číslo 31 ročník VII.
období říjen 2015 - únor 2016

OBECNÍ ZPRAVODAJ

Držitel certiﬁkátu ISO 9001, 14001
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kompletnkce ozónem
+ dezinfe

DOUBRAVČICE

Z obsahu: STAROSTŮV ÚVODNÍK - ZHODNOCENÍ NEMOVITOSTÍ - VYSÍLAČ ANO ČI NE - PROJEKT
72 HODIN - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - STAVBA MOSTKU NA SOUTOKU A ČESKOBRODŠTÍ CYKLISTÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ - ZNOVUOTEVŘENÍ KNIHOVNY - LAMPIONOVÝ PRŮVOD A DALŠÍ AKCE

Èáê×îåçä¯
ąáåáÔàjèáìë
ąÖáÖVèÝáèaèáìë
ąàVÝÞÓÖàjèáìë
ąâjèbåë
ąàVèbåë
ąì×ßbÖbÞåÝáçæ×ÕÚàÛÝç

E
D E Z I N F EaKcCe
klimatiz zónu
p o m o c í o ez DPH
2 9 9 ,- K č

b

ÄÉºËFºÃÄ¯
ÂáĀÂVªĀ£ªÅáª£§ÚáÖ
Âá
ÂV ª £ª Åá ª £§ ÚáÖ
ÈjÕ×ÛàØáàÓæ×Þ ¬¨¢¤¥£¥¥¦¥
åçäëäïäëãÖ½Ç¶¹ºI0Ã¦©ª
èâeç¹äê×Úà

e-shop
www.qs-eshop.cz

PH

699,- bez D

ąÝáàæ×Üà×äë
ąì×ßàjâäVÕ×
ąÖ×ßáÞÛ_àjÓåæÓè×ÔàjâäVÕ×
ąÖ×âáàÛ×ĀâäáÖ×Ü

www.autodoprava-hovorka.cz

www.autoservis-hovorka.cz

Prožíváme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat, a osud by nám
prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz.
Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála.
Saturnin (humoristický román z roku 1942)
Zdeněk Jirotka (1911-2003)

OÚ DOUBRAVČICE, Doubravčice 94, 282 01 Český Brod
PO 9 - 10.30 h
PÁ 17 - 19 h
tel.: 321 - 677 901, e-mail: ou@doubravcice.cz, www.doubravcice.cz

AUTODOPRAVA . KONTEJNERY
PETR ŠERMAUER

775 146 400



Co je 72 hodin?
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po čtvrté. Kdykoliv
během těchto 72 hodin (8. – 11. října 2015 (pozn. resp. říjen)) a zároveň jakkoliv dlouho
se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či
jejich okolí.
Letošní motto zní: „Zasaď strom třeba se starostou…“
U nás se sázení stromů konalo 23. 10. 2015, vysázeny byly třešně a jabloně při silnici u
MŠ a také stromky ve školce. O něco dříve, 9. 10. 2015, byl zasazen javor u Komunitní
školy (foto vlevo dole).

přistavení kontejnerů (3-11 m 3 )
odvoz odpadu a sutí
doprava štěrku, písku, betonových směsí, kačírku,
stavebních materiálů
přeprava stavebních strojů
odtah vozidel
práce smykovým nakladačem Caterpillar “bobík”
P. Šermauer, Tismice 94, 282 01 Český Brod IČO: 87212692, DIČ: 8211030773

INZERCE

Inzerce řádková je pro občany zdarma, stejně tak oznámení, gratulace a kulturní akce. Firemní
inzerce je placená. Odmítnuta bude inzerce nee cká, v rozporu s dobrými mravy; zjevně klamavá
či v nesouladu s obchodními zvyklostmi, poškozující práva nebo chráněné zájmy jiné osoby.
Tyto ceny jsou platné od 15.6.2012.
Inzerce kontakt: alena.kvasnickova@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.
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shromáždění, prodej a příprava lampionů od
do .
h
 v místě startu prodej lampionů a příslušenství (hůlky, svíčky, bezpečnostní světýlka

pro nejmenší dě ) - nemusíte s sebou nic nocit, stačí PŘIJÍT

v . h vyrazí průvod na trasu
chybět nebude něco teplého na zahřá a tradiční drobnost pro radost
co s sebou: DOBROU NÁLADU A TEPLÉ OBLEČENÍ
vstupné dobrovolné

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
Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, inzerátu či informace ve společenské rubrice v příš m
čísle OZ, zašlete své podklady na e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com popř. je odevzdejte na OÚ
nebo do Potravin. Dotazy, návrhy a připomínky lze zaslat/dát tamtéž.
Uzávěrka OZ č. 32 je 15. 2. 2016 

OBECNÍ ZPRAVODA J OBCE DOUBRAVČICE
Vychází 3x ročně, vydavá obec Doubravčice, www.doubravcice.cz. Ev. č. MK ČR E 18702, IČ 00235369.
Náklad 500 ks, zdarma. Kontakt A. Kvasničková, alena.kvasnickova@gmail.com, tel.: 739 198 491.
Výdejní místa - OÚ Doubravčice, Hospoda, restaurace Čabuzi, Cukrárna U Bártů, Potraviny.
Tisk TISKÁRNA JAN PRŮŠA Klučov. Grafická úprava a foto A. Kvasničková (není-li u fota uvedeno jinak).
 OZ č. 32 vyjde 1. 3. 2016 (pro období březen - červen 2016) 
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BLESKOVÉ ZPRÁVY
Přednost zprava a obytné zóny v
Doubravčicích
V obytné zóně, označené a ukončené
příslušnou značkou, pla jiná pravidla
než na běžné silnici. Důležité je, že
nejvyšší povolená rychlost pro motorová vozidla činí 20 km/h. Dále pla , že
řidiči musí umožnit chodcům bezpečný
pohyb. V případě nutnos musí i zastavit vozidlo. Naopak chodci a hrající si
dě musí vozidlům umožnit průjezd.
Na všech křižovatkách v obytných zónách (tedy i v Doubravčicích)
platí přednost podle pravidla pravé
ruky. Vozidla přijíždějící zprava mají
přednost!
Jak se zdá, mnozí toto pravidlo
ještě nezaregistrovali, např. v ulici
směrem Na Zámka. Tak si ho co nejdříve
připomeňme!

VÁNOČNÍ
VEŘEJNÁ BESÍDKA V KD
19. prosince 2015
Letos poprvé bude pořádána
vánoční veřejná besídka.
Na sále bude ozdobený
stromeček, hudba v podobě tzv.
živého jukeboxu (to jest hudebník,
který na klávesy, kytaru atd. zahraje
vše na přání, nejen koledy), v plánu
je i punč, grog a svařák, ale
hlavně... předvánoční “pokec”,
klidná chvilka a příjemné posezení.
Vzhledem k tomu, že vstupné bude
dobrovolné (zapla se z něho hudba
a horké nápoje), zájemci se tímto
vyzývají, aby s sebou do kolektivu
přinesli, kromě příjemné nálady,
něco dobrého na zub :0)
ZAČÍNÁME V 18 HODIN!
Foto na titulu:
Sázení stromů v rámci projektu 72 hodin
(23.10. 2015)

NA ÚVOD...
Další rok se pomalu blíží ke svému závěru a
na mně je shrnu toho, co nás za poslední čtyři
měsíce potkalo. Tentokrát bude úvod poněkud
delší a začlením do něho i některé informace z
obecního úřadu.
Avizovanou rekonstrukci čás
průtahu
obce máme úspěšně za sebou, a díky tomu i
opravené některé místní komunikace. Někteří z
vás opravy zaregistrovali a zřejmě taky “přesně
určili” investora těchto rekonstrukcí; tak jenom
pro ty, kteří se raději starají o své a nežijí jenom
z „hospodských“ řečí. Rekonstrukce průtahu
obce byla pořízena za peníze ze SFDI, které
dostal Středočeský kraj na opravy svých silnic.
Opravy některých místních komunikací šly zase
z prostředků jedinců, kteří v těch určitých a
nyní zrekonstruovaných ulicích žijí. Jediné, co s
m má obec společného je domluva s realizační
firmou EUROVIA, že veškerý odfrézovaný asfaltový obrus zůstane v obci k dispozici. Tímto
chci zároveň poděkovat všem, kdo si úpravu komunikace ve „své“ ulici hradili ze
svého a věnovali tomu i svůj volný čas. Je
to podle mě dobrá ukázka toho, že ne o vše co
je obecní, se musí starat pouze obec.
Ve věci rekonstrukce chodníků máme již
schválený finanční obnos ve výši 5,2 mil. Kč,
opět ze SFDI. V době realizace zpravodaje
se již pracuje na podmínkách přije těchto
prostředků. Původně měla obec záměr spolu s
opravou chodníku vyměnit i stávající dešťovou
kanalizaci v celé délce rekonstrukce (což je od
hřiště do obce, až k bývalé hasičárně). Jelikož
oprava dešťové kanalizace byla vyhodnocena
jako nezpůsobilá, je schválená částka určena
pouze na opravu spojenou s chodníkem, ostatní vynaložené náklady by měla obec hradit ze
svého rozpočtu, nebo je nerealizovat. A to bude
právě otázkou příš ch dnů.
Projekt kanalizace a vodovodu Na Zámkách
se opět posunul o pár schvalovacích procesů
dále. Ke stavebnímu povolení se přidalo povolení na podružné řady (přípojky) pro ty, kteří s
obcí podepsali potřebné smlouvy. V nejbližších
dnech se o dalším posunu bude rozhodovat i na
Min. zemědělství, kde je požádáno o dotaci.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
V souběhu s m se zároveň připravují
podklady pro rozšíření ČOV a vlastních
zdrojů pitné vody tak, abychom v průběhu
příš ho roku mohli zažádat o financování
těchto projektů. Ohledně akce K+V Na
Zámkách budou všechny nové informace
spojené s realizací průběžně zveřejňovány
na webu obce.
Zároveň tímto prosím všechny, kteří
v roce 2007 podepsali s obcí Investiční
smlouvu, uhradili investiční příspěvek
a nedostali ze strany obce výzvu k
podpisu smlouvy ohledně realizace
přípojky, aby okamžitě kontaktovali
starostu. Z důvodu doplnění do seznamu
realizace přípojek.
Sběrný dvůr – od července t. r. mají
všichni trvale hlášení obyvatelé Doubravčic
možnost ukládat bezplatně jakýkoliv odpad ve Sběrném dvoře v Českém Brodě
-Liblicích. Změna, která s touto službou
nastala, se ani tak netýká přímo obyvatel,
jako rozpočtu obce. Opro slibovanému
bezplatnému ukládání odpadu po dobu
zkušebního provozu, rozhodly TS Český
Brod o zpoplatnění již od července. Obec
tak bude muset vyčlenit ze svých prostředků
částku na každý rok, kterou bude tuto tzv.
bezplatnou službu svým obyvatelům hradit. Jelikož k dnešnímu dni bylo TS Č. Brod
fakturováno obci necelých osm síc korun,
dá se předpokládat, že celkové náklady
na tuto službu nepřesáhnou za rok dvace síc Kč. Tyto výdaje budou, společně s
náklady na likvidaci bioodpadu, zahrnuty
do celkových výloh na likvidaci odpadů v
obci. Věřím, že přístup nás všech k likvidaci a třídění odpadů pomůže našemu
společnému rozpočtu natolik, aby se v
dalších letech nemusela opět navyšovat
cena za svoz TKO.
MŠ Doubravka – jak již bylo dříve ze
strany obce avizováno, je v současné době
podaná žádost na MŠMT na kompletní
dostavbu budovy školky a konečnou úpravu zahrady vč. hracích prvků. I když byla
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www.doubravcice.cz
naše žádost Ministerstvem školství přijata
už loni, uvolňování schválených příspěvků
bude rozloženo na sedm let. To je pro
nás důvod, podat souběžně s m i žádost
na nově vznikající fond IROP v průběhu
příš ho roku, abychom byli schopni
uspokojit poptávku po umístění do MŠ v
příš ch dvou letech, především z důvodu
nově vznikajících zastavěných lokalit (je
zde předpoklad mladých rodin). Pokud vše
půjde podle našich představ, mohla by se
školka plně dokončit a zprovoznit už od
září 2017.
OZV č. 4/2014 – aktuálním tématem
pro některé z vás je a bude i OZV č. 4/ 2014,
na základě které začala obec Doubravčice
vybírat poplatek za zhodnocení nemovitos . Už mi bylo několika lidmi mimo úřad
řečeno: „bouří se celá vesnice a všichni
jsou řádně naštvaní!“.
Dovolím si tedy uvést na pravou míru
počet těchto bouřících se a naštvaných
obyvatel. Ve skutečnos jsou to především
, kteří v dobách minulých (a teď mám
na mysli především rok 2007) nepodpořili
obec v přípravách projektu kanalizace a
vodovodu a nepodepsali s obcí inves ční
smlouvu. I když informace o zhodnocení
byla za těch posledních osm let sdělena
nesčetněkrát, jsou „všichni“ mto poplatkem náramně překvapeni. Jsou zde
samozřejmě i , kteří k poplatku bohužel
přišli bez vlastního zavinění tj. v podobě
zakoupení nemovitos po roce 2008. Tím
samozřejmě již neměli možnost v termínu
podepsat danou smlouvu. Ve většině
případů jsou to však právě oni, kteří pro
poplatku neprotestují.
Abych to tedy shrnul: k dnešnímu dni
byl vyměřen tento poplatek většině nemovitos s (červeným) číslem popisným, kde
vlastníci neměli podepsanou inves ční
smlouvu, nebo si nechali vrá t příspěvek a
m smlouvu zaniknout; příp. jsou to , kteří
své nemovitos nabyli až po roce 2008.
V nejbližších dnech se tohoto poplatku

MASÁŽE

KADEŘNICTVÍ
Eva Stárková

v pohodlí domova

baňkování  reflexní terapie
Breussova masáž  klasická
regenerační masáž  ušní svíce
DÁRKOVÉ POUKAZY
SLEVY na permanentky
pro seniory a maminky na RD

Doubravčice 225
Provozní doba: dle objednávek

Tel.:

723 719 552

KONTAKT:

Ivana Procházková

605 255 126

proch.ivanka@seznam.cz
www.masazevpohodlidomova.cz

dovoz

VODY
odvoz

ODPADNÍCH VOD
(jímky / fekál)

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ
KANALIZACE
Tomáš Rychta / Štíhlice

tel. 604 414 916
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

OPRAVY
AUTOMATICKÝCH

PRAČEK
zn. Whirlpool, Ignis,
Philco a jiné
Spolehlivost,
rychlé jednání.
J. Marek
Doubravčice 128
tel. 603 329 940

www.doubravcice.cz

dočkají i majitelé rekreačních nemovitos ,
tedy , kteří mají (žluté) evidenční číslo, a
kterým v těsné blízkos vede kanalizační a
vodovodní řad, nejdále však 50 m od nemovitos . Opětovně připomínám, budou to
pouze , kteří nemají podepsanou již tolikrát zmiňovanou inves ční smlouvu!
V naprostém klidu mohou být majitelé
pozemků zakoupených od obce v ulici Akátová a Na Číhadlech (v Metrostavu). Ty,
kteří od nás již vyměřený poplatek dostali
a nemají uhrazeno, nebo schválený splátkový kalendář, nebo ty, kteří ho teprve
dostanou prosím, aby se v případě nejasnos obraceli výhradně na obecní úřad.
V případě potřeby si zažádali o splátkové
kalendáře, nebo si domluvili prodloužení
termínů určených splatnos . V opačném
případě může obec využít zákonné
možnos a poplatek platebním výměrem
navýšit až trojnásobně.
A na závěr musím zmínit ještě důležitou
informaci pro všechny „překvapené“: OZV
č. 4/2014 byla schválena již v prosinci
loňského roku!
J. Prkno, starosta obce

Pozn.:
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy
IROP – Integrovaný regionální operační program
OZV – Obecně závazná vyhláška

VŠEM
V DOUBRAVČICÍCH
PŘEJI
KRÁSNÉ VÁNOCE
ZASTUPITELŮM OÚ
DĚKUJI
ZA PODPORU

Kdo je “OBČANEM OBCE”
Za uplynulých deset let práce v obecním zastupitelstvu se stále setkávám s
lidmi trvale hlášenými v jiných obcích a
městech, kteří mají utkvělou představu,
že vlastnictví nemovitos v naší obci nebo
to, že zde trvale žijí, jim dává stejná práva
jako “občanům obce”. Je to zásadní omyl a
následující informace osvětlí proč.
Zákon o obcích přesně definuje, čí zájmy obec hájí a kdo je občanem obce:
”Obec pečuje o všestranný rozvoj svého
území a o potřeby svých občanů; při
plnění svých úkolů chrání též veřejný
zájem.” a dále praví: “Občanem obce je
fyzická osoba, která je v obci hlášena k
trvalému pobytu.”
Zákon dále rozvádí práva občanů obce
(trvale hlášených) včetně toho hlavního,
tedy možnos volit zastupitelstvo.
Dalším důležitým důvodem, proč
jsou a musí být upřednostňováni občané
obce před všemi ostatními, jsou finanční
prostředky, kterými lidé žijící v obci
přispívají ze svých daní do obecního
rozpočtu:
Průměrné daňové příjmy obecního
rozpočtu (ročně na osobu)
Trvale hlášený majitel nemovitos
9.000,- Kč
Trvale hlášená osoba bez vlasnictví
nemovité věci
8.000,- Kč
Majitel nemovitos bez trvalého bydliště
v obci
500 - 1.500,- Kč
Ostatní
0,- Kč
Za místní občany si dovolím nakonec
následující pozvání: Rádi v obci přivítáme
jako hosta každého, ať zde bydlí nebo příjíždí
za re-kreací. Zároveň bychom ale uvítali,
kdyby se to navštěvníci jako slušní hosté
také chovali. Předem děkujeme.
T. Němec

J. Prkno OPAKOVANÁ VÝZVA:

HLEDÁME DOBROVOLNÍKA/KY PRO PÉČI
O POMNÍK NA NÁVSI (OŠETŘOVÁNÍ RŮŽÍ)
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PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
VYSÍLAČ ANO ČI NE?!
Asi nejžhavějším tématem uplynulých
dní byla diskuze ohledně výstavby vysílače
v naší obci.
Jak asi všichni zúčastnění zaznamenali,
podařilo se do internetové ankety, jestli
vysílač ano či ne, zapojit více než šedesát
síc lidí. Dost zajímavé, že? 
Zprvu to vypadalo, že se snad nikdo ani
nesnaží sdělit anonymně (anketně) svůj
názor. Když jsem pak hrstce hlasujících
sdělil, že počet odpůrců vysílače by se dal
spočítat na prstech dvou rukou, strhla se
doslova hlasovací mánie mezi příznivci a
odpůrci vysílače. Zprvu se počet hlasů na
obou stranách dal za den počítat na desítky,
den před plánovaným zasedáním zastupitelstva (a tedy projednáváním možné stavby
vysílače) už ale na dese síce, a to za jeden
den!!!
Je smutné, že v případě hlasování o symbolice (obecním znaku a vlajce) naší obce,
která je dlouhověká ne-li navždy a zároveň
se stává reprezenta vní součás obce, bylo
hlasování zásadní pro cca tře nu obyvatel z
počtu trvale hlášených. Možná, že i v tomto
případě někdo hlasoval vícekrát, protože
mu na tom záleželo, nikdo se ale nepokusil
degradovat tuto možnost vyjadřování jako v
případě vysílače.
Nejsmutnější na tom všem však bylo
chování některých obyvatel na veřejném
projednání. Stává se už bohužel pravidlem, že v případě jakýchkoliv diskuzí
je přijatelný názor pro jednotlivce pouze
ten, který je právě jím zrovna prezentován a ostatní jsou pouze prázdné sliby,
nesmysly, nebo lži. Několik jedinců si při
této debatě užilo i svých pět minut slávy a
někteří to byli schopni překlopit i do téměř
půlhodinových monologů s dokola se opakující jednou větou.
Referendum. To jediné bylo na celé
debatě pozi vní. Přiznávám, že tato varianta byla ze strany zastupitelů po „hlasovací
šaškárně na webu” připravena, jako jedna z
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variant názorově patové situace. Jsem rád,
že i tato možnost projevu nakonec vzešla ze
strany odpůrců a byla i většinou respektována, a to i za podmínky možnos vyjádření
se pouze obyvatel s TRVALÝM pobytem v
Doubravčicích!
Nejspíš v momentě vydání tohoto čísla
zpravodaje asi ještě nebude rozhodnuto, ale
ať už hlasování dopadne jakkoliv, doufám, že
bude tou druhou stranou respektováno, tak
jak to v demokra cké zemi snad ještě bývá.
Poslední věty: I já jsem odpůrcem této
stavby, ale úplně z jiných důvodů, než je z
tohoto „tábora“ prezentováno.
Můj názor je takový, že stavba tohoto
typu by se dala postavit na tom samém
místě, ale v úplně jiné podobě. Nesouhlasím s nejjednodušší a nejlevnější variantou
monoli ckého stožáru, protože i tato stavba
se dá alespoň trochu a z čás sladit s okolím.
Tím nemám na mysli paskvil v podobě plasky stromu, nebo spojení s rozhlednou, ale
tvar konstrukce, nebo barevnou harmonii.
Těchto pár vět ale píši hlavně proto, že
nesouhlasím s těmi rádoby patrio ckými
výroky o zásahu do krajinného rázu obce.
Ti, kteří v Doubravčicích žijí dlouhodoběji,
vědí, že krajinný ráz Číhadel byl narušen už
tehdy, když tam vyrostly všechny ty architektonické zázraky, kterým musel ustoupit
jeden z nejhezčích třešňových sadů v obci.
Tímto sadem se procházelo na konci dubna
k „čarodějnickému“ plácku, projíždělo se
pouze k chatám, nebo za koupáním do lomu.
Tenkrát byl zpečetěn osud starých Číhadel.
Smířit se s dobou a se vším co lidské
potřeby vyžadují je těžké, ale to bohužel
nezmění jednotlivec, ani hrstka zdánlivých
patriotů. Už právě proto, že dr vá většina z
vás se o vše podstatné zajímá až „pět minut
po dvanácté“. 
Jaroslav Prkno ml.

Pozn. Toto není názor starosty, ale
člověka, který tady strávil podstatnou část
svého života!

www.dokolecka.cz

ZPRÁVY Z KOMUNITNÍ ŠKOLY

DOubravčická
KOmunitní
Laskavá
Ekologická
Činorodá
KAmarádská

- školu nyní navštěvuje prvňáčků a druháci
- pro příš rok za m nabízíme max. míst, zájemci se mohou přihlásit pomocí dotazníku na webu CpR Dokolecka
- projekt
hodin - společně se starostou jsme zasadili
krásný , metrový javor a zapojujeme se i do sázení stromů
u MŠ Doubravky
- projekt Recyklohraní - právě poznáváme proces života
baterií a jejich fungování

ŠKOLA

- v září jsme s dětmi poznávali obec, kde žijeme
- v říjnu poznáváme stromy a podzimní přírodu
- v listopadu nás čeká téma přátelství a také příprava na vánoční jarmark

VŠEM PŘÍZNIVCŮM
NAŠÍ ŠKOLY,
CPR DOKOLEČKA
A TAKÉ
OBYVATELŮM
DOUBRAVČIC
PŘEJEME
KRÁSNÉ
VÁNOČNÍ SVÁTKY!

OBECNÍ KNIHOVNA
KNIHOVNA DOUBRAVČICE
Doubravčice 94 (budova OÚ, 1. patro)
E-mail: knihovna@doubravcice.cz
Tel.: 702 394 734
www.doubravcice.cz

www.doubravcice.cz

Otevírací doba:
pondělí

17-19 h

Knihovnice: Hana Pohořalová

KNIHOVNA OPĚT ZAHÁJÍ SVŮJ PRAVIDELNÝ PROVOZ
OD PONDĚLÍ DNE 9. 11. 2015!
PANÍ KNIHOVNICI PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ A DOUFÁME, ŽE JI NIC NEODRADÍ OD
PRAVIDELNÉHO PONDĚLNÍHO SETKÁVÁNÍ S NÁMI, ČTENÁŘI :O)
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Milí Doubravčič ,
jsme rádi, že program našeho centra pro rodinu vás ještě stále
oslovuje a vaší přízně si moc vážíme.
Díky ak vním obyvatelům/kám můžeme obnovit některé ak vity
jako hernu pro nejmenší, můžeme se setkávat a sdílet s dospělými,
mohli jsme založit komunitní školu.... Vidíme, že naše práce nám
může stále přinášet radost a smysluplnost. Díky i všem místním organizacím, které s námi spolupracují, a také některým komerčním
subjektům, kterým není náš osud lhostejný a přispívají na naše fungování.
Díky vám všem a těšíme se na setkání; při našich tradičních i méně tradičních akcích!
Tým Dokolečka z.s.
Pravidelný program:

HERNA PRO RODIČE S DĚTMI
- dopolední herna každou STŘEDU . - . od . .
- vede Markéta Holá, v centru pro rodinu/MŠ Ledňáček
KROUŽKY
- pokračuje KERAMICKÝ ve čtvrtek od do pro dě , od . do . pro dospělé
v prostorách MŠ Ledňáček, kontakt M.Pačesová
- JÓGA pro dospělé ve čtvrtek od . do . v prostorách MŠ Doubravka
(+ x za měsíc v úterý ( .úterý v měsíci) v CPR Dokolečka od
h s Hankou Novákovou)
- JÓGA PRO DĚTI ve čtvrtek . - . pro dě od let v prostorách MŠ Doubravka
SETKÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
- úterky večer věnujeme řešení vztahů, komunikace, našemu zdraví, stravě, zpívání lidových písniček, výchově dě apod.
- RODINNÉ KONSTELACE s Janou Chaloupkovou; většinou .úterý v měsíci
- HOJIVÉ ÚTERKY se Sara nou (Lenkou Kadlecovou); x za měsíce
(sledujte případné aktualizace termínů na našich webových stránkách)
ODPOLEDNÍ VOLNOČASOVÝ KLUB - v rámci komunitní školy
- každý všední den od
do
hodin, určen všem, kteří se doma nudí (dě od do
let) - v prostorách školy Dokolečka (bývalá keramická dílna)
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
- x za dní ( . ./ . ./ . ./....) od
do hod v prostorách školy Dokolečka,
příspěvek
Kč na materiál, Gábina Píclová
Důležité termíny programů a akcí

.
.

CESTA ZA SVĚTÝLKEM - lampionový průvod (info na str. )
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU A JARMARK
(s MŠ Doubravka, MŠ Ledňáček)
. .
VYPOUŠTENÍ BALONKŮ NA PODPORU ČESKÉHO JEŽÍŠKA
. .
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
před svátky - rozdávání Betlémského světla u kapličky
. .
. .
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DIVADLO KOPECKÝ ve spolupráci s obcí, MŠ Doubravka a MŠ Ledňáček
MAŠKARNÍ BÁL

TECHNICKÉ SLUŽBY DOUBRAVČICE S.R.O.
To, jak se TS po personální výměně
rozjely, nemá cenu asi nijak rozepisovat.
Myslím, že viditelnost zeleného traktoru a
jeho obsluhy je v obci dostatečná a znatelná.
Od posledního vydání zpravodaje se
podařilo umořit opět část dluhů po bývalém
jednateli, pořídili jsme další výdělečné
pomůcky a poptávka po našich službách se
ozývá i z okolních obcí. Velmi dobrý ohlas
mají služby zahradních úprav mezi chataři,
služba biopopelnic, nebo zprostředkování
prodeje dřeva a štěpky. Novinkou, která se
teď připravuje na jaro 2016, bude prodej
sypkých hmot z vlastní deponie. V průběhu
listopadu by měl do TS přistát nový pomocník v podobě čelního nakladače a m se
samozřejmě otevírají nové možnos služeb
a samostatnos bez potřeby najímání si této
techniky.
Co se však stále nemění, je neukázněnost
lidí při třídění odpadu. Vím, že jsem na toto
téma glosoval už minule, ale uvažování
některých jedinců je prostě nepochopitelné.
Příkladem je jeden takový, který je schopen,
odkládáním svého rozličného odpadu ve
větším množství, omezovat celou chatovou
osadu. Někdy mi přijde, že vyloženě čeká, až
je vyvezen kontejner na směsný odpad, aby
ho mohl během jedné hodiny zaplnit svým
stavebním odpadem. A okolí jen mlčí, nevidí. Teď mluvím o uložiš u ČOV a těch, kteří
tam rekonstruují nebo budují, není mnoho.
Nyní bych rád apeloval na ty, kteří si pla
poplatek za odpad a nemají ho kam po víkendu odložit, aby měli oči více otevřené,
byť se jedná o jejich souseda. Věřte mi, že
jedno klepnu přes prsty v podobě pokuty
odradí pro přístě tyto sobce! A pár pokut se
už takto rozdalo 
Součás tohoto článku by měla být
samozřejmě i omluva za omezení dodávek
vody v průběhu léta. Vím, že tato situace
byla hodně nepříjemná, hlavně v domácnostech bez možnos vlastního zdroje, ale
snad bude pro nás polehčující okolnos
to, že se nám mto omezením podařilo

http://ts.doubravcice.cz
odvrá t úplné odstavení dodávky na delší
dobu. Asi nemá cenu vysvětlovat příčinu
tohoto stavu, všichni víme, jak se letošní
slunné počasí podepsalo na většině flory
v celé zemi. Nedostatek vody byl bohužel
problémem více oblas . O to smutnější bylo
každé zjištění chybného hospodaření s vodou u některých jednotlivců v obci. Nemá asi
cenu připomínat vydané prosby o úsporách
a zákazy, do kterých nás tlačil jak dodavatel vody, tak odbory životního prostředí.
Lidé jsou prostě nepoučitelní, sobeč a
bezohlední ke svému okolí i přírodě 
V jiném článku tohoto čísla se dočtete
o přípravách projektu našeho vlastního
zdroje vody. Je to samozřejmě jedno z
řešení problému tohoto léta, protože
ať je to jak chce, můžete mít smlouvu
na dodávku miliónů kubíků vody za rok,
ale pokud ta voda v těch vrtech nebude,
můžeme se papírem ohánět třeba celý
den a voda stejně nepoteče! Tedy – mít
vlastní vrty bude jistě větší jistota 100%
služby dodávky, než podepsaných x kubíků
na papíře, tím spíš, když jsem až na konci
větve vodovodu.
Poslední větou vám přeji za všechny,
kteří tvoří kolektiv TS, krásné prožití Vánoc
a ten nejlepší vstup do nového roku, nám
přeji ještě více spokojených zájemců o
naše služby a méně těch, kteří nám svou
sobeckostí a lhostejností k okolí tu práci
stěžují.
Technické služby Doubravčice s.r.o.
Jednatel: Jaroslav Prkno
Odpovědný pracovník:
Martin Kubica
Mob.: 776 883 903
Tel.: 321 677 901
E-mail: ts@doubravcice.cz
Web: ts.doubravcice.cz
Úřední hodiny (budova OÚ, přízemí):
ST 18:30 - 19:30 h
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Milí obyvatelé Doubravčic,
přinášíme vám horké novinky ze školky i
krátké ohlédnu za koncem loňského školního
roku. Ten byl zakončen Zahradní slavnos ,
při které si rodiče s dětmi zasoutěžili a při níž
jsme se velkolepě rozloučili s předškoláky.
Akce se vydařila, počasí nám také přálo.
Doufám, že se všichni rodiče bavili dobře.
My ze školky jsme si to moc užili. Některé
dě s dobrodružnou povahou pak ve školce
zůstaly přes noc. Večer je čekalo promítání
filmu o dinosaurech (dinosauři byli tématem měsíce) a poté, co se setmělo, vyrazily
nejstatečnější z nich na bojovku.
O prázdninách se ve školce pilně pracovalo. Podmínky byly z žené velkými vedry a
suchým létem, ale všechny práce se s hly a
v září na dě čekalo pár novinek.
Ráda bych poděkovala firmě Arnošt,
která pro nás jako sponzorský dar položila na
terasu a kolem domečku zámkovou dlažbu.
Zahradnice Daniela nakoupila buxusy,
a jakmile polevila největší vedra, vytvořila
z nich (za m nízké) bludiště. Mohli jsme si
také dovolit nakoupit novou síť na pískoviště
a lanové prvky (viz foto), které byly firmou
TR Antoš zprovozněny.
Pan Vojtěch nám daroval 6 odrážedel,
takže si dovedete představit, jak se dětem na
nových vozítkách po nové terase jezdí. Čeká
nás ještě dokončit kresbu silnice na povrchu terasy a vyznačit parkovací místa před
zahradou. Tesař, pan Turek, natřel všechny

http://ms.doubravcice.cz
dřevěné prvky na zahradě, takže podzim v
Doubravce začíná s novým kabátem.
Zapojili jsme se společně s komunitní
školou Dokolečka a s obcí do projektu 72
hodin, v jehož rámci budeme 23. 10. sázet
ve školce a v jejím okolí stromy. Obec zakoupila 12 jabloní a 5 sakur, které si mohli
rodiče „adoptovat“ (koupit) a zasadit. Za m
máme za sebou fázi adopce a rádi bychom
poděkovali všem, kteří si stromek zakoupili.
Díky zapojení se do projektu jsme získali
zdarma 4metrový javor mléč. Za organizaci
odvozu a zapojení se do projektu děkujeme
Lindě Pačesové s rodinou a Kláře Nikolaides.
Ve školce máme od začátku nového
školního roku dvě nové paní učitelky. Obě
do kolek vu MŠ Doubravky výborně zapadly
a my jsme rády, že je máme 
Pokud se o činnost školky zajímáte více,
můžete se podívat na webové stránky, kam
paní učitelky pravidelně vkládají informace
o akcích, které nás čekají, povídání o tom, co
jsme v uplynulých měsících prožili a měsíční
plány. Výroční zpráva MŠ je na stránkách
také zavěšena.
Přejeme všem slunečný a barevný podzim,
po tomto létě také trochu více deš vý.
Kolek v MŠ Doubravky

MŠ DOUBRAVKA
Doubravčice 232
282 01 Český Brod
tel.: 314 001 200
h p://ms.doubravcice.cz
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MAS Pošembeří - Kulatý stůl pro starosty (redakčně zkráceno)
Dne 24. 9. 2015 MAS Region Pošembeří uspořádala setkání starostů.
První polovina programu se týkala připravované strategie MAS. Nejdůležitějším bodem bylo získání vhodných projektů do strategie, které bude moci MAS podpořit. Ve hře
byly návrhy projektů týkající se výstavby cyklostezek a související cykloinfrastruktury a
bezpečnos dopravy, dále výstavby a rekonstrukce odborných učeben ve školách, rozšiřování
kapacit mateřských škol a budování zázemí pro sociální služby. Dále se řešily možné projekty
v sociální oblas , podpora fungujících sociálních služeb v regionu a vytváření nových služeb.
Zástupci obcí měli možnost se vyjádřit, která z těchto témat by chtěli řešit prostřednictvím
dotačních možnos MAS.
V druhé čás programu se zástupci obcí seznámili s výsledky projektu „MAS jako nástroj
spolupráce obcí pro efek vní chod úřadů”, který realizuje Sdružení místních samospráv a
naše MAS je partnerem realizátora projektu. Z nejdůležitějších výstupů tohoto projektu je
třeba uvést dokument „Strategie spolupráce obcí“, který zpracovala naše MAS a který bude
tvořit pevnou součást obecné strategie rozvoje regionu. Účastníci byli seznámeni s obsahem tohoto dokumentu a mohou k němu vyjádřit své připomínky. Jednání bylo završeno
představením a schválením Paktu spolupráce a stvrzení vůle starostů spolupracovat na
pla ormě MAS.
Tečkou za mto „kulatým stolem“ bylo výborné občerstvení, které připravila firma M+J
služby, s.r.o. z Doubravčic a Cukrářství u Bártů, taktéž z Doubravčic.
Tímto bychom rádi poděkovali všem zástupcům obcí za jejich účast a ak vní přístup.
Jana Tůmová, Region Pošembeří o.p.s.

ZATEPLOVÁNÍ FASÁD NA KLÍČ
ZEDNICKÉ PRÁCE

Mukařov u Říčan
WWW.ZATEPLENI-KOCI.CZ
TEL.: 602 125 013
8
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PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
Rozkvetlé Doubravčice
Naše vesnice se v minulos mohla chlubit
velmi velkým množstvím třešňových sadů.
Ať již jste přijížděli od Masojed, od Š hlic či
od Českého Brodu, vždy jste nejdříve spatřili
na jaře kvetoucí třešňovky. Celá vesnice se
potom jevila z výšky jako velká, bíle kvetoucí
zahrada.
Dnes je až pozoruhodné, že naši předkové
upřednostňovali právě pěstování třešní. Před
několika měsíci jsem obdržel zajímavou studii dese nejdůležitějších produktů, které
mají vliv na zdraví a dlouhověkost člověka.
Na místě prvním je pochopitelně pramenitá
voda. Třešně se svým obsahem látek jsou
na čtvrtém místě. A tak se může zdát, že i to
napovídá něco o tom, proč se naši občané
dožívali a dožívají poměrně vysokého věku.
A nyní se musím zmínit o tom, kam jsme
mohli jako kluci chodit na třešně. Možná
nebudu úplně přesný, ale za Kulturním
domem byla třešňovka pana Josefa Pačesa,
vpravo potom pana Václava Pačesa, ta se
táhla až k lesu. Tehdy největší třešňovka byla
vlevo pana Šámala, dále pana Šmída, pak
pana Šestáka a jsme u tehdejší pěšinky do
Masojed /byla to velmi užitečná zkratka přes
Hlavničky do Masojed pro pěší a kolečkáře/.
Na levé straně silnice ve směru do Masojed stál zděný transformátor a za ním byla
třešňovka p. Aloise Pačesa, Hozmana a
Černého. Přes silnici do Š hlic byla třešňovka
p. Hanzla, Fialova, Kopeckých a na zahradě
Strnadova. Další byla, dnes v poli za domem
pana Navrá la, třešňovka pana Karbulky.
Na levé straně po cestě na Zámka byl sad
pana Kopeckého, dnes Dobeše a dále ještě
malý pana Bendla, který měl pokračování
na místě kde jsou dnes bytovky. Tedy přímo
u lesa. Dále zde byla ještě třešňovka pana
Cetla, Vávry a Košíka. V polích ke Š hlicům
byla ještě pana Vaňáska.
Jistě jsem některé zapomenul. Na svých
zahradách téměř každý měl alespoň několik
stromů třešní. Musíte uznat, že pro nás kluky
to bylo nepřeberné množství příležitos
kam na třešně zavítat. Musím podotknout,
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PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
že třešní si majitelé, alespoň většina z nich,
velmi vážili, a dokonce je přísně střežili.
Tak se také vypráví, že starší kluci dokonce jednou převrá li hlídací boudu s panem Šámalem na vstupní dvířka, ten nemohl
ven a kluci si natrhali třešní v klidu plné
košile. Tak jsme to dělávali - rychle jsme
třešně trhali a dávali za košili /za ňadra/.
Potom jsme utekli na bezpečné místo a tam
je v klidu pojídali. Na třešně jsme chodívali
velmi brzo, sotva se začaly zapalovat. Tak
např. první májovka byla v třešňovce Václava Pačesa vpravo od KD na konci třešňovky.
Oblíbené byly chrupky a srdcovky.
Pochopitelně že jsme to neměli vždy beztrestné. Stávalo se často, že dotyčný sadař
/nejčastěji p. Šámal/ přinesl nalámané větve
do školy a následovalo ředitelem Vronským
vyšetřování a šlo se tzv. „na obrázky” do
kabinetu do prvního patra. Tam byl proveden zákrok rákoskou na zadek, a nebo na
dlaně nám nasekal. Pochopitelně doma ani
muk. To by následoval další výprask.
Úrodu sklízeli česáči, najmu na sezonu
a třešně se pečlivě přebíraly a prodávaly ve
sběrnách.
Vzpomínám, jak jsem šel s košíkem koupit
mamce třešně k p. Šámalovi. Na dvoře vpravo ve stodole na mlátku byla velká halda
třešní připravovaná k expedici do výkupny v
Č. Brodě. Třešní jsem dostal plný košík a zcela zdarma. Asi tedy nebude pravda, že česáči
při trhání na žebřících si museli zpívat, nebo
pískat aby nejedli třešně. Je to tedy fáma?
Je myslím velká škoda, že se dnes v
Doubravčicích již třešně takto ve velkém
nepěstují, i když půda je pro ně zde zřejmě
příznivá. Tehdy bylo kilo třešní za pár
haléřů. Dnes je to až neuvěřitelných 80 Kč a
více. Téměř v každé domácnos se třešně
zavářely do sklenic a dobře si pamatuji, jaká
to v zimě byla moc dobrá pochoutka!
Srdečně zdravím do Doubravčic a přeji krásný
podzim plný barev!
Jarda Stárek
6. října 2015

Jak jsem byl v Doubravčičích překřtěn
aneb Vzpomínka na Jardu Nechvíla
V rámci utužování fyzičky a předsevze
najet v roce 2015 min. 3 000 km na kole,
rozvážím po okolí pro SK Český Brod plakáty zvoucí na fotbalvé zápasy. Někdy jezdím
i dále - Úvaly, Nymburk (jsme spolu v B
skupině divize).
V rámci této aktivity jsem se ocitl
i v Doubravčicích. Žízeň mne přinutila
navštívit místní restaurační zařízení, dříve
KD Marie M. V lokále bylo skoro prázdno,
ale byl tam můj příbuzný Mar n, který mi
stále vyká. Navrhl jsem Mar novi, aby mi
tykal a při této příležitos jsem objednal
dva malé panáčky. Tu se k nám přidružil mně
neznámý člověk a opakovaně se dožadoval,
abych mu poručil též velký rum. Zpočátku se
mi to naléhání nelíbilo, ale podlehl jsem a
rum poručil. Začali jsme se společně bavit
a dozvěděl jsem se, že se jmenuje Jaroslav
Nechvíl.
Sdělil jsem mu, že můj otec se jmenoval
též Jaroslav a já, jako prvorozený, jsem
se správně měl jmenovat po něm, jak mi
většinou říkali otcovi kamarádi. Se svým
jménem Bohuslav nejsem spokojený,
proto mi říkají Slávek. Když mě kamarádi
chtějí “nadzdvihnout”, řeknou mi Bohouši,
nebo ještě více - Bohoušku. Proto jsme se
společně s Mar nem a Jardou dohodli, že v
Doubravčicích se budu jmenovat Jarda.
V další debatě došlo na věk a s Jardou
jsme se dohadovali, kdo by komu chodil pro
pivo. Nakonec došlo k sázce kdo je starší.
Jarda byl přesvědčený, že vyhraje, já už
méně. Vsadil jsem na to, že Jarda měl těžší
život než já, a proto vypadá na více let, než
mu ve skutečnos je; a tak bych mohl vyhrát.
Jelikož jsem ročník 1938 a Jarda byl ročník
1939, tak jsem asi o 8 měsíců vyhrál já.
Po tře rundě jsem cí l, že při sjíždění z
Doubravčic do českého Brodu budu muset
být velice opatrný, aby nedošlo k havárii.
Naštěs mám dobrého anděla strážného
(musí být Sparťan), a vše dobře dopadlo.

Od té doby jsem Jarouše neviděl, až jsem
si přečetl zprávu o jeho úmr . Netušil jsem,
že naše první setkání bylo též poslední. Než
mi sepnulo, o koho se jedná, tak to trvalo
14 dní.
Milý Jardo! Počkej tam nahoře na mne,
ale prosím nepospíchej. Mám zde ještě povinnos a nesplněné body mého předsevze ,
které jsem si dal letos koncem ledna. Po
osmi letech bych si v roce 2016 chtěl udělat
dovolenou.
Loučím se s Tebou
Ahoj
Slávek (Jarda) Břečka

P.S. K dnešnímu dni mám na kole ujeto 4 514 km.

TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ
každý
pátek
1x za 14 dní
pro začátečníky
i pokročilé
začínáme
13. 11. 2015

KD
DOUBRAVČICE
19.30-21.30 h
info:
Š. Hladíková

604 502 394
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE (GLOSA)

Čas plyne, vzpomínky zůstávají...
V nedávné době nás náhle opustili
Milan Polák
Doubravčice č.p. 36

Jaroslav Nechvíl
Doubravčice č.p. 35

Jan Veverka

Doubravčice č.p. 158

Se zármutkem vzpomínáme na naše zemřelé
spoluobčany. Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

Sdělení do společenské kroniky můžete zasílat v průběhu celého roku, lze uveřejnit i zpětná
oznámení, služba je bezplatná. Kontakt viz ráž.

VÍTÁNÍ DOUBRAVČICKÝCH OBČÁNKŮ
Obec Doubravčice plánuje obnovit tradici slavnostního uvítání svých nově
narozených obyvatel.
První vítání občánků
proběhne již v lednu 2016
a bude se týkat dě narozených mezi 1. 1. 2014 a 31. 12. 2015
s trvalým pobytem v Doubravčicích.
Rodiče, kteří mají zájem se spolu se svým potomkem vítání zúčastnit, se mohou
hlásit na e-mailové adrese: místostarosta@doubravcice.cz
Přihlášku na vítání občánků naleznete na internetových stránkách obce, nebo ji
obdržíte v kanceláři OÚ. Uzávěrka přihlášek je 4. 1. 2016.
Další informace, včetně termínu vítání, budou zájemcům sděleny do konce tohoto roku.
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Na jaře jsem pro potěchu oka svého
i dalších obyvatel Doubravčic pořídila
proutěné košíky do oken a do nich žluté
primule. Ať máme ten domeček hezčí…
Tato venkovní výzdoba, kterou jsem
umís la do oken vedoucích na vedlejší
doubravčickou
asfaltovou
komunikaci
vydržela dva dny, než ji někdo nutně musel
mít a prostě si ji přivlastnil.
Starší a zdaleka ne tak krásné truhlíky s
ještě méně krásnými a letními vedry poznamenanými muškáty naštěs v letních
měsících nikoho nezaujaly.
Přiblížil se podzim, opět jsem se rozhodla pro sezónní výzdobu a zakoupila jsem
okrasné dýně. Usadila jsem je přímo před
vrátka do dřevěného truhlíku, aby svou
op mis cky oranžovou barvou rozzářily sychravé dny. Vydržely tentokrát skoro týden!
Jsem asi naivní, ale nikdy by mě nenapadlo,
že někomu bude stát za to je ukrást…
Vybavím si městečka a vesnice jen kousek
od hranic v sousedním Rakousku, kde dýně
lemují nároží, náměstíčka, autobusové

zastávky a zkrášlují i další veřejné i soukromé prostory. Na veřejných místech jich jsou
stovky, lidé jim věnují spousty pohledů, ale
nikoli zlodějských…
Tak si v duchu říkám, jestli má smysl
příště něco pro okrasu koupit, něco, z čeho
vlastně nemám žádný požitek, krom pocitu,
že je náš domov hezčí.
Čert vem peníze, které jsem do venkovní
výzdoby investovala, byť na jaře to nijak
málo nebylo, ale mrzí mě, že se někdo může
snížit k tomu, aby kradl druhému dekorace. Chce se mi věřit tomu, že pachatelem
bylo třeba dítě, které za m ani nechápe, co
dělá.
No, v každém případě, poprosím všechny
obyvatele o větší všímavost a ohleduplnost
a rodiče o to, aby si našli čas a vysvětlovali
dětem, co dělat mohou a co se nesmí.
Nejde to ž jen o výzdobu, ale například
už podruhé zničenou houpačku pro nejmenší
a poněkolikáté poškozenou houpačku pro
starší dě na hřiš .
obyvatelka Doubravčic

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OBCE DOUBRAVČICE
MOSTEK NA SOUTOKU JE OPRAVEN, ALE
NE ZÁSLUHOU MÍSTNÍCH...
Ve dvou minulých vydáních zpravodaje
vyšla výzva k opravě zborceného mostku na
soutoku přes Šemberu. Mostek však zůstal
více jak rok neschůdný, nikdo se neozval,
brigádníci se dohromady nedali.
Přitom dřevo bylo zajištěno (díky panu
Kopáčkovi, správci českobrodských
lesů), finance na drobné výdaje
také (O. s. obce Doubravčice)
a dohodnuto bylo také
občerstvení.
Mostek je od září 2015
však opraven resp. přes
Šemberu je postaven
nový. Není to však zásluha místních obyvatel a chatařů, kteří ho
využívají nejčastěji.
O to, že je říčku
možno přejít suchou
nohou, se postarali
členové CSC Český Brod,
pod organizačním vedením
Jaroslava Pažouta.
Zjis li, že je most zničený, zareagovali na výzvu a uskutečnili dvě
letní víkendové brigády, během kterých
dobrovolně most postavili.
Nejprve odstranili zbytky starého mostku, které ležely zborcené ve vodě a byly již
nevyužitelné. Pak bylo potřeba na místo
dopravit a připravit veškeré dřevo. Po první
brigádě se dalo po mostku již přejít, ale
nes hlo se dokončit zábradlí. První víkend v
září však byl nový most již kompletně hotov.
TÍMTO CHCI VŠEM, KTEŘÍ SE DO OPRAVY ZAPOJILI, ZA SDRUŽENÍ A ZA OBEC
DOUBRAVČICE PODĚKOVAT A DOUFÁM,
ŽE NÁM NOVÝ MOSTEK NA ŠEMBEŘE
BUDE SLOUŽIT CO NEJDÉLE :O)
Info o klubu, jeho akcích i výstavbě mostku:
WWW.CSC-KLUB.CZ
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Dokončujeme akci INFOTABULE
Prvních 5 ks infotabulí jsme v obci osadili během roku 2012. Pak nastala delší neplánovaná pauza a teprve letos jsme mohli
uvolnit prostředky na jejich dokončení.
Zbývající 4 ks informačních tabulí jsou již od
září připraveny ke zkompletování a osazení
Na Zámkách, Na Močidlech,
v
Dolánkách
(na
křižovatce)
a
rozces
Na
Šembeře.
Zbývá si jen
najít čas a
šikovné
dobrovo l n í k y,
kteří pomohou.
Víte
s n a d
někdo o
někom?

KAPLE SV. JIŘÍ
Sdružení má ve
své správě (a péči) kapli na
návsi. V současné době zvažujeme možnost
jejího vylepšení, které se týká nasvícení
kaple a zavedení tzv. elektronického zvoníka. Předem zdůrazňujeme, že na tuto ak vitu si finanční prostředky zajišťujeme sami,
nečerpáme z obecního rozpočtu!
Jinak připomínáme, že i v letošním roce
se bude v prosinci konat u kaple vánoční
zpívání a předávání Betlémského světla.
Termíny ještě nejsou stanoveny, sledujte
proto web obce a sdružení.
Občanské sdružení obce Doubravčice, z.s.
Alena Kvasničková
www.osdoubravice.cz
tel.: 739 198 491
e-mail: info@osdoubravcice.cz
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Když zpívají (skoro) celé Doubravčice...
Druhý říjnový pátek zavítal do Doubravčic
jeden z nejlepších českých DJ, specialista na
karaoke, moderátor, zpěvák a sportovní komentátor, kterého si mnozí pamatují z živých
vstupů z českého domu na olympiádě v Soči
2014, Adam Nedvídek, aby vyzval místní i
přespolní k účas na hudebně tanečním
večeru s karaoke.
V kulturním domě rozvinul téměř přes
celé podium velkoformátové plátno, zapojil
desítky metrů kabelů, reflektory a reproduktory a účastníkům nabídl seznamy stovek
písní, které si mohou vyzkoušet zazpívat.

Své profesionální umění předvedl
několikrát i DJ samotný, zpívalo se i
hromadně k narozeninám, zazněly písničky
česky, anglicky, ale i ve francouzš ně.
Pobavit se přišly všechny generace nejmladšímu ak vnímu účastníkovi byl rok
a půl, nejstaršímu více než 65 let. Ačkoli sál
nepraskal ve švech, návštěvníků bylo dost,
aby bylo podium vždy plné a atmosféra
skvělá.
Publikum bylo stále velmi příznivě
naladěno, případné chybičky rádo vystupujícím odpus lo, jelikož byly vyváženy
nadšením, či tanečně-drama ckým uměním
a všechny zpívající vydatně povzbuzovalo a
odměňovalo potleskem.
Na obřím plátně se v pauzách
mezi pěveckými čísly promítaly videoklipy, parket také
nezel prázdnotou a bar
nabízel vedle vynikajících chlebíčků a
příjemného café la e
netradičně zejména
alkoholické i nealkoholické míchané nápoje.
Na závěr ochotní
návštěvníci dokonce
pomohli moderátorovi s
úklidem techniky.

Dětský program
Nejdříve se sál v podvečer rozezpíval dětskými hlasy. K slyšení
byly písničky pro nejmenší,
jako Skákal pes nebo
Pec nám spadla, ale
překvapivě si dě troufly
i na těžší hudební kusy
od Richarda Krajča,
Tomáše Kluse, nebo
skupiny
Mandrage.
Pozornost dospělých
pak rozhodně upoutal
pě letý
návštěvník
Doubravčic
Jaroušek,
který bez zaváhání sám
zvládl píseň Traktor od skuVelký dík tedy patří všem,
piny Visací zámek.
kteří byť cíleně, nebo ze
Pro úplnost se sluší
zvědavos karaoke večer
KARAOKE
dodat, že každý malý
navš
vili, těm, kteří se
V DOUBRAVČICÍCH
zpěvák si odnesl po
na zdaru akce podíleli a
svém vy-stoupení malý
také těm, kteří ji finančně
dáreček, nebo lízátko 
podpořili m, že přispěli částkou vyšší, než
Karaoke pro dospělé
bylo vstupné.
Po osmé hodině večerní vypuklo karaoke
Pokud bude nějaké příště, těšíme se na
pro dospělé. Obavy organizátorů, že se lidi
hojnou
účast a opět skvělou atmosféru.
stydí a nedorazí, nebo nebudou ch t zpívat,
Ale
jak
řekl v závěru moderátor večera
se nevyplnily.
Adam
(kterému
také velmi děkujeme):
Trvalo jen chvíli, než se moderátorovi
„Pěkného
pomálu“.
večera podařilo vylákat první odvážlivce
Takže na případné opakování si budeme
na podium. Poté již hudební vystoupení
muset
počkat napřesrok.
statečných jednotlivců, dvojic i skupin
Kristýna Žákovcová
plynula až skoro do půl druhé ráno.
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CO JE KARAOKE?
(z japonského kara - prázdný a
ōkesutora - orchestr)
Karaoke je druh zábavy, kdy si amatérský zpěvák vybere obvykle známou populární píseň z nabízeného repertoáru, její
text pak sleduje na obrazovce, či na plátně
a na reprodukovaný hudební základ bez
zpěvu zpívá sám.
Text zpravidla mění svou barvu, nebo
je jinak animovaný v závislos na právě
hrané čás , což pomáhá zpěvákovi udržet
správný rytmus.
V některých státech je karaoke soukromou záležitos , kdy zpěváci zkouší své
dovednos ve zvukotěsných boxech a to
v úzkém kruhu rodiny a přátel, č dokonce
sami (tradičně Japonsko), jinde je provozováno k poslechu v barech, klubech a restauracích (typicky v USA), nebo přítomní
mohou také tančit (zejména v evropských
klubech a podobných podnicích).
Populární je karaoke zejména na firemních a svatebních večírcích. Jednotlivá vystoupení mohou být hodnocena, konají se
též soutěže v karaoke.
Co se hudebního základu týče, kvalita se liší, od jednoduchých hudebních
základů po zcela profesionální zvukové
stopy, včetně např. nahraných doprovodných vokálů a možnos transponovat
píseň do jiné tóniny.

ZAJÍMAVOST
Hudebně-drama cký kroužek
Tento kroužek působí od září 2015 v
Doubravčicích a navštěvují ho dě ve věku
od 4 do 11 let.
Kroužek je každý čtvrtek, v současné době
se ho ak vně účastní asi 10 dě . Zkoušky
kroužku se konají v prostorách nové rodinné
školy (Komunitní škola CpR Dokolečka).
Cílem kroužku, při jeho vzniku, bylo
nastudování krátké hudební pohádky a
především představení pro veřejnost. Tento
záměr se pomaluje naplňuje, dě nacvičují
divadelní představení plné písniček. Kroužek
vede Kristýna Žákovcová.

Vstupenky do divadel
Za zvýhodněnou cenu (akce VSTUPENKA
1+1) je možné nyní zakoupit na Obecním
úřadě omezené množství vstupenek do vybraných divadel pro letošní sezónu.
Jedná se o představení v divadlech
Grévin, DAG, Semafor, Divadlo Brodway, Hybernia, Artur a Divadlo R. Brzobohatého.
Bližší informace poskytne K. Žákovcová
na OÚ Doubravčice.
(e-mail: mistostarosta@doubravcice.cz)

ANED - Adam Nedvídek
kontakt: www.aned.cz

NEZAPOMEŇTE SI POZNAMENAT!
19. 12. 2015 Veřejná vánoční besídka
30. 01. 2016 VII. Novoroční ples
březen 2016 Jarní (Masopustní) zábava
- KD DOUBRAVČICE 13

