŠ Ledňáček za dlouhodobou
spolupráci a poskytnutí prostor pro setkávání
- Díky, Martino a Petro!
Informace o nových prostorách sledujte na webu,
přes prázdniny je pro vás budeme připravovat.

Oslavy se zůčastnilo okolo 50ti
lidí, zakládajících členů dorazila
jen hrstka

Výborný dort zmizel během několik málo minut
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Oslava
10. výročí
Dokolečka

Hlavní téma noci s Andersenem
byl časopis Čtyřlístek. Z přespávání ve škole byly děti nadšené
PROSÍME VÁS, MÁTE-LI COKOLIV, CO BYSTE MOHLI DAROVAT NA VYBAVENÍ NOVÝCH
PROSTOR, OZVĚTE SE!!
Budeme potřebovat:
 regály s boxy
 knihovničku
 větší koberec
 stolek s židličkami na tvoření pro menší děti
 hračky, hry a knížky pro menší děti
 základní výtvarné potřeby: pastelky, tužky,
fixy, modelína, vodovky, papíry, čtvrtky, štětce
 cokoliv, co by se vám mohlo zdát vhodné
 jakýkoliv finanční příspěvek na vybavení

Nápadité výrobky žáků komunitní školy,
které vznikaly i za pomoci rodičů, šly na
jarním jarmarku pěkně na odbyt

KROUŽKY:

Pravděpodobný začátek konec září/začátek října - sledujte prosím naše webové stránky
 KERAMICKÝ
 JÓGA PRO DOSPĚLÉ
 JÓGA PRO DĚTI
 SETKÁNÍ PRO DOSPĚLÉ: RODINNÉ KONSTELACE a HOJIVÉ VEČERY
 ODPOLEDNÍ VOLNOČASOVÝ KLUB
- v rámci komunitní školy, v provozu od 4.9. každý všední den od 13 do 17 hodin, určeno všem,
kteří se doma nudí (děti od 5 do 12 let) - v prostorách školy Dokolečka
 VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
 POLYTECHNICKÝ KROUŽEK - možnost
setkávání se s různými materiály, střídání manuálních činností
 podle zájmu pravděpodobně i hra na hudební nástroje (flétna, kytara) - pokud byste měli
zájem, ozvěte se, abychom vám dali včas informace k zahájení a podmínkám kroužků

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
PROGRAMŮ A AKCÍ:

 konec září/řijen BABÍ LÉTO - dobrodružná
cesta do přírody s úkoly
 listopad CESTA ZA SVĚTÝLKEM (lampiony)

 ROZSVÍCENÍ STROMEČKU, ADVENTNÍ
ZPÍVÁNÍ A VÁNOČNÍ JARMARK
 prosinec MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, BETLÉMSKÉ 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
i v příštím roce
 školu bude od září navštěvovat už 18 dětí,
z toho 6 doubravčických a 12 z blízkého i dalekého okolí (ovšem 4 z nich už plánují, že se do
Doubravčic, právě díky škole, přestěhují!)
 kapacita školy je nyní naplněna
 v dalším školním roce plánujeme rozšíření
na 2 třídy
Za tým Dokolečka Linda Pačesová
KONTAKT:
centrumprorodinu@dokolecka.cz
www.dokolecka.cz, tel.: 724 689 786

23

Z ČINNOSTI SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

ŽIVOT V OBCI

KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z HERNIČKY
PRAVIDELNÉ SCHŮZKY MAMINEK
A MALÝCH DĚTÍ BYLY V POSLEDNÍ
DOBĚ OBOHACENY O NĚKOLIK
ZAJÍMAVÝCH AKCÍ

poděkovala Markétě Holé. Především díky
její aktivitě a nehynoucí dobré náladě,se
jedná o příjemná setkání. Markét, zachovaj nám přízeň a ještě jednou díky.
-Eliška Pokorná-

Připomeňme si skvělý výlet do Národní ptačí rezervace Bohdanečský
rybník. I když se nás nakonec sešlo
o dost víc, než se čekalo, pan ornitoNávštěva ptačí
log Fr. Bárta se nezalekl a ze sítí nám
rezervace
vyprostil nejednoho zajímavého ptačího
jedince. Pro děti bylo určitě největším zážitkem
moci si ptáčka podržet v dlani a opět vypustit na
svobodu. Také pozorovací věž slavila úspěch.
Úplně z jiného soudku bylo relaxační dopoledne při dobré kávě, která se poté stala i hlavním
nástrojem našeho „uměleckého tvoření“. Voňavé
Kávou se v herničce tentokrát i malovalo. Děti
malování za pomoci zredukované kávy bylo mibyly neuvěřitelně hodné, nechaly maminky
lým překvapením a nemělo chybu.
tvořit a vznikly moc pěkné kávové „akvarely“.
Za skvělé nápady a vedení herničky bych ráda

VELIKONOČNÍ JARMARK

JIŽ DRUHÝM ROKEM SE V DOUBRAVČICÍCH POŘÁDAL VELIKONOČNÍ SOUSEDSKÝ JARMARK. V SÁLE KULTURNÍHO DOMU SE TAK ČTRNÁCT DNÍ PŘED VELIKONIOCEMI SEŠLI
TI, KTEŘÍ CHTĚLI DRUHÝM NABÍDNOUT SVÉ RUKODĚLNÉ A KULINÁŘSKÉ VÝTVORY A TI,
KTEŘÍ SI CHTĚLI POCHUTNAT, POOHLÉDNOUT SE PO NĚJAKÉ HEZKÉ JARNÍ DEKORACI ČI
DÁREČKU, NEBO JEN POPOVÍDAT A „KOUKNOUT NA LIDI“.
K mání byly velikonoční věnce, kraslice, keramika, perníčky, mazance, ale z jedlého sortimentu
například také domácí rohlíky, chléb, klobásy
a koláčky. Zájem byl i o domácí limonády - občerstvit se dalo okurkovou, levandulovou a pampeliškovou. Své výrobky představily také děti
z komunitní školy Dokolečka a nabídku doplnily
také textilní výrobky. Sehnat jste mohli pomlázky,
které jste si mohli buď koupit, nebo sami uplést.
Nově se na jarmarku prodávaly stromky a keříky,
ale také dětská leporela, diáře, nebo pro změnu
škvarky, sádlo a jejich kombinace s masem:-)
Děti měly k dipozici skákací hrad a svou přesnost hodu myší mohly pocvičit v tlamě malovaného kocoura. Pro děti i dospělé byla otevřena
výtvarná dílnička, kde si každý mohl namalovat
kraslici. Kraslice se poté navlékaly na barevné
lanko a spolu s pestrými stuhami na návsi navazovaly na obří konstrukci velikonočního vejce.
Tato dekorace, jež zdobila dolní doubravčickou
náves skoro pět týdnů nám záviděli i přepolní.
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Velký dík patří všem, kteří se zapojili do výtvarničení, příprav sálu, výrobě vejce a dalších aktivit
spojených s jarmarkem. Snad se podobná akce
povede i napřesrok!!!
-KKSpolečné dílo všech, kteří na jarmarku malovali kraslice. Dekorace se velmi vydařila!

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
V DOUBRAVČICÍCH

Kristýna Žákovcová
a děti z dramatického
kroužku

SÁL KULTURNÍHO DOMU OŽIL V BŘEZNU DALŠÍ SPOLEČENSKOU AKCÍ. TENTOKRÁT ŠLO O PROPOJENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE S PŘEDSTAVENÍM HUDEBNĚ-DRAMATICKÉHO KROUŽKU. ODPOLEDNE OTEVŘELI ZÁSTUPCI
POLICIE ČR - ÚZEMNÍHO ODBORU KOLÍN
A OBVODNÍHO ODDĚLENÍ KOSTELEC NAD
ČERNÝMI LESY, KTEŘÍ PŘIVEZLI UKÁZAT
DĚTEM POLICEJNÍ DODÁVKU A VYBAVENÍ.
Vše si tak děti mohly vyzkoušet a osahat. V rámci akce bylo možno shlédnout výstavku obrázků
všech dětí, které se přihlásily do soutěže Jak vidíš policistu?, která byla vyhlášena v minulém
Zpravodaji a na webu obce. Soutěž měla dvě
věkové kategorie - do šesti let a od šesti let výše
a o vítězných obrázcích rozhodovala čtyřčlenná
porota. Vyhlášení soutěže doprovodily děti z hudebně-dramatického kroužku krátkým hudebním
vystoupením. Po odeznění písniček ze známých
českých pohádek byly předány diplomy a malé
dárky nejlepším kreslířům a malířům. Ceny jsem
měla tu čest předat jako místostarostka obce já,
a to spolu s tiskovou mluvčí policie z Kolína, paní
por. Martinou Fejfarovou. Vítězem mladší kategorie
se stal Šimon Seidl se svým dopravním policistou.
V případě starší věkové kategorie bylo nemožné
vybrat jednoho vítěze, proto se o cenu podělili
kreslíři dva, a to bratři Alan a Samuel Píclovi,
kteří oba zachytili ve svých obrázcích hned celou
škálu policejních dopravních prostředků. Ceny si
neodnesli jen chlapečkové, na druhých a třetích
místech bodovaly i holčičky a mimořádnou cenu
poroty získalo kolektivní dílo dětí z komunitní
školy Dokolečka, kterým se podařilo namalovat
Vítěz mladší kategorie
Šimon Seidl ukazuje
na svůj
obrázek
s dopravním policistou, který
řídí bagr.

policistu téměř v životní velikosti
a obrázek doplnit moudrými výroky z policejní praxe například: „Policista umí střílet“, „Zastaví lupiče“, „Policista
je borec“. „Je odvážný“, „Policista v nouzi pomůže ti“, „Vypátrá vraha“ a je „Hrdina“.
Po předání cen už následovalo očekávané divadelní představení O dvanácti Měsíčkách z autorské dílny Uhlíř-Svěrák. Děti ve věkové škále
3-8 let ať již s využitím techniky, nebo bez, zvládly
tuto zpívanou pohádku se ctí.
Všem patřil velký dík, a to nejen v podobě dortu, který si po představení rozdělily děti. Oceňuji
i pomoc rodičů a dalším, kteří se o úspěch akce
zasloužili, konkrétně tentokrát Honzovi Seidlovi za
půjčení techniky - mikrofonů a dalších propriet pro
lepší ozvučení:-) a dále Markétě Holé Miškové,
Elišce Vobrubové, Anastazii Krliš a Elišce Pokorné
za spolupráci na kulisách, které se letos opravdu
povedly.
Tato akce byla prozatím, co se mého vedení hudebně-dramatického kroužku týče, poslední. Své
aktuální trojnásobné rodičovské povinnosti by se
mi s touto hezkou volnočasovou aktivitou skloubit
nepodařilo, proto předávám otěže dál.
-KK-

Linda Pačesová přebírá mimořádnou cenu pro komunitní
školu Dokolečka

Policejní technika měla velký
úspěch. Holčičky se samopalem nachystané v kostýmech
neměly chybu .
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Zajímají vás dějiny Doubravčic? Na tomto místě se od tohoto vydání budeme pravidelně setkávat
s historií obce formou naučného seriálu, který díky využití archivních pramenů a medievistických
edic přinese řadu neznámých událostí a příběhů, které se ve vašem bydlišti a rodišti během staletí
odehrály. Při svém výzkumu narážím na objevy, které mají ambice historický obraz vsi pozměnit
nebo lépe vyložit pokřivené a pozapomenuté dějiny. Takže nasaďte přezůvky a jdeme na exkurzi!

Prohnaná
1. DÍL

Eliška z Landštejna

V PRVNÍM DÍLE SE VYDÁME DO NÁRODNÍHO ARCHIVU ABYCHOM SI PROHLÉDLI
FOND ÚŘADU ZEMSKÝCH DESEK VĚTŠÍCH ZE 16. STOLETÍ. V NĚM SE ZBLÍZKA
PODÍVÁME NA MAJITELKU DOUBRAVČIC ELIŠKU Z LANDŠTEJNA, KTERÁ SE
NEBÁLA PODVÉST SAMOTNÉHO CÍSAŘE
FERDINANDA.

V

současné době je fond větších zemských desek badatelům přístupný pouze
na mikrofilmech, soubor s téměř 2 000
svazky majetkoprávních záznamů z 16.–19.
století podléhá totiž vyšší ochraně a je zapsán
jako Národní kulturní památka. Do knih se zapisovaly dědičné pozemkové vklady, trhové
smlouvy, testamenty a dluhy šlechticů. Dá se
říci, že se jedná o předchůdkyně Pozemkových knih pro horních deset tisíc. Archivářka

PŘI ČTENÍ STAROČESKY PSANÝCH
ZÁZNAMŮ V ZEMSKÝCH
DESKÁCH JSEM NAJEDNOU
SPATŘIL RENESANČNÍ ŽENU,
ŠLECHTIČNU Z PANSKÉHO STAVU
PhDr. Helena Klímová mi s ohledem na nečitelnost zápisů na mikrofilmu a za dodržení
zpřísněných podmínek zapůjčila do badatelny
originály několika kvaternů, např. kvatern číslo
251 s názvem „Kvatern žlutý comunnitatis
osobního přiznání k dědictví 2. od 1550“.
Žlutým je nazván dle obarvení kožené vazby.
Deskoví písaři potřebovali jednotlivé kvaterny
odlišit, nejprve barvami, později i vymalováním
figur, aby v budoucnu sobě i následovníkům
usnadnili vyhledání správné knihy pro zápis
nebo víza. A tak se můžeme setkat např. s kva-
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Eliščin náhrobník v Žehušicích (†1576)

čové z Kunštátu Erb Svitáčků z Landštejna
(Jan Psota)
jako nejstarší
ze tří dcer.
Mladší sestry
se jmenovaly
Hedvika a Marie. Po otcově
smrti se stal poručníkem nezletilých dívek jejich
strýc Vilém Sviták, který vládl na
Tuchorazi jako hlava rodiny 7 let. Nicméně 2. června 1541
došlo k nechvalně proslulému požáru Pražského
hradu, kde plameny červeného kohouta zcela
strávily kancelář úřadu zemských desek a za své

čice (Daubrawczicze), Masojedy (Masogedy)
a Dolánky (Dolanky), poddanské domy s platem
v Břežanech [Břežany I], Přistoupimi, Vědlicích
[místní část města Úštěk, okres Litoměřice]
a Kochovicích [místní část města Hoštka, okres
Litoměřice], krčma na Hradešíně (Radessinie)
a kostelní patronáty, čili právo dosazovat faráře
v Kozojedech, Přistoupimi a Rostoklatech.

Eliška dovršila v 15 letech plnoletosti a provdala se za purkrabího Bořivoje z Donína, jemuž zapsala tuchorazský statek 1. října 1543 do desek.
Jenže Bořivoj se roku 1547 aktivně spolupodílel
na přípravách stavovského odboje proti Ferdinandu I. Trest ho neminul. Bořivoj odsouzený k domácímu vězení na zámku v Benátkách nad Jizerou
přišel o dědičný majetek v okolí Tuchoraze a král
mu za jeho provinění zanechal pouze sídlo rodiny
Tuchoraz, kde si od roku 1551 odpykával zbytek
trestu. Ostatních vesnic a příslušenství
DO PROBLÉMŮ SE VŠAK DOSTALA POZDĚJI včetně Doubravčic se 18. srpna 1547
vzdal (musel vzdát) ve prospěch krále
I PŘIČINLIVÁ ELIŠKA, KDYŽ SE CÍSAŘE
pod manský svazek, propůjčeny mu
A KRÁLE FERDINANDA POKUSILA PODVÉST byly již jen jako zástava. Do problémů
se však dostala později i přičinlivá Eliška, když se
vzal kompletně celý deskový archiv vedený od 13.
císaře a krále Ferdinanda pokusila podvést. 14.
století. Každého vlastníka nemovitostí – Viléma
dubna 1550 si totiž do nahoře citovaného žluténevyjímaje – vyzvali úředníci k obnovení vkladu v
ho kvaternu zemských desek podle nového sněnové kanceláři. Vilém se do úřadu dostavil 19. květmovního nařízení nechala vložit na své jméno do
na 1542 aby přiznal nebo doložil dědičný majetek
dědičného užívání nejen Tuchoraz, ale i manželove prospěch nezletilých neteří.
vy zástavní vesnice s Doubravčicemi, to vše bez
Majetek tehdy tvořil: zámek Tuchoraz, s panvědomí císaře.
ským dvorem a polnostmi, městečko s domy,
Zfalšovaného zápisu si 8 let nikdo z úředníků
krčmami, poddanskými domy s platem, mlýn
nevšiml a tak Eliška s Bořivojem (v domácím
pod Tuchorazí, pustý zámek Šember (Ssember),
vězení) užívali vesnic ve stejném rozsahu jako
celé vesnice Rostoklaty (Hraustoklaty), Doubrav Detail
hřbetu
kvaternu DZV
251 (NA
Praha)

ternem lvovým, narcisovým, slunečným, višňovým, papouškovým nebo smrtelným. Teprve
koncem 18. století získala každá kniha řadové
číslo. Vraťme se ale do Doubravčic.
Při čtení staročesky psaných záznamů v zemských deskách jsem najednou spatřil renesanční ženu, šlechtičnu z panského stavu, známou
a neznámou Elišku z Landštejna. Eliška se
narodila kolem roku 1528 na zámku Tuchorazi
u Českého Brodu otci Adamovi Svitáčkovi
z Landštejna (†1536) a matce Kateřině Zajíma-


Bořivojův
náhrobník v Žehušicích
(†1571)

27

DOUBRAVČICE V ZRCADLE DĚJIN

DOUBRAVČICE V ZRCADLE DĚJIN
tince a několik vesnic o 6-7 domech včetně veškeré katastrální plochy obcí se vším možným i nemožným příslušenstvím a ještě by vám nejméně
3 tisíce zůstaly.

Pozdně gotická klenba na Tuchorazi

Výřez zápisu ze 14. dubna 1550 s Doubravčicemi (NA Praha)
před konfiskací. Když se podvod v roce 1558 proA jak dopadla Eliška? Ta se od roku 1563 zavalil skrze udání, nejenže císař Elišku zažaloval,
čala soudit s českou komorou o zástavní vsi Vrátkov a Lovčice (okr. Hradec Králové), a to poté,
soud ji odsoudil na „cti, hrdle a statku za příčinou,
když ještě žijící císař Ferdinand
že sobě statky zápisné a duchovErb Hohenwarterů
ní do desk zemských kladla“. Kat z Gerlachsteinu (Jan Psota) uznal správní zápis Eliščiny babičky Anny Svitákové z Kopidlna
ostřil meč zbytečně. Eliška o hrdlo
z období před požárem deskového
nepřišla, král ji dal „pouze“ vsadit
úřadu. Zápis na zástavu musel na
do domácí vazby vyměřené dvěma
Elišku přejít patrně jako otcovské
světnicemi jejího pražského domu,
dědictví po roce 1536. Pro případ,
odkud nesměla ani na krok. Ferdinand však Elišku po přímluvě jejích
že by nějakým způsobem o Vrátkov přišla, měla využít právo uvávlivných přátel po 2 letech omilostnil,
zat se na Lovčice, dokud jí komora
navrátil ji čest a propustil ji roku 1560
nezaplatí všechny škody. Vrátkov
z domácího vězení s tím, že ji ponechá Tuchoraz, ale veškeré zápisné vsi
ale Ferdinand I. zapsal roku 1547
i s Doubravčicemi zůstanou císaři. Ferbratřím Janovi a Erazimovi Günterům
dinand si tím Elišku zavděčil pro náslez Moren. Eliška už jako vdova nakodující léta.
nec vesnici roku 1572 prosoudila. Místo
nároku na Lovčice požadovala hotovost 415
Mezitím se setkáváme s pro nás úplně nokop českých grošů. Mimo to došlo na zmíněné
vým pramenem. Narážím na kopiář Regisprojevení císařské vděčnosti, kdy si česká koter komorních listin, v němž se dochovala
mora u Elišky vynutila krátkodobou půjčku pro

SYN PRÁVĚ ZEMŘELÉHO CÍSAŘE
FERDINANDA I., MÍSTODRŽÍCÍ
FERDINAND II. TYROLSKÝ, ZDE
TOTIŽ ČÁST ELIŠČINA ODŇATÉHO MAJETKU ZNOVU ZASTAVIL

k Doubravčicím jedna vysoce důležitá listina.
Syn právě zemřelého císaře Ferdinanda I.,
místodržící Ferdinand II. Tyrolský, zde totiž část
Eliščina odňatého majetku znovu zastavil. Stalo se tomu tak 18. listopadu 1564, kdy vesnice
Rostoklaty, Doubravčice, pustou ves Dolánky
a Skochovice (místní část Vrané nad Vltavou
v okrese Praha-západ) doživotně zapsal královu číšníkovi Adamovi Hohenwarterovi z Gerlachsteinu v ceně 3 000 kop míšeňských grošů.
O vysokém sociálním postavení této rodiny
svědčil fakt, že její členové razili vlastní mince.
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císaře Maxmiliana 1 000 kop českých grošů
s 6 % úrokem na zabezpečení pomezních zámků v Uhrách. Splatnost se prodloužila z několika
měsíců na 3 roky. Mezitím k nesplacené částce
komora požadovala roku 1575 novou půjčku
6 500 a krátce na to dalších 5 085 kop českých
grošů. Celková zapůjčená částka i s dluhy komory
se vyšplhala na závratných 13 000 kop. Za takovou sumu byste si mohli tehdy koupit hypoteticky – zámek, tvrz v obyvatelném stavu, zříceninu
zámečku, městečko o 15 domech, mlýn, 3 hos-

Jenže peněz si už Eliška neužila. V závěru
svého života stihla pořídit 28. září 1575 ještě opravný zápis na Tuchorazský statek, kde
přiznala skutečné a císařem dovolené držení
majetku bez odňatých Doubravčic. Eliška zemřela 13. ledna 1576 po dlouholeté nemoci ve
věku kolem 48 let na svém sídle v Žehušicích
(okr. Kutná Hora), kde je pochována v hrobce
tamního kostela sv. Marka s manželem Bořivojem z Donína. Ten zemřel už 1. června 1571.
Oba náhrobníky z bílého mramoru s figurálními
podobiznami obou manželů v životní velikosti
i s erby najdeme na jižní straně kostela. Z jejich
manželství vzešli synové Jan (†1590) a Adam
z Donína (†1586) a také pět dcer: Anna provdaná Robmhápová z Suché, Kateřina provdaná
Míčanová z Klinštejna, Magdalena provdaná
Oppersdorfová a nezletilé Ludmila a Alžběta.
Právě dcery zdědily po rodičích Tuchorazský
statek.
Autor Jan Psota

SÁL KULTURNÍHO DOMU
V DOUBRAVČICÍCH
NABÍZÍME PRONAJMUTÍ SÁLU NA BADMINTON
Hodina 150 Kč, rakety, košíčky si vzít svoje + čistou obuv.
Rezervace se příjmají v dolní hospodě u výčepního, nebo na tel.:
737 413 475. U výčepního se také platí a předávají klíčky od sálu.

POZVÁNKA NA KONDIČNÍ CVIČENÍ
Každou středu od 18 hod probíhá na sále cvičení (zaměřené na zpevnění + kondici). Cena za hodinu 100,- Kč, platí se přímo u cvičitele, s sebou
čistou obuv + karimatky.
Věž zámku
Tuchoraz
z roku 1477

PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE TEL.: 728 208 882
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BYLINKY KOLEM NÁS

BYLINKY KOLEM NÁS

TŘEZALKA

a pomáhá zmírňovat úzkosti, deprese a migrény.
Do zklidňujících čajových směsí, vhodných i při
ženských potížích, se vedle třezalky doporučuje
též meduňka, dobromysl, kozlík a chmel. Při zevním použití třezalky se příznivě projevují účinky
hojivé, protizánětlivé a prokrvující, zejména při
působení na ochablá a bolestivá místa, jizvy,
hrubou pleť, opruzeniny a proleženiny.

KRÁLOVNA SVATOJÁNSKÉHO KVÍTÍ
DOUBRAVČICE JSOU OBEC
OBKLOPENÁ PŘÍRODOU. KOLEM NÁS
ROSTE SPOUSTA ZAJÍMAVÝCH BYLIN,
KTERÉ LECKDY VNÍMÁME JAKO
OBYČEJNÝ PLEVEL. MNOHO Z NICH
VYUŽÍVALI NAŠI PŘEDCI V BĚŽNÉM
ŽIVOTĚ A BYLA BY VELKÁ ŠKODA
TYTO ZNALOSTI ZAPOMENOUT.
Při setkání s Františkou Tlustou jsem se dozvěděla, že mají doma poklad - sérii článků o bylinkách, které sepsal její tatínek Dr. František Dudek, zakladatel rodinné firmy, vyrábějící tradiční
bylinnou kosmetiku pod chráněnou značkou Dr.
DUDEK. Domluvili jsme se na spolupráci a v tomto čísle zahajujeme seriál o bylinkách a to jednou
z nejsilnějších léčivek - třezalkou tečkovanou. A aby toho
nebylo málo, ještě přinášíme
soutěž o bylinnou kosmetiku.
Pokud byste měli tipy, nebo
dotazy ohledně bylinek, napište je do redakce,
bude-li to v našich silách, rádi je zodpovíme.

divuhodná léčivka je i u nás od pradávna lidem
označována jako bylina svatého Jana Křtitele.
V některých západních jazycích je tento název
oficiální. Vychází ze staré legendy o potřísnění
byliny krví tohoto sťatého křesťanského proroka
a Kristova předchůdce. Kapky jeho krve se prý
proměnily v černé tečky, jimiž jsou posety shluky
drobných zlatožlutých kvítků. V těchto květových
žlázkách je soustředěno červené olejovité barvivo, označované jako hypericin nebo lidově jako
krev svatého Jana. Nejlépe se o tom přesvědčíte
rozemnutím čerstvě utržených květů mezi prsty.

UPLATNĚNÍ V PŘÍRODNÍ KOSMETICE
Pro uvedené účinky byl dříve velice oblíbený
svatojánský olej z třezalky a jeho domácí výroba byla velmi rozšířená podobně jako příprava
měsíčkové a kostivalové masti na sádle. Tyto
tři výrobky patřily k základní výbavě lékárniček
selských domácností. Olej svatého Jana se připravoval počátkem léta naložením čerstvě utržených květů třezalky do rostlinného oleje. S jeho
sléváním se nepospíchalo a vyčkalo se až po
přejití cyklu lunárních fází. Stará zkušenost totiž
znovu potvrzuje příznivý vliv úplňku i na vyluhování účinných látek. Pokud si třezalkový olej
zkusíte vyrobit sami nebo dáte přednost nákupu
v lékárně či obchodu s bylinami, pak vězte, že
správný svatojánský třezalkový olej se vyznačuje
červenou barvou, čirostí a charakteristickou vůní
třezalky. Oceníte ho zejména při masážích bolavých zad a svalů a při zklidňování citlivé pleti
dětí i alergiků.
Dr. František Dudek, CSc.,
autor kreseb – Ak.soch. Světla Dudková, foto:
archiv F. Dudka a redakce

POPIS A VÝSKYT
Bylina dorůstá až půlmetrové výšky a vyskytuje
se zejména na slunných loukách a pastvinách,
lesních mýtinách a rumištích. Okrouhlý stonek
je dole dřevnatý
a brunátně zbarvený.
Rezavé skvrny se
objevují i na větších
spodních listech. Ve
vyšších partiích se zelená lodyha větví a je poseta drobnými vejčitými listy, jež jsou v průsvitu
jakoby propíchané. Opticky se tak v nich projevuje
obsažená silice. Na vrcholu je lodyha od června
ozdobena shluky drobných zlatožlutých kvítků.

VŠEHO S MÍROU
A DOBRÉHO POMÁLU

Z HISTORIE
V období kolem letního slunovratu na počátku
léta se zájemci o léčivé bylinky vždy soustřeďovali na sběr a zpracování rozkvétající třezalky tečkované. Nebylo to jen kvůli spojení byliny
s pohádkovými kouzly svatojánské noci. Tato ob-

SBĚR A ÚPRAVA
Venkovské kořenářky při sběru třezalky záměrně
čekaly na dobu kolem svatojánské noci, kdy má

na počátku rozkvětu nejvíce účinných látek. Pro
vysoký obsah těkavých silic bylo vhodné bylinu
trhat za sucha brzy po nočním zotavení ze slunečního žáru. Tyto cenné generační zkušenosti
byly umocněny vírou v zázračnou moc svatojánské noci. Po jejím průběhu se ještě čekalo
na období novoluní, kdy útlum lunární gravitace
podporoval uchování silic a dalších účinných látek. Horní květové části natě třezalky se sušily ve
svazečcích na vzdušných stinných místech.

ÚČINNÉ LÁTKY A JEJICH VYUŽITÍ
Suchá bylina obsahuje kromě uvedeného barviva a silice též třísloviny, rutin a antibakteriální
látky. Proto má výrazné protizánětlivé, zklidňující
a dezinfekční působení. Používá se do čajů při
zánětlivých poruchách trávení, souvisejících
s činností žaludku, jater a žlučníku, při nervovém
podráždění a nespavosti a při ledvinových potížích. Je důležitou součástí jaterních čisticích čajů
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Děkuji Františce Tlusté za vstřícnost, poskytnuté materiály a ceny do soutěže.
Doufám, že nám tato zajímavá spolupráce
dlouho vydrží.
-red-

SOUTĚŽ O BYLINNOU
KOSMETIKU

Svatojánský třezalkový olej je oblíben
také mezi profesináními maséry. Víte
jaký typ masáže se bez něj zásadně
neobejde? Nápovědu najdete na
www.dr-dudek.cz.
Odpovědi posílejte na:
doubravcice.zpravodaj@gmail.com
Prvních pět nejrychlejších správných
odpovědí odměníme balíčkem přírodní bylinné kosmetiky firmy Dr. Dudek
(balíček obsahuje Svatojánský třezalkový olej, Asijskou mumi mast a Přírodní
propolisovou tinkturu).
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

ŽIJÍ V NAŠEM OKOLÍ
DALŠÍ DÍL RUBRIKY, VE KTERÉ VÁM BUDEME POSTUPNĚ PŘEDSTAVOVAT ZAJÍMAVÉ ŽIVOČICHY, NEBO ROSTLINY VYSKYTUJÍCÍ SE V DOUBRAVČICÍCH A V OKOLNÍ PŘÍRODĚ.
POKUD MÁTE TIPY NA FLORU A FAUNU, KTERÝM BYCHOM SE MĚLI V PŘÍŠTÍM ČÍSLE VĚNOVAT, ZAŠLETE JE PROSÍM NA E-MAIL: doubravcice.zpravodaj@gmail.com

ČMELÁK

ČMELÁKA ZNÁ KAŽDÝ
A URČITĚ SE I ROZPLÝVAL NAD
JEJICH ROZTOMILOSTÍ. BĚŽNĚ SE VYSKYTUJÍCÍ VČELÍ MEDVÍDCI VŠAK NEJSOU POUZE
NEMOTORNÍ OPYLOVAČI A ČLENI EKOSYSTÉMU; BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE JSOU SCHOPNI
VYUŽÍVAT JEDNODUCHÉ NÁSTROJE, A S
JEJICH POMOCÍ LÉPE PŘEŽÍVAT I VÝKYVY
PROSTŘEDÍ, NA KTERÉ JSOU VELMI CITLIVÍ.

Kontakt: Obecní 94, Doubravčice,
tel.: 720 332 030, www.ms-lednacek.cz
V divadle

skleněnou
destičkou.
Patří do příbuzenstva včel, respektive do blaČmeláci svůj cíl viděli,
nokřídlých. Vytváří malé jednoleté kolonie, takale nemohli se k němu dože když vidíte letět čmeláka u země, může se
stat. Zpod každého terčíku
jednat o samičku hledající místo na založení
ale vedla nitka. K čemu slouží,
nového hnízda. I přesto, že se zdají poměrně
pochopilo ze začátku jen několik čmeláků, a květ
hojní, jich ubývá a to hlavně kvůli chemickým
si nektarem si jednoduše přitáhli. Ti, kteří na to
postřikům.
nepřišli, to však okoukali od svých sousedů.
Všichni čmeláci žijí velmi podobně. SamičDruhý úkol, který
ka tráví zimu v zemní
komůrce, kterou na jaře ČMELÁCI JSOU MAZANÝ HMYZ, měli řešit, byl už těžší.
Aby se čmeláci dostali
opouští. Samička pak KTERÝ OVLÁDÁ I NÁSTROJE!
k nektaru, museli po urdoplňuje své energeticčité dráze dostat malý žlutý balonek do důlku.
ké zásoby sbíráním nektaru a během deseti
Když do něj spadl, uvolnil pro úspěšného čmeládnů začne pátrat po místu pro vybudování
ka sladkou odměnu. Žádný z čmeláků na to sám
hnízda, u čmeláka zemního je to často opuštěod sebe ale nepřišel, a tak jim to vědci ukázali
ná nora hlodavce. Další častá místa pro čmelás maketou čmeláka.
čí hnízda jsou také v budovách, škvírách skal,
Překvapující bylo, že čmeláci nápovědu úplně
v opuštěných hnízdech po ptácích či veverkách
nekopírovali, protože ta tlačila kuličku nejdelapod. Matka vajíčka i larvy doslova vysedí, naší možnou cestou (balonky byly tři a každý byl
klade je do vosku který pak ohřívá na teplotu
kolem 30 °C.
Vědci nedávno zkoušeli, jak inteligentní čmeláci
jsou: předkládali jim nejrůznější úkoly a sledovali, jak je řešili.
V prvním pokusu ukázali, že jsou schopni
použít nástroj a vymyslet, jak se s jeho pomocí
dostat k nektaru. Dostali před sebe terčík, zdánlivě podobný květu, do kterého se sami nedostali. Po té, co si na terčík zvykli, přikryli ho vědci
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V SOUKROMÉ MATEŘSKÁ ŠKOLIČCE
LEDŇÁČEK SE UČITELKY MARTINA, PETRA
A DENISA S DĚTMI VŮBEC NENUDÍ.

Většina dětí ve školičce je ještě předškolkového věku,
proto klobouk dolů ke všem aktivitám, které spolu
zvládají. Letos vyrazili do divadla do Českého Brodu,
pak podpořit na vydařeném dětském dni, který pořádala Billa Průhonice, nemocného Matyáška. Dále do
cukrárny na zmrzlinu, obdivovat koně u farmy Klídek
a také vytvořit krásná přáníčka pro maminky ke Dni
matek, „zavařovat třešně“, stavět hrady, společně
zpívat a spoustu dalšího...
-MHM-

(BOMBUS)

LÉTAJÍCÍ CHLUPATÍ
MEDVÍDCI

JSOU TO CHYTRÁCI

DĚTSKÁ ŠKOLIČKA LEDŇÁČEK

!SOUTĚŽ O CENY!

Pošlete mailem do redakce (popř. doneste na
obecní úřad), fotku nebo obrázek čmeláka, nebo
čmeláčího domu, který máte na zahradě a vyhrajte vstupenku do Ekocentra Huslík (ekocentrumhuslik.cz, www.zachranazivocichu.cz) a další
drobné ceny. TĚŠÍME SE!

Na dětském dni, který pořádala Billa Průhonice na podporu nemocného Matyáška.

od středu jinak daleko). Živí čmeláci si ale
vybrali balonek, co byl nejblíže ke středu,
a protože bylo pro některé jedince tlačení
moc obtížné, tak změnili způsob pohybu: balonek k jamce táhli.
Vědci pak ještě zkusili čmeláky zmást tím,
že na místo balonku, který byl nejblíže, dali
balonek černý a ne žlutý; většina pokusných
čmeláků se nachytat nenechala.
Toto všechno zvládli čmeláci i přesto, že
vlastně nemají mozek, mají jen nervovou uzlinu, i přesto však vyřešili problémy, se kterými se v přírodě nesetkají. Díky tomu, že se
dokáží učit novým věcem, vzájemně si nově
naučené dovednosti předávat a podle potřeby je obměňovat, se rychle dokáží přizpůsobovat novým podmínkám.
Líbí-li se vám tito chlupatí šikulové, tak jiim
můžete pomoci v jedné zásadní věci, a to
tak, že nebudete na svou zahradu používat
pesticidy, kvůli kterým čmeláci bezdůvodně
umírají. No, podívejte se na ně... Vždyť za nic
-Barbora Mišková, zdroj ABCnemohou.
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CO NABÍZÍME?

MŠ KLASICKÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU JE PŘÍSTUPNÁ
VŠEM DĚTEM VE VĚKU OD 1 ROKU DO 7 LET. K DĚTEM
V NAŠÍ TŘÍDĚ PŘISTUPUJEME INDIVIDUÁLNĚ, PLNĚ SE
JIM VĚNUJEME A SNAŽÍME SE ZAJISTIT NEJEN JEJICH
VŠESTRANNÝ ROZVOJ, ALE TAKÉ PODCHYTIT A DÁLE
ROZVÍJET JEJICH SPECIFICKÉ DOVEDNOSTI A ZNALOSTI

 rodinnou atmosféru
 všestranný rozvoj dětí, podporu
jejich dovedností a vedení k samostatnosti a spolupráci s ostatními
 zkušenosti v oboru a prověřené
spolupracovníky a lektory
 zajímavé kurzy a jednorázové
aktivity
 zdravou a chutnou stravu
 nedávno zrekonstruované prostory, zcela nově vybavené
 zdravé prostředí
 dětské hřiště, pohyb
 provoz celodenní (6:30-17:00 h),
celoroční, prázdninový
 možnost hodinového hlídání
nepřihlášených dětí se zapojením
do běžného programu

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

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

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

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

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001

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

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

INZERCE

´

Řádková inzerce je pro občany zdarma, stejně tak oznámení, gratulace a kulturní akce. Firemní
inzerce je placená. Odmítnuta bude inzerce neetická, v rozporu s dobrými mravy; zjevně klamavá či v nesouladu s obchodními zvyklostmi, poškozující práva nebo chráněné zájmy jiné osoby.
Inzerce kontakt: doubravcice.zpravodaj@gmail.com; OÚ Doubravčice čp. 94 (kancelář)

�

CENÍK ČB INZERCE: 1/1 A5 - 720,-Kč , 1/2 A5 - 360,-Kč, 1/4 A5 - 180,-Kč ; vč. DPH
CENÍK BAREVNÉ INZERCE: 1/1 A5 - 1440,-Kč, 1/2 A5 - 720,-Kč, 1/4 A5 - 360,-Kč; vč. DPH
Upozornění pro inzerenty: Od vydání OZ č. 25 je každý inzerát nezaslaný v tiskové předloze zpoplatněn paušální částkou 100,- Kč za zpracování. Případně lze domluvit další grafické práce za zvýhodněných podmínek. Tyto
ceny jsou platné od 15.6.2012.

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

DORTY • ZÁKUSKY • KÁVA
Tel. 775 205 701
www.cukrarnaubartu.cz

PRODÁM LEVNĚ
PALUBKY: 18 ks d 300 cm / š 13 cm / v 18 mm, 400,- Kč, 16 ks d 135 cm / š
13 cm / s 18 mm, 150,- Kč, 19ks d 65 cm / š 13cm / s 18mm, 150,- Kč, 19 ks
d 300 cm / š 14 cm / s 20 mm 150,- Kč, 10 ks d 120 cm / š 9 cm / s 20 mm,
150,- Kč. OBKLAD: tenký 13 ks d 200 cm / š 6 cm / s 13 mm, 100,- Kč, širší
8 ks d 200 cm / š 8 cm / s 13 mm, 100,- Kč, 7 balíků bm 1,8/balík d 150cm /
š 3cm s 15mm, 400,- Kč. IZOLACE VATA GLASSWOOD: 1 balík /7ks/ s 5 cm,
100,- Kč. OCELOVÉ TRUBKY: průměr 50 mm / 2 ks / d 260 cm, průměr 50
mm / 1 ks, d 250 cm, průměr 60 mm / 1 ks / d 300 cm, průměr 60 mm / 1 ks
/ d 300 cm cena 200 Kč,-. DVĚ
KOLA: v dobrém stavu pro dítě,
nebo menší postavu cena ks 300,Kč. Kontakt: tel: 737483062

HRA NA
KYTARU
HLEDÁME
VŠECHNY, KTEŘÍ SE
CHTĚJÍ UČIT HRÁT
NA KYTARU
Výuka je určená pro
zájemce od 5ti let
a výše. Pokud budete
mít zájem, ozvěte se
do 20. srpna Lindě
Pačesové na
tel.: 724 689 786,
e-mail: centrumprorodinu@dokolecka.cz
Potřebujeme znát počet studentů ohledně
naplánování výuky.

HRA NA VIOLONCELLO
A HOUSLE
S HUDEBNÍ NAUKOU
NÁVŠTĚVA OPTIKA

V případě zájmu minimálně deseti osob
je možno zprostředkovat návštěvu optika, který by předvedl veškerý sortiment
dámských, pánských i dětských brýlí
u nás v Doubravčicích, například v KD,
či jinde. Jedná se o brýle klasické
i moderní v duchu aktuálních světových
trendů a za velmi příjemné ceny.
na
Zájemci se mohou předběžně hlásit
adrese: mistostarosta@doubravcice.
ali
cz, přičemž optika bychom rádi pozv
té
v září, či počátkem října, aby byl do
it
změř
si
at
nech
čas
tečný
doby dosta
dioptrie očním lékařem.

ZAČÁTKEM NOVÉHO ŠKOLNÍHO PLÁNUJEME V DOUBRAVČICÍCH ZAHÁJIT VÝUKU
HRY NA HOUSLE A VIOLONCELLO
Lekce povede renomovaná lektorka Karolína
Galbavá, která působí v řadě symfonických a
komorních orchestrů a kapel v ČR a zahraničí.
Výuka je vhodná pro děti předškolního věku
(od 3 let), mládež a i dospělé. V případě zájmu
bude hra na hudební nástroje doplněná
hudební naukou. Zapůjčení nástrojů můžeme
zprostředkovat. Pokud budete mít vy,
nebo vaše děti zájem, zkontaktujte
redakci na e-mail: doubravcice.zpravodaj@gmail.com, nebo tel.: 606 209 147.
Potřebujeme znát počet studentů ohledně plánování
prostorů. Výuka by probíhala cca 1x za 14 dní o víkendu.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Poděkování...

PODĚKOVÁNÍ NOVÝM PEČOVATELŮM
O POMNÍK
Rádi bychom poděkovali partnerům Janě Horáčkové a Davidovi Millerovi, kteří se přihlásili k péči
o pomník padlým v první světové válce.

PODĚKOVÁNÍ ZAHRADNICI
Děkujeme Daniele Javorské za příkladnou péči
o loni založené záhony u kapličky a taktéž o její
údržbu okrasné zeleně na náměstí u KD.

Společenská rubrika... Hledá se kámen...
Letos 4. srpna uplyne již 7 let od
chvíle, kdy nás náhle, ve věku 33 let,
opustil kamarád MÍRA HOLEC
z Doubravčic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si...
Sdělení do společenské rubriky můžete do zpravodaje zasílat v průběhu celého roku, lze uveřejnit
i zpětná oznámení, služba je bezplatná.

V jedné
soukromé fotogalerii jsem
narazil na tento
podivuhodný
a zdá se, že
i dokumentárně
nad míru užitečný kámen,
který má podle autora fotografie ležet někde v lesích u Doubravčic. Velmi vážně mě zajímá a proto
prosím slyšte. Kdo mě ke kameni navede, dovede
nebo provede, odměna ho/ji nemine. Jan Psota

Mailem a z facebooku...
Fotka zajímavého brouka, kterého
jsme se synem vyfotili u Šembery.
Ladislav Poledne

Nedá se nic dělat, ale musím
trumfnout roháče obecného.
Tohle je náš nejbližší, dobrých
130 cm dlouhý soused, a jsme
rádi že ho máme. Petr Čadina

Výzva Zpravodaje pro čtenáře:
dokážete někdo určit o jaký druh
brouka se jedná? Děkujeme
-red-

Máte-li zájem o zveřejnění svého
příspěvku, zašlete své podklady na
doubravcice.zpravodaj@gmail.com, popř. je
odevzdejte na OÚ nebo do Potravin.
Vychází 3x ročně, vydavá obec Doubravčice, www.doubravcice.cz. Ev. č. MK ČR E 18702, IČ 00235369.
Náklad 600 ks, zdarma. Kontakt: doubravcice.zpravodaj@gmail.com. Výdejní místa: OÚ Doubravčice, Hospoda,
restaurace Čabuzi, Cukrárna U Bártů, Potraviny. Tisk Amos typografické studio spol. s.r.o.. Editor a grafická úprava
Markéta Holá Mišková, korektury M. Lešikar. Redakční zkratky: Kristýna Žákovcová -KK-, Markéta Holá Mišková -MHM-.
Příští OZ č. 37 vyjde 1.11. 2017 - uzávěrka 15. 10. 2017 (OZ pro období listopad - únor)

ILONA KRATOCHVÍLOVÁ

606 155 553

e-mail: ikratochvilova@mmhypo.cz
LUCIE JUNKOVÁ

736 640 855

e-mail: ljunkova@mmhypo.cz

