Mám zájem o koupi parcely pro výstavbu rodinného domu v Doubravčicích o výměře
cca 1000 m2. Preferuji klidnější polohu vzdálenější od hlavní komunikace. IS na pozemku
výhodou, není ovšem zcela podmínkou, možnost dalšího jednání.
Za nabídky předem děkuji. Kontakt: e-mail:bioss@centrum.cz tel. 720159158

Vyměním, převezmu či koupím starší pohlednice obce Doubravčice a okolí. Zájem mám
i o jakékoliv jiné starší pohlednice všech žánrů (max. do 60-tých let), staré mapy, odborné
knihy atd. Za nabídky předem děkuji. !!! PLATÍ STÁLE !!!
Kontakt: tel. 603 189732 - pí Kvasničková, e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com

•

•
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Spousta novinek na www.obchodveselymzbozim.cz. Klikněte a vybírejte. Jsme tu pro Vás :-)

•

příští číslo vyjde 01.03.2010 (pro období březen - červen)

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 300 výtisků, distribuce zdarma
Tisk: Tiskárna J. Průša Klučov

OBECNÍ ZPRAVODAJ

Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, inzerátu
či gratulace v příštím čísle OZ, zašlete své materiály
nejpozději do 10.02. 2010.
email: alena.kvasnickova@gmail.com
popř. je odevzdejde do kanceláře OÚ.
Dotazy, návrhy a připomínky lze zaslat/odevzdat tamtéž.

Nebaví vás uklízet - nechte to na mě!
Nabízím úklid vašeho domu, bytu... mytí a vysávání podlah, utírání prachu, úklid koupelny
sociálního zařízení, úklid kuchyně, zalévání květin, vynesení odpadků, další práce dle dohody.
Cena: 100,-Kč /hod. Dále nabízím mytí oken, žehlení či praní záclon - cena dohodou.
Kontakt: Jana Burešová Doubravčice, e-mail:karbanov@centrum.cz, tel. 775083284

•

07.10.2009 byli nalezeni na silnici Doubravčice - Mrzky dva němečtí ovčáci. Starší pes tmavší
barvy, uši spadlé dolu, přátelské povahy, kliďas. Spolu s ním byl cca 10ti měsíční pes, mladý,
temperamentní. Oba poslušní, zvyklý na vodítko, bez obojků. Odvezla je záchranná služba
LARY http://www.odchyt-lary.estranky.cz/ tel. 723 888 480 e-mail: isamel@centrum.cz

Inzerce řádková je pro občany stále zdarma. Oznámení, gratulace, kulturní akce apod. zůstávají
zdarma. Firemní inzerce je pro inzeráty přijaté od 01.06.2009 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

POZOR ZMĚNA !!!

INZERCE

Motto:
Kdo nepoznal svoji historii, nepozná ani svou budoucnost.

l i st
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Nezbývá, než vyjádřit smutek nad „pozorným“ občanem, jež anonymně vyjadřoval nelibost nad umístěním značek, upozorňujících na měření rychlosti na vjezdech do obce
a aktivně poslal příspěvek na toto téma do Kolínského deníku s poukazem na údajné
protiprávní umístění značek.
Značka je umístěna v souladu se zákonem, jak mu bylo v článku vysvětleno a můžeme
společně věřit, že novela zákona o provozu na pozemních komunikacích zruší nutnost
měřené úseky označovat. Bezpečně je nutno jezdit všude, ne jen před radarem.

Celkové investiční výdaje na bezpečnost na komunikacích, při započtení dotací
a spoluúčasti v letošním roce přesáhnou 1, 1 mil. Kč.

Po opakovaných útocích vandalů byl definitivně odcizen radar, jež informoval o
rychlosti projíždějícího vozidla. Zloděje mohu ubezpečit, že si nijak výrazně nepomůže.
V současné době probíhají jednání se společností Czechradars o zapojení obce do projektu bezpečná města. To by znamenalo instalaci stacionárního radaru se záznamovým
zařízením, bez dispeleje, takového, který řidiči znají např. z Říčan. Dále se vedou jednání na téma zpomalovacího semaforu, jehož umístění nebylo před dvěma lety dopravní
policií podpořeno. Dnes však již vývoj pokročil a tato zařízení se konečně začínají objevovat i u nás.

Obec byla dále úspěšným žadatelem o dotaci na stavbu chodníku na komunikaci II/113,
která spojí odbočku ke hřišti s novou zástavbou – odbočka k cukrárně. Fond dopravně
bezpečnostních opatření tento projekt podpořil částkou 608.000 Kč. Na stavbu je vydáno
pravomocné stavební povolení a bude dokončena ještě letos.

Zpomalovací polštáře představují novou technologii retardérů. Jejich výhodou je zejména
to, že průjezd vozidel nezpůsobuje hluk. Retardéry jsou vyrobeny z recyklovaného plastu.
Zpomalovací polštáře mohly být osazeny díky dotaci z fondu dopravně bezpečnostních
opatření Středočeského kraje ve výši 228.000 Kč.

Obec letos investuje téměř milion, aby komunikace byly bezpečnější:
V letošním roce byly nainstalovány zpomalovací polštáře na několika místech v obci.
Po první etapě instalace jsme od vás obdrželi několik dalších podnětů na nová umístění,
která byla rovněž postupně osazena. Z vesměs pozitivních reakcí a žádostí na další
umístění zpomalovacích prahů je patrné, jak je problém příliš rychlé jízdy v obci vážný.
O to více nepochopitelná zůstává návštěva několika majitelů rekreačních nemovitostí, jež
požadovali odstranění či přemístění retardérů, argumentujíce právě nutností zpomalit, či
obtížného pohybu po vozovce (!) Zde však musíme chataře zklamat. Obec dle zákona o
obcích pečuje o rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Občan obce je pak dle
§16 tohoto zákona ten, kdo je v obci hlášen k trvalému pobytu. Názory a podněty těchto
občanů budou mít tak, jako tomu je i v tomto případě, vždy prioritu.

BLESKOVÉ ZPRÁVY

Dále se bude konat:
17.11.2009 - Univerzální tance míru pod vedením D. Jirkalové
(úterý, 18.30 h)
28.11.2009 - celodenní seminář na téma vnitřní dítě, lektor A. Bartošová
(sobota)

03.11.2009 - host René Weichert bude mluvit o tzv. Ježíšově cestě
01.12.2009 - host Magda Trgalová, evangelická farářka

AJOVÉ POSEZENÍ S HOSTEM
Od listopadu bude probíhat v prostorách
RC Dokolečka každé první úterý v měsíci tzv.
povídání u čaje.
Začátek vždy od 20 hodin.

Č

únor/březen - Maškarní bál pro děti

Cesta za světýlkem - lampiónový průvod obcí
Mikulášská besídka pro děti
Rekord ve vypouštění balónků před OÚ
Divadélko Paleček - pohádka Perníková chaloupka

na příští rok plánujeme:

13.11.2009
05.12.2009
10.12.2009
20.01.2009

RC DOKOLEČKA vás zve:
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KERAMICKÝ KROUŽEK pod vedením Martiny Pačesové se již zabydlel
v nových prostorách v čp. 9 (Truna v.o.s.) a pokračují zde kurzy (nejen keramiky) pro děti
i dospělé. Více informací naleznete na http://doubravcice.blog.cz/
Přihlásit se můžete např. do kurzu malování na textil, pletení košíků, do kurzů břišního
tance či výroby svíček a vánočních dekorací.

RC Dokolečka má ve svých prostorách k dispozici DESKOVÉ HRY vhodné pro děti již
od 4 let, které je možné zahrát si během středečních odpolední, nebo je také možné si je
za symbolický příspěvek 30,- Kč zapůjčit domů dle výpůjčního řádu.
Jedná se zatím o tyto hry:
Děti z Carcassonne - hra pro 2 - 4 hráče od 4 let na cca 20 minut
Viva Topo - hra pro 2 - 4 hráče od 4 let na cca 20 minut
Pino Sortino - hra pro 2 - 4 hráče od 3 let na cca 15 minut
Turbulento - hra pro 2 - 4 hráče od 4 let na cca 15 minut
Dle zájmu můžeme nabídku rozšiřovat.
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•
•

•

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA
I. 16.15 - 17.00
II. 17.00 - 18.00
III. 18.00 - 19.00

ODPOLEDNE

KERAMICKÝ KROUŽEK
16.00 - 18.00 od 3 let
JÓGA PRO DĚTI
18.15 - 19.15 od 6 let
JÓGA PRO DOSPĚLÉ 19.30 - 21.00

Pozor: jen vždy druhou středu v měsíci !
Prosíme potrzení účasti u M. Pačesové
tel. 605878825

KERAMIKA pro dospělé 19.00 - 22.00

e-mail: dokolečka@doubravcice.cz
www.dokolecka.cz
tel. 724 689 786

Dobu, kdy není v prostorách Dokolečka žádný program, můžete využít pro konání
akce, semináře, přijďte s vlastním nápadem.
Stále hledáme lektora na večerní cvičení pro ženy.
Provoz centra pro rodinu je letos financován z dotací MPSV, Humanitárního fondu
Středočeského kraje a z rozpočtu obce Doubravčice.
Děkujeme.

20,600,-/pololetí
taneční přípravka II, III. 750,-/pololetí
50,nově je zavedena PERMANENTKA !!! (jednotlivý vstup 50,-Kč)
30,-

možnost hraní deskových her
otevřeno v zimním období
(listopad-duben) dle zájmu

HERNA 15.00 - 17.00

NOVINKA: Čajové posezení s hostem od 20 h vždy první úterý v měsíci

Příspěvky na vstup
herna s programem
taneční přípravka I..
keramický kroužek
jóga pro děti
jóga pro dospělé

ČTVRTEK

STŘEDA

ÚTERÝ

HERNA 9.30 - 11.30

PONDĚLÍ

Pro nejmenší.
Program dle návštěvnosti.

DOPOLEDNE

DEN

Pravidelný program CPR DOKOLEČKA
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Shrnutí: Oprava komunikace I/2 v Zásmukách - objížďka přes Doubravčice
První etapa od 8. září 2008 do 27. března 2009.
Druhá etapa od 28. března 2009 do 16. července 2009.
Třetí etapa od 17. července 2009 do pátku 18. září 2009.
Čtvrtá etapa od 19. září 2009 do odvolání (cca sobota 31. října 2009).
Objízdná trasa pro nákladní dopravu, vedoucí po silnici 113 i přes naši obec, se tak
prodlužuje oproti původnímu termínu. objízdnou trasu stanovil a povolil loni
Krajský úřad. Proti tomuto rozhodnutí se odvolaly obce Doubravčice a Tismice. Odvoláníbylo Ministerstvem dopravy zamítnuto.
Doufejme, že od listopadu v naší obci již kamiony neuvidíme !

V současné době je téměř hotový třetí úsek stavby. Dokončený již podklad s kamenivem
a cementem a následovat nyní bude pokládka živičných vrstev, kryty chodníků a terénní
úpravy. U čtvrtého úseku (od křižovatky Mlékovice ke konci Zásmuk ve směru na Prahu)
je již hotova retenční nádrž a výšková úprava podezdívek. „V současné době jednáme o
řešení dopravní situace a zvažujeme možnost úplné uzavírky, která by vyvolala náhradní
dopravní řešení pro obyvatele mířící do Malotic. Ale vše je ještě v jednání se všemi
zúčastněnými včetně autodopravců,“ nastínila tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic s
tím, že konkrétněji se zatím hovořit nedá.

Jeho slova potvrdila i mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková, která zároveň
osvětlila důvody zpoždění. „Posunutí termínu je především z důvodu velmi špatných klimatických podmínek v úvodu letošního roku, dále díky velmi špatnému podloží a také díky
nepředpokládaným problémům, které vznikly při překládce inženýrských sítí. Budeme se
snažit dělat maximum proto, aby termín 31. října 2009 byl dodržen,“ slíbila Vápeníková.

Oprava komunikace v Zásmukách - objíždka (zdroj: Kolínský deník):
Ve středu 9. září mělo pro obyvatele Zásmuk skončit zhruba roční martyrium spojené s
potížemi způsobenými rekonstrukcí silnice I/2, neboli hlavního průtahu města. Původně
plánované datum ale splněno nebude.
„Termín se nedodrží a další je stanovený na 31. října tohoto roku,“ řekl deníku starosta
Zásmuk Jiří Pechar.

Czech point v Doubravčicích a datová schránka:
Obec má aktivovánu datovou schránku. Do datové schránky se od 1.11.2009 doručují úřední
písemnosti mezi orgány státní správy navzájem, ale i mezi úřady a právnickými osobami.
Fyzická osoba si může zřídit datovou schránku dobrovolně. Pokud je objem písemností
s úřady větší, lze to jen doporučit.
Obec (stejně jako naprostá většina všech ostatních obcí) obdržela na tento projekt dotaci
ve výši 98.000 Kč.
Czech point umožní získání ověřeného výpisu z katastru nemovitostí, výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku nebo rejstříku trestů.
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Také ze zasedání zastupitelstva:
„Na finančním úřadě v Brodě je taková slušná paní a ta říkala, že ten starosta z Doubravčic,
že to je teda něco, že ten teda skončil...“
„Ta cyklostezka se stezkou pro koně to je teda pěkná blbost, můj syn je sportovec
a říkal to...“
„Tak to nedělej, když neumíš dost křičet!...“ (na adresu starosty)
„ To je teda bídná úroveň vedení schůze, budu vám muset přidat na mikrofon...“
„Stejně se nic nepostaví, stejně žádné dotace nedostanete...“
„ Ááá tak tentokrát to přikreje sokol...“
(p. Jurajda po odhlasování převodu traktůrku z obce na Sokol)

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 8.10.2009
• Na návrh zastupitele p. Miroslava Hájka byl změněn místní koeficient daně z nemovitostí z 5 na 2. Důvodem bylo přijetí novely zákona o dani z nemovitostí, jímž byly
zdvojnásobeny základní sazby daně. Toto by v kombinaci s místním koeficientem 5
znamenalo v roce 2010 pro občany desetinásobný nárůst daně z nemovitosti oproti
roku 2008.
• Byly podány informace o projektu vodovodu a kanalizace, o způsobu výběru dodavatele stavby vodojemu a o podané žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Ministerstva zemědělství (36 mil. Kč).
• Byla projednána žádost manželů Hrudičkových o revizi prodeje bývalé obecní studny u čp. 5 z roku 2002. Postup tehdejšího zastupitelstva a starosty byl shledán
platným.
• Bylo oznámeno zahájení sběru podkladů pro změnu č. 3 územního plánu obce.
Předpokládané projednání jednotlivých žádostí o změny bude v prosinci 2009.
• Byla projednána budoucnost obchodu s potravinami. Od 01.11.2009 bude nová
prodejna v mobilní buňce na návsi u OÚ, nájemcem se stala paní Monika Zlámalová.
• Bylo schváleno přijetí dotací z Fondu dopravně bezpečnostních opatření kraje.
• Byl vyřazen majetek (radar a traktůrek) a zastupitelstvo souhlasilo s převodem
traktůrku na TJ Sokol Doubravčice za 1 Kč.

Mateřská škola
Dne 06.10.2009 jsme podali žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství o dotaci ve výši 13,5 mil. Kč na první etapu výstavby mateřské školy.
Zároveň jsou hledány další zdroje ve státním rozpočtu prostřednictvím ministerstva financí a v rozpočtu kraje. Pokud by alespoň jeden ze zdrojů vyšel, mohla by být stavba
příští rok zahájena.
Mezi tím byl na pozemku vysázen živý plot, vybudována přípojka elektro a vyvrtána
studna.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:

OÚ Doubravčice

zdraví, štěstí a úspěchů !

především hodně

a do nového roku

vydařenou oslavu Silvestra

Vánoční pohodu,

Příjemné posezení
(od vánoc otevřena zimní zahrádka
pro cca 15 osob), rodinná
atmosféra, spokojenost zaručena.
Otevřeno:
pátek - neděle
9 - 17 hodin
Doubravčice - Čihadla 168
tel.: 775 205 701

Nabízíme čerstvé zákusky, chlebíčky,
kávu, palačinky, vafle,
zmrzlinové a ovocné poháry
a na objednávku dorty dle Vašeho
výběru či návrhu.

splní každé Vaše
sladké přání ...

CUKRÁŘSTVÍ U BÁRTŮ

a obnovte tradici !

Zájemci hlaste se

Sboru podá pan Diviš st.
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Další informace o historii

roku 1891.

Původní sbor byl založen již

sboru

znovuobnovení činnosti

obec vyhlásila záměr

Dobrovolný
hasičský sbor
obce
Doubravčice
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Žernovka
• U hasičské zbrojnice se buduje nové multifunkční dětské hřiště.
• V Montgomery se 14.11.2009 uskuteční Country bál, hraje skupina Blankyt.
ZŠ Mukařov
• Škola má zaktualizovaný školní řád.
• Prvňáčci se učí v nově vybudované přístavbě ZŠ, která je řešena formou tvz. obytných modulů (buněk).
Mukařov
• Je vyhlášen 6. ročník pěvecké soutěže s názvem MUKAŘOVSKÁ HVĚZDA, která
proběhne 28.11.2009 od 14 h v sokolovně vedle ZŠ.
• Tradiční Lampiónový průvod se uskuteční 06.11.2009, sraz je v 17.30 h na návsi.
• Mateřské centrum Mukařov-sko pořádá v budově školní družiny dne 18.11.2009 poradnu na téma Sourozenecké vztahy. Začátek v 19.30 h, hostem je psycholožka Iva
Jungwirthová, vstupné 30,-Kč.
Přišimasy
• Obec Přišimasy oslavila v září 700 let. V rámci oslav se konal nohejbalový turnaj,
tradiční pouť, prohlídka kostela, průvod obcí... den byl zakončen ohňostrojem.
Tismice
• Dobrovolní hasiči obnovili vozový park - v roce 2005 prodali vůz Praga RN, který
nahradila modernější Avia a letos do výzbroje sboru byla zakoupena nová zásahová
stříkačka PS 12.
Limuzy
• 28. září se konalo posvícení v Limuzích, u příležitosti 130 od vybydování místní
kapličky a 80 let od jejiho vysvěcení sv. Václavu.
Český Brod
• Právě probíhají dokončovací práce po rekonstrukci sportovní haly.
• 2. ZŠ v Č. Brodě má od září novou družinu s kapacitou 80 dětí.
• 6. ročník akce s názvem Adventní průvod světýlek a slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu se uskuteční 29.11.2009. Začátek v 18 h, sraz na náměstí u kostela.
(další info www.leccos.cz a www.magrata.cz)
Kostelec nad Černými lesy
• Dýňová slavnost v Černokosteleckém pivovaru 06.-07.11.2009.
Součástí slavnosti je výstava a dražba dýní, divadélko a lampiónový průvod.
(více info www.rckolecko.cz a tel. 607 287 815).
• Černokostelecký zpravodaj oslavil 50 let svého trvání
• Poprvé v prodeji je sada pohlednic tématicky věnovaná kostelecké keramice.
• MTBO MAUDI CUP - otevřený orientační závod horských kol - 07.11.2009, registrace
9 - 10.30 h, start 11 h, sraz - Černokostelecký pivovar

KRÁTCE Z OKOLÍ
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Poděkování:
I největší mrzoutové si museli všimnout, že se obec v posledních letech změnila.
Nemyslím jen vzhled, ale především kulturní a zájmovou činnost.
Někdy se stane, že je tato pozitivní změna přisuzována práci obecního zastupitelstva.

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY:
• Manželům Bártovým za vzorné vedení cukrárny, skvělou nabídku, příjemné prostředí
a výbornou kávu.
• OS Číhadlo za zápal pro organizování kulturních akcí a zahájení rekonstrukce sálu
kulturního domu.

V říjnu 2009 byla zahájena stavba vodojemu Doubravčice s termínem dokončení 12/09.
Omlouváme se za případné komplikace způsobené stavbou a žádáme občany o zvýšenou
opatrnost v místě stavby.

Další žádost bude podána v příštím roce a to na vodovodní řady přibližně ve stejném
rozsahu jako u kanalizace. Současně budeme využívat i všechny ostatní dostupné
dotační tituly na další rozšiřování především ze Středočeského kraje.

6. října 2009 byla podána první žádost o dotaci ve výši 36 mil. korun ze Státního
zemědělského intervenčního fondu Ministerstva zemědělství. Pokud budeme úspěšní,
lze z této částky pořídit přibližně 70 % kanalizačních řadů a 160 přípojek. Stavba čistírny
odpadních vod bude financována ve spolupráci s investorem lokality “Na Čihadle”.

Vodovod a kanalizace
K dnešnímu dni máme kompletně dokončenou projektovou dokumentaci na vodovod
a kanalizaci pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele a dokumentaci prováděcí. Na základě těchto projektů máme vydána i pravomocná stavební
povolení na obě akce. Nyní se projednává stavební souhlas pro 360 přípojek.

Finance v roce 2010
Očekávaný propad ve výběru všech daní a v příjmech státního rozpočtu se projeví výrazně
i v rozpočtu obce Doubravčice. Propad v již beztak nevalných příjmech je kolem 20%.
Jako důsledek bude možné v příštím roce realizovat pouze mandatorní výdaje (dotace
autobusovým přepravcům, školám, školce) a dlouhodobě plánované akce (související s
výstavbou kanalizace, vodovodu a mateřské školy).
Obec nehodlá této situaci nečinně přihlížet, protože ani vyšší výběr daně z nemovitostí
nemůže výpadek v příjmech nahradit.
Obec zakoupila od majitelů pozemky o výměře cca 13.000 m2, nyní využívané jako orná
půda. Tyto budou postupně zasíťovány a prodány zhodnocené zájemcům o stavbu rodinných domů v Doubravčicích. Zisk bude příjmem do obecní pokladny.
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T. Baborský, starosta

O zlodějnách a lhostejnosti:
Za dobu mého působení na Obecním úřadě došlo k odcizení kůlů u nové výsadby na
polní cestě, odcizení radaru, pokusům o povalení nových stožárů veřejného osvětlení,
opakovanému zdemolování kamery na radaru apod.
Všechny tyto události mají obvykle jedno společné. Žádný zájem ze strany nás, občanů,
na dopadení a potrestání pachatele. Ani policie, ani Obecní úřad se však bez našeho
svědectví neobejde. Že nám do toho nic není a přece nebudeme nikoho udávat? Ano, to
je názor velmi rozšířený.
Je nám však do toho velmi, neboť náprava škod po zlodějích a vandalech se platí z
rozpočtu obce, do kterého my všichni přispíváme a ve kterém pak třeba nezbývají peníze
na smysluplnější věci.

VÝZVA OBČANŮM:
Obecní úřad žádá majitele rekreačních nemovitostí, jež v obci přebývají po
většinu roku, aby v sobě našli dostatek slušnosti a ohleduplnosti a pořídili si
VLASTNÍ POPELNICI.

T. Němec, místostarosta

Děkuji všem, kteří bez nároku na jakoukoli odměnu pomáhají zlepšovat život v naší
obci. A to nejenom jménem obecního zastupitelstva, ale jistě i jménem všech občanů
Doubravčic.

Musím zmínit i dobrovolníky, kteří pořádají a připravují každoročně “čarodějnice”, organizují stavbu mostků přes Lázný potok a Šemberu, účastní se jarních úklidů obcí apod.

Připomínám práci mateřského centra Dokolečka, které zajišťuje zábavu pro děti a jejich
maminky, vedení TJ Sokol Doubravčice díky němuž můžeme vidět opět mistrovské zápasy s účastí týmu Doubravčic, ale i další akce pořádané na hřišti a v areálu TJ.
V neposlední řadě je zde i občanské sdružení Číhadlo, jehož zásluhou se v kulturním
domě pořádá celá řada koncertů a dalších kulturních akcí. Všichni se snaží maximálně
využívat dostupné dotační programy. Díky úsilí členů těchto sdružení bylo rekonstruováno 1. patro budovy obecního úřadu, provedena rekonstrukce kabin na hřišti a začala
rekonstrukce kulturního sálu.

Zastupitelstvo sice připravuje základní podmínky, nicméně celou práci s pořádáním
akcí, kurzů a programů pro děti atd. vykonávají bezplatně dobrovolníci z řad místních
občanů. Předem se omluvám, že nebudu uvádět konkrétní jména, ale nerad bych na
někoho zapomněl.

Palackého 143, Český Brod
tel: 603 472 566
e-mail: martinsklenar@centrum.cz

štípané měkké již od 730,- Kč za prms !!!
(metr prostorový, volně ložený)

PALIVOVÉHO DŘEVA

prodej

autodoprava - kontejnery
prodej štěrku, písku, zeminy
odvoz odpadu a suti
odtahová služba, převoz stavebních strojů

MS Servis - Martin Sklenář

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

výkopové a zemní práce dle zákazníka
přípravné práce pro stavby
výkopy základů
výkopy pro vedení a opravy inženýrských sítí
úpravy pozemků

a mininakladačem “bobík”

s pásovým minirýpadlem Caterpillar 302,5

ZEMNÍ PRÁCE
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poznámka místostarosty: Instalovaná dvojbuňka pro prodejnu potravin bude upravena
tak, že bude vypadat jako běžná stavba. Bude mít bílou fasádu (polystyren a fasádní
kamínek), sokl bude dosahovat k zemi a bude upraven soklovým kamínkem MARMOLIT
v barvě šedé nebo červené. Na objektu bude klasická sedlová střecha se sklonem cca 30
stupňů s červenou střešní krytinou.

Iva Švejdová

ÎK loupežnému vniknutí došlo v noci ze 6. na 7. října 2009 do prostor Restaurace
U RADNICE, kde pachatel odcizil cigarety, lihoviny atd. Ušetřena nezůstala ani pokladnička
obsahující zde vybrané finance pro veřejnou sbírku na znovuvybudování kapličky !
ÎPoslední týden v září proběhlo jednání odvolacího senátu Vrchního soudu v Praze,
v kauze připravované vraždy podnikatele z Kladna. Jeho obchodní partneři z Nymburska
si podle soudu naplánovali jeho vraždu, na kterou si najali důchodce - policistu z Masojed. Ten měl podle plánu obět zastřelit a z vozidla odcizit kufřík s dokumenty a penězi.
Pravomocným rozhodním soudu byli podnikatelé odsouzeni celkem na 8 let.
ÎV létě došlo k přestřižení kabelů a následnému odcizení světelného radaru pro měření
rychlosti na silnici u odbočky na hřiště.
ÎPoslední červencový čtvrtek byl na silnici z Doubravčic směr Mrzky zraněn motorkář,
kterého srazil vůz do příkopu. Řidič od nehody ujel, jednalo se o VW Tuareg černé barvy,
po pachateli bylo ihned zahájeno pátrání. K dopadení pachatele snad pomůže i záběr z
kamerového systému, jež projíždějící poškozené vozidlo po nehodě zaznamenal.

Milí sousedé,
do krámku na návsi u OÚ jsem dřív nechodila. Raději jsem nakupovala v Penny nebo
Lidlu. Nicméně o prázdninách jsem si zvykla vždy ráno sednout na kolo a zajet k paní
Procházkové pro rohlíky a noviny.
Pak se ke mně dostaly řeči, že se krámek s potravinami bude zavírat. Potom to, že se jen
přesune do unimo buňky, která bude u autobusové zastávky. To už jsem ale věděla, že
probíhá veřejná sbírka na kapličku a domnívala jsem se, že právě na tomto místě bude
kaplička stát. Cca před měsícem jsem si všimla, že na současném krámku je inzerát pí
Jordákové, že se hledá nájemce na tento prostor. Zavolala jsem jí a bylo mi sděleno, že
prostor je k pronájmu, nicméně nesmělo by se tam prodávat potravinové zboží, protože
krámem na potraviny bude v unimo buňce.
A že prý Jordákovi nechtějí, aby v Doubravčicích byly dva obchody s potravinovým
zbožím. Takže jsem se uklidnila, že jde pouze o nedorozumění, které se brzy vyjasní.
25. září 2009 jsem se zúčastnila sezení s panem Jordákem. Přítomen byl pan starosta
a pan Němec. Vyplynulo, že nejde o nedorozumění, že jen už obec nechce připlácet na
zbytečně vysoký nájem (11 000,- Kč plus spotřebované služby) a tím, že pan starosta
chce zachovat obchod (pravděpodobně hlavně pro seniory a lidi bez auta), tak nezbývá
než toto řešení - unimo buňka.
Myslím si však, že by unimo buňka hyzdila naši náves. A proto mě napadá následující.
Co kdybychom se složili a každý, komu není vzhled obce a vztahy v ní lhostejné, tak co
kdyby každý přispěl podle svých možností na provoz krámku v současných prostorách?
Kdyby každý přispěl 100,- kč měsíčně, tak by se krámek u Jordáků mohl provozovat
dál...
Co vy na to? Mohla by se na toto téma otevřít třeba internetová diskuze. Samozřejmě
že by byla lepší pravá diskuse, jenže ta už asi proběhla beze mě. Já totiž netušila, že se
v obci děje něco tak důležitého.
A ještě jedna věc – kaplička, zvonička. Na toto téma je potřeba si vyčlenit čas a pořádně
promyslet, kde co bude stát, ale o tom někdy jindy.
Jinak příspěvek na krám by se mohl jmenovat DOUBRAVČIČANÉ SOBĚ. A protože
nikdo nechce být v takovéhle oblasti první, nabízím se já.Přispívám na provoz krámu
v současných prostorách 100,- kč měsíčně. Přidá se někdo?
Dejte mi prosím vědět na e-mail ivana.svejdova@seznam.cz nebo tel. 720 122 550.
Hana Pohořalová, knihovnice

Navštivte knihovnu a čtěte s námi... připravena je i soutěž
pro děti, nejlepší práce budou otištěny ve zpravodaji !

První se uskuteční již 9. listopadu 2009 !

veřejné čtení pro děti.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Knihovna Doubravčice se zapojila do této kampaně a chce
podpořit pravidelné čtení dětem. To napomáhá nejen
lepšímu vývoji, komunikaci, představivosti dítěte, ale také
upevňuje jeho morálku či zlepšuje soustředění, zvídavost
a získávání celoživotních vědomostí.
Každé druhé pondělí v měsíci, od 17 h, bude v knihovně
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Z nových knih vybíráme : I. Obermannova: Láska jako Řím, B. Nesvadbová: Život
nanečisto, J. Jakes: Sever a Jih - 7 dílů (znáte z TV s P. Swayzem), knížky T. Kejvalové:
Směju se a (ne)pláču, Takovej krásnej život, Šílené broskve a jiné zážitky, Proč jsem na
světě (tato jogínka a spisovatelka byla v létě u nás hostem na cvičení jógy pro dospělé).
Děkujeme za podporu naší knihovny a těšíme se na všechny čtenáře !

Je velmi potěšující, že do knihovny nacházejí cestu i další obyvatelé naší obce. Sice
pomalu, ale stále se zvyšuje počet aktivních členů, kteří využívají našeho knižního fondu,
ale i možnosti objednat si u nás určité tituly z knihoven z Kolína a Kutné hory.
Také díky darům našich spoluobčanů se i nadále rozšiřuje náš knižní fond.

KNIHOVNA

ČERNÁ KRONIKA

K ZAMYŠLENÍ
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Za Sokol Doubravčice Věra Součková.

Sledujte obecní vývěsku
a internetové stránky obce,
informace jsou průběžně
doplňovány.

děkujeme všem
za podporu a zájem !

Do konce roku nám tedy zbývá několik mistrovských utkání, poslední bude 14. listopadu
2009 na domácím hřišti, po něm bude následovat podzimní rozlučka a zimní přestávka.

Dovolte mi, abych všem popřála příjemný zbytek roku 2009 a do toho roku příštího
jenom vše dobré.

obecní úřad
restauracie U Radnice
cukrárna U Bártů

Pohlednice i pokladničky
na příspěvek naleznete na
těchto místech v obci:

dobrovolným příspěvkem
při zakoupení nové
pohlednice obce,
stavebním materiálem,
brigádnickou prací či
finanční podporou.

Přispět na kapličku
je možné:

PŘÍSPĚVEK
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Od června t.r. probíhá veřejná sbírka na obnovu kapličky, která stávala na návsi,
vedle pomníku. Přispět na kapličku je stále možné do pokladniček, umístěných na OÚ,
v cukrárně U Bártů a v restauraci U Radnice. Zde došlo v říjnu k vloupání, při kterém byla
odcizena i pokladnička s částkou cca 1 000,-Kč, což je samozřejmě velmi nepříjemné, ale
předpokládám, že případné nové zájemce to neodradí od vložení příspěvku. Sbírka bude
ukončena dle plánu k 31.12.2009, vybrané finance budou uloženy na účet a vše zdokladováno a předáno ke kontrole. Na jaře 2010 (dle počasí) zahájíme stavební práce, do
té doby budou vyřízeny veškeré potřebné záležitosti. Stále hledáme dobrovolníky na
samotnou stavbu kapličky (o vyhloubení základů se postará L. Šebek minirýpadlem
Caterpillar).
Kapličku skutečně nelze umístit na její původní místo, vzhledem ke změnám, kterými
náves za posledních 100 let prošla. Proto bude její stavba posunuta do spodní části
zeleného pásu na návsi tj. nebude vlevo od pomníku jak původně stávala, ale níže pod
pomníkem. V případě příznivého průběhu lze očekávat ukončení stavby v září 2010.

Obnova kapličky

V září proběhlo na volejbalovém kurtu víkendové soustředění volejbalistů z Petřin.
Počasí jim až neskutečně přálo, a tak bylo spíše zklamáním, že místní lidé, ač o tom
věděli, nedali dohromady alespoň jedno mužstvo na přátelské utkání

Po letní přestávce, kdy fotbalový tým sehrál přátelské utkání s mužstvem z Kozojed
(1:0) začala již podzimní část soutěže ročníku 2009/2010. Zatím se tým našich borců
drží ve středu tabulky, ale zápasů je před námi ještě mnoho, tak uvidíme.
5. září 2009 proběhlo dlouho připravované sportovní odpoledne, na jehož začátku se
předvedli mladší žáci Babic a Šestajovic. Po vystoupení mažoretek z Říčan (mimochodem velmi povedeném) přišel vrchol odpoledne, a sice přátelské utkání našich fotbalistů
se starou gardou Sparty Praha (0:8). I když jsme čekali větší návštěvnost, domníváme
se, že se celé odpoledne i večerní zábava s živou hudbou podařila. Rádi bychom příští
rok podobnou akci zopakovali, pokud bude možnost.

V červnu proběhl již třetí ročník znova obnoveného turnaje v malé kopané. Tentokrát
se zúčastnilo 13 týmů, a podle názoru účastníků i diváků se tento tradiční turnaj opět
povedl. Přálo nám i počasí, i když to od rána tak nevypadalo.

Milí čtenáři, dovolte mi pár řádek o dění v Sokolu za posledních několik měsíců.

TJ SOKOL Doubravčice
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Znovu do Doubravčic zavítala císařská armáda až cestou na vojenské manévry v roce
1904, které se konaly poblíž Strakonic. Přímo v Doubravčicích se ubytovalo velitelství praporu 74. pluku pěchoty barona Schönaicha a kapela tohoto pluku. Díky tomu
zažila obec velkolepou oslavu narozenin císaře Františka Josefa I. (18.8.); v předvečer
narozenin se konalo slavnoství čepobití, hudba procházela obcí a pak hrála před školou
shromážděným důstojníkům. Druhý den byla sloužena hradešínským farářem p. Kahounkem slavnostní mše svatá za hojné účasti lidí a vojenská kapela zahrála Haydenovu
píseň “Zde v skroušenosti padáme”.

Necelých třicet let po vytvoření 1. sboru dobrovolných hasičů v Čechách (ve Velvarech)
byl založen sbor také v Doubravčicích (r. 1891). Jeho činnost narušila válka, proto byl
sbor r. 1921 ustanoven znovu. Na valné hromadě byl zvolen předsedou Antonín Pačes
a za velitele Fr. Hájek. Ještě téhož roku se na návsi sbor účastnil odhalení památníku
padlým v 1. sv. válce. O tři roky později se ke sboru hlásilo již 35 přispívajících členů.

Roku 1890 proběhlo sčítání lidu. V Doubravčicích bylo 60 domů a 366 obyvatel,
v části Masojedy 35 domů a 254 obyvatel. V Doubravčicích na návsi byla škola, do které
docházely i děti z Masojed a Štíhlic, fungovala zde školní knihovna. V její prospěch byla
r. 1883 uspořádána žáky deklamatorní (recitační) zábava a to v hostinci B. Růžičkové.
Školní budova byla r. 1893 přestavěna a rozšířena o další třídu; v den jejího otevření
se konala slavnost svěcení budovy. Rozšíření školy na 3 třídy bylo zřejmě nutné, neboť
zápis z roku 1895 uvádí: Počet dětí na počátku školního roku 217, na konci roku 211;
z toho 215 římskokatolického, 1 evangelického a 1 izraelitského vyznání.

V době panování Jana II. Liechtensteina se r. 1866, v době prusko-rakouské války,
přesunovaly vítězné pruské jednotky naším krajem ku Praze. Ve vesnicích vojáci
přespávali, poráželi dobytek a rabovali. Po jejich odchodu vypukla epidemie cholery,
která si vyžádala mnoho mrtvých.

Bouřlivý rok 1848 přinesl změny, ať už to bylo zrušení roboty nebo panské správy obcí.
V reálu to znamenalo, že Liechtensteinům zůstaly pole a lesy, ale obce se osamostatnily,
zřizovaly si vlastní obecní úřady. I v Doubravčicích v té době vznikl OÚ, který spravoval
obec a její místní část - sousední Masojedy (až do roku 1990). Došlo i k dalším správním
změnám. Bylo zrušeno krajské zřízení a vytvořeno okresní hejtmanství a okresní soudy.
Jeden soud v Kostelci n. Č. l., druhý v Českém Brodě (k němu patřily i Doubravčice a
Masojedy). Hejtmanství z Kostelce pak roku 1868 přešlo do Č. Brodu. Černokostelecko se
tak stalo součástí okresu Český Brod (až do roku 1960, kdy připadlo pod okres Kolín).

Stručné dějiny obce (pokračování z Obecního zpravodaje č. 11)

Stránka o historii, přírodě a zajímavostech obce...................................................část 6.

PŘÍLOHA OBECNÍHO ZPRAVODAJE

9

Internetové stránky pro rodiče i seniory
Stránky zaměřené na region Praha-východ, kde je např. fórum, inzerce, seznamka, online OZ, seznam škol, tipy na různé akce a zajímavosti, mají podtitul Prostor pro vaši
aktivní mateřskou dovolenou a naleznete je na www.plac.cz
Web pro seniory www.sedesatka.cz přináší tipy, diskuze, seznamku, ale především rady,
slevy a výhody pro seniory. Má několik sekcí např. Aktivní senior (cestování, zábava, diskuze), Senior v nesnázích (rady ohledně zdraví, majetku, soc. služeb, co dělat když...).

Práce na lesní cestě “Rozcestí na Šembeře”
Odpověď na dotazy ohledně prací: Na lesní cestě Na Skalku, dole u mostku přes Šemberu,
si lesníci zpevňují komunikaci pro přesun dřeva a jeho dočasného uložení. Rekonstrukce
cesty v částce 4,5 mil. Kč je hrazena z fondu EU a Č. Brodu. Obec s touto akcí nemá nic
společného. Více na: http://www.cesbrod.cz/forum/viewtopic.php?id=457

Obnova mostku na Šembeře
V sobotu 11.07.2009 se podařilo partě místních dobrovolníků obnovit poslední chybějící
mostek přes Šemberu a tím zprůchodnit značenou červenou turistickou stezku směrem
ke sv. Martinu v Kozojedech. Ulehčili také cestu všem cyklistům, kteří doposud museli
zvládat cestu k dalšímu mostku nelehkým kamenitým terénem.
Poděkování proto patří všem ochotným dobrovolníkům !!!

Toulavá kamera v Doubravčicích
V neděli dne 11.10.2009 mělo probíhat v naší obci a v údolí říčky Šembery natáčení
reportáže do pořadu České televize - TOULAVÁ KAMERA. Tato reportáž, zaměřená na
zajímavosti v okolí naší obce byla však na poslední chvíli odvolána, z důvodu onemocnění
kameramana. Nový natáčecí den je naplánován na 07.11.2009 (při vhodném počasí).

ZAJÍMAVOSTI

Divadelní spolek Koza, sdružení ochotníků z Kozojed, si na vánoční období připravil
nový program s názvem Cesta do Betléma. Zazní zde klasické koledy i autorské písně
a celá scéna je zajímavá i tím, že hudební doprovod není playback, ale je hráno vše
naživo. O aktuální autorské hře Kašna, jsem se více zmiňovala již v minulém čísle OZ.
Na měsíc listopad má DS Koza připravena ve svém divadle v Kozojedech dvě představení:
07.11.2009 od 19 h divadelní spolek Banda - Benešovské nezávislé am. divadlo s hrou
Blázinec (www.divadlobanda.cz). a 29.11.2009 divadlo Duha s pohádkou Čert a Káča, ve
které zazní spousta pěkných písniček.
O uvedení Cesty do Betléma a hry Kašna v Doubravčicích
probíhá jednání, případný termín představení bude včas
oznámen.
www.divadlo.cz/spolekkoza

DS KOZA
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Další ikonou z hudební branže je bezesporu JIŘÍ SCHMITZER, kterého jsme s jeho
“Recitálem” pozvali na září. Na rovinu říkám, že jeho vystoupení splnilo všechny naše
představy a vysloužilo si naprostou spokojenost obecenstva.

Tak a je tady konec léta a my jsme v našem KD přivítali legendu české country scény PAVLA BOBKA a skupinu DRUHÁ TRÁVA. Ta je již dlouhá léta působištěm již výše
zmíněného Roberta Křesťana. Spojení těchto dvou umělců v rámci jednoho koncertu
vyvolalo netušený zájem lidí a tím i beznadějně vyprodaný sál. Dá se říct, že pomyslná laťka úspěšnosti tím byla pro nás položena hodně vysoko. Výběr hudebních skupin
budeme muset do budoucna proto jistě dlouho a pečlivě zvažovat. Každopádně to, že
u nás vystoupila Druhá tráva a Pavel Bobek bylo jistě velkým přínosem i pro celou naši
obec. Vždyť od této doby se o nás začala zajímat různá periodika a úspěšné akce přitáhly
lidi z daleko širšího okolí než jsme byli doposud zvyklý. Stáváme se také cílem zájmu
jiných organizací a reklamních agentur, které chtějí a prezentují veškeré naše kulturní
dění na svých stránkách a ve svých regionech. Tak snad to vydrží hodně dlouho.

Dalším našim letním počinem bylo DISCO v rytmu 80. a 90. let. Ač jsme to nikde moc
neprezentovali, podařilo se nám pobavit téměř celou stovku tancechtivých tatínků
a maminek. Píšu to takto záměrně, neboť většina návštěvníků byla v mém věku. Někteří
s sebou dokonce vzali i svá dospívající dítka, která nejspíš netušila, že na tyto staré
pecky jsme se chodili pěšky (!) vlnit na diskotéky do nedalekých Štíhlic. I když nás na
sále opravdu mnoho nebylo, vytvořilo se zde prostředí plné zábavy a krásných nostalgických vzpomínek.

Začnu popořádku a nejprve připomenu červencový COUNTRY BÁL v podání skupiny
POUTNÍCI. Tento den odstartoval letní šňůru zábav ve znamení country a folku.
Podařilo se nám nalákat na každou akci snad všechny osadníky a chataře z okolí. O tom svědčil pokaždé zcela naplněný
sál a neustálý problém se sháněním dalších a dalších židlí.
Poutníci dokázali, že i v nové sestavě jim to hraje stejně dobře
jako kdysi s R. Křesťanem, ke kterému se v tomto sloupku
ještě vrátím.
Předvedli jedinečnou přehlídku hudebních bloků nejen ze
své tvorby, ale i převzaté hity zahraničních hvězd. Byla to
tancovačka jak se patří a díky bohaté fotografické sbírce na
našem webu si ji můžeme neustále připomínat.

Toto je stručný přehled toho, co se našemu sdružení podařilo v posledním období.
Od posledního vydání zpravodaje uplynul již nějaký čas a my jsme v této vydavatelské
pauze mohli v našem kulturním stánku uvést několik zvučných jmen interpretů a kapel.

ČÍHADLO

Na internetových stránkách Kolínského deníku www.kolinskydenik.cz
naleznete veškeré články, které jsou o nás publikovány.
Stačí zadat do vyhledávače slovo Doubravčice.
Tyto a mnohé články další jsou doplňovány i na internetové stránky naší obce
www.doubravcice.cz (Menu, záložka Napsali o nás).

Za Číhadlo o.s. Jarda Prkno

A NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?
28.11.2009
big beatová zábava se skupinou Brutus
05.12.2009
Mikulášská besídka pro dětí
12.12.2009
Mikulášská zábava pro dospělé
30.01.2010
2. Novoroční ples
... a pak už bude únorový Masopust, v březnu Travesti show a tak dále.
Sledujte naše stránky www.cihadlo.cz, kde je aktuální program až do června 2010.
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To byl stručný souhrn kulturních akcí a teď k tomu, co je u nás v Číhadle nového.
Jedna z věcí, kterou jsme úspěšně rozjeli, je zapojení se do MAS Regionu Pošembeří
o.p.s., čímž jsme se stali součástí veškerého dění v našem regionu. Jejich prostřednictvím
jsme zažádali o dotaci na 1. etapu rekonstrukce Kulturního domu, která by se měla začít
realizovat počátkem příštího roku a následně pokračovat v dalších dvou etapách. Dalším
důležitým krokem je pro nás spolupráce s webovým serverem Vysoký les.cz, kde nám
publikují veškeré akce, které se u nás v Doubravčicích dějí. Na to navazuje pravidelná
spolupráce se sdělovacími prostředky jako jsou Kolínský deník, Country radio, Radio
Beat a další. Všem samozřejmě patří náš srdečný dík.
Nesmím zapomenout poděkovat místním sdružením a organizacím jako je RC Dokolečka,
TJ Sokol Doubravčice, OÚ Doubravčice a společnost Arnošt. s.r.o. Ti všichni se snaží
buď o to, aby naše akce měly úspěch, nebo se podílí na obnově a rekonstrukci našeho
kulturního stánku. Díky.

Poslední, na koho v tomto čísle mohu vzpomenout, je FRANTIŠEK NEDVĚD, který se
svou skupinou v našem sále vystoupil v říjnu. Písničky tohoto pána vzbuzovaly emoce
všech přítomných fanoušků a většina z nás si s ním i ráda zazpívala. Přilákal snad
všechny věkové kategorie a mnozí jeho příznivci byli nadšeni, když mu mohli podat ruku
či se s ním vyfotit. To se stalo výjimečným zážitkem i pro slečnu Marcelu, která tento den
slavila své narozeniny a osobně se setkala s Fr. Nedvědem na podiu. Předala mu kytici
a dokonce si spolu udělali i společnou fotku. A proč o tom vlastně píšu ? Protože pro tuto
slečnu je Fr. Nedvěd hudebním vzorem a panem Muzikantem a v tento den se jí nejspíš
splnil její veliký sen. A o tom to tady u nás celé je.

Představitel akustického punku, který je známý i z herecké branže, přilákal do Doubravčic
široké řady svých posluchačů i z veliké dálky (např. až z Ústí n/L). Měli jsme možnost poslechnout si jeho bohatou hudební tvorbu, proloženou mimořádně vtipným povídáním.

