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stArOstA InfOrmujE

K+v Na zámKáCH
Postupující práce jsou snad pro všechny ze „Zá-
mek“ signálem, že vše běží, jak má. K dnešnímu 
dni je položena většina hlavních řadů a zbýva-
-jící ulice nejspíš zvládneme položit do konce 
března. Práce postupují v souladu s počasím  
a nedá se říct, že by chlapíky ze Zeprisu zaskočil 
sníh nebo mráz. Celkové dokončení akce bude 
nejspíš před uzávěrkou červnového čísla, tak 
plánuji podrobněji se o výstavbě této etapy 
kanalizace rozepsat. Už teď můžu však říct, že  
v nejbližších měsících připravíme žádost na roz-
šíření ČOV a pokusíme se prodloužit kanalizaci 
a vodovod opravdu do všech uliček a ulic v obci 
. O tom ale zase příště!

mŠ doUBravKa – doSTavBa TřETÍ 
ČáSTI
Jak jsem byl dobře naladěn v posledním čísle 
zpravodaje naší úspěšností v přiznaném fi-
nancování z IROPu, musím dnes bohužel kon-
statovat, že jsem zklamán jeho byrokratickou 
důsledností ve stínu Evropské unie. Tento měsíc 
budeme již potřetí vypisovat veřejnou zakázku 

na dostavbu naší školky a doufám, že to bude 
již v souladu se vším, čeho si Unie žádá. Tím 
se samozřejmě posouvá vše, co bylo spojeno 
s plánovanými termíny. Na naší obranu pouze 
uvádím, že poslední hodnocení bylo kladně 
posouzeno i Úřadem pro hospodářskou soutěž 
(ÚOHS), ale Fond i přes to vyhodnotil výběrové 
řízení jako diskriminační. Tak uvidíte na jaře, 
jestli začneme stavět…

vEřEjNÉ proSTraNSTvÍ
Zde se trochu posouváme. I když zatím není 
žádný fond, který by nás v této oblasti mohl 
podpořit, rozhodlo zastupitelstvo obce na 
svém posledním jednání, že v jarních měsících 
započne rekonstrukce požárních nádrží své-
pomocí v režii Technických služeb. Jak bylo již 
několikrát řečeno, bude obcí vyčleněna částka 
ve výši 150tisíc, která by měla pokrýt nezbyt-
né náklady na stavební materiál a případnou 
techniku. Dílo člověčí bude jen a jen na lidech 
z Technických služeb a případných dobrovolní-
cích – pokud se někdo přihlásí. Začít by se mělo 
nejspíš nádrží v ulici K Zámkům a dle financí se 
pustíme i do nádrže Na Návsi. V souběhu s tím 
samozřejmě počítáme i s průběžným doplňo-
váním zeleně po celé obci, která se opět může 
nést v duchu adopce, ale o tom už jiný článek  
v tomto čísle

CHodNÍKy
V případě chodníků budeme zase o pár metrů 
dál. V lednu nám bylo přiznané IROPem finan-
cování ve výši 7,3 mil. korun, což nám umožní 
zabezpečit už celý průchod obcí podél komuni-
kace II/113 - v konkrétním případě tedy opravit 
a dobudovat celý chodník v ulici Mukařovská, 
který plynně navazuje na chodník. 

Slovo úvodem...
OBrAzEm

zima v obci

Zpustlá požární nádrž v ulici K Zámkům 
se letos dočká rekonstrukce.

II. etapa zkolaudovaných chodníků  
podél Českobrodské  ulice 

Děti bruslí na zamrzlé požární 
nádrži v ulici K ZámkůmŠembera u lávky Dr. Vacka

Údolí Šembery

Na Návsi

Dvoumetrové závěje a navá-
tý sníh v Mukařovské ulici 

potrápily mnoho řidičů
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S tím by nám měla pomoci i čerstvě podaná žá-
dost na svozovou techniku i s kontejnery. Na 
podzim pak podáme samostatnou žádost na 
sběrný dvůr, jehož součástí bude i krytý areál na 
uložení separačních komodit, zázemí pro tech-
niku a nové zázemí pro administrativu TS. Tím 
zároveň ujišťuji Vás všechny, že cokoliv je spoje-
né s provozem tohoto areálu nebo techniky se 
NIKDY nepromítlo, nepromítá a ani nepromítne 
do výše stočného a vodného. Byl bych oprav-
du nerad, abych se někde dozvěděl, že splátky  
z úvěru za nákup areálu jsou financovány z provo-
zu vodovodu a kanalizace. NEJSOU! Poslední co 
zmíním je, že TS se zapojí i do realizace vodovodu  
a kanalizace na Zámkách, kde budeme k dispozici 
s pomocí realizace domovních částí. Zde je samo-
zřejmě možnost toto řešit i se společností Ver-
deon pana Romana Tláška, která supluje vše, co 
děláme v této oblasti i my. Více o našich službách 
najdete i v reklamním článku tohoto čísla.

Tj SoKoL doUBravČICE
Tento odstavec se snad stane pravidlem i v dalších 
číslech. Dovolím si předběžně v tomto čísle zmínit, 
že po dohodě s členy občanského sdružení TJ So-
kol Doubravčice bude na základě kupní smlouvy 
převedeno 50% majetku do vlastnictví obce. To 
nám všem (jak doufám) přinese především mož-
nost investovat z obecního rozpočtu do nutné re-

konstrukce areálu se vším co je s tím spojené. Vy 
fotbalu znalí se nemusíte děsit toho, že bychom 
se chtěli montovat do organizace utkání a fotba-
lu vůbec. Prioritou pro nás (pro obec) je vytvořit 
plnohodnotné sportovní zázemí, které bude ku 
prospěchu nás všech a vrátit mu tak zašlou slávu 
nelepších kabin na okrese. V plánu máme ne-
chat zpracovat projektovou dokumentaci k po-
volení rekonstrukce areálu a zažádat o stavební 
povolení na rekonstrukci. To nám umožní žádat 
o dostupné dotační fondy, nebo se do toho pustit 
svépomocí podle pravidel. Vím, že vše se nejspíš 
vrátit z dob starých časů asi nemůže, ale opět 
zmiňuji, že by bylo fajn si některé věci v obci, pro 
nás, dělat společnými silami. Na otázku některých  
z Vás „kde na to obec vezme peníze“ upřesňuji, že  
z obecního rozpočtu bude ročně (prozatím) uvolně-
na částka 50 tis. korun, ročně též jeden z vybraných 
investičních příspěvků ve výši 150 tis. korun, oslo-
veny budou všechny místní podnikatelské subjekty  
v obci a v případě, že bude realizována stavba 
vysílače Vodafonu, bude i část nájemného inves-
tována v tomto areálu. Podotýkám, že rozhodně 
nebude mít obec právo veta v rozhodování vše-
ho podstatného a vše co se v areálu stane, bude 
v součinnosti s členy o.s. TJ Sokol Doubravčice. Tak 
si držme palce, ať se do březnového zastupitelstva 
nic z toho, co tady  píši, na něčem nezadrhne.

v Českobrodské. S novou stavbou bude samo-
zřejmě realizována i nová zastávka Doubrav-
čice – Eden, která se názvem bude (jak jinak) 
nacházet u stejnojmenné ulice a zastávka 
Doubravčice – Číhadla bude posunuta k odboč-
ce k cukrárně, tedy k ulici Na Číhadlech. Snad je 
to pro všechny dost srozumitelné.
Výběrové řízení se „bohužel“ rozjede opět  
v souladu s EU a já si mohu jen přát, aby se nám 
na realizaci nepřihlásil nějaký „dobrodruh s gu-
movou paličkou“. Jinak I. a II. etapa chodníků 
byla v prosinci úspěšně zkolaudovaná a nyní ře-
šíme vše potřebné k majetkovému narovnání se 
Středočeským krajem.

KomUNIKaCE, Názvy ULIC
V tento čas můžeme pracovat pouze na avizova-
ných pasportech a projektových dokumentacích, 
nebo věšet cedule s novými názvy ulic. Snad se 
nové tabulky všem líbí. V opačném případě to 
můžete udělat jako většina lidí v ulici „Přátelství“, 
kteří ač byl pro připomínkování názvů ulic v obci 
dostatečný čas, až po schválení názvu ulic usou-
dili, že by se jim více líbil název jiný a zažádali  
o nový název „Sportovní“, který bude schvalo-
ván na březnovém zastupitelstvu.

vrTy
S vrty jsme se víceméně nikam neposunuli. Ge-
ologické průzkumy nám sice natipovaly ložiska 
vody hned na třech místech, bohužel každý se 
nachází na pozemku někoho jiného. Je s podi-
vem jak cena pozemku vystřelí nahoru, když se 
objeví obecní zájem. V tuto chvíli máme za-
tím jednu seriozní nabídku, která platí od sa-
mého počátku plánování vrtů, ale díky tomu, 
že pro potřeby obce i do budoucna je třeba míti 
vrty dva, musíme licitovat, smlouvat a slibovat 
dalším vlastníkům, kteří tak patriotičtí již ne-
jsou. Tak snad se zadaří a na jaře už vrtáme!

TECHNICKÉ SLUŽBy
Po dlouhé odmlce se zde pár řádky pokusím 
shrnout, co je nového v naší obecní společnosti 
za poslední rok. Nejprve se vrátím k tomu, co 
dělo a děje na pozemku sousedícím s veřejným 
prostranstvím u Kulturního domu. Tento po-
zemek je, byl a nejspíš asi i bude ve vlastnic-
tví majitelů přilehlého domku. Jediná spojitost  
s TS je v nájemní smlouvě, která TS umožňuje za 
úplatu tento pozemek (původně rokli) terénně 
upravit a dorovnat s okolními pozemky. Z větší 
části se to už podařilo počátkem loňského roku 
a letos to bude dokončeno do finální podoby  
i osetím trávy. Musím ujistit opět všechny, 
co jsou „nakrmeni“ informacemi o výstavbě 

obchodního střediska, autobusového nádra-
ží, nebo nevím čeho všeho, že majitel s ničím 
takovým rozhodně nepočítá. Po dokončení 
terénních úprav dojde k opětovnému oploce-
ní a osud tohoto pozemku bude čistě na jeho 
vlastnících. Nebudu tvrdit, že by se mi nelíbilo, 
kdyby část této plochy byla využita jako plo-
cha veřejného prostranství, kam by se mohlo 
přestěhovat dětské hřiště, kontejnerové stání, 
nebo vznikla nějaká plocha pro určitý osobní 
relax přidáním pár hezkých laviček a keřů, ale 
nic takového zatím bohužel domluveno není. 
Dalším bodem toho odstavečku je, že na jaře TS 
postupně rozjely prodej sypkých hmot. Místní 
obyvatelé měli možnost zakoupit štěrky, písky, 
nebo zeminu v menším i ve větším množství a to 
prosím s dopravou ZDARMA! V tomto obchodu 

budeme samozřejmě pokračovat i v letošním 
roce. Další komoditou v režii TS je i bioodpad. 
Nejenže máte možnost zakoupit si u nás ná-
doby na tento odpad, ale máte zajištěn i jeho 
pravidelný svoz. Vy ostatní máte samozřejmě 
možnost svou trávu, listí, nebo větve bezplatně 
ukládat v areálu TS. Škoda jen, že úplně všich-
ni nepochopili význam slova bioodpad. Díky 
několika jedincům se nám na našem malém 
kompostu občas objeví suť, starý nábytek, nebo 
něco jiného, čeho se někdo potřeboval zbavit 
při úklidu svých vejminků, stodol atd… Pak sa-
mozřejmě zůstává na jiných, aby to za někoho 
opětovně vytřídili a uklidili. No, snad časem se  
i tito jedinci nad sebou zamyslí a pochopí, že tu 
nejsme jenom pro ně.
Když už jsme se dostali do prostoru našeho are-
álu, musím zmínit důležitý zlom a to, že jsme 
na počátku roku uzavřeli kupní smlouvu na celý 
areál bývalého vepřína. Celkem bylo zakoupe-
no cca 5.500 m2 pozemku, které se v tomto roce 
promění v malý logistický areál, kde najde zá-
zemí několik firem s rozlišným záběrem podni-
kání. Součástí toho bude i nový záměr TS, a to 
vybudování vlastního sběrného dvora, rozšíření 
služeb prodeje sypkých hmot a kompostování. 

stArOstA InfOrmujE stArOstA InfOrmujE

Zavezenou rokli vedle KD čekají poslední 
terénní úpravy včetně zatravnění

TechnicKé služby  
obce Doubravčice s.r.o.

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

nABízímE sLužBy:
 úklid obce 
 údržba zeleně 
 zimní údržba 
 správa vodovodu a kanalizace 
 zprostředkovatelská činnost 
jakéhokoliv druhu 
 zemní práce, autodoprava 
 vyřízení stavebního povolení 
 geopráce 
 prodej písků, štěrků a zeminy 
 zpracování požární dokumen-
tace pro provozovny, objekty  
k podnikání a preventivní  
požární prohlídky, školení  
požární ochrany 
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psí exkrementy
Uklízejte po svých miláčcích nevzhledné zapáchající hromádky! Cesta po chodnících se koncem této zimy stává adrenalinovým sportem. Ten, kdo po svých psech v 

zastavěných částech obce neuklízí, se dopouští přestupku, za který může být potrestán, a to buď na základě v obci platné obecně závazné vyhlášky o volném pohybu psů, nebo podle zákona o přestupcích.

CESTa za SvĚTÝLKEm
4.11. v pátek proběhl v Doubravčicích tradiční 
lampionový průvod. Účast byla veliká, velcí i malí 
si u KD nakoupili občerstvení a i případně lampi-
ony a pak vyrazili na fotbalové hřiště.

rozSvÍCENÍ STromEČKU, 
advENTNÍ zpÍváNÍ 

a váNoČNÍ jarmarK
Akce se odehrála v sobotu 26. 11. 2016 před prv-
ní adventní nedělí. Účast byla neuvěřitelně vyso-
ká, sál KD praskal ve švech. V 15.30 začal „Sou-
sedský jarmark“, bylo zde k vidění, ochutnání  
a koupení spousta nádherných výrobků  
s vánoční tématikou. V 16.30 zazpívaly děti  
z dramatického kroužku za doprovodu kytary  
p. Lešikara krátkou sérii Vánočních koled. Pak 
se připojily i děti z mateřské školky Doubravky, 
za hudebního doprovodu paní ředitelky Jany 
Halaxové. Je neuvěřitelné, kolik krásných písní 
zvládly nacvičit. Nejsilnější byla „Haleluja“ od 
Leonarda Cohena. Bylo to i symbolické rozlou-
čení s tímto zpěvákem, který začátkem listopa-
du zemřel. Chvíle dojetí porušil malý zpěváček 
z MŠ Doubravka, který se do písně opřel tak, až 
rozesmál nadšené publikum. Po přídavku jsme 
se přesunuli k Vánočnímu stromečku, který se 
za zpěvu dětí rozsvítil. Na závěr pod stromeč-

kem zazpívali Doubravčičtí dobrovolníci. Byla to 
velmi vydařená akce. Za rok se těšíme zase.

mIKULáŠSKá NadÍLKa
V sobotu 3. 12. se chodby Obecního úřadu a pro-
story MŠ Ledňáček proměnily v peklo a ráj. Děti 
čekala cesta na jejímž začátku jim v pekle čert 
četl jejich hříchy, pak krásný anděl dovedl do ráje, 
a na konci čekal hodný Mikuláš a podělil je dob-
rotami. Čert, anděl a i Mikuláš byli jak opravdoví  
a výzdoba se velmi vydařila. V prostorách Ledňáč-
ku probíhaly tvořivé dílny a nakonec i diskotéka. 

dIvadLo Ex(Ex)CELSIor
V předvánoční sobotu 17.12. 2016 od 20.00 pro-
běhlo divadelní představení BetLéMSKá HrA 
VáNOČNí. Sál v KD byl poloprázdný, což je veliká 
škoda, představení bylo velmi vydařené.         -red-

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.

Bleší 
trh 

28-30.4. 
v sále KD

Dotazy 
a rezervace stolů 

tel.: 739 415 411

vysílač
Oznamujeme, 
že se stavební 
úřad vypořádal  

se všemi 
námitkami  

a odvoláními  
a v blízké 

době dojde  
k zahájení 

prvních 
stavebních 

prací.

třÍdÍme!!!
Jak jsme Vás již v minulosti informovali, obec  
v souladu se svou zákonnou povinností zajišťuje 
místa pro oddělené soustřeďování složek komunál-
ního odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, nápojových 
kartonů a biologických odpadů rostlinného původu. 
Pro velkoobjemový, nebezpečný a stavební odpad 
též zajistila odběr ve sběrném dvoře v Českém Bro-
dě- Liblicích (ul. Průmyslová). 
Díky barevně odlišným kontejnerům, jejichž množ-
ství obec stále posiluje, tak občané mají možnost mi-
nimalizovat množství komunálního odpadu, kterým 
naplní vlastní popelnice. 
letošní novinkou pak je odběr použitých 
rostlinných kuchyňských olejů, které nepa-
tří do popelnic s komunálním odpadem, na 
komposty a už vůbec ne do kanalizace!
Oleje použité při smažení, pečení, fritování apod., 
můžete vhazovat v uzavřených PET lahvích do čer-
ných označených popelnic na dvoře obecního úřadu, 
u vodojemu, či na návsi před KD. 
Jako službu občanům bychom také vyzdvihli odběr 
biologického odpadu rostlinného původu (odpa-
dy ze zahrad - posekaná tráva, pěstitelské odpady, 

seno, listí, křoviny, spadané ovoce, odpady ze ze-
leniny, kůra, ořezané části stromů, drobný odpad 
ze zpracování dřeva apod.), kdy obec nad svou 
zákonnou povinnost umožňuje odkládat tento druh 
odpadu v období 1. dubna do 31. prosince kalen-
dářního roku, případně dle předchozí domluvy  
i nad tento rámec, nikoli tedy jen do konce října, 
ve vyhrazeném a označeném prostoru před záze-
mím Technických služeb Doubravčice, s.r.o (ul.  
K Jízdárně).

Podrobnosti o systému shromažďování a sběru 
odpadů naleznete v novelizované obecně závazné 
vyhlášce obce Doubravčice 3/2016, která vstoupila  
v účinnost dne 15.2. 2017. Aktuální umístění sběr-
ných míst, tedy konkrétních druhů kontejnerů na 
separovaný odpad, a další praktické informace ob-
sahuje příloha k této vyhlášce. 

Závěrem si dovolujeme zopakovat žádost, abyste
• při třídění odpadů do určených nádob nevhazova-
li nic, co do nich nepatří,
• minimalizovali objem odhazovaného odpadu na-
příklad sešlápnutím, rozložením apod.,
• neznečišťovali okolí sběrných nádob odhazová-
ním odpadu.                           DĚKUJEME!

6

žIvOt v OBCI

Co se dělo v obci...
vývěsKA

adoPce stromů
S blížícím se jarem Doubravčice opět při-

pravují vysazování nových stromků. V před-

cházejících letech se takto podařilo oživit  

a „zazelenit“ již mnohé části obce. Věříme, že 

k radosti všech…
V rámci této činnosti bude opět možnost 

zakoupit a zasadit si vlastní stromek. Pokud 

máte zájem o adopci stromu, popř.  jste zjistili, 

že Váš již zasazený stromek nevydržel letošní 

větry, mrazy či útoky zvěře, obraťte se na redakci.

o termÍnu výsadby, ceně jednotlivých stromků a vybrané 

lokalitě budete včas informováni. 

Zároveň tímto vyzíváme k zamyšlení, zda se ve Vašem okolí nenachází místo, 

které by si zasloužilo oživit zelení. Jakékoli postřehy a nápady jsou vítány.  E.P.

Obnovená alej při polní 

cestě Osičiny



9

rOzhOvOr

      DivaDlo (Ex)excelsior
BETLÉmSKá Hra váNoČNÍ

8

rOzhOvOr

v doUBravČICÍCH jSTE HráLI jIŽ podrUHÉ, 
jaK SE vám TU LÍBÍ?
Betlémskou hru vánoční jsme u vás opravdu 
hráli již dvakrát a zdejší prostředí a velké pódium 
kulturního domu se nám opravdu líbí, nemluvě  
o vstřícných organizátorech a publiku. Ale hráli 
jsme tu ještě jednou, v 
létě 2015, představení 
nazvané Kramářská 
píseň – ale to nebylo 
na pódiu, ale dole v pří-
mém kontaktu s diváky.

dIvadLo (Ex)ExCELSIor ByLo zaLoŽENo jIŽ  
v roCE 1965, jSoU v SoUBorU ČLENovÉ, KTE-
řÍ HrajÍ jIŽ od jEHo zaLoŽENÍ?
Prakticky od jeho vzniku, který inicioval dnes již ze-
snulý Jiří Hladký, je v tomto souboru Jiří Stockel, 
který zde hraje dodnes, tedy přes 50 let. Krátce 
na to, v sedmdesátých letech už v excelsioru hrál 
i Libor Hlaváč a také Jiří Holub a posléze i další. 
V roce 1977 vzniknul divadelní soubor ánfas, kde 
jsem u založení byl i já a situace se vyvinula tak, že 
v představeních obou souborů se někteří členové 
prolínali a vzájemně se dobře znali. Divadlo ánfas 

ale v podstatě počátkem devadesátých let 
ukončilo činnost - někteří členové přitom 
odešli i do profesionálních divadel a zbylí 
po několika letech postupně posílili řady vy-
trvale působícího souboru excelsior. Dnes 
už je to tak, že vlastně původní Anfasáci 
mírně převažují, ale možná je to i tím, že 
byli trochu mladší. Proto i název divadla 
jsme poupravili na (ex)excelsior. 

přI přEdSTavENÍ jSTE SI HraNÍ vŠICHNI 
UŽÍvaLI a vyCHUTNávaLI. jE To TaK 
poKaŽdÉ?
Nehrajeme během roku příliš často a tak 
si každé vystoupení opravdu užíváme. 
Je to i tím, že nikdy to není úplně stejné  
a i v jednom daném představení se průběž-
ně střídají někteří představitelé rolí, nebo 

jsou tu i zcela noví herci.

jE BETLÉmSKá Hra váNoČNÍ jEdINÝm KU-
SEm vE vaŠEm rEpErToárU?
V posledních letech střídáme tři hry. Jak na draka 
se jmenuje v podstatě klasická pohádka s několika 

písničkami, kde ovšem 
je pro nás problémem 
postava mladého 
prince. ti se nám bo-
hužel dost střídají a od-
cházejí. toto představe-

ní je určeno pro děti a hrávali jsme ho často i venku 
na otevřených scénách. Jak jsem už zmínil, občas, 
a hlavně v létě a často na hradech a zámcích  
v plenéru hrajeme Kramářskou píseň. to je opravdu 
hodněsloková píseň, při níž dříve kramáři ukazovali 
dějové obrázky a my to prostě hrajeme, přičemž 
nepřetržitě zní hudba a všechny repliky se zpívají. 
Nejčastěji však hrajeme Betlémskou hru vánoční.

Kdo jE aUTorEm SCÉNářE BETLÉmSKÉ Hry 
váNoČNÍ? a jaK dLoUHo jI jIŽ HrajETE?
Scénář představení, původně pod názvem 
Kolední hry vánoční, napsali Vladimír Za-

jíc (dnes dramaturg Klicperova divadla v 
Hradci Králové) a Otomar Dvořák (spiso-
vatel historické literatury). Vycházeli přitom 
z lidových vánočních her podle Bartošovy  
a Sušilovy sbírky. Původní verze se hrála již 
od roku 1979 nejprve 13 x a pak postupně 
s několikaletými pauzami dosáhla více než 
35 repríz. Po roce 2000 jsme scénář výraz-
něji upravili a Jiří Holub doplnil úvodní část. 
Pod názvem Betlémská hra vánoční jsme 
toto představení hráli v prosinci 2016 u vás  
v Doubravčicích již ve 47. repríze a v této sezóně 
pak ještě 4 x (celkem tedy již jednapadesátkrát).

vzNIKaLa Hra o maLoLHoTECKÉ HoSpodĚ 
a přÍBĚHU o zrozENÍ jEŽÍŠKa a TřECH Krá-
LÍCH LEHCE, NEBo váS NaTrápILa?
Hra vznikala opravdu „hravě“, postupem doby se 
pak dost výrazně aktualizuje a obměňuje. V počát-
cích s námi hrála dokonce folková skupina Kolo-
vrátek, byla uváděna i ve verzi s velkými dřevěnými 
loutkami (figurkami) Josefa, Marie a Jezulátka (ale 
lidští představitelé byli u toho). A celé to zarámo-
vání Malolhoteckou hospodou vzniklo jako jakési 
zlidštění až v posledních letech.

moC SE mI LÍBILa SEBEIroNIE a jEmNÝ HU-
mor přEdSTavENÍ. jSTE I TaKovÍ I v oSoB-
NÍm ŽIvoTĚ?
Vzhledem k tomu, že se většinou známe dlouhá 
léta, víme jaký kdo je a jak bude reagovat, takže si 
můžeme dovolit i nečekanou improvizaci, nebo vtí-
pek či glosu. Někteří členové souboru jsou založeni 
vysloveně vesele, někdo moc ne, tak jak to v životě 
bývá a ostatní to respektují.

KoLEdy a pÍSNĚ, KTErÉ SE CELÝm přEdSTa-
vENÍm proLÍNajÍ, ByLy CHyTLavÉ a odváŽ-
NÍ z pUBLIKa SE zapojILI a SpoLEČNĚ zpÍvaLI  

S HErCI. Kdo jE aUTorEm HUdBy?
Ve všech našich představeních jsem měl 
a mám hudbu na starost já. V Betlém-
ské hře jsem se snažil vybrat a obměňo-
vat koledy a písničky, které se zde střída-
jí v návaznosti na nástroje, které máme  
v danou chvíli k dispozici, od těch notoricky 
známých s některými málo slyšenými, které 
ale mohou také diváka zaujmout a v potřebné 
míře posunují děj. V jiných představeních, jako 
je třeba Kramářská píseň, ovšem hudbu přímo 
skládám podle potřeby.

jE HodNĚ NároČNÉ pro rEŽISÉra SLadIT To-
LIK HErCů Na pódIU? majÍ BĚHEm vySToU-
pENÍ proSTor Na ImprovIzaCE?
Pro režiséra (Jiřího Holuba) je to někdy trochu na 
nervy, protože členové neprofesionálního souboru 
se občas scházejí dost nepravidelně a do poslední 
chvíle je někdy nejasné, kdy, kdo co a jak vlast-
ně bude hrát. Každá osobnost pak pojme stejnou 
postavu (Herodes, anděl, čert apod.) úplně jinak 
(představitelce anděla například může být 25 nebo 
přes 60 let, nebo by to mohl být dokonce muž)  
a improvizace pak vznikají spontánně a je třeba 
je spíše krotit, aby představení neztratilo formu  
a spád.

KoLIK odEHrajETE přESTavENÍ roČNĚ 
a jaK SE STavÍ vaŠE rodINy K TomUTo 
KráSNÉmU „povoLáNÍ“?
Frekvence představení v posledních letech není 
příliš velká, hrajeme maximálně desetkrát za rok, 
ve velmi nepravidelném rytmu (tedy vždycky spí-
še jako malou sérii vystoupení a pak chvíli pauza). 
V rodinách je někdy problém to časově optimálně 
skloubit, neboť ne ta vlastní představení, ale hlav-
ně zkoušení zabírá nejvíce energie a času.

v NaŠEm SáLE v doUBravICÍCH proBĚHLo dNE 17. 12. 2016 váNoČNÍ dIvadEL-
NÍ přEdSTavENÍ. vŠEm dIváKům, KTEřÍ SI v přEdváNoČNÍm TřEŠTĚNÍ UdĚLaLI 
ČaS, dopLNILo ENErgII a pomoHLo zpomaLIT a zamySLET SE. jEmNÝ HUmor 
a CHUť oCHoTNÍKů v maLÉ LHoTĚ SvÉrázNĚ vyprávĚT přÍBĚH o zrozENÍ jE-
ŽÍŠKa jE doBrÝ důvod přEdSTavIT dIvadLo ExCELSIor BLÍŽE. zpovÍdaLI jSmE 
mILoŠE LEŠIKara, jEdNU z vEdoUCÍCH poSTav dIvadELNÍHo SoUBorU. 

nEhrAjEmE BěhEm rOKu Pří-
LIš ČAstO A tAK sI KAžDé vy-
stOuPEní OPrAvDu užívÁmE.

Betlémská hra Vánoční na 
Baráčnické rychtě 2014

Doubravčice 2016

Doubravčice 2014

Kramářská píseň, 
Doubravčice 2015

Jak na draka, 
Kunratice 2011
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PODnIKAtELé v OBCI PODnIKAtELé v OBCI

Rozhovor mi poskytla Tereza Schottnerová, ve-
doucí areálu a občas ji doplnil majitel farmy pan 
Milan Jordák. 

proČ jSTE SI K vÝSTavBĚ farmy zvoLILI 
právĚ doUBravČICE?
Protože jsou Doubravčice krásný kraj obklopený 
klidem a přírodou. Děti a koně se zde mohou bez-
pečně pohybovat. Když je hezky, 
dohlédnete až na Krkonoše. 

Kdy vzNIKL Nápad vyBU-
dovaT TaK pĚKNÝ arEáL a 
Co K NĚmU majITELE paNa 
jordáKa vEdLo? 
Základy farmy jsme položili roku 2006 a v roce 
2015 vznikl projekt farmy tak jak jí teď vidíte. Ná-
pad vznikl hlavně kvůli vnučce a lásce ke koním.  

od LoňSKÉHo zářIjovÉHo SLavNoSTNÍ-
Ho oTEvřENÍ jIŽ UBĚHLa SpoUSTa ČaSU, 
jE Na farmĚ NĚCo NovÉHo? 
Vylepšujeme jízdárenské povrchy, nakoupili 
jsme stroje pro jejich profesionální údržbu, sko-

kový materiál, stavíme klubovnu s 
výhledem do okolí, dostavěli jsme 
šatnu a sedlovnu pro venkovní 
ustájení a začínáme budouvat 

venkovní výběhy a přístřešky. A nejsme u konce.

jaK vELIKÉ jSoU jÍzdárNy?
Krytá jízdárna měří 46x23m a má i vyhlídko-
vou galerii. Venkovní písková jízdárna je veliká 
45x23 m a krytá osvětlená kruhová jízdárna má 
průměr 18 m.

můŽETE Nám přIBLÍŽIT KaŽdodENNÍ 
provoz? 
Nový den začíná pro koníky i jejich pečovatele v 

7h ráno. Koně se nakrmí a po snídani jde každý do 
svého výběhu, kde tráví půl nebo celý den, podle 
přání majitele. Mezitím proběhne kontrola areálu 
a koní ustájených venku, vyčistí se koňské obyd-
lí, někteří dostanou dopolední krmení, někteří až 
večeři. Se setměním musíme koně odvést domů. 
Během dne přicházejí milující 
páníčkové, samé usměvavé tváře 
a tráví s koněm čas podle svého 
gusta nebo přání ratolesti. Máme 
tu několik malých i velkých jezdců 
a jezdkyň, které podporují trpěliví 
a oddaní rodiče. V odpoledních 
hodinách a o víkendu se věnuje-
me klientům, kteří se chtějí učit jízdě na koni. 

KoLIK jE Na farmĚ KLÍdEK USTájENÝCH 
KoNÍ a poNÍKů?
Celkem je nyní na farmě 17 koní a 2 ponící, 
ovšem plánujeme nárůst do počtu 30 koní. Pro 
majitele koní nabízíme ustájení ve 14 vnitřních 
boxech nebo se můžou rozhodnout pro pastevní 
ustájení, kdy jsou konící celý rok ve velkém vý-
běhu s přístupem k vodě, senu, trávě a mají se 
kam schovat před sluníčkem i větrem.

 UrČITĚ jSoU mEzI NImI I oSoBNoSTI, NEBo 
KoNÍCI, KTEřÍ SE od oSTaTNÍCH odLIŠUjÍ. 
můŽETE Nám o NICH NĚCo povĚdĚT? 
Velká osobnost je malý černý shetlandský pony 
Alexander, který dělá čest svému jménu a šéfu-
je velkým koním.

poKUd ByCH CHTĚLa KoNÍm přINÉST TřEBa 
STarÉ pEČIvo, moHU jIm Ho dáT do oHrady?
rozhodně ne. Chtěli bychom všechny poprosit, 
aby se nestyděli a přišli rovnou za námi do stá-
jí. Pečivo nám přinesete a my Vám ukážeme, 
kterému koníkovi můžete udělat radost. Pokud 
je pečivo plesnivé, měkké nebo nedosušené, 
může mu způsobit koliku a zabít ho. 

vE STájÍCH proBÍHá I vÝCvIK KoNÍ a jEzd-

Ců. můŽETE ČTENářům přEdSTavIT TrENÉ-
ra a jEHo zKUŠENoSTI?
Jméno našeho instruktora jezdectví je Moni-
ka Knopová. Spolupracuje s farmou Klídek od 
léta 2016, praxi u koní má však více než 20 let.  
V současné době se věnuje výcviku koní sou-

kromých majitelů a začínajících 
jezdců, od těch nejmenších až 
po dospělé. Vybírá a cvičí koně 
pro farmu Klídek, aby byli po-
slušní a dobře ovladatelní, tj. 
bezpeční.

jaKÝ STyL jEŽdĚNÍ SE LzE 
pod jEjÍm vEdENÍm NaUČIT?
Anglický styl ježdění, připravujeme vyjížďky i ve 
westernovém stylu.

jaKÉ aKTIvITy pLáNUjETE?
Zatím plánujeme pořádání příměstských táborů, 
víkendových pobytů, narozeninových oslav, atd. 
Přemýšlíme nad pravidelným kroužkem, případ-
ně je možné brát individuální hodiny. Víkendové 
pobyty jsou určené i pro dospělé, páry, rodiče  
s dítětem apod. Bude možnost mimo ježdění na 
koni půjčit si kola nebo vyrazit do okolní přírody 
pěšmo, večer si zahrát na kytaru u ohně nebo si 
udělat romantický večer ve dvou. S jezdci, zvlá-
dajícími koně, se může vyrazit na vyjížďku.

pLáNUjETE SdÍLENÍ Koňů, Kdy SE o jEd-
NoHo KoNĚ STará, jEzdÍ Na NĚm a Na 
NáKLadECH SE podÍLÍ vÍCE LIdÍ?
Ano plánujeme. Mělo by se jednat o jezdce, kteří 
něco umí anebo se chtějí naučit jezdit. Je možné 
brát hodiny s trenérkou. Na vyjíždku vás samotné 
pustíme až v momentě, kdy koně ovládáte. Řekla 
bych, že by to měl ocenit i samotný klient.  -red-

www.farmaklidek.cz, 
K Jízdárně 333, 282 01 
Doubravčice, vedoucí 

areálu Tereza Schottnerová, tel.: 732 258 256

Klubovna Ubytování pro hosty

Za pěkného poča-
sí jsou na obzoru 

vidět Krkonoše
Krytá jízdárna 
měří 46x23m

Malá Deniska 
na klidné  

kobylce Fidžii

hLAvní sLOvO 
tu mAjí KOně

farma
KLÍdEK
v tOmtO ČísLE zPrAvODAjE nAvAzu-
jEmE nA sErIÁL „PODnIKAtELé v OBCI“ 
A PřEDstAvujEmE vÁm fArmu KLíDEK. 
KrÁsnÁ, nOvOtOu vOníCí KOňsKÁ 
fArmA nABízí jEzDCům A jEjICh KO-
ním stÁjE s BOXy, vEnKOvní ustÁjEní, 
vEnKOvní A KrytOu jízDÁrnu  
A DOKOnCE I jízDÁrnu KruhOvOu

farma KLÍdEK
otvírá jezdecký kroužek pro 

chlapce a dívky od 10ti let. za-
čátek 15. 3. 2017 od 15.00, sraz 

zájemců před krytou halou



koncem leDna v Doubravčicích 
na sále v kD proběhlo již Druhé 
obnovené vítání občánků.

Letošní ceremonie se zúčastnilo sedm nově naroze-
ných chlapečků. Holčička neobohatila řady doubrav-
čických miminek ani jediná. Nejmladšímu chlapečkovi  
byly při slavnostním obřadu 2 měsíce, nejstaršímu něco 
málo přes jeden rok. 

Program zpestřily doubravčické malé slečny, které 
si připravily krátké pásmo básniček a písniček. Každé 
miminko obdrželo malý dárkový balíček s pozornostmi 
od sponzorů a obce. Vedle slavnostních desek s pamět-
ními listy a mincemi obec věnovala každému občánkovi 
dětskou knížku, textilní hračku a obal na očkovací prů-
kaz vlastnoručně ušitý paní Kateřinou Chmelíkovou, 
mamince pak kytičku a všem na závěr sladké i slané 
občerstvení. 

Sponzoři pak miminkům věnovali drobné dárečky  
a poukazy. rádi bychom poděkovali společnosti NIVeA 
za reklamní kosmetiku a katalogy, společnosti Mar-
kDistri za kosmetické produkty Sebamed, omalovánky  
a dudlíčky MAM, Aquababyclubu za dárkové poukazy 
na plavání pro nejmenší, MŠ Ledňáček za dárkové po-
ukazy k návštěvě jejich zařízení a kadeřnictví Funny-
Sassy za dárkové poukazy k ostříhaní nejmenších. 

Vítání občánků mělo rekordní návštěvnost, sál byl 
prakticky plný… Proto doufáme, že se všem obřad lí-
bil a sejdeme se v podobném počtu i v příštím roce. 
                                                     Kristýna Žákovcová

žIvOt v OBCI

vÍTáNÍ oBČáNKů poDruhé

12

Tradici vítání občánků obnovila 
místostarostka Kristýna Žákovcová 

Letos se vítání ob-
čánků zúčastnili jen 
samí kluci

Holčičky z dramatické-
ho kroužku nacvičily 
krátké představení
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Adventní čas je pro školku i pro společenský život 
v obci příležitostí pro malá zastavení, rozjímání, 
společná setkávání. Na druhé straně je to také 
čas, který je velice hektický, nervózní, strávený  
v obchodech nebo na internetu. Je skvělé, že se  
v Doubravčicích drží tradice společného rozsvěce-
ní vánočního stromku a již druhým rokem také jar-
marku. Školka se do těchto akcí ráda zapojuje. Pro 
děti je krásným zážitkem, když se jejich výrobky líbí 
a prodávají. Velice vážně také berou své vystoupe-
ní na jevišti v sále, kde se mohou cítit jako oprav-
doví herci nebo zpěváci. Váš potlesk a vyžádání si 
zopakování písničky Hallelujah byl pro děti velkou 
odměnou za úsilí a snahu se kterou písničku na-
cvičovaly. Následně se za vybrané penízky doplnily 
krabice s legem, takže dětem se jejich úsilí oprav-
du vyplatilo. Děkujeme zpětně všem kupujícím, or-
ganizátorům a spoluzpěvákům .

Vánoční atmosféru starých časů jsme načer-
pali také na zámku v Loučeni, kam jsme se vydali 
na výlet. Děti poznaly, jak Vánoce slavili princové 

a princezny. Vyzkoušely si, jak se stolovalo  
v hodovní síni, prozkoumaly nazdobené strom-
ky, ozdobily si perníčky a rovnou si na nich 
pochutnaly. Na závěr se prošly po zámeckém 
parku a hledaly cesty v bludištích. 

Zlatým hřebem předvánočního tvoření, zdobení 
a jiných kratochvílí, které dětem zkracují a zpříjem-
ňují čekání na Ježíška, byly BeSíDKY. Děti z obou 
tříd ukázaly rodičům, co se za půl roku ve školce 
všechno naučily, s jakými básničkami a písničkami 
se seznámily. Po besídce jsme si všichni pochutna-
li na cukroví, které připravily děti v centrech a které 
nám na společný stůl přinesli rodiče. Za společně 
strávené chvíle, za potlesk, za cukroví a spous-
tu krásných dárků do školky všem rodičům moc 
děkujeme.

Vánoce se překulily, a děti jako tři králové obešli 
zase pár Doubravčických domků, zazpívaly a po-
psaly vrata nebo dveře. Počasí nám přálo, takže 
jsme se na saních, bobech a ježdících na zahradě 
školky opravdu vyřádili. Děti měly také možnost 
sledovat na poli a v lese stopy zvěře a nejen její. 
Odhalili jsme také zdatné běžkaře .

V únoru se nám školka změnila v cirkusový stan, 
takže pokud byste potkali lvy, slony, artisty a klauny, 
nedivte se. V dalším článku se dozvíte, jak jsme si 
ten cirkus ve školce užili .

Všem přejeme klidný a pohodový rok 2017.
Děti i dospělí z MŠ Doubravky

z ČInnOstI sPOLKů A OrgAnIzACí

mŠ Doubravka
mILí PřÁtELé mAtEřsKé šKOLKy DOuBrAvKy,
měsíC sE s měsíCEm sEšEL A jE nA ČAsE PODAt DALší zPrÁvy O fungOvÁní 
šKOLKy. v říjnOvém ČLÁnKu jsEm PřIvOLÁvALA vÁnOCE jAKO nEúPrOsně 
sE BLížíCí svÁtEK, nA KtErý sE DětI těší z CELéhO rOKu nEjvíC. nyní jE už 
mÁmE zA sEBOu, ALE PřEstO ByCh jImI zAČALA.

Děti si zkrátily a zpříjem-
nily čekání na Ježíška 
Vánočními besídkami

Tři králové

Obec DOubravčice srDečně zve na

Přijďte se podělit o své domácí kutilské, 
kulinářské či řemeslné výtvory tematicky 
související s velikonocemi a jarem, nebo 

jen jarmark navštivte, ochutnejte velikonoční 
dobroty a nakupte jarní dekorace a drobné dárky!

Občerstvení zajištěno, při nepřízni počasí uvnitř

zájemci o prodej vlastních výrobků se mohou hlásit na adrese: 
mistostarosta@doubravcice.cz nejpozději do 26. 3. 2017

KDy?  V neděli 2.4. od 15 hod.
KDe?  Na návsi u Kulturního domu

sousedský 
velikonoční jarmark

Podrobný program  

jarmarku bude v předstihu 

zveřejněn na nástěnkách  

a webových stránkách  

obce
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HErNa pro rodIČE S dĚTmI:
dopolední herna každou StŘeDU 9.30-11.30  
- vede Markéta Holá, v centru pro rodinu / MŠ 
Ledňáček, Obecní 94

KroUŽKy: 
 KerAMICKÝ - v MŠ Ledňáček každý čtvrtek 
(děti 16-17, dospělí 17- dle dohody), vede Mar-
tina Pačesová
 JÓGA pro dospělé  - v MŠ Doubravka každý 
čtvrtek 19.45 - 21.15, vede Iva Švejdová
 JÓGA PrO DĚtI - v MŠ Doubravka každý 
čtvrtek 18.30 - 19.15, vede Iva Švejdová
 SetKáNí PrO DOSPĚLé: rODINNé KON-
SteLACe a HOJIVé VeČerY (aktuální setká-
ní sledujte na webových stránkách)
 ODPOLeDNí VOLNOČASOVÝ KLUB -  
v rámci komunitní školy, v provozu od 5.9. každý 
všední den od 13 do 16.30 hodin (mimo prázd-
niny), určeno všem, kteří se doma nudí (děti od 
5 do 12 let) - v prostorách školy Dokolečka (bý-
valá keramická dílna)
 VÝtVArNé tVOŘeNí:  1x za 14 dní ve 
středu od 14.30 do 16.30 hod v prostorách 
školy Dokolečka, příspěvek 50 Kč na materiál, 
Gábina Píclová
 nejbližší termíny: 1.3./15.3./29.3.
 HUDeBNĚ-DrAMAtICKÝ KrOUŽeK při 
škole Dokolečka, každý čtvrtek 15.30-16.30, 
vede Kristýna Žákovcová a Marika Pithartová

důLEŽITÉ TErmÍNy 
programů a aKCÍ:

 5.3. představení hudebně dramatického 
kroužku
 11.3. MAŠKArNí BáL 
 31.3. NOC S ANDerSeNeM
 2.4. VeLIKONOČNí JArMArK
 13.-14.5. OSLAVA 10. NArOZeNIN - za-
hradní slavnost pro bývalé i současné členy
 15.5., 17.5. DNY OteVŘeNÝCH DVeŘí 
 DeN DĚtí (pravděpodobně 3./4.6.)
 v době letních prázdnin opět plánujeme vý-
tvarný příměstský tábor (termín pravděpodob-
ně 24.-28.7.)
O všech akcích vás informujeme i na webu obce 
Doubravčice

 zprávy z KomUNITNÍ ŠKoLy:
 24.2. den otevřených dveří pro zájemce - 
nebo pak individuální domluva návštěvy

 na další školní rok (2017/18) máme 5 vol-
ných míst (1.-4.třída)

 hledáme nadšené lidičky, kteří by chtěli pra-
covat v našem týmu - ozvěte se

 škola se i letos zapojí do celorepublikové 
akce NOC S ANDerSeNeM

Aktuálně DĚKUJEME: pravidelným sponzo-
rům naší akce Maškarní bál: firma Arnošt, Si-
car a Jílek stavby

kOntakt:
centrumprorodinu@dokolecka.cz

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

 Na základě výzvy pana starosty tomáše Ba-
borského se v únoru 2007 poprvé sešli dobro-
volníci, rodiny s dětmi v 1. patře obecního úřadu 
a společně jsme malovali a kreslili, jak bychom 
si představovali využití prostor bývalé zasedací 
místnosti.

 Obec Doubravčice pak v čele s tomášem Ba-
borským podala žádost o dotaci u MMr na pře-
stavbu prostor OÚ na klubovnu pro rodiny s dětmi 
a žádost byla úspěšná.

 Karolína Baborská, Jana Burešová a Linda 
Pačesová připravovaly mezitím plán aktivit, setká-
vání, architektonický návrh a první nebo tradiční 
pořádání akcí. 10.5.2007 se staly Jana, Karolína 
a Linda přípravným výborem občanského sdruže-
ní Centrum pro rodinu Dokolečka, jehož založení 
bylo schváleno Ministerstvem Vnitra dne 15.5.2007 
– symbolicky na MeZINárODNí DeN rODINY.

 během roku začalo pravidelné cvičení jógy  
s Ivou a také aerobik pro dospělé s Katkou Lou-
dilovou, pro děti s rodiči pravidelná výtvarná (Lin-
da), hudební (Irena Doskočilová) a další setkává-
ní. Pan Beran a následně Martina Pačesová tvořili  
s dětmi keramické výrobky. Už v roce 2007 se ko-
nal Maškarní bál, Dětský den, Lampionový prů-
vod a Mikulášská nadílka.

 Celý podzim se rekonstruovaly prostory,  
a tak se aktivity dočasně přesunuly do prostor vý-

čepu tJ SOKOL. Nové centrum pro rodinu bylo 
na obecním úřadě slavnostně otevřeno v lednu 
roku 2008.

 v červnu 2007 se uskutečnila první „členská 
schůze“ Dokolečka, ke které se připojilo několik 
dalších členů: mezi prvními byli  Iva Švejdová, 
Petra Šimáňová, Michaela Loudilová, Pavla Pří-
lepková a renata von eichler. Na konci roku už 
sdružení čítalo celkem 13 členů (dvě členky – re-
nata a Monika – už bohužel nežijí). Celkem pro-
šlo sdružením 29 členů – aktivních lidiček, kteří 
pomáhali, s čím se dalo, a patří jim za to velký 
dík. V roce 2015 došlo k transformaci sdružení na 
zapsaný spolek Dokolečka, v současnosti působí 
ve spolku 21 aktivních členů + další členové = ro-
diče komunitní školy.

Tímto bych ráda všem bývalým i součas-
ným členům chtěla poděkovat za to, co pro 
sdružení (spolek) dělali či dělají. Jejich dob-
rovolné práce si nesmírně vážíme a víme, že  
i díky tomu to tady v Doubravčicích žije. Věří-
me, že naše činnost působí smysluplně i pro 
další obyvatele naší obce, firmy, podnikatele,  
i zastupitele....věřte, že k tomu, co děláme, po-
třebujeme vaši podporu!

- bezplatně nám můžete přispět např. jakýmko-
liv nákupem přes portál GIVT.cz - stačí si vybrat 
podporovanou organizaci Dokolečka a nakoupit  
v jednom z mnoha internetových obchodů, urče-
né procento z nákupu je pak věnováno naší orga-
nizaci a vy neplatíte nic navíc - zkusíte to také?

 Linda za tým Dokolečka z.s

10 LET doKoLEČKa 
centra pro roDinu

doKoLEČKa pravIdELNÝ program

milí Doubravčičtí, Dovolte mi malé 
ohléDnutí za historií Dokolečka, 
které letos slaví 10. narozeniny. 
jak to všechno začalo?

Rok 2007, 
výtvarka

Rok 2007, v prosoterch 
ještě před rekonstrukcí
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POzvÁnKA nA vítÁní 
PtAČíhO zPěvu s 
hErnIČKOu
V úterý 2. května od  
16 hod plánujeme výlet 
do Národní ptačí rezerva-
ce Bohdanečský rybník. 
Program je vhodný pro 
malé děti. Dalekohledy  
a foťáky s sebou. Provádět nás bude zkuše-
ný ornitolog František Bárta. Doprava spo-
lečně auty, popř. vlakem z Říčan. V případě 
zájmu kontaktujte s předstihem Markétu 

Děti z komunitní školy si během 
odpolední družiny užívaly sníh na 
fotbalovém hřišti

(Zleva) Šimon, 
Ondra a Mar-
kétka během 

herničky malu-
jí obraz :-) 
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Většina dětí ve školičce 
je ještě předškolkového 
věku. Věkové rozmezí 
hlídaných dětí je 1 rok 
až 7 let. Martina s Petrou 
a Denisou se jim ma-
ximálně věnují; pokud 
je mrňouskovi smutno, 
pomazlí se s ním. „Ne-
dělá nám problém naučit 
chodit plenkové děti na 
nočníček, pokud mají 
dudlík a už mu poma-
lu odrůstají, tak zvládneme i odnaučit dudlání.  
I když některé děti těžce nesou loučení s rodiči, 
tak jakmile se zavřou dveře od Ledňáčka, děti 
si většinou na rodiče ani nevzpomenou.“ říká 

Martina. „I ti nejmenší se 
u nás učí spolupracovat 
s ostatními, podělit se 
o hračku, nebo se spra-
vedlivě vystřídat, třeba 
na odrážedle.“ 

V Ledňáčkovi děti v pro- 
sinci navštívil Mikuláš  
s čertem a andělem  
a také měly Vánoční be-
sídku se spoustou dárků 
pod stromečkem. teď je 

čeká, jako každý rok, dětský karneval, na který 
se již pořádně těší. Ve třídě bude pobíhat spous-
ta malých princezen, víl a spidermanů a pirátů. 
kontakt: Obecní 94, Doubravčice,  
tel.: 720 332 030, www.ms-lednacek.cz        -red- 

v soukromé mateřská školičce 
leDňáček se učitelky martina, petra a 
nově i Denisa kažDé ráno ve všeDní Den těší na malé  
i větší Děti. pokuD neprobíhá společné zpívání, tvoření, nebo 
obvyklý Denní program, tak nejoblíbenější Disciplínou 
holčiček a kluků je jízDa na oDrážeDlech a motorkách.

Denisa s Martinou a dětmi 
chvíli před obědem

Policista v ži-

votní  velikosti - 

společná práce 

dětí z komunitní 

školy Dokolečka

dĚTSKá ŠKoLIČKa leDňáček vÝTvarNá SoUTĚŽ
jak viDíš policistu

žIvOt v OBCI
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Do soutěže vyhlášené zpravoDajem ve spolupráci  
s policií čr Dorazilo 32 krásných obrázků. zapojila se mš 
Doubravka, komunitní škola Dokolečka a i jeDnotlivci. 

Dozvěděli jsme se od dětí, že policista je odvážný hrdina který: chrání delfíny  
a velryby, krotí rysy, chytá lupiče a bandity, řídí dopravu (konkrétně bagr), 
létá vrtulníkem, má psa, který vyčuchá zloděje a je „dobrej střelec“. 

Slavnostní vyhlášení nejzajímavějších výtvorů a udílení cen za účasti po-
licie Čr proběhne po uzávěrce. Otiskujeme některé obrázky a v dalším 
čísle budeme informovat o průběhu vyhlášení výtvarné soutěže.

všem Dětem, učitelkám a maminkám, kteří DO sOutěže přispěli, 
nebO pOmOhli a inspirOvali Děkujeme!                                       -red- 
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s vyDatným úsilím Doubravčických 
Dobrovolníků se poDařilo vytvořit 
traDiční jesličky-betlémky pro obě 
návsi v obci.

Zatímco na horní návsi jste našli hned 
vedle kapličky minimalistické jes-

ličky vytvořené z dřevěných kůlů  
s Ježíškem, Marií a Josefem 
oděných do barevné juty  
a andělem s dřevěnými křídly, 
na prostranství před Kulturním 
domem nově stál základ malo-

vaného betlému. Prozatím byly 
vytvořeny figury Josefa, Marie  

a oslíka, které jsou detailně vyma-
lovány akrylovými barvami na dřevotřís-

kových deskách. Hlavička Ježíška skrytého ve slámě 
v jesličkách byla ponechána na dětské tvorbě. tento 
betlém je oboustranný, tedy se dá prohlédnout jak od 
kulturního domu, tak ze silnice. Záměrem je každý 
rok dotvořit novou figuru, či figury, aby se betlém roz-
rostl do tradičních rozměrů. 

Mimo práce na jesličkách se místní nadšenci 
zapojili i do výroby vlastnoručně malovaných oz-
dob na stromečku - barevných balíčků s textilní-
mi stuhami či polystyrenových perníčků a též do 
organizace a přípravy letošního slavnostního roz-
svěcení stromečku, nácviku dětských představení 
a druhého ročníku stále oblíbenějšího vánočního 
jarmarku. 

ráda bych jménem obce poděkovala všem, kte-
ří se do výše uvedených aktivit zapojili (ať větší, 
či menší měrou) výtvarně, nápadem, poskytnutím 
výtvarných potřeb, či finančně. Je příjemné vidět, 
že se najdou nadšenci, kterým tradice vánočních 
svátků není lhostejná a ochotně se zapojí do ve-
řejného dění v obci.  

Zároveň bych chtěla připomenout, že sbír-
ka na vytvoření betlémů a zejména na jejich 
údržbu a rozšiřování v příštím roce a letech 
dalších pokračuje. Přispět je možno jakouko-
li i zcela symbolickou částkou do kasičky na 
obecním úřadě, či při různých kulturních ak-
cích, kde bude kasička viditelně označena.   
všem Děkujeme!!!           Kristýna Žákovcová

žIvOt v OBCI

váNoCE v doUBravČICÍCH 
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V KD vládla tvůrčí 
atmosféra

Betlém na horní návsi

Betlém na prostranství před KD

Konkrétní díky za pomoc při tvorbě betlémků  
a dekorací patří: Markétě Holé Miškové, která 

vtiskla malovanému betlému jedinečnou výtvarnou 
podobu, Elišce Holé a Klárce Nikolaides za portréty 

Ježíšků, TS Doubravčice, s.r.o. za věnování OSB 
desek a dřevěných kulatin pro výrobu betlémů, Kláře 
Nikolaides, Lindě Pačesové, Janě Burešové, Martině 

Pačesová, Pavlu Pačesovi, Petře Šimáňové, Káťě 
Burešové, Lucce Jakoubkové, Tomášovi Hol-

ubovi, Elišce Vobrubové, Elišce Pokorné, Honzovi 
Seidlovi, Simoně Smitalové, Lubošovi Šebkovi, Editě 

Polednové, Šárce Hladíkové. V neposlední řadě 
děkujeme panu Jordákovi za slámu do betlémků, 

panu Šindelářovi za chvojí, manželům Kryšpínovým 
za finanční příspěvek, stejně tak i těm, kteří se zapojili 

do sbírky a své příspěvky vhodili do kasičky.

 
výroba betlémů a Dekorací



žIvOt v OBCI

jAKÁ ByLA AtmOsférA 
PřI mIstrOvství světA vE 
víDnI?
Ve Vídni jsme strávily necelý tý-
den, takže jsme měly možnost 
podívat se i po městě. S hol-
kami jsme si to moc užily, byly 
jsme ubytované v nádherném 
hotelu, kde o nás bylo výborně 
postaráno.  Sešlo se zde mno-
ho týmů z celého světa, včetně 
Austrálie, JAr a dalších. Pano-
vala zde přátelská atmosféra  
a navzájem jsme si fandili.

zísKALI jstE tItuL hLADCE, 
nEBO jstE sE POřÁDně nA-
DřELy?
Závody naší kategorie byly roz-
děleny do tří dnů. Po prvním 
dni už jsme věděly průběžné 
výsledky a tím pádem nám bylo 
jasné, že šance na zlato tu je. to 
nás ještě více nakoplo a semifinále bylo bezchybné. 
radost z toho nám zkazila zpráva od poroty, která 
sdělila našemu trenérovi, že do finálního kola mu-
síme udělat větší změny v sestavě. Z počátku nás 
to velmi rozhodilo, že to nedáme. Ale pak jsme to 
vzaly jako zkoušku toho, jestli na to zlato fakt máme 
a do druhého dne to zvládneme změnit a nacvičit. 
Večer před finále jsme mákly a šly jsme spát s tím, 
že si to finále prostě užijeme, ať to dopadne jakkoliv, 
protože už jen to, že jsme se dostaly na MS po veš-
kerých zdravotních problémech v týmu, je pro nás 
výhra. Ale samozřejmě bychom se nezlobily, kdyby 
to zlato nakonec viselo u nás na krku. V den finále 
panovala mírná nervozita, ale ve chvíli, kdy jsme 
vystoupily na pódium do záře reflektorů, všechno 
to z nás opadlo a rozjely jsme to. Vyhlášení bylo ne-
uvěřitelné! Když nás vyhlásili a začala hrát česká 
hymna, všechny jsme brečely štěstím.

jAK jstE OsLAvILy vítEzství?
Největší odměnou pro nás byla výborná večeře. 

Samozřejmě jsme se sešly  
i s ostaníma holkama a společ-
ně bouchly šampáňo. Na hotelu 
jsme se pak do noci společně  
s trenérem a holkama bavili. 
takže oslava proběhla.

tvOjE BABIČKA tI BěhEm 
mIstrOvství nEuvěřItEL-
ně fAnDILA z DOuBrAvČIC, 
KDO všEChnO tě PODPO-
rOvAL PřímO vE víDnI?
Své babičce bych chtěla vel-
mi poděkovat, protože poctivě 
sledovala všechny naše on-
-line přenosy a fandila! Jinak 
přímo ve Vídni se mnou byla 
mamka a na finálový večer 
dorazil i zbytek rodiny, taťka 
s bráchou a jeho přítelkyně. 
Musím říct, že podporu rodi-
ny a přátel mám obrovskou  

a moc jim za to děkuji!

urČItě jsI tEď InsPIrACí PrO sPOustu Dětí, 
můžEš jIm POrADIt, KDE nEjBLížE DOuBrAv-
ČIC sI mOhOu zKusIt sPOrtOvní AErOBIK?
Mým domovským oddílem je Corridoor team  
v Českém Brodě a Praze. Každý rok se zde 
pořádají nábory dětí, takže kdo by měl zájem, 
má určitě šanci to zkusit. těšíme se na každé 
nové tváře. Přeji všem, aby si také našli sport, 
který je bude takto naplňovat a bavit. Já už si 
dnes život bez aerobiku nedovedu představit. Po  
10 letech je aerobik mojí druhou rodinou. Až skon-
čím s vrcholovou závodní dráhou, ráda bych se 
věnovala trenérství. V této chvíli ale opět maká-
me na sestavě do nové závodní sezóny, teď už  
v novém složení týmu, protože jsem postoupila do 
kategorie seniorů. tak nám prosím držte palce! 

Děkuji za rozhovor a přeji, ať Ti vrcholová forma 
vydrží co nejdéle a spoustu dalších úspěchú, 
nejenom těch sportovních.              ...          -red-

v minulém čísle zpravoDaje jsme vás krátce informovali o obrovském 
sportovním úspěchu kristýnky hájkové, 22. 10. 2016 společně s Dalšími 
Dvěma Dívkami vybojovala titul mistryně světa v aerobiku trojic. zpráva 
o vítezství Dorazila až po reDakční uzávěrce, proto rozhovor s milou a 
usměvavou kristýnkou přinášíme až v tomto čísle.

mISTryNĚ SvĚTa  
v aerobiku trojic
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Kristýnka je 
první zleva
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Producentka Veronika Lencová z produkční 
společnosti FILMUNITED mi poskytla několik in-
formací a doufám, že v následujícím letním čísle 
Zpravodaje jich bude ještě více.

Příběh seriálu je zasazen do roku 43 našeho le-
topočtu. Do období, kdy se římská armáda vrátila 
na britský poloostrov, aby konečně rozdrtila střed 
keltské říše Britannia. Mystické zemi tehdy vládli di-
voké bojovnice a druidové, kteří dokázali vyvolávat 
mocnosti podsvětí. ty jim pomáhají v boji proti Ří-
manům, kteří se do říše vracejí sice odhodlaní, ale 
zároveň vyděšení předchozí válečnou zkušeností.

Seriál režíruje Kari Skogland, za kamerou je 
Jean-Philippe Gossart. Celá série se točila od 
27. června do 17. prosince 2016. Ze 126 natá-
čecích dnů se pouze devět odehrálo ve Walesu, 
zbytek v České republice, kde produkce utratila 
bezmála jednu miliardu korun.

Výkonnou produkci celého natáčení má na 
starosti česká společnost Film United. Práci při 
něm našlo na tisíc lidí, jak v úzkém filmovém 
štábu, tak i na straně dodavatelů a řemeslníků 
před samotným natáčením i během něj. Dal-
ších 6500 místních si zahrálo v komparsu. Bylo 

postaveno deset rozsáhlých dekorací a několik 
menších, každá z nich se stavěla 6 až 12 týdnů. 
Ačkoliv štáb tráví většinu času na lokacích, ně-
které interiéry stojí v barrandovských ateliérech 
a v prostorách Prague Studios.

Pro ty, které natáčení zaujalo a chodili se na 
jeho průběh k Šembeře dívat je určitě zajímavá 
informace ta, kterou po natáčení vypustil produ-
cent rick McCallum: „Předpokládáme, že prv-
ní série bude úspěšná a že se do Čech za rok  
vrátíme.“                                                     -red- 

Zdroj: CZECH FILM COMISSION 

přeD rokem u skautské louky v úDolí řeky šembery vyrostly filmové 
kulisy střeDověké vesnice. probíhalo zDe natáčení historického tv 
seriálu „britannia“, seriál vznikal pro tv stanice sky a amazon. keltská 
vesnička vyrostlá u šembery se v seriálu jmenuje lockerly.

ÚdoLÍ řEKy ŠEmBEry SE promĚNILo
ve starověkou zem britannia

zAujALO nÁs

Rok pRemiéRy: 2017
ŽánR: historický TV seriál

Země: Velká Británie, USA
TV sTanice: Sky, Amazon

ReŽie: Kari Skogland
obsaZení: kelly Reilly (Temný případ, 

Sherlock Holmes), David morrissey (živí mrtví, 
V kruhu koruny), Zoë Wanamaker (Harry 

Potter a kámen mudrců, Moje rodina) a stanley 
Weber (Outlander)

vÍTE ŽE...
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zemědělskou techniku

SErVIS OSObNÍCH A užITKOVÝCH VOZŮ

pNEuSErVIS prO OSObNÍ,  
NáKlADNÍ, ZEměDělSKé A mOTO

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

Servisní prohlídky | Výměna olejů | Oprava autoelektriky | Montáž 
zabezpečovacího zařízení | Montáž tažného zařízení | Výměna autoskel 
| Servis klimatizace | Oprava brzdových systémů | Příprava a provedení 

STK | Odtahová služba | Diagnostika elektrických systémů vozidel | 
Měření podvozku 3D technologií | Náhradní vozidlo | Přestavba vozidel pro 

autoškoly | Renovace světlometů

Kontejnery | Zemní práce  
| Demoliční a stavební práce 

| Deponie – prodej 

Prodej PNEU | Prodej disků hlíníkových  
i plechových | Montáž, vyvážení, opravy pneu 

| Uskladnění letních i zimních pneumatik

A5_standart_logo_bez akci.indd   1 29.8.2016   21:59:38

doubravčice vás zvou na

Jarní ÚKlid obce
v sobotu 1.4. 2017 

(při špatném počasí náhradní termín sobota 8.4.)

sraz před Kd doubravčice od 14 h.

Pro účastníky úklidu bude pivo, 
limonáda a klobása zdarma :-)

Všichni jsou VíTáni!
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DEN ZEMĚ NA KLEPCI
11. ročník regionální kulturní akce

15/04/2017

Milí přátelé, 
zástupci obcí, spolků, mateřských škol a organizací,
rádi bychom Vás informovali o blížícím se 11. ročníku regionální kulturní akce 
Den Země na Klepci. V rámci tohoto oběžníku zveřejňujeme několik oficiálních 
informací o termínu konání akce, určení společného tématu akce, stanovení 
místa zahájení programu a drobných organizačních změnách, které nás čekají 
v letošním ročníku. 

Stanovení termínu
Koordinátor Jan Psota společně se zástupci obcí Přišimasy a Tismice stanovili 
oficiální konání akce na den 15. dubna 2017

Společné téma
Nosným tématem letošního ročníku se stane oslava 40. výročí Přírodní 
památky Klepce (CHPV 1977). Programová náplň letošního ročníku by se 
měla zároveň zabývat svátkem Velikonoc – téma pro spolky a mateřské 
školy (spolky: výuka pletení pomlázek, dílničky malování kraslic, mateřské 
školy: dětská vystoupení s tématikou Velikonoc – říkadla, koledy)

Programová změna
Hlavní program letošního ročníku bude s ohledem na oslavu výročí Přírodní 
památky zahájen u jezírek MCHÚ Klepec II (Tismice), jeho druhá část bude 
pokračovat u Slouhy MCHÚ Klepec I. (Přišimasy) 

Stanové městečko
Stanové městečko zůstává beze změn. Od 1. 3. 2017 nastává úprava 
elektronické evidence tržeb i pro subjekty – stánkaře (OVĚŘUJEME S PRÁVNÍ 
PORADNOU), zda musí každý stánkař prodávající na kulturní akci musí 
vystavovat kupujícímu příjmový daňový doklad (paragon, fakturu).

Organizační struktura
Jan Psota, koordinátor akce
Spolek Život pod Klepcem, z. s.

info.drobnepamatky@email.cz 
777 178 843

komunikace spolky, obce, organizace a školy
řešitel náplně programu, stanové město a 
medializace

Veronika Kuchařová, koordinátor akce
Obec Přišimasy

veronika.kuchar@seznam.cz 
603 572 387

komunikace spolky, obce, organizace a školy
řešitel náplně programu, stanové město a 
medializace
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Nosným tématem letošního ročníku se stane oslava 
40. výročí Přírodní památky Klepce (CHPV 1977). 

Programová náplň letošního ročníku by se měla 
zároveň zabývat svátkem Velikonoc – téma pro 
spolky a mateřské školy (spolky: výuka pletení 

pomlázek, dílničky malování kraslic, mateřské školy: 
dětská vystoupení – říkadla, koledy)

Hlavní program letošního ročníku bude zahájen 
u jezírek MCHÚ Klepec II (Tismice), jeho druhá 
část budepokračovat u Slouhy MCHÚ Klepec I. 

(Přišimasy)
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žIvOt v OBCI

konec zvoníků v čechách
jaK rozEzvUČET zvoN v oBECNÍ KapLI

tato parafráze citátu komika jana 
Wericha mne napaDla, kDyž jsem 
se DozvěDěl o úmrtí paní boženy 
stasiukové a umocnila se úmrtím 
pana jaroslava kroupy. bylo zDe 
zvykem oznamovat tyto uDálosti 
obecním rozhlasem, ten je však už 
Dlouhá léta mimo provoz.

Když byl 21. srpna 1751 vydán Ohňový patent 
císařovny Marie terezie, stanovil, mimo jiné, 
povinnost vybavit vesnice zvoničkami. Zvonit 
se mělo při požárech, přírodních katastrofách, 
případně při událostech, týkajících se života 
obyvatel obce. Zvuk zvonu přinášel tedy nejen 
varování, ale i radost či útěchu. A třeba i infor-
maci o denní době.

Osvícená to panovnice tahle Marie terezie!
Varování či výstrahy zvonem nahradil jekot 

sirén, sdělování informací převzal internet. Vím, 
že pokrok zastavit nelze, jen mám silný pocit, že 
tím se vytratila venkovská romantika.

Výstavbou obecní kapličky se zvonicí se obec 
k patentu opětně připojila. Jen zvoníka se najít 
nepodařilo. Ovšem i tohle pokrok vyřešil a na-
bízí automatického elektronického zvoníka. Je 
spolehlivější než zvoník živý, tomu však odpoví-
dá i jeho cena. A to je zřejmě důvod, proč zvon  
v obecní kapli mlčí. Na takového zvoníka dotační 
tituly neexistují a osvícená panovnice obci také 
nepřispěje. V některém z minulých vydání Obec-
ního zpravodaje byla uveřejněna myšlenka pana 
starosty o tom, že vysoký koeficient na dani z ne-
movitosti přinesl do obecní pokladny více finanč-
ních prostředků (snad 300000,- Kč) a že by bylo 
správné tyto prostředky investovat do veřejně 
prospěšných aktivit. Je to “zásluha“ především 
rodáků či starousedlíků (vlastníků staveb, které 
se dnes již nebudují), tedy pamětníků venkov-
ské romantiky, kteří nás v současnosti začína-
jí opouštět. Za sebe a především za ně apeluji 
na demokraticky zvolené zastupitele, ať se část 
těchto financí použije na ozvučení zvonu.

Vždyť bylo by to krásný, být zvonem, který 
zpívá a do nebe se dívá anebo i dál a zvoní, 
že svítá nebo že se stmívá, být obyčejnej zvon  
a znít a ocelové zvonit, to bych mu tak přál.

Miroslav Pačes, geodet v.v. 

POZNáMKA OÚ K PříSPĚVKU:
Pořízení automatického zvoníka bylo v loňském 
roce  na seznamu počinů, které by bylo v obci 
prospěšné udělat. Jednotlivými položkami  
v seznamu, které navrhovali místní obyvatelé, 
se zastupitelstvo zabývalo, přičemž  zvolilo jako 
prioritní opravu požárních nádrží v obci. Kaž-
doročně je však možné se k tomuto podnětu 
a k podnětům dalším vrátit, možnost pořízení 
automatického zvoníka je tedy stále ze strany 
zastupitelů otevřená.   To  však nijak nebrání pří-
padným sponzorům, aby se přihlásili a kapličku 
rozezvonili. Ba naopak!

aneb

KDyž už zvOn jEDnOu jE, 
tAK mÁ KOuKAt, ABy BIL.
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jArní zAstAvEní

....jak doufám, všichni jsme ho přežili ve 
zdraví a rodinné pohodě, bez hádek. Silves-
tr byl bujarý, ale věřím a neslyšel jsem, že 
by se stalo něco mimořádného (nebo špat-
ného). Připadá mi jako bychom to tak po 
špičkách přešli. Vše proběhlo jak mělo a je 
to za námi - prostě klidné vánoce a Silvestr. 
No, možná se v jiné části zpravodaje dočte-
me, že to tak nebylo. 
Samozřejmě nejsou za námi jen dvě akce, 
ale spousta akcí, které připravila obec, škol-
ka, škola a jiní. Rozsvícení vá-
nočního stromku za pomocí 
dětí a jejich vystoupení, Bet-
lémské světlo, Mikuláš, které-
ho se děti bály víc než čerta  
a také třeba ples. Byla bohatá 
tombola a myslím, že i vysoká 
účast návštěvníků. Losovala se 
i desetikilogramová šunka za 
vstupenky. Tu vyhrál výherce, 
který přišel jako poslední, tak-
že je vidět, že i ten kdo přišel 
později o nic nepřišel. Jinak 
se ve výhrách střídaly hlavně 
dva stoly a nikoho nepřekva-
pí, že u jednoho byl pan sta-
rosta. Chodil za celý stůl a nic 
nekalého v tom nehledejte.  
A poslední dvě ceny zase vy-
hrál jeden výherce, který ne-
trpělivě čekal a dočkal se. Hrála dobrá ka-
pela, hodně se tancovalo a bylo vidět, že 
každý odcházel spokojený. 
Zpátky k našemu jaru. Je to roční období co 
sebou přináší spoustu změn. Po bíle zimě, 
která opravdu byla, i když ne celou dobu, 
přijde změna nejen v přírodě, ale i v nás. 
Každý, kdo není někde zavřený celý den, to 
musí poznat. 
Jaro začíná 20. března a končí 21. června. 
Jarními měsíci jsou březen, duben a květen. 
Rozdělení roku na jaro, léto, podzim a zimu 
je zřetelně vidět pouze v oblasti mírného a 
subarktického pásu. V oblasti tropů roční 
doby v podstatě neexistují, v subtropech 
může být rok rozdělen zpravidla na dvě ob-
dobí – období dešťů a období sucha, v okolí 
severního a jižního pólu je po celý rok zimní 

počasí. Tak si pořádně užijte příchod jara, 
protože ne všude si toho můžou všimnout, 
jako třeba my. Všechno začíná ožívat a to 
nejen barvami v přírodě, ale také zvýšením 
aktivity živočichů. Prostě bude živo a to po-
řádně, protože vše ožívá. 
Na jaře se ale neprobouzí jenom příroda, 
ale také člověk. I on pookřeje a proto se 
nám zdá, a je tomu opravdu tak, že se lidé 
po zimě více zajímají o druhé, všude chodí 
páry ruku v ruce a člověk je více náchylný 

na lásku a seznámení asi stejně 
jako v zimě na chřipku. Takže 
každý svobodný člověk má 
větší šanci seznámit se. Tak 
hurá do ulic, parků a přírody 
- láska je všude kolem nás víc 
než jindy. Ale není to jen pro 
svobodné, láska se probouzí 
všude a ve všech. 
A nesmíme také zapomenout 
na svátek zamilovaných, prv-
ní máj. Podle tradice musí být 
každá žena v tento den polí-
bená pod rozkvetlou třešní, 
aby následující rok neuschla. 
Jiný výklad říká, že bude mít 
díky polibku krásu po celý 
další rok. Samotný polibek 
byl dříve považován za velmi 

intimní projev, a proto směl po-
líbit ženu pouze její milý. Polibek dříve au-
tomaticky předznamenával svatbu. Dnes už 
to ale neplatí a tak se nemusíme bát líbat 
pod třešní.
Nakonec snad už jen o májce, zvyku stavění 
osekaných stromů, vyzdobených pentlemi 
a věncem. Mladík ji postavil před okny své 
milé. Pokud měla i jiného nápadníka, měl 
onen nápadník za úkol májku zničit a vy-
měnit za svou vlastní. 
Staví se také velké společné májky na ná-
vsích a náměstích. Podle tradice si májky 
vesnice kradou. Májku je možné ukrást ale 
pouze v noci z 1. na 2. května. Pokud je ně-
která z vesnic o májku okradena, znamená 
to pro ni velkou potupu.

 Přeju všem krásné období lásky  
a spoustu hezkých zážitků v něm, Zdeněk

Tak a máme tu jaro...

jaRo
Jaro je naše, 
jaro je v nás.

Jaro je krásné  
a plné krás.

Jaro se odhalí, 
ukáže barevnou  přírodu.

Jaro nás připraví, 
na duševní pohodu.

Jaro nám říká,  
už nebude mráz.

Vše bílé mizí, 

ale za rok přijde zas.



svými živnostmi. A pro mě je to signál toho, že se naší 
obci daří, že má co nabídnout. Je snadné neustále 
ukazovat prstem, kritizovat a pomlouvat. Většinou sice 
tyhle moudra padají z lidí, kteří svojí existenci prožívají 
především v hospodě, svoje majetky mají v hledáčku 
exekutorů a jediné čím si můžou vyrovnat svoje osob-
ní ego, je špinit druhé. Pokaždé, když se jich zeptám 
proč a na základě čeho si mě berou do úst, je to stej-
né. „Někde jsem to slyšel (slyšela), a už nevím kde,  
a já tomu stejně nevěřím“. tak proč to do háje „melete 
dál“, zase s někým jiným!!!

Další, co budu muset nejspíš doložit každému 
z Vás, je i to, že dům v kterém bydlím s celou svojí 
rodinou, byl pořízen především z hypotéky. Neříkám 
schválně, že celý, protože i já stejně jako většina  
z vás, jsem chodil a chodím do práce. Vydělával 
jsem před starostováním a nyní mě to starostování 
s pravidelným příjmem i živí. Možná těm asociálům 
nedochází, že náš dům jsem začal stavět ještě před 
nástupem na úřad a stoprocentně by vypadal stej-
ně, i kdybych místo funkce na úřadě živil svojí rodinu 
volantem, tak jak tomu bylo do roku 2011 (kdy jsem 
se stal starostou uvolněným). Možná to bude pro ně-

které nepochopitelné, ale dokázali jsme ušetřit a po-
zemek pořídit z našetřených peněz (před nástupem 
na úřad) a dokonce i část stavby. A opravdu jen málo 
z vás ví, že jako šofér jsem vydělával víc než jako 
starosta, ale to je čistě můj problém.

Poslední, co mě skutečně vytáčí je typické čecháč-
kovství – pomluvy. Proč nejste natolik hrdí, abyste 
přišli a řekli, co vás žere, tedy jestli vás něco žere 
a nemáte potřebu řešit něco, co se k vám jenom 
doneslo. Jestli je to chování někoho ze zastupite-
lů, nebo postoj personálu školky. Proč se neustále 
něco nafukuje z informací „jedna pani povídala“, na 
„mamina slezech“, s dvojkou vína u hospody, nebo 
jiných sletech. Proč, když se ke mně konečně do-
stane z „drbkavárny“ nějaká zaručená informace, 
vyleze z toho nakonec jen prostá výměna názorů, 
která je v normální společnosti naprosto běžná. to 
si myslíte, že jsme tak obrovská obec, že to vše, 
čím nás tady z nepochopitelných důvodů živí ně-
kteří z Vás, zůstane jen mezi vámi? Omlouvám se, 
ale je mi 43 let a to co musím někdy řešit s dospělý-
mi lidmi, mi přijde jako nepochopení dětí na střední  
škole.                     Jarda Prkno, starosta (zatím)

hyDE-PArK

Sedím s dětmi nad pracovními listy a Amálka po-
vídá: „Lindo, víš, jakou nemocí jsem nakazila Ka-
rolínku?“ „to nevím...“ „Karolínko, řekni Lindě, že 
jsem tě nakazila.“ „No, nakazila...“ chvilička ticha. 
„A jaká je to ta nakažlivá nemoc, Karolínko?“ „Už 
to chytla ester, Amálka, Alenka, možná eliška 
a teď nakazily holky mě - ta nemoc se hrozně 
přenáší.“ „No teda, a co je to za nemoc?“ „to, že 
rodiče od sebe odcházej.“ Slova zazněla skoro až 
vtipně, to je přece legrační, když se ta nemoc šíří 
tak rychle, to je jasné. Poznamenám tedy jen: „no 
tak doufejme, že už se nebude šířit dál.“ a pokra-
čujeme s měkkými a tvrdými slabikami.

Jenže u oběda to začne znovu: „Lindo, ...po-
čkat!“ Lenka se otočí k holčičkám: „Holky, můžu 
to Lindě říct, to o té nemoci s rodičema?“ A opět 
slyším o té nakažlivé nemoci a že Lenka doufá, 
že to snad nechytí její rodiče. Pak se přidá eliška, 
ale zarazí se, vždyť ta nemoc už vlastně u nich 
je. A Karolínka mi vypráví, jak spolu s maminkou 
brečely a jak se táta kousnul a že bude bydlet v 
Praze a Karolínka se u nich bude střídat. „A kam 
budeš, Karolínko, chodit do školy?“ „No přece 
sem!“ „Myslíš, že to půjde, když budeš týden  

v Praze a týden tady?“ „nooo, jen budeme mu-
set s tátou vstávat hodně brzo, abysme to ráno 
stihli...“ Koukám asi nevěřícně, ale přece jinak 
to být nemůže, to je jasný, přece nebude chodit 
jinam, tady to má ráda, sem patří. Lenka se na 
nás dvě podívá: „Karolínko a nešlo by tátu ještě 
nějak přemluvit?“ „Ne, to by nešlo, to nemá už 
cenu, mamka to taky zkoušela a stejně to nepo-
mohlo, táta se prostě tooo, no, kousnul.“ Smutně 
se po sobě díváme. „Lindo, doufám, že tu nemoc 
teda ne-chytnou všichni, to by byla teda hrůza, 
to už by sem chodil jen tvůj radovan“, povídá 
po chvilce Karolínka s úsměvem. A já smutně 
sedím u stolu a přemýšlím, pro koho by ta ško-
la tady byla. „No, je to smutný, Lindo, viď, to je 
vždycky smutný, když si rodiče nerozuměj, já 
jsem taky s mamkou včera brečela.“ „tak až ti 
bude, Karolínko, někdy smutno, tam mi zase 
můžeš napsat dopis jako minule, třeba se ti ule-
ví.“ „Lindo, a můžu ti taky napsat, až budu chodit 
do jiný školy, až se rodiče rozejdou?“ zeptá se 
smutně eliška. „Holky, můžete mi napsat kdyko-
liv, i když budete pořád tady i se mnou ve škole 
a nebudete smutné.“ to je rozradostnilo a šly se 
věnovat společné hře na zvířátka.            Linda

Tvrdá rEaLITa oČIma dĚTÍ
seDím s Dětmi naD pracovními listy a amálka povíDá: „ linDo, víš, 
jakou nemocí jsem nakazila karolínku?“
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hyDE-PArK

Nejdříve si Vás všechny dovolím pozdravit v novém 
roce a popřát všem v těch následujících měsících jen 
to nej… a zároveň tento článek věnovat hned všem 
pomlouvačům, hnidopichům a rádo by patriotům, kteří 
si nevidí do úst…

Stále se najde pár sebestředných a hloupých jedin-
ců, kteří mají potřebu neustále šířit pomluvy (zaruče-
né informace) o finančních potížích obce, mojí oso-
bě, která musí být jisto jistě zkorumpovaná, protože 
bydlí ve svém, aroganci zastupitelů nebo o praktikách  
v naší školce! Budu hrozně moc rád, když si na těchto 
pár vět vzpomenete pokaždé, kdy se Vás bude někdo 
snažit přesvědčit o opaku. Podotýkám, že vše co tady 
uvedu, je veřejně přístupné komukoliv a kdykoliv! 

to, že obec splácí dlouhodobý úvěr, není nic nového 
a pokusím se zde shrnout i důsledek tohoto závazku. 
to, že má obec kanalizaci, nemusím asi připomínat. 
to, že stála celkem 60 mil. korun a dotace byla cca  
39 mil. korun, už ví jen ten, kdo se zajímá. to, že 
smlouvy o financování a o dílo schválilo a podepsalo 
předminulé vedení obce, nejspíš většině z vás došlo, 
a to, že nebyla zajištěna finanční spoluúčast ve výši 
cca 21 mil., nejspíš nedochází těm, kteří neustále ně-
kde řeší mou osobu. Jestli mi máte vy, vyvolení, po-
třebu něco vyčítat, je to, že jsem podepsal smlouvy 
na vodovod, který stál 25 mil. korun a s příspěvkem 
obce ve výši 50%. Dále to, že při přeložení el. vedení 
do země bylo potřeba řešit veřejné osvětlení, které by 
zde v obci zmizelo spolu se všemi sloupy, které ČeZ  
s vrchním vedením likvidoval, a které nás stálo bez do-
tace 4 mil. korun. Vyčítejte mi celkovou spoluúčast na 
výstavbě školky za 5 mil. při celkové ceně 18 mil. ko-
run. to vše se stavělo z dodavatelských úvěrů, protože 
na nic, co se zde léta plánovalo, nebyla našetřená ani 
koruna. Zajímalo by mě, jak by se většina z vás zacho-
vala, kdybych nepodepsal výstavbu vodovodu, když 
už předtím bylo předminulým vedením vybráno 5 mil. 
na inv. příspěvcích. Jak by se tvářili všichni rodiče, kteří 
se sem stěhovali s vidinou místa ve školce, když by se 
z důvodu nenašetřených prostředků nezačalo stavět, 
nebo jen s položením všech ČeZáckých sloupů zhas-
la většina obce. to vše by nebylo, kdyby tenkrát zastu-

pitelstvo pod mým vedením nešlo do rizika vše pořídit, 
zadlužit se a finance řešit až následně. Za celých šest 
let co jsem na úřadě jsem neměl potřebu soudit před-
chozí vedení a vymlouvat se na to, že začínám s nulou 
na účtu a díky tomu, co se řeší v souvislosti s mojí 
osobou, si samozřejmě neodpustím glosu k tomu, kde 
skončily všechny prostředky z prodeje pozemků z let 
1995-2006, proč se několikrát rozšiřoval územní plán, 
když nebyla vyřešená občanská vybavenost, proč se 
plánovala infrastruktura a vybíraly inv. příspěvky od 
chatařů, když na to nebylo zajištěno dofinancování, 
proč se utrácely statisíce za projektové dokumentace 
školky, když nebyla ani koruna na její stavbu. to vše se 
schvalovalo do roku 2010. Kde jste byli vy všichni, kteří 
nám teď vyčítáte dluhy, proč tenkrát se nikdo neptal, 
z čeho se to zaplatí?! Vezmu-li to v číslech – v roce 
2010 byl majetek obce cca 30 mil. korun, po čtyřech 
letech byl majetek obce 140 mil. korun, na dotacích 
jsme načerpali cca 60 mil. korun a dluh obce na spo-
luúčastech všech inv. akcí byl cca 50 mil. korun. Než 
jsme začali řešit záruku Středočeského kraje za naší 
obec, umořili jsme z dluhu cca 11 mil. korun. Ve větší 
míře to samozřejmě bylo prodejem pozemků v Aká-
tové ul. a (bohužel) prodejem lesa. Už v té době byla 
obec schopná měsíčně posílat na splátkách 240 tis.  
a nemůže nikdo říct, že to bylo na úkor nás všech. Sví-
tilo se, svážely se odpadky, tekla voda, fungovala ka-
nalizace, jezdily autobusy, sekala se zeleň, děti chodi-
ly do školky. A myslím, že to samé se děje i dnes. Máte 
někdo pocit, že je obec zakorzevovaná v nějakém dlu-
hu, který nám brání cokoliv tvořit dál, že dluh narůstá  
s každou akcí, která se tady realizuje? Ne a ne! Máme 
pouze dva úvěry - jeden, který si vzalo předminulé ve-
dení na nákup pozemku v „Akátové“, který splácíme 
roční částkou 400 tis. korun a který bude v příštím roce 
doplacen, a ten, který vznikl za mého působení a který 
splácíme ročně částkou 2.820 mil. korun. Vše ostatní 
doplácíme z rozpočtu obce. Za těch posledních šest 
let daňové příjmy ročně narůstaly zhruba o 200-400 
tis. korun. V loňském roce to dokonce bylo už 1,5 mil. 
Samozřejmě nejen díky koeficientu daně z nemovitos-
ti, ale i díky tomu, že se sem konečně začínají hlásit 
nejen noví lidé, ale i ti, co tady skutečně bydlí, a to i se 

nejDříve si vás všechny Dovolím pozDravit v novém roce a popřát 
všem v těch násleDujících měsících jen to nej… a zároveň tento 
článek věnovat hneD všem pomlouvačům, hniDopichům a ráDo by 
patriotům, kteří si neviDí Do úst…

proČ má oBEC dLUH a proČ 
jE oBEC pLNá drBů… 
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ILONA KRATOCHVÍLOVÁ 

606 155 553 
e-mail: ikratochvilova@mmhypo.cz

LUCIE BUREŠOVÁ  

736 640 855
e-mail: lucieburesova@mmhypo.cz
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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 zpevně-
ní + kondici). Cena za hodinu 100,- Kč, platí se přímo u cvičitele, s sebou 
čistou obuv + karimatky. 

pro vÍCE INformaCÍ voLEjTE TEL.: 728 208 882
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sál KulTurního domu
v Doubravčicích

Přijmeme výčePnÍho/výčePnÍ
nástuP možný ihned
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OBEC DOuBrAvČICE nABízí
BrOŽUrY O OBCI - 39,- Kč / vydané u příležitosti 

680 let obce, A5, 24 stran, barevné a čb

foto, textová část (1331 - 2011)

PAMĚtNí MINCe - 49,- Kč / mosaz, průměr 31,8 

mm, varianta lesk/patina, náklad 500 ks

POHLeDNICe OBCe - 5,- Kč / 4 druhy pohlednic 

včetně reprintu z 20. let min. století

Daruji, nebO levně prODám 
klec na kanárka, nebo na drobné exoty.
tel.: 775 389 748

Daruji mláDě mOrčete 
pouze jako mazlíčka do dob-
rých rukou.
kontakt: na doptání v redakci

sháním
velký špalek na 
štípání dříví
kontakt: na do-
ptání v redakci

věnuji 
vzrostlejší pokojo-
vou rostlinu 
gumovník, výška 
cca 150 cm. Pří-
padně dle dohody 
i dovezu. Nenároč-
ná na údržbu. 

tel: 724 975 008.

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

CENÍK ČB INzErCE: 1/1 A5 - 720,-Kč , 1/2 A5 - 360,-Kč, 1/4 A5 - 180,-Kč ; vč. DPh
CENÍK BarEvNÉ INzErCE: 1/1 A5 - 1440,-Kč, 1/2 A5 - 720,-Kč, 1/4 A5 - 360,-Kč; vč. DPh

Upozornění pro inzerenty: Od vydání OZ č. 25 je každý inzerát nezaslaný v tiskové předloze zpoplatněn paušál-
ní částkou 100,- Kč za zpracování. Případně lze domluvit další grafické práce za zvýhodněných podmínek. Tyto 
ceny jsou platné od 15.6.2012.

InzErCE

´ �

Dorty • zákusky • káva
tel. 775 205 701 

www.cukrarnaubartu.cz

Do kulturního sálu za KULTUroU
sál v Doubravčicích postupně vzkvétá. po celkové rekonstrukci se v 
loňském roce Dočkal póDiového koberce i nové opony. momentálně 
čeká na věšáky na šaty pro větší komfort návštěvníků.

Na jeho prknech se též odehrává stále větší 
množství aktivit- od  tradičních plesů a zábav, 
přes bleší trhy, sváteční jarmarky, vítání ob-
čánků, zkoušek hudebníků a hudebně-dra-
matického kroužku až po akce pro děti. Začal 
žít též svým sportovním životem v podobě 
gymnastiky pro děti, kondičního cvičení či 
badmintonu.

rádi bychom, aby se v něm znovu také pro-
budil duch klasického amatérského divadla, 
přestože Doubravčice svůj amatérský soubor 
(zatím) nemají. A to nejen v podobě předsta-
vení pro děti, či vánočních kousků. Zkusíme 
vám proto pro začátek nabídnout konverzační 
komedii pOsleDní šanci Gustava ská-
ly z repertoáru Ds uchO uhříněves a bude-
me věřit, že tento kousek si svého dospělého 
diváka najde a nastartuje tak další trend smě-
řování kultury v Doubravčicích.

Pro bližší informace o termínu představe-
ní sledujte prosím naše nástěnky a webové 
stránky a přijďte tento amatérský divadelní 
spolek podpořit!

Konverzační komedie Poslední 
šance Gustava Skály



             Co nabízíme?
 rodinnou atmosféru
 všestranný rozvoj dětí, podporu 

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

 zkušenosti v oboru a prověřené 
spolupracovníky a lektory

 zajímavé kurzy a jednorázové 
aktivity

 zdravou a chutnou stravu
 nedávno zrekonstruované pros-

tory, zcela nově vybavené
 zdravé prostředí
 dětské hřiště, pohyb
 provoz celodenní (6:30-17:00 h), 

celoroční, prázdninový
 možnost hodinového hlídání 

nepřihlášených dětí se zapojením 
do běžného programu

www.ms-lednacek.cz, tel.: 720 332 030

MŠ klasického životního stylu je přístupná 
vŠeM děteM ve věku 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

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.. U příspěvků, pokud není 

uvedeno jinak, je autorem redakce. editor a grafická úprava Markéta Holá Mišková, korektury M. Lešikar, foto titul: Markéta 
Holá Mišková. příští OZ č. 36 vyjde 1.7. 2017 - uzávěrka 14. 6. 2017 (OZ pro období červenec - říjen)

sPOLEČEnsKÁ ruBrIKA

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

Oprava: ve Zpravodaji č. 34 řádil tiskařský šotek a je chybně uvedené jméno fotografky titulní strany. Správné jméno 
fotografky je: markéta kolínská

Společenská rubrika...

Dopisy...

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

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

VzPomínáme na naše zeSnulé, 
kteří již nejSou 

mezi námi
“Je nutné mluvit o smrti... ne proto, 

abychom měli strach, ale abychom od něho 
byli osvobozeni.” Raniero Cantalamessa

Chtěli bychom tímto poděkovat místostarostce 
Kristýně Žákovcové a starostovi Jaroslavu Prk-
novi za všímavost a tS zrealizování jejich nápa-
du. Svah přes silnici na náměsti u KD je v zimě, 
když napadne sníh, prostorem pro bobování ma-
lých i větších dětí. Kvůli blízké silnici to bylo pro 
děti, pokud se rozjely rychle, dost nebezpečné. 
O nově vybudovanou zábranu se i rychle rozjetí 
malí zavodníci zastaví a nehrozí jim srážka s pro-
jíždějícími vozidly.      Rodiče neopatrných děti :-)

Zveřejňujeme e-maily  
a děkujeme oběma  
autorům za fotografie. 

Dobrý den,
na procházce k Šembeře  
s vnučkou. Co dokáže datel. 

S přáním hezkého dne
Hůlová

Poděkování...

Dobrý den,
reaguji na příspěvek o brouku 
roháči a zasílám fotku krasav-
ce, který nám přistál v létě na 
zahradě.      S pozdravem B.M.



Provádíme:
inženýrské sítě
výstavba komunikací (cest a silnic, ..)
pokládka obrubníků
pokládka zámkové dlažby
demolice objektů
výkopové práce
terénní úpravy
kompletní přípravné práce pro stavby
kompletní výstavba vodovodních
a kanalizačních řádů a přípojek
hloubení jímek a bazénů

Odvoz zemin sutí a betonu
Nadměrná přeprava strojů trailer až 40tun
Dovoz stavebních materiálů, písků, štěrků, štěrkopísků,
ornice a jiné zeminy (viz. sekce Deponie).
Není samozřejmě problém dopravit i jiný materiál.

Tahač návěsů MAN TGX 680 4x4 + trailer pro přepravu strojů
Tahač návěsů MAN TGX 520 4x4 + sklápěcí návěs
Tahač návěsů MAN TGX 520 4x4 + sklápěcí návěs
Tahač návěsů MAN TGX 480 4x4 + sklápěcí návěs
Tahač návěsů MAN TGX 680 4x4 + sklápěcí návěs
Tahač návěsů MAN TGX 560 6x4 + trailer pro přepravu strojů
Sklápěč MAN TGS480 8x4 + tandem
Sklápěč Scania R480 8x4 + tandem

Strojový park:
Caterpillar 313D otočný kolový bagr 15 tun + příslušenství
Caterpillar 318D otočný kolový bagr 21 tun + příslušenství
Komatsu PC88 308D otočný pásový bagr 9tun
Caterpillar 256C smykem řízený nakladač 6 tun + příslušenství
Caterpillar 323E pásový otočný bagr 24 tun + příslušenství
Komatsu PC240LC pásový otočný bagr 25 tun
Komatsu PC35 pásový otočný minibagr 3.5tun
Komatsu WB97R-5 traktorbagr + příslušenství
Komatsu D65EX-15 dozer 23tun
Caterpillar CS64 hutnící válec 16 tun
Caterpillar CB24 hutnící válec 3.5 tun
Wacker hutnící příkopový váleček 2 tuny
Wacker hutnící příkopový váleček 2.5 tuny

Příslušenství ke strojům:
Demoliční kleště na drcení,demolování a stříhání
Bourací kladiva
Svahovky
Různé lopaty

Jordák, s. r. o.
Revoluční 1082/8
110 00  Praha 1

Doručovací adresa:
Tismice 19
Český Brod 282 01

0

5

25

75

95

100

Leták Jordák finál
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