INZERCE

Inzerce řádková je pro občany zdarma, stejně tak oznámení, gratulace a kulturní akce.
Firemní inzerce je placená. Odmítnuta bude inzerce neetická, v rozporu s dobrými mravy;
zjevně klamavá či v nesouladu s obchodními zvyklostmi, poškozující práva nebo chráněné
zájmy jiné osoby.
Inzerce kontakt: alena.kvasnickova@gmail.com; OÚ Doubravčice čp. 94 (kancelář)
Ceník čb inzerce: cena uvedena vč. DPH
celostránková A5 - 600,-Kč 1/2 stránky A5 - 300,-Kč 1/4 stránky A5 - 150,-Kč
•

Nabídka výměny rekreačního objektu
Vyměním chaloupku na Táborsku u lesa, velký osluněný pozemek, bezbariérový
přístup, voda, elektřina za chatu v Doubravčicích a okolí.
Kontakt: e-mail: zewa1@seznam.cz

•

Starší pohlednice obce Doubravčice a okolí; jiné starší pohlednice všech žánrů, staré
mapy, odborné knihy atd. Převezmu - koupím - vyměním. Za nabídky předem děkuji.
!!! PLATÍ STÁLE !!!
Kontakt: tel. 603 189732, e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com
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OZNÁMENÍ
Obecní zpravodaj již není zdarma roznášen do domácností v obci,
k dispozici pro všechny zájemce je pouze na výdejních místech.

OÚ DOUBRAVČICE - KRÁMEK U RADNICE - CUKRÁRNA U BÁRTŮ
RESTAURACE ČABUZI - RESTAURACE U RADNICE
Náklad zůstává zachován, OZ je i nadále bez poplatku - ZDARMA.

Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, inzerátu
či gratulace v příštím čísle OZ, zašlete své materiály na
e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com
popř. je odevzdejde na OÚ nebo do krámku U radnice.
Dotazy, návrhy a připomínky
lze zaslat/odevzdat tamtéž.
(Uzávěrka OZ číslo 18 bude 20.06.2011)

OBECNÍ ZPRAVODAJ
Vydává obec Doubravčice
Doubravčice 94, 282 01 Český Brod
www.doubravcice.cz; email: ou@doubravcice.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 18702, IČ: 00235369
náklad 500 výtisků, distribuce zdarma
Tisk: Tiskárna J. Průša Klučov

příští číslo vyjde v červenci 2011 (pro období červenec - říjen)
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680 LET OBCE DOUBRAVČICE
U PŘÍLEŽITOSTI TOHOTO VÝROČÍ SE PŘIPRAVUJÍ NA PRVNÍ VÍKEND V ZÁŘÍ MÍSTNÍ OSLAVY.
V SÁLU KD VÝSTAVA O HISTORII OBCE, K NAHLÉDNUTÍ ZDE BUDOU KRONIKY OBECNÍ I HASIČSKÉ.
KRÁTKÝ SOBOTONÍ PROGRAM PROBĚHNE I NA HŘIŠTI. SOUČÁSTÍ AKCE SE STANE I VYSVĚCENÍ
NOVÉ KAPLIČKY.
Pro připravovanou výstavu stále poptáváme různé písemnosti, fotografie atd. Přivítáme i pomoc s organizací akce.

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

1

Bleskové zprávy

CPR DOKOLEČKA DOUBRAVČICE



Nové webové stránky obce

Obec zadala vytvoření nové moderní internetové prezentace obce. Webové stránky budou tedy změněny po designové stránce, ale současně budou splňovat i nové legislativní
požadavky obecního webu. Internetová adresa www.doubravcice.cz se nemění.
Naleznete zde samostatné menu úřadu, kalendář událostí, přehled novinek, historii i
současnost obce, zájmová sdružení, služby v obci atd. Novinkou je možnost firemní inzerce
na titulní stránce webových stránek, řádková inzerce zůstává zachována beze změn.
Své připomínky či návrhy, případně postřehy, které informace by měly být na web doplněny,
můžete zaslat na OÚ Doubravčice nebo přímo na administrátora (viz. odkaz Kontakt).
V době vydání tohoto Obecního zpravodaje by nové webové stránky již měly být funkční ve
zkušebním provozu.

Restaurace U radnice

Od 1. ledna 2011 má restaurace nového nájemce, paní Moniku Zlámalovou z Doubravčic.
V současné době probíhá rekonstrukce již nevyhovujícího zázemí restaurace. Nejvýraznější
změna se týká kuchyňských prostor a sociálního zařízení. Nově bude v restauraci vytvořen
nekuřácký salonek a obměnu čeká před letní sezónou také venkovní zahrádka. V nabídce
nebude chybět staročeská kychyně, dopolední svačiny, čepované černé či nealkoholické pivo.
Otevření objektu se předpokládá na přelomu března a dubna.

Znak obce

V lednu letošního roku zadalo zastupitelstvo obce tvorbu znaku a vlajky pro naši obec.
Návrh zpracovává Mgr. Jan Tejkal (firma Heraldická tvorba z Ostravy). Obci bude předloženo
několik variant znaku, z nichž se hlasováním a anketou mezi obyvateli obce vybere finální
verze. Znak a vlajku bude následně schvalovat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, podmínkou pro schválení je heraldická a vexilologická správnost. Představení návrhů znaku obce
Doubravčice proběhne také v rámci Dne Země na Klepci (23.04.2011), kde bude mít naše
obec svůj výstavní stánek.
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Kaplička

Poslední úpravy kapličky proběhly v listopadu 2010, během zimního období byla domluvena
výroba vchodové mříže (p. Baštecký) a nabídl se další potřebný dobrovolník na spolupráci
(O. Zámostný). Zbývající práce jsou teď závislé na počasí, předpokládáme však, že na počátku
května by mohla být kaplička dokončena. Ozývají se i nabídky s možností věnování předmětů
do interiéru - za každou děkujeme!

Jarní úklid obce



I

cc


Letošní společný úklid odpadků v obci proběhne v sobotu 2. dubna 2011 od 14 h. Výdej rukavic a pytlů před OÚ, v případě nepřízně počasí přesun akce na sobotu 9. dubna.



Sčítání lidu 2011



Rozhodné datum pro sčítání je noc z 25. na 26. března. Sčítací lístky vám dodají domů komisaři,
nebo je můžete vyplnit na internetu. Další info na www.scitani.cz
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:
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příspěvky na
vstup

15.
05. KAMPAŇ KEDNIRODI
NY
4.NAROZENI
NYCPR DOKOLEČKA
05.
06. DEN DĚTÍ

19.
03. MAŠKARNÍBÁL

Sourozenci mohou být společně, po dohodě s lektorkou. Vstup pro dospělé pouze v
případě jejich tvorby, ne jako doprovod dětí. Díky za pochopení.

V lednu tohoto roku podala obec Doubravčice žádost o poskytnutí dotace na spolufinancování
stavby “Vodovod Doubravčice”. Pokud bude naše žádost úspěšná, proběhne spolu se stavbou
kanalizace i stavba vodovodu. Konkrétnější informace budou k dispozici v květnu 2011.
.......................................

PROGRAM AKCÍCPR DOKOLEČKA

herna s programem
herna odpolední
taneční přípravka
keramický kroužek děti
jóga pro děti
joga pro dospělé

KERAMIKA

MŠ LEDŇÁČEK 8 – 17 h

PÁTEK

20,-Kč
20,- Kč
800,- Kč/pololetí; 1500,-Kč/rok
50,- Kč
50,- kč jednotlivý vstup
30,- kč

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
18 – 21 h, 50,- Kč/hod
koná se vždy 2. čtvrtek v měsicí (prosíme potvrzení účasti tel. 605 878825)

JÓGA PRO DĚTI 18.15 – 19.15 h od 6 let
JÓGA PRO DOSPĚLÉ 19.30 – 21 h

KERAMIKA
16 – 17 h začátečníci, nováčci, nepravidelní návštěvníci – děti 4-8 let
17.10 – 18.10 h pokročilí – děti od 8 let a dospělí
MŠ LEDŇÁČEK 8 – 17 h

ČTVRTEK

HERNA 15.30 – 17.30 h
možnost hraní deskových her, volná hernička
otevřena jen do 30.03.2011 !!!
MŠ LEDŇÁČEK 8 – 15.30 h

STŘEDA

BESEDA S... 1 úterý v měsíci od 20 h
(k úternímu posezení s hostem je přidáno 1x za měsíc úterní cvičení jógy s Hankou)

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA I. 16 – 17 h
TANEČNÍ PŘÍPRAVKA II. 17 – 18 h
MŠ LEDŇÁČEK 8 – 16 h

ÚTERÝ

PONDĚLÍ

ODPOLEDNE

MŠ LEDŇÁČEK 8 – 17 h
KNIHOVNA 16 – 18 h

DOPOLEDNE

HERNA 9.30 -11.30
Pro nejmenší. Program dle návštěvnosti

DEN

Platnost od března 2011

PRAVIDELNÝ PROGRAM CPR DOKOLEČKA

www.dokolecka.cz

Vodovod a kanalizace

V letošním roce proběhne konečně stavba kanalizačních řadů a přípojek. Celkem bude v
této etapě připojeno minimálně 195 nemovitostí. Nejpozději do konce května 2011 obdrží
všichni majitelé dotčených nemovitostí doporučený dopis s výzvou a podrobnými pokyny k
plnění součinností podle “Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku”. Kromě technických
detailů, termínů a podmínek pro jednotlivé části přípojek budou zasílány i prováděcí projekty
přípojek.
Samotné stavby přípojek budou realizovány (podle předběžného harmonogramu dodavatele
stavby) v červenci až listopadu 2011.
Protože se jistě objeví celá řada dotazů a konkrétních problémů, plánuje společnost ZEPRIS,
a.s. uskutečnit setkání s majiteli nemovitostí v sále KD Doubravčice. Kromě odpovědí na Vaše
otázky předloží dodavatel stavby přislíbené cenové nabídky pro provedení těch částí přípojek,
které si majitelé nemovitostí zajišťují na své náklady.
Termíny těchto setkání budou zveřejněny na webových stránkách obce a na úředních
deskách.
V průběhu dubna 2011 bude Obecní úřad Doubravčice vydávat a zasílat “Rozhodnutí o povinnosti připojení na kanalizaci”. Tato rozhodnutí obdrží majitelé nemovitostí, v jejichž blízkosti budou procházet kanalizační řady a kteří nemají podepsanou smlouvu o poskytnutí
investičního příspěvku.
Pro spolufinancování této stavby obec vypsala výběrové řízení na poskytnutí revolvingového
a investičního úvěru. První bude sloužit pouze pro krátkodobé financování - nejprve je nutno
stavbu zaplatit a na základě plateb požádat ministerstvo o proplacení dotace. Druhý úvěr ve
výši 10 milionů korun bude dlouhodobý a bude určen na pokrytí naší spoluúčasti (10% z ceny
díla) a na části stavby, na které se dotace nevztahuje. Tento úvěr bude splacen z rozpočtových
příjmů obce, budoucích příjmů z prodejů obecních pozemků a z vybraných “poplatků za zhodnocení nemovitosti možností připojení na kanalizaci”.
T. Němec
SETKÁNÍ S DODAVATELEM STAVBY KANALIZACE A ČOV
Ve čtvrtek 17. března 2011 v 17 h se bude v sále KD Doubravčice konat setkání se
zástupci společnosti ZEPRIS, a.s. - dodavatele stavby Kanalizace a ČOV Doubravčice.
Cílem setkání je vysvětlení případných nejasností při budování kanalizačních
přípojek, předvedení kanalizační šachty a nabídka dodávky a instalace šachet .
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Prodej obecních pozemků
Obec Doubravčice nabízí k prodeji 11 z celkového počtu 14-ti pozemků v lokalitě Na Čihadle.
Podle nově vzniklé ulice se celý projekt nazývá “Akátová”.

KRÁMEK U RADNICE

nabízí:

 základní sortiment potravin a drogerie
 chlazené a mražené zboží, alko a nealko nápoje, čerstvé pečivo, 		

pomazánky, chlebíčky, uzeninu, noviny a časopisy

 individuální objednávky zboží do 24 h
 objednávky studené kuchyně (chlebíčky, chuťovky, obložené mísy)
						
 výrobu dárkových košů
						
 nákup po telefonu - 		

						
						

rozvoz v obci ZDARMA
(pro potřebné)

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 6:00 - 13:00
So 7:00 - 13:00
Monika Zlámalová

tel.: 777 328823
předprodej vstupenek Číhadlo o.s.
Pozemky jsou v mírném jižním svahu o velikosti
v rozmezí 800 - 865 m2.
Prodejní cena je 1.690,- Kč/m2.

Součástí případné kupní smlouvy je i závazek
obce vybudovat do konce listopadu 2011
veškeré sítě, přípojky sítí na jednotlivé
pozemky, vodoměrné a kanalizační šachty,
komunikace, chodníky veřejné osvětlení atd.
Zároveň
bude
v
lokalitě
vysázena i veřejná zeleň. Pro potřeby budoucí občanské vybavenosti
jsou zde
vyčleněny dva samostatné pozemky.

ZEMNÍ PRÁCE

s pásovým minirýpadlem Caterpillar 302,5
a mininakladačem “bobík”
výkopové a zemní práce dle zákazníka, výkopy pro vedení a opravy inženýrských
sítí, přípravné práce pro stavby, výkopy základů, úpravy pozemků

Pokud bude vydáno včas stavební povolení,
bude 01.03.2011 zahájena stavba sítí a komunikací.

Obecní úřad Doubravčice
Doubravčice 94, 282 01 Český Brod
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz
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Kromě získání finančních prostředků na
stavbu kanalizace a vodovodu má způsob
realizace tohoto projektu i další účel. Do
budoucna bude sloužit jako ukázkový příklad
pro ty , kteří chtějí ze svých pozemků vytvářet
stavební parcely.

Luboš Šebek
Doubravčice 182
tel. : 723 532 775
e-mail: lubos.sebek@email.cz, www.zemnipracesebek.cz
21

Kácení stromů v obci
V nejbližší době bude na území obce zahájena větší úprava vzrostlých dřevin a keřů.
Na základě posudku a doporučení odborného dendrologického průzkumu je také nutné pokácení stromů v několika lokalitách i v centru obce.
Jedná se o skupiny čtyř kaštanů (jírovec maďal) u býválé hasičárny, o skupinu čtyř lip a kaštanu
na návsi u kapličky a o velkou skupinu bříz v prostoru hřiště TJ Sokol Doubravčice.
Dle závěru dendrologa byly lípy a kaštany znehodnoceny a silně poškozeny předchozími zásahy
a je proto doporučeno jejich vykácení a nahrazení vhodnou výsadbou s důslednou povýsadbovou péčí a pravidelnou údržbou. (viz. zpráva Posouzení zdravotního stavu...)
Skupina 26 ks bříz na hřišti je dle závěru dendrologa v poměrně dobré vitální kondici, ale
odolnost většiny stromů proti vyvrácení nebo rozlomení je značně snížena vlivem různých
typů defektů (nestabilní nebo porušený kořenový systém, tlaková větvení, vychýlení kmene z
původního směru růstu apod.). Vzhledem k možnému ohrožení bezpečí osob v okolí stromů
navrhuje dendrolog jejich vykácení a opět nahrazení novou výsadbou.
Posouzení zdravotního stavu vybraných stromů, obec Doubravčice
Účel: účelem posudku je zhodnocení zdravotního stavu skupiny jírovců rostoucích v horní
části návsi u úřadu, a dále čtyři lípy a jeden jírovec na náměstí “Čabuzském”. Obě lokality v
katastru obce Doubravčice, okr. Kolín.

J
ARNÍÚKLI
D OBCE
společný jarní úklid odpadků v obci proběhne
v sobotu 2. dubna 2011 od 14 h
V sobotu 02.04.2011 mezi 14.00 a 14.30 h obdrží dobrovolníci před OÚ rukavice, pytle
na sběr odpadků a informace o místě úklidu.
Prosíme, naplněné a zavázané pytle zanechávejte na komunikacích dostupných
autem. Ještě týž den proběhne svoz naplněných pytlů.
V případě nepříznivého počasí (déšť, sníh) se úklid automaticky odkládá na
následující sobotu tj. 09.04.2011 na stejný čas a místo výdeje.

Všem dobrovolným účastníkům děkujeme! OÚ Doubravčice
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Nález:
- Lokalita náves u úřadu. V horní části návsi se nachází skupina čtyř původně vzrostlých jírovců
maďal (Aesculus hippocastanum) - s obvody kmen ve výšce 130 cm nad zemí 240 cm, 226
cm, 223 cm, 214 cm při pohledu od úřadu - v současnoti značně poznamenaných nevhodným
řezem v minulosti. Všechny stromy vykazují velmi dobrou vitalitu, ale odolnost stromů proti
rozlomení je značně snížena kvůli dutinám a hnilobě v kosterním rozvětvení. Stromy byly s
největší patrností v minulosti ořezány se snahou o tzv. řez “na babku”, bohužel bez jakýchkoliv
znalostí technologie tohoto řezu.
Díky tomu vznikly v kosterním větvení obrovské řezné rány, které fungovaly jako vstupní brána
pro patogeny a dřevorozkladné organismy. Následně vyrostlá druhotná koruna z prorašených
spísích pupenů má v současnosti rozměry které při větru ohrožují stabilitu celého stromu a
hrozí rozlomením. Takto znehodnocené stromy lze v bezpečných dimenzích udržovat jen za
vysokých pravidelných výdajích a jejich ekologická hodnota je velmi snížena. Doporučuji tyto
stromy nechat vykázet a nahradit vhodnou náhradní výsadbou s důslednou povýsadbovou
péčí a pravidelnou údržbou.
- Lokalita náměstí “Čabuzi”. V okolí kapličky se zde nachází řada čtyř lip (Tilia cordata), s obvody kmene 180, 180, 120 a 220 cm při pohledu od hlavní silnice dolů, a samostatně stojící jírovec (Aesculus hippocastaneum), obvod kmen 180 cm. Tato skupina je zdevastována razantním ořezem kompletně celé koruny. Zásah byl proveden údajně před pěti lety. Jsou viditelné
obrovské řezné rány (průměr řezu 25-30 cm), řezy dokmene apod.
V současnosti z okolí řezných ran trčí prorašené desítky spících pupenů a výmladky se začínají
u hnijícího kmene na mnoha místech sami vylamovat. Stromy ztratily svoji charakteristickou
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stavbu, jsou plné dřevorozkladných hub a hnilob. Jejich ekologická hodnota je nulová. Opět
doporučuji stromy nechat skácet a nahradit smysluplnou náhradní výsadbou se zajištěnou
pravidelnou péčí.
Závěr: všechny posuzované stromy jsou snehodnoceny a silně poškozeny předchozími zásahy.
Doporučuji stromy vykázet a vykompenzovat náhradní výsadbou.
Fotodokumentace posuzovaných stromů je k případnému nahlédnutí uložena v archivu
firmy.
Vypracoval:
Petr Štindl - odborné dendrologické průzkumy
Prokopa Holého 1399, 250 88 Čelákovice
info@strom-zahrada.cz

ZAJÍMAVOST
Zpráva o sjetí “kaňonu” Šembery

Tak pod tímto titulkem se objevil na
konci ledna na internetových stránkách
vodáckého magazínu HYDRO krátký
článek. Velmi rychle se však stal jedním
z nejčtenějších příspěvků.
Díky lednové oblevě a velmi krátkodobému zvýšení stavu vody v Šembeře
se 15. ledna zdařil autorovi zmíněného
článku opravdu pěkný kousek.
Většina úseků byla sice nesjízdná,
v korytě bylo stále víc kamenů než
vody, ale ta část od soutoku Šembery
s Lázným potokem a kolem hradu až k
lávce prim. Vacka stála za to!
Kamenité koryto asi nebylo zcela to
pravé, ale spád a rychlost vody napomohla k úspěšnosti celé akce.
Nezbývá než přidat svůj komentář:
Náádhera a moc pěkný sousede :o)
Celý článek naleznete na obecním webu a na:
http://www.hydromagazin.cz/clanek/450-zprava-o-sjeti-kanonu-sembery/

Obnova nevyhovujícího stavu sítě v obci Doubravčice (ČEZ)
Jak již bylo mnohokrát obyvateli obce zdůrazňováno, současný stav sítě NN dlouhodobě nevyhovuje běžným požadavkům. Na základě několika jednání a žádostí se nakonec dospělo k
řešení celé situace.
Nevyhovující stav sítě NN (špatný mechanický stav, špatné přenosové schopnosti vrchního
vedení NN) musí být zlepšen, dojde proto k rekonstrukci stávajícího vrchního holého vedení
NN za nové kabelové zemní vedení NN v celé obci. V rámci této akce již bylo zahájeno stavební
řízení.
Rekonstrukce ovšem znamená, že budou prováděny nejen změny transformačních stanic (TS
Bytové jednotky, TS u OÚ, TS K Masojedům),ale v celé obci budou zahájeny výkopové a zemní
práce až do hloubky 1,5 m pod úroveň terénu.
Trasy nových a rekonstruovaných kabelových rozvodů jsou k nahlédnutí v úředních hodinách
na OÚ.
Celá tato akce, jejíž investorem je ČEZ, ovšem proběhne pouze za předpokladu souhlasu
majitelů všech dotčených pozemků a nemovitostí, což se zřejmě podaří.
(čerpáno z podkladů firmy spol. AZ Elektrostav a.s)
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Mateřská školka v Doubravčicích
Po obdržení základní částky z dotačního programu bude v červnu letošního roku zahájena
stavba mateřské školky podle projektu Ing. Miloslava Kvasničky.
Vzhledem k finanční náročnosti předchozího projektu byla zvolena varianta projektu školky
s růstovým programem, kdy každý segment lze stavět samostatně. Bude se tedy jednat o
„jednotřídku“ s potřebnou infrastrukturou a s možností budoucího jednoduchého rozšíření
až na tři třídy v závislosti na potřebách obce a financích. Pokud se podaří získat také zbývající
potřebné finanční prostředky z dotace ze Středočeského fondu rozvoje měst a obcí bude provoz školky zahájen 1. září 2012.
Bližší informace a vizualizaci budovy MŠ naleznete v nejbližší době na webu obce.
www.cad-project.cz

tel. 603 457 437

kompletní služby v oboru výstavby

vizualizace

projekce a inženýrská činnost v oboru pozemní stavby

poradenství

statické výpočty

rozvod plynu a vody

tepelné ztráty objektů

kontrola staveb

grafické práce

požární posouzení

dovoz

VODY
odvoz

ODPADNÍCH
VOD
(jímky/fekál)

Tomáš Rychta
tel. 604 414 916
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WEBOVÉ STRÁNKY
OBCE
DOUBRAVČICE

pro firmy nabízíme
inzerci
na titulní straně webu
s odkazem, ikonou a popiskem
cena 960,-Kč/12 měsíců
vhodné
především pro firmy
a soukromníky
s místní působností

KNIHOVNA
Vítám Vás v Novém roce a přeji mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2011.
A jelikož se na Nový rok dávají různá předsevzetí, tak jsem si i já dala jedno malé předsevzetí a
to takové, že bych ráda do konce března tohoto roku vymámila na všech čtenářích vypůjčené
knihy, které mají výpůjční lhůtu delší než dva měsíce.
Jsou zde i případy zapůjčené knihy, jež dlí u čtenáře dva roky. A právě na ně „APELUJI“ s prosbou o vrácení. Předejdete tím zbytečným problémům a finančnímu postihu.
Uvědomte si prosím, že knižní fond není tak velký, jako ve městech a i jiní čtenáři by si rádi
početli. Děkuji za pochopení.
Ráda bych informovala všechny obyvatele Doubravčic, že roční registrační poplatek je 0,- Kč
a půjčovné je také 0,- Kč. Proto se nebojte přijít sami nebo se svými ratolestmi, ráda Vás
přivítám jen tak na kukačku nebo jako nové čtenáře.
Otevřeno máme každé pondělí od 16:00 do 18:00 h.
Doba určená k přečtení knihy je 2 měsíce, ale je možné se domluvit.
Využít můžete také bezplatně VEŘEJNÝ INTERNET nebo za mírný poplatek kopírovací služby.
Ráda bych připomněla několik pravidel knihovny:
Knihy se půjčují na dobu 2 měsíců.
Knihy vracíme včas a nepoškozené a čisté.
Pokud nemůžete knihu vrátit včas v řádné výpůjční době, informujte knihovnici a domluvte se na náhradním termínu,
předejdete tím zbytečným problémům. DĚKUJI
Pokud budete chtít půjčit nějakou knihu, kterou v naší knihovně nenajdete, stačí informovat
knihovnici.
S přáním krásného jara
Věra Ouzká, knihovnice
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TJ SOKOL DOUBRAVČICE

www.sokoldoubravcice.cz

V závěru roku 2010 proběhla ustavujucí schůze nového vedení TJ Sokol Doubravčice.
Stávající původní výbor TJ Sokola odsouhlasil rezignaci předsedy oddílu a členství ve výboru
oddílu pana Jiřího Součka oznámenou a předanou dne 9.12.2010 a jednomyslně se shodl na
přijetí nových členů.
Představenstvo TJ
Sokol Doubravčice

Členové
představenstva

Kontrolní
komise

Miroslav Hájek

Miroslav Hájek

Předseda

Michal Horák

Místopředseda

Jaroslav Pěnkava Josef Veselý

Pokladník

Marie Jiráková

Hospodář

Martin Bárta

Vladimír Jirák

Jaroslav Jirák

Jaroslav Jirák

Majetek a administrace
Nové vedení TJ Sokol Doubravčice převzalo majetek resp. budovu Sokola ve velmi nevyhovujícím stavu. Do budovy zatékalo, vnitřní vybavení bylo zastaralé a opotřebované, z prostoru výčepu bylo odstraněno výčepní zařízení, o kterém se vedení domnívá -na základě získaných informací např. ze zápisu jednání z dubna 2009- že je majetkem Sokola.
Účetní podklady za rok 2010 byly předány v neúplném stavu a s množstvím nejasností,
účetnictví z let 2007-2009 nové vedení doposud neobdrželo.
Nezbývá než tyto informace doplnit poznámkou, že jsme sice nepředpokládali přemíru
vstřícnosti od všech členů odstupujícího vedení, ale očekávali jsme předání slušně vedených
písemností o činnosti Sokola, evidenci majetku, vyjádření k použití dotací a finančních podpor
obce atd.
Domnívám se, že nám všem jde pouze o zachování tradice doubravčického Sokola a především
o jeho smysluplnou existenci. Proto se nemůžeme a ani nechceme smířit s tím, v jakém stavu
jsme vše převzali.
Zahájení prací
Nevyhovující stav budovy si vyžádal ještě teď, v zimním období, rychlou brigádu.
V průběhu brigády 19.2.2011 byla provedena kontrola komínu, bojlerů, rozvodů vody. Dále
bylo velké množství zastaralého a nefunkčního vybavení z prostor odstraněno a odvezeno.
Provedli jsme nutnou opravu střechy, do které již 3 roky zatékalo. Další práce nás čekají
nejpozději do poloviny března, kdy musí se provést před zahájením jarní sezony některé
nezbytné opravy, údržba a doplnění vnitřního zařízení.
Dotace
Na počátku roku 2011 proběhlo jednání o možné dotaci na úpravu celého areálu TJ Sokol
Doubravčice. Nakonec však, z důvodu nedostatku písemných (především účetních) podkladů
z období let 2008-2009, nám bylo další kolo jednávání ohledně dotace pozastaveno. Bez
předložení potřebných dokladů z několika minulých let nebude bohužel ani obnoveno.
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nabízí klasické kadeřnické služby
dámské - pánské - dětské
NOVINKA
prodlužování a zahušťování vlasů
brazilský keratin
horké nůžky
Provozovna:
Na návsi 10 (hotel Praha)
Vyžlovka
tel. 776 885 238

OPRAVY
AUTOMATICKÝCH PRAČEK
zn. Whirlpool, Ignis,
Philco a jiné.
Spolehlivost,
rychlé jednání.

J. Marek
Doubravčice 128
tel.: 603 329 940

Cukrářství
U Bártů
čerstvé zákusky - lívance - vafle palačinky - zmrzlina - ovocné poháry
- mléčné koktejly - káva - víno - pivo
příjem objednávek dortů
letní terasa - zimní zahrádka

St - Ne 9 - 17 hodin
Doubravčice - Čihadla 168
tel.: 775 205 701
www.cukrarnaubartu.cz
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soukromá mateřská školka v Doubravčicích

LEDŇÁČEK
Potřebuje Vaše dítě dětský kolektiv? Chcete nastoupit zpět do zaměstnání či podnikat?
Přijďte se podívat k nám, rádi Vás i Vaše děti uvítáme.
Naše MŠ klasického životního stylu je přístupná všem dětem ve věku 3-7 let, bez
ohledu na bydliště.
Přihlášky do školky přijímáme v průběhu celého roku až do naplnění celé kapacity.
Možnost dopolední či celodenní docházky, nebo jen několikadenní v měsíci.
MŠ LEDŇÁČEK - Doubravčice 94 -282 01 Český Brod
Provoz školky: po - pá
6:30-17:00 h
tel.: 605 878 825, 720 332 030
e-mail: skolka.lednacek@seznam.cz
www.ms-lednacek.cz

Poděkování
Je však nutné se zmínit, že i v této době se mezi obyvateli Doubravčic najdou lidé, kteří mají
zájem o sportovní dění v obci a rozhodli se TJ Sokol Doubravčice podpořit.
DĚKUJEME za sponzorský finanční dar firmě Viktor FRIČ a za dlouholetou podporu firmě
SICAR pana Vladimíra Olmra a také obci Doubravčice.
Věříme v oboustranně zajímavou spolupráci i v dalším období!
Zahájení sezóny
Dne 12.03.2011 proběhne od 14 h na hřišti TJ Sokol Doubravčice přípravný zápas s týmem
Kozojed. Zápas se přizpůsobí podmínkám aktuálního počasí.
Začátek jarní sezony zahájíme zápasem na domácím hřišti a to dne 26.03.2011 od 14.30h
proti mužstvu Škvorce.
Na počest prvního zápasu sezony - pivo pro každého zletilého návštěvníka ZDARMA!
Kompletní rozpis zápasů bude na www.sokoldoubravcice.cz a naší nástěnce u OÚ.
Nové webové stránky
V únoru jsme zřídili nové webové stránky TJ Sokol Doubravčice. Na stránkách obce zůstane
funkční pouze odkaz. Prosíme o pochopení, jednotlivé informace jsou přidávany postupně,
jiné se teprve připravují.
www.sokoldoubravcice.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Michal Horák, předseda TJ Sokol Doubravčice

TEPELNÁ ČERPADLA

x systém "vzduch voda"

TJ Sokol Doubravčice si Vás dovoluje pozvat na fotbalový víkend na místním hřišti:

25.06.2011
Turnaj v Malé kopané - IV. ročník
26.06.2011
zápas AMFORA - STARÁ GARDA DOUBRAVČIC

x nejvyšší účinnost - cop 5,25
x dvojitý magnetický rotační kompresor

nově zajištěno:
občerstvení, dobré točené pivo (Plzeň), v chladném období vytápěné kabiny

x vektorový invertor
x ideální pro kombinaci se solárním
ohřevem

! AKCE !
!! v březnu sleva 25% !!

TJ Sokol Doubravčice připravuje:
jaro 2011 - nábor mladých žáků (od 6 let)
Termín bude včas upřesněn.

777 883 012
www.vzduch.com
vzduchotechnika@volny.cz
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ČÍHADLO

www.cihadlo.cz

Nedávný Novoroční ples překvapil, a zřejmě nejen mě, vysokým počtem návštěvníků, kteří se
dobře bavili až do ranních hodin. Díky tomu se nám vrátila opět chuť do pořádání dalších akcí
v naší obci.
Masopust
Dlouho jsme váhali zda letos zopakovat večerní Masopustní zábavu, ale jak už jsem napsal,
chuť se vrátila a optimismus také. Pevně věřím, že se najde dostatek zájemců jak o odpolední
průvod po vsi, tak o večerní zábavu, která se opět ponese ve znamení masek a převleků. Proto
jen připomínám: 5. března 2011 se odpoledne vydá průvod za doprovodu hudby na svou
tradiční pouť po vsi (sraz je ve 14 h před OÚ) a večer pak od 19 h začíná Masopustní zábava
v sále KD.
Čarodějnice
Vzhledem k výstavbě vodojemu Na Čihadlech není možné letos zapálit tradiční vatru na tomto
místě. Zvolili jsme proto nové místo, pro mnohé z nás však již známé - vracíme se do lomu k
hájovně, dolů pod osadu Na Zámcích. Skupina dobrovolníků již loni upravila a zpřístupnila lom
a to se svolením majitele (Česká zemědělská univerzita - Fakulta lesnická).
Upozorňujeme tudíž, že lom není místo pro odpad a tvorbu černé skládky, ani se zde nenachází obecní kompost. Lom bude využíván i pro jiné akce, údržba čistoty a přístupnost je
proto nutná!
Průvod ze vsi do lomu bude zahájen v sobotu 30. dubna 2011 v 19 h od OÚ, příprava dřeva na
vatru je stanovena na neděli 24. dubna. Dobrovolníci se mohou hlásit přímo u mě :o)!
Jarda Prkno, Číhadlo o.s.
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KRÁTCE Z OKOLÍ
Masojedy

Smrtelná nehoda se stala v pondělí 21.02.2011 u Masojed. V podvečerních hodinách projížděl
lesní úsek silnice Masojedy-Hradešín řidič Velorexu se spolujezdcem. Neutěšený stav zdejší
silnice a mrazivé počasí byly zřejmě příčínami nehody, při níž se vozidlo převrátilo, řidič
zemřel, spolujezdec je zraněn.

Přišimasy - Den Země na Klepci

Letošního Dne Země na Klepci se zúčastní i naše obec. Akce se koná v sobotu 23. dubna 2011
s bohatým doprovodným programem, zaměřeným na děti i dospělé.
Od 14 h jsou připravena vystoupení dětí z okolních MŚ, přednáška kronikáře, stanové
městečko, slavnostní vatra, opékání špekáčků, dětský výtvarný koutek atd.
Bližší informace o programu naleznete na plakátech a na webu. Naše obec se bude prezentovat vlastním stánkem, kde kromě nabídky zpravodaje či pohlednic obce bude probíhat také
anketa na téma: Výběr obecního znaku obce Doubravčice.
Součástí stánku obce mohou být i (prodejní) prezentace místních živnostníků, firem, výtvarníků,
výrobky dětí ze zájmových kroužků, propagace spolků, sdružení či obecních aktivit.
Kdo má zájem o prezentaci obce v rámci této akce, kontaktujte OÚ Doubravčice.

SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ
III. NOVOROČNÍ PLES

Program akcí 2011

Program akcí 2011
29.1.2011
5.2.2011
5.3.2011

za ochotu a nezištnou
pomoc
při vyprošťování mého vozidla, které doplatilo
PLES DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
ŠTÍHLICE
22. února na katastrofální stav silnice Masojedy-Hradešín.			

PLES DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠTÍHLICE

MASOPUSTNÍ REJ + MASOPUSTNÍ ZÁBAVA
začátek REJE před OÚ
začátek TANEČNÍ ZÁBAVY od 19.00 h v sále KD

12.3.2011

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
začátek bálu od 15.00 h v sále v KD, soutěž o nejlepší masky

2.4.2011

23.4.2011

JARNÍ ÚKLID OBCE
14 – 14.30 h výdej rukavic a pytlů na odpadky před OÚ
DEN ZEMĚ NA KLEPCI u Přišimas
od 14 h, doprovodný program, stánky obcí, zábava pro děti, občerstvení

PODĚKOVÁNÍ
p. Martinovi kubicovi z doubravčic

III. NOVOROČNÍ PLES

24.4.2011

příprava hranice pro pálení čarodějnic - sraz v 8.00 h před OÚ

30.4.2011

ČARODĚJNÝ SLET, aneb PÁLENÍ ČARODĚJNIC
začátek průvodu v 19.30 od OÚ

Eva Kvasničková

MASOPUSTNÍ REJ + MASOPUSTNÍ ZÁBAVA

15.5.2011

začátek REJE před OÚ
začátek TANEČNÍ ZÁBAVY od 19.00 h v sále KD

5.6.2010

DEN RODINY a 4. NAROZENINY CPR DOKOLEČKA
DĚTSKÝ DEN
hřiště TJ Sokol Doubravčice

25.6.2011

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

MALÁ KOPANÁ - Doubravčický turnaj
hřiště TJ Sokol Doubravčice

začátek bálu od 15.00 h v sále v KD, soutěž o nejlepší masky
26.6.2011

JARNÍ ÚKLID OBCE
gratulace
14 – 14.30 h výdej rukavic a pytlů na odpadky před OÚ

pro
martina bártu

DEN ZEMĚ NA KLEPCI u Přišimas
od 14 h, doprovodný program, stánky obcí, zábava pro děti, občerstvení
14

fotbalový zápas AMFORA proti STARÉ GARDĚ Doubravčic
doprovodný program, zahrají RANGERS BAND
začátek 10.00 h na hřišti TJ Sokol Doubravčice

16.7.2011

HRADEŠÍNSKÉ STRUNY
12.00 Monogram CW - 13.15 GrassRoad- 15.45 BlueGround - 18.15 G-runs´n Roses - 20.45
Blanket (program bude doplněn)

bližší info:

www.cihadlo.cz, www.sokoldoubravcice.cz, www.dokolecka.cz, www.doubravcice.cz,
www.facebook.com/HradesinskeStruny
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Příloha obecního zpravodaje
Stránka o historii, přírodě a zajímavostech obce.............................................část 10.
Poválečná 20. léta minulého století

Jak již bylo zmíněno dříve, v tomto období se uskutečnilo v obci několik důležitých či zajímavých událostí. Sčítání lidu, první oslavy samostatné republiky, sázení Lípy svobody, odhalení
pomníku padlým místním vojákům...
Za zpětnou zmínku jestě stojí připomenutí si vojenských zběhů - dezertérů.
Těsně před koncem 1. světové války se stávalo, že se vojáci již nechtěli vracet zpět a stávali
se z nich dezertéři. U nás jsou zmiňováni jako tzv. zelený kádr, který se raději skrývá v lesích
než bojuje na frontě. Na počátku roku prý takto zůstala v Doubravčicích skupina 20 dezertérů,
v sousedních Masojedech pouze dva. Šli po nich však četníci i vojenská správa. Lesy a
nepřehledný terén v okolí Doubravčich jim však byli výbornou skrýší, kde se snažili vyčkat
konce války. (Další informace zatím bohužel chybí.)
Přímo v Doubravčicích četníci nepůsobili, ale obec měla svého obecního strážníka. V roce
1919 je jím uváděn Václav Kaňkura, který měl v popisu práce nejen běžnou službu obecního
strážníka, ale také tzv. ponocování nebo-li funkci ponocného a pravidelné hlídky lesa.
Po válce se stal starostou Josef Chroust, který byl v roce 1921 pověřen psaním obecní pamětní
knihy (ví se o ní něco ?)
V této době také začal v obci působit vzdělávací spolek “Havlíček”, který pořádal své schůze a
zkoušky divadla v budově školy, kam byla přestěhována také místní Obecní knihovna.
V roce 1923 proběhly v Doubravčicích volby, ve kterých s přehledem zvítězili sociální demokraté (103 hlasů), následováni agrárníky (50 hlasů) a skupinou neorganizovaných (30 hlasů).
Ve stejném roce je ještě stále v místní škole uváděň velmi vysoký počet dětí (138), který se
však během několika následujích let snížil zhruba na polovinu a to si vynutilo uzavření či
sloučení některých tříd.
Místní sbor dobrovolných hasičů se roku 1922 zasloužil o důstojné zorganizování odhalení
pomníku padlým vojákům a jeho členové sehráli, jako součást slavnostního programu,
divadelní hru s názvem “Žena legionářova”. Mimochodem, samotný pomník byl postaven
na dluh, obec totiž neměla potřebné peníze a tak si je vypůjčila v tehdejší společnosti Raiffeisen.
Od zahájení války byla narušena činnost sboru a bylo také přerušeno vedení záznamů o
požárech. To bylo obnoveno až roku 1927 zápisem požáru, při kterém vyhořela v Doubravčicích
hospoda Václava Skořepy.
Zajímavou událostí byl asi také pro zdejší obyvatele převoz 7 kamenů, vybraných v okolí Štíhlic,
do Českého Brodu v roce 1920. Žulové kameny nepříliš velkých rozměrů dostali označení
Žižka, Prokop, Roháč, Jeroným, Chelčický, Štítný a Milíč a byly umístěny k Husovu kameni v
Jiráskových sadech.
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Pozn. Po vzniku samostatné Československé republiky se začaly houfně stavět památníky Mistra Jana Husa. Město Český Brod (patřící do svazku měst s husitskou tradicí) se také rozhodlo
mít svůj Husův kámen s pamětní deskou.
V březnu roku 1920 byl označen za nejvhodnější variantu balvan z nedalekého vrchu Klepec u
Přišimas. Kámen však vážil 280 kg a jeho přeprava nebyla vůbec snadná. Nejprve měli kámen
přepravit statkáři z Limuz za pomoci parní oračky. Ta je však sama o sobě velmi těžká a tak i
se svým nákladem uvízla v bahně na jarní rozměklé cestě. Vzhledem k místu a váze balvanu se
však již vhodnější dopravní prostředek nenašel, a tak kámen nechali ležet u cesty a čekalo se
na příznivější počasí. To nastalo až v říjnu, kdy půda mrazem ztvrdla a teprve tehdy byl opět za
pomoci parní oračky pomalu dopraven do Českého Brodu.
Následujícího roku, v den výročí upálení Jana Husa (6. července), tam byl pak slavnostně
odhalen.
Roku 1923 se zastupitelstvo usneslo nejprve nechat postavit novou dubovou zvoničku na návsi, ale později se rozhodlo pro stavbu zděné a to svépomomocí. Začala se projednávat otázka
elektrifikace obce a bylo přistoupeno ke stavbě silnice směrem na Vrátkov.
Kromě běžných záležitosti řešili v obci i některé až téměř kuriózní případy. U obecního domku
(naproti kovárně) bylo nařízeno vyčisit roury od obecní studánky. Asi se tak nestalo, neboť o
měsíc později voda vyrazila ve velkém ven, natekla na Kaftanovu louku a zatopila ji. Ten nelenil, cestu vodě přehradil a ta se rozlila po dvorku obecního domku a napáchala škody. Obec
tudíž velmi rychle zakoupila potřebné trubky a situaci uvedla do pořádku.
Další záznamy ze stejné doby popisují např. přestupek polního pychu v podobě posečení
trávy na cizím pozemku, krádeže písku z cest v katastru obce, neslušné pokřikování skupinky
mladíků na veřejnosti, či stížnost na hlasité kokrkání kohouta (ten dostal za svou ranní činnost
trest smrti).
pozn. Tyto a další zajímavosti naleznete v připravované publikaci Doubravčice - historie a
současnost.
Alena Kvasničková, kronikářka obce

VÝZVA
Uvítám vaši pomoc
- se sestavením přehledu starostů obce doubravčice
(Jméno/období)
- s doplněním materiálů z období 1. a 2. sv. války
- s přehledem živnostníků a firem v minulosti
děkuji
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