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POVÍDÁNÍ O ČETNÍCÍCH

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA SETKÁNÍ S Plk. JUDr. MICHALEM
DLOUHÝM, SPOJENÉ S BESEDOU A AUTOGRAMIÁDOU.
7. DUBNA OD 17 HODIN NA SÁLE KD, OBECNÍ 94.
Plk. JUDr. Michal Dlouhý je autorem více než 20 knih
o četnících a „duchovním otcem“ známých ČETNICKÝCH HUMORESEK.

!POZOR!
SOUTĚŽ

Součástí setkání bude i kulinářská soutěž o nejlepší mrkvák
manželky strážmistra Krále.
U
O ČETNICKO
Vyzýváme kuchaře, kuchařky i ty
kteří vaří jen svátečně! Doneste na
KUCHAŘKU
besedu s Michalem Dlouhým svůj výtvor dle níže uvedeného receptu. Po vzájemné ochutnávce se bude hlasovat o ten nejlepší. Cena
pro vítěze bude kniha „ČETNICKÁ KUCHAŘKA“.

MRKVÁK (recept z knihy Četnická kuchařka)
Rozpočet: 25 dkg cukru, 4 vejce, 25 dkg mrkve,
12 dkg oříšků, 6 dkg mouky, tuk, strouhanka a práškový cukr na posypání.
Předpis: Utřeme cukr se žloutky, přidáme očištěnou
a nastrouhanou mrkev, strouhané oříšky, sníh z bílků
a mouku a vše dobře promícháme. Poté těsto nalejeme do
dortové formy vymazané tukem a vysypané strouhankou.
Pečeme zvolna a upečený moučník pocukrujeme. -red-

Slovo úvodem...
V+K – III. ETAPA
Pokračování výstavby kanalizace a vodovodu se u nás rozjede opět na přelomu února
a března. Touto etapou dopojíme řady mezi
ul. Pod Vodárnou a Ke Školce, dále v ul.
V Břízkách a prodloužíme řady do ulic Nad
Šemberou a Na Vysoké mezi. Je více než
pravděpodobné, že tím opětovně vzniknou
určitá omezení v dopravě, tak moc prosím
ty, kterých se to přímo dotkne, o trochu pochopení. Všichni dobře víme, že v našem společném zájmu není stavby zbytečně prodlužovat, a pokud počasí dovolí, vrací se vše do
původního stavu hned po opuštění oblasti .

MŠ DOUBRAVKA – DOSTAVBA
Finále stavby a zároveň tím dokončení celé
školky bude podle plánu do konce března.
Kolaudace proběhne už v dubnu, takže při
zápisu nových dětiček do školky je přivítáme
v další medové třídě. Zahrada se rozroste
o pár nových herních prvků a i fasáda dostane nový a po letech finální barevný nádech
. S přibývajícím počtem dětí samozřejmě
vzroste i pohyb aut přijíždějících rodičů,
takže s dostavbou spojené bude i rozšíření
parkovacích ploch v okolí školky. A teď pro
všechny zájemce o umístění svého prcka - hlídejte si web školky a obce ohledně zápisu,
neboť v září otvíráme!!!

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
Díky zimě se s veřejnou zelení nic moc dělat
nedalo, tak se do toho pustíme hned z jara.
V plánu je samozřejmě pokračovat v opravách vodních nádrží a letos se k tomu ještě
navíc přidá úprava ploch Na Návsi. V souvislosti s přípravami oslav 100 let naší státnosti
se při místních úpravách zaměříme především na náves. Celkový rozsah prací zatím
není odsouhlasen, ale určitě proběhne oprava pomníku padlých. V každém případě bude
další číslo zpravodaje zaměřeno na toto výročí. Jinak stále platí dokola se opakující výzva s návrhy nových výsadeb stromů s jejich
možnou adopcí.

CHODNÍKY
Tím, že máme chodníky hotové a po kolaudaci, dalo by se říct, že nás v tomto investič-
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Fasáda MŠ dostane po letech finální barvu
a zahrada se rozroste o další herní prvky

Opěrná zídka u nových chodníků
je dílem Milana Boučka

ním směru nic nového nečeká. Opak je však
pravdou. Budu moc rád, když se nám letos
podaří vyprojektovat dokončení chodníku
v Mukařovské ulici až třeba k ulici U Lázného
potoka a v Úvalské ulici až k ulici Na Čtvrtích.
Tím budeme mít chodníky podél hlavních
tahů vyřešeny v celé obci a jejich výstavba
může být jedním z počinů nového zastupitelstva v příštím roce . V souvislosti s chodníky
bych touto cestou rád poděkoval (opětovně)
našemu rodákovi Milanovi Boučkovi za jeho
parádní opěrnou kamennou zídku, která
se znovu stala dominantou části chodníku
a která nezůstává bez povšimnutí. Stejně
tak i nové zastávky z dílny mistra tesařského
Vládi Turka, které jen doplňují jeho stávající
stavby z let minulých. Takže pánové, klobouk
dolů a DĚKUJEME .

KOMUNIKACE
Slibované opravy komunikací nás samozřejmě čekají, jen ne úplně podle plánu. Určitě se
zrekonstruuje ulice Pod vodárnou a dokonce v celé své délce. Což samozřejmě bude až
po položení kanalizace a vodovodu, o němž
jsem psal v prvním odstavci. Součástí bude
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STAROSTA INFORMUJE

STAROSTA INFORMUJE

Dřevěné autobusové zastávky jsou
z dílny tesaře
Vládi Turka
pochopitelně i výstavba veřejného osvětlení
a odvodnění. Další plánovaná rekonstrukce
měla proběhnout v ulici Kolmá, ale tam se
nám nečekaně zkomplikovalo řešení jejího
odvodnění. Jelikož není možné odvodnění
komunikace stáhnout do stávajícího trativodu, bude nutné odvodnění navrhnout
a vyprojektovat, což budou náklady navíc,
a časově se to v tomto roce určitě stíhat nebude. Uvidíme tedy, jestli přesuneme investici do jiné ulice, nebo se zaměříme o to víc na
úpravu Návsi.

VRTY + ČOV
Tento rok už nejspíš konečně zprovozníme
naše vodní zdroje, neboť žádost na úpravnu
vody máme podanou, bodově vyhovujeme,
tak snad se nestane nic zásadního, co by nás
zastavilo. V souběhu s tím čeká na své vyhodnocení i žádost na rozšíření stávající ČOV,
neboť tento rok se zdá, že to bylo naposledy, kdy se dalo žádat o finanční podporu
na tuto vodohospodářskou infrastrukturu,
a rozšíření „čovky“ by nás stejně dříve, nebo
později s přibývajícími obyvateli čekalo. Tak
proč tomu nejít trochu naproti . Stavba se
nám zrcadlově rozroste o identické dvojče,
v rámci stavby se zmodernizuje i stávající
technologie a my budeme připraveni pojmout ke zpracování vše, co dokáže vyprodukovat až 1600 lidí. Prosím neděste se, že se
obec o tolik rozroste. Zde je to počítáno při
sezonním záchodovém ataku ze strany chatařů a musíme brát v potaz zároveň i 200 lidí
v Centru péče Doubrava. Mimochodem, mají
to tam móóóc hezké .

TECHNICKÉ SLUŽBY
V TS jsme stále v očekávání a natěšeni na
příjezd nového pomocníka, který má dorazit
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začátkem jara a s ním i spousta další technologie. V otázce sběrného dvora jsme bohužel
museli upustit od podání žádosti o dotaci,
neboť finální výše investice tohoto záměru
by byla dotačně pokryta jen z jedné třetiny
a to si bohužel v současné době nemůžeme
dovolit. Stále však platí zavedený provoz
bezplatného ukládání bio-odpadu, který
od letošního roku vylepšíme snad jen tím,
že díky pořízení nových kontejnerů budete
moci bio ze svých zahrádek ukládat v pravidelných intervalech na několika místech
v obci, která budou ještě v průběhu jara
upřesněna. Od myšlenky sběrného dvora
však neupouštíme, ale rozdělíme ji na několik etap a prvotně se zaměříme na výstavbu
zázemí TS pro techniku a obsluhu a vše spojené s ukládáním odpadu necháme jako finále
v příštích letech a na dotaci. Tak jen doufám,
že nám na to za dva roky v Bruselu ještě přidají . Jinak pro všechny čtenáře – neváhejte se obracet na Technické služby s žádostí
o pomoc, ať už budete potřebovat cokoliv.
Netvrdím, že umíme vše, anebo na zavolání,
ale dokážeme s postupem času i služby, nebo
jen materiál, alespoň zprostředkovat. To, že
zrovna nejsou kluci vidět po vesnici, neznamená, že nemohou pomáhat jinde! Každopádně jim všem a za vše odvedené v loňském
roce děkuji!!!

pomněli své kandidátky včas zaregistrovat na
patřičném odboru v Českém Brodě. Jelikož termín podání bude určitě před vydáním dalšího
čísla Zpravodaje, budeme pokyny zprostředkovaně zveřejňovat na webu obce.

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY
Poděkování v první řadě patří naší milé paní
Markétě Holé Miškové! Toto číslo je bohužel číslem posledním pod její režií a další už
budeme připravovat s …(překvapení). Zároveň náš úřad Markéta opouští i coby správce
obecního webu. Dovolím si tedy touto cestou
moc poděkovat za vše, co pro obec ve všech
směrech udělala, a přeji jí v osobním i profesním životě jen to nej, nej... DĚKUJI . Další
poděkování patří všem, kteří se v uplynulém
roce zasloužili o rozvoj obce jako dodavatelé
stavebních prací, všem spoluobčanům, kteří
nemají problém nezištně obětovat svůj volný čas při úpravách veřejných ploch, nebo při
zajišťování zábavy a sportovních aktivit jak
pro malé tak velké z Doubravčic, a všem, kteří nám neustále vyjadřují svou podporu.
Vážím si Vás všech a děkuji za to.
Přeji pohodový vstup do jarních měsíců .

(PO)MASOPUSTNÍ

VESELICE
SRDEČNĚ ZVOU

DOUBRAVČICE
10.3. 2018

Průvod masek od
14
taneční zábava hod,
v maskách i bez
20.00 hod na sá od
le KD

VSTUPNÉ 80 KC̆

NA VLEKU I NA SÁLE ŽIVÁ HUDBA

VE ZKRATCE
Na podzim loňského roku se nám podařilo za
pomoci některých z Vás rozsvítit a rozeznít
obecní kapličku a po letech se opětovně spustil
obecní rozhlas. Máme za sebou volby do Poslanecké sněmovny i volbu prezidenta. Tento
rok čekají Doubravčice volby do zastupitelstva
a šeptanda postupně přináší zprávy o zájmu
některých z vás usednout do místní samosprávy, a proto připomínám a avizuji, abyste neza-

Nový chodník v ulici
Mukařovská
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ŽIVOT V OBCI

VÝVĚSKA

místo
!Pozor, pozor hledá se
rodějnic!
pro letošní sletseča
čarodějnice konaly,

Obvyklé místo na kterém
mého majitele a lom pro
získalo nového soukro
tují jako místo konání
ma
ty, kteří si ho ještě pa
není z bezpečnostních
čarodějnic z minulosti
,
dáme proto nové místo
důvodů vyhovující. Hle
ho
její
é
hla konat a tak
kde by se tato akce mo
ty děkujeme a směřujte
mě
ná
e
vaš
Za
pořadatele.
, nebo nás osobně
.cz
je na ou@doubravcice
navštivte na úřadě.

NEZAPOMEŇTE PŘI TŘÍDĚNÍ ODPADŮ:

• že do určených nádob
nevhazujte nic, co do
nich nepatří
• minimalizujte objem
odhazovaného odpadu
například sešlápnutím,
rozložením a pod.
• neznečišťujte okolí sběrných nádob odhazováním odpadu.
Připomínáme, že na několika sběrných místech je možno
odkládat též použité kuchyňské rostlinné oleje, a to v PET
lahvích. Oleje rozhodně nepatří do kanalizace. DĚKUJEME!

DOUBRAVČICE VÁS ZVOU NA

JARNÍ ÚKLID
OBCE

V sobotu 24.3. 2018
(při špatném počasí náhradní termín
sobota 14.4.)

Sraz před KD Doubravčice
od 14 h.

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

VŠICHNI JSOU VÍTÁNI!
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PŘIPRAVUJE SE NOVÁ
PUBLIKACE
O DOUBRAVČICÍCH

Máte-li k dispozici staré fotografie
Doubravčic dokumentující život
předků, domů, chatové osady, Dolánek, Šembery, památek a okolní
přírody, staré pohlednice, dobové
dokumenty, plakáty kulturních akcí,
plesů, divadelních představení,
ručně vypisované účtenky s razítky
místních řemeslníků, staré průkazy
nebo prapory místních spolků, novinové výstřižky či lokálně zaměřené
archiválie a upomínkové předměty
(odznáčky Sokol Doubravčice, odznáček sjezd Podlipanské hasičské
župy v Doubravčicích, psí známky
Doubravčice), časopisy a vlaječky
místní chatové osady – kontaktujte
pana Psotu na emailu info.drobnepamatky@email.cz, nebo osobně
doneste vaše materiály a fotografie
na obecní úřad Doubravčice, kde je
nafotíme, naskenujeme a vrátíme.
Děkujeme

Co se dělo v obci...
DIVADLO UCHO

25. listopadu 2017 od 19.00 hod. Doubravčice
přivítaly divadelní soubor Ucho z Uhříněvsi. Divadelní soubor odehrál skvělou konverzační komedii Poslední Šance. Diváci se bavili a odcházeli
s pocitem velmi dobře stráveného večera.

VÁNOČNÍ JARMARK

V sobotu 2. 12. od 15 hod. proběhl sousedský
vánoční jarmark. Sál kulturního domu byl přeplněný k prasknutí a panovala v něm vánoční nálada, pod výrobky (nejen s vánoční tématikou)
a i dobrotami se stoly jen prohýbaly. Letos si
mohli návštěvníci jarmarku nakoupit například
šperky, keramiku, nádherné výrobky z krajek,
knížky, voňavé pytlíčky. Největší půvab měly výrobky od dětí z MŠ Doubravka a komunitní školy Dokolečka. Od 16.00 hod. proběhlo zpívání
koled a rozsvícení vánočního stromu.

VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO KOČKY

Součástí jarmarku byla i malá sbírka pro kočičí azyl
Kocourkov v obci. Ti kteří si koupili hod myší na
atrakci „Šklebivý kocour“ zároveň přispěli kočičímu
azylu. Stanoviště u kocoura bylo vyzdobené krásnými obrázky dětí, které chodí na výtvarný kroužek v obci. Upozorňovaly v nich např. na to, že se

NABÍZÍME PRONAJMUTÍ
SÁLU NA BADMINTON

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

PRO INFORMACE VOLEJTE

TEL.: 728 208 882

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 20. 1. 2018 od 11 hod. se v KD odehrálo již třetí vítání občánků. Vítání proběhlo
v milé sousedské atmosféře, všechna miminka
byla neuvěřitelně hodná a vystoupení Doubravčických dětí se vydařilo. Tímto děkujeme místostarostce Kristýně Holubové dříve Žákovcové
za obnovení tradice vítání občánků a doufáme,
že v ní bude obec pokračovat i v dalších letech.

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018

O funkci prezidenta ČR se utkali Miloš Zeman
a Jiří Drahoš, kteří byli nejúspěšnější v prvním
kole voleb 12. – 13. ledna. Druhé kolo 26. – 27.
ledna vyhrál Miloš Zeman a obhájil mandát.
Volební účast a výsledky v Doubravčicích:
první kolo 63,82 %, druhé kolo 72,69 %. V obci
byl jasným favoritem Jiří Drahoš, získal 60,66 %
od 219 voličů. Miloš Zeman získal 39,34 % od
142 voličů.

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
A ROZEZNĚNÍ KAPLIČKY

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

i sdružení Dokolečko. Akce se účastnilo zhruba
20 lidí, někteří si jen odnesli světlo a ti kteří měli
chuť si zazpívali koledy za doprovodu houslí
Šárky Hladíkové a flétniček Františka a Klárky.
Děti letos poprvé netahaly při zvonění za lano,
ale zmáčkly si tlačítko elektronického zvoníka.

kočičky mají kastrovat a každá potřebuje svůj domov. Vybralo se skvělých 711 Kč, kočičí granule a
kapsičky. Všem dárcům děkujeme! Vše i s obrázky
je již předáno v kočičím azylu. (Kočičí azyl má momentálně plno a další kočičky nepřijímá).

PŘEDÁNÍ BETLÉMSKÉHO
SVĚTLA U KAPLIČKY

23.12. 2017 v 9.30 proběhlo u kapličky tradiční, letos již 7. setkání, se zpíváním vánočních
koled a předáním Betlémského světla. Betlémské světlo skauti dopravují z města Betléma do
České republiky každoročně již od roku 1986.
K této krásné tradici se připojilo v roce 2011

Odehrálo se v sobotu 16. 12. 2017 od 17.30
hod. Na Návsi v kapli sv. Jiří u příležitosti uvedení do provozu elektronického zvoníka. Účastnilo se zhruba 50 lidí. Hlavního slova se ujal pan
Petr Salava, mimo jiné se dotkl tématu obnovování starých tradic. Slovo si pak převzal Miroslav Pačes, který je duší celé akce a hovořil
o důležitosti navázání na odkaz našich předků
a vytváření odkazů do budoucna. Účastníci si
pochutnali na výborných koláčcích.

NOVOROČNÍ PLES

V pátek 12. ledna 2018 od 19.30 hodin v KD
Doubravčice proběhl IX. novoroční ples. Účastníky čekala bohatá tombola a k tanci a poslechu zahrála skupina POHODA.

VÝZVA

Pokud v Doubravčicích proběhla akce, o které byste si rádi přečetli ve Zpravodaji, pište na
e-mail: doubravcice.zpravodaj@gmail.com. Rádi
Váš příspěvek zveřejníme. Těšíme se a děkujeme.
-MHM-
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KULTURA

KULTURA

DIVADLO V KULTURNÍM DOMĚ

Závěrečná děkovačka. Zleva: Ervín
(Tomáš Bělina),
Heda (Jaroslava
Kunešová), matka
(Ivana Anderlová),
Viktor (Tomáš
Brodmann) a Leoš
(Tomáš Dvořák)

POSLEDNÍ ŠANCE

25. listopadu 2017 Doubravčice přivítaly divadelní soubor Ucho z Uhříněvsi. Amatérští herci odehráli skvělou konverzační veselohru Poslední šance
Ivana
Gustava Skály. Představení se velmi povedlo! Když jsem se rozhlédla koValentová
lem sebe, tak všude kam jsem dohlédla, se diváci dobře bavili. V některých
pasážích vypečené dialogy jen sršely. Vtipná hláška stíhala hlášku ještě vtipnější, a to tak
v rychlém sledu, až jsem smíchy málem spadla ze židle. Poprosila jsem režisérku představení Ivanu Valentovou o krátký rozhovor, ve kterém by poodhalila trochu více.
další a ještě vtipnější. Drželi jste se přesně
scénáře, nebo si je herci upravují tak, aby
jim sedly přesně do pusy?
Držíme se scénáře, ale někdy, když cítíme, že
text je „našroubovaný“ a drhne, tak ho upravíme, aby „sednul“. Scénář je zkrácený určitě na
polovinu, ne-li více. Myslím, že v podmínkách
amatérského divadla udělat představení na
2 - 3 hodiny je příliš - jak pro herce, tak pro
diváky.

Všichni tři nápadníci se souhrou
okolností setkávají u Hedy doma

V normálním divadle by se to stát nemohlo,
ale protože KD sousedí s hospodou, diváci
si nenápadně v průběhu představení chodili pro pivo. Trošku mi to připomnělo Záskok
od Járy Cimrmana. Myslíte si, že i to přispělo k uvolněné atmosféře?
Já to tak nevnímala, ale
možné to je.
JE VELKÉ

Musím říct, že představení jen jiskřilo,
s manželem jsme se bavili jako na Mlýnech
divadla Sklep. Bylo Doubravčické vystoupení extra vydařené, nebo
hrajete pokaždé tak dobře?
REŽÍROVAT
Řekla bych, že se vždy snažíme
hrát nejlépe jak umíme. Předsta- DOBRODRUŽSTVÍ. A BAVÍ Poslední šance měla
kromě pobavení přinést
vení je živý organizmus a vyvíjí se MĚ TO - VŠECHNO.
i trochu zamyšlení, jak
podle situace. Neexistují dvě nasi myslíte, že by v reálném životě skončila
prosto stejná představení. Záleží, jestli divák je pahlavní hrdinka Heda?
sivní nebo aktivní; jestli nám „fandí“. Vy v DoubravčiNo to tedy opravdu nevím. Dnes? Nejspíš na
cích jste byli aktivní a tak jste foukli hercům do plachet
antidepresivech a pak by se dala na orientální
a jelo to...
tance... :-)))
Jak dlouho trvalo, než se divadelní hra PoKromě režírování jste i herečka. Baví vás
slední šance od prvního přečtení scénáře
a naplňují obě role?
režisérem dostala až k premiéře?
Poslední šance byla moje první režie a nová
Jestli si to dobře pamatuji, tak nějakých 9, 10
měsíců, ale mezi tím byly i vánoční svátky
a náběh na nový rok, takže vlastně cca 8 měsícú.

zkušenost. Když hraju, mám svou roli, svůj
part, který si obhospodařuji v rámci celku.
A když hrajeme, mohu s představením „hnout“
- třeba víc šlápnout do pedálů, když mám pocit, že to klesá. Když jsem režírovala, musela
jsem obhospodařovat celek a když se hraje,
nemůžu přímo zasáhnout. Režírovat je pro
mě náročnější než hrát, stejně jako upravovat
scénář, hledat a nacházet tam příběh, který
bych ráda vyprávěla. To je velké dobrodružství. A baví mě to - všechno.
V Doubravčicích jste se objevila v roli čerta
v Betlémské hře vánoční, a byla jste hodný
čert, který dětem rozdával sladkosti. Přímo
jste sršela temperamentem, také jste při režírování tak energická?
Myslím, že jsem. Možná někdy až moc - ale
to by Vám řekli herci. Možná by řekli, že jsem
šílenec. :-)))

A pokud ano, nebojí se vás herci jako děti čerta?
Tak to se určitě nebojí.
Na jaře v Doubravčicích uvidíme další hru
NAD HLADINU!, kterou jste režírovala. Můžete přiblížit o čem je?
No, nejspíš to bude 14. dubna... Předlohou je
pohádka o Malé mořské víle, ale toto není tak
úplně pohádka a je to víc pro dospělé než pro
děti (myšleno malé děti). Je to taková divadelní fantasy... Příběh o velké touze a velké iluzi,
o zodpovědnosti za svá rozhodnutí a také
o tom, že je důležité dospět a nebýt „mamánek“.
Představení je barevné - je to tak trošku jako obraz a má hezký hudební doprovod. To jsem si přála, aby představení mělo příběh, barvy a hudbu.
Moc děkuji za svižný rozhovor a těším se
na 14.4. od 18.30 hod v KD na další Vámi
režírované představení Nad hladinu!
Já také děkuji.
-text a foto MHM-

POSLEDNÍ ŠANCE - HERCI

Kde budete hrát Poslední šanci teď?
Nezřítí-li se nebe, tak 16. března v Satalicích
a 3. května v U22 v Uhříněvsi.
Některé repliky nápadníků Viktora, Ervína
a i Leoše neměly chybu, pokaždé, když jsem
si myslela, že se již víc smát nemůžu, přišla
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Heda - Jaroslava Kunešová
matka - Ivana Anderlová
Ervín - Tomáš Bělina
Leoš - Tomáš Dvořák
Viktor - Tomáš Brodmann

Maminka zachraňuje
situaci :-)
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VÁNOČNÍ JARMARK
DALŠÍ TRADIČNÍ, A HLAVNĚ STÁLE OBLÍBENĚJŠÍ
PŘEDVÁNOČNÍ AKCÍ, SE STÁVÁ VÁNOČNÍ JARMARK SPOJENÝ S ROZSVÍCENÍM STROMEČKU
NA NÁVSI A S DĚTSKÝM VYSTOUPENÍM.
Společné vystoupení dětí z MŠ Doubravka
a komunitní školy Dokolečka

Oslavy
100 let
republiky

BLÍŽÍ SE 100LETÉ VÝROČÍ
REPUBLIKY A RÁDI
BYCHOM JEJ I U NÁS
V DOUBRAVČICÍCH
DŮSTOJNĚ OSLAVILI

N

ěkolik akcí, které vám postupně představíme, je již předběžně naplánovaných a budeme vás o nich vždy včas detailněji informovat.
Nicméně bychom vám chtěli nabídnout, abyste
se na programu akcí podíleli i vy - nápadem, myšlenkou, pomocí, organizací a podobně. Tímto
bychom vás tedy chtěli vyzvat k zasíláni návrhů,
co vše by se dalo do oslav zahrnout. Vaše návrhy
posílejte mailem na: mistostarosta@doubravcice.cz, přijdte nám je povědět osobně na úřad,
zašlete je poštou nebo nám zatelefonujte.
Může to být cokoliv - od besedy, přes divadlo, výstavku, vzpomínkové čtení, po články
a uveřejňování fotografií.
Děkuji, na vaše náměty se těšíme!

Káva byla
výborná

Stánek
s luxusními
řízečky

Památník padlým
v 1. světové válce
byl slavnostně
odhalený
v září 1921

A NA CO SE PROZATÍM MŮŽETE TĚŠIT?
◗ na besedu o četnících a oblíbeném seriálu
Četnické humoresky (7. 4. 2018 od 17 hod)
◗ na rodinnou stezku Poznej svojí zemi plnou
úkolů a hádanek (léto 2018)
◗ na slavnostní osazení cedulky na Švehlovu
lípu (léto 2018)
◗ na soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu
okna či předzahrádky (léto 2018)
◗ na opravu pomníčku padlým a následný pietní akt kladení věnců (podzim 2018)
Další aktualizace naleznete na webu obce,
nástěnkách a v dalším čísle Zpravodaje.
-Kristýna HolubováŠvehlova lípa
v ulici Na Návsi

foto: Anna Kotroušová a red.

Výrobky
z krajek byly
překrásné
Další tradiční a hlavně stále oblíbenější předvánoční akcí se stává vánoční jarmark spojený
s rozsvícením stromečku na návsi a s dětským
vystoupením. Sice letošní zahájení adventu neprovázela malebná scenérie pořádné nadílky
čerstvého sněhu, ale náves již od prvních prosincových dní zdobil dřevěný domeček vyrobený
šikovnými pány Žiláky, kde byly umístěny malované jesličky. Letos se oboustranný betlémek
rozrostl o malé stádečko oveček, které vypadaly
jako živé díky malbě s 3D efektem, a stromečku
na kráse nic neubral jeho menší vzrůst. Právě naopak, ručně vyráběné ozdoby na něm více vynikly
a doubravčická náves se líbila natolik, že fotka
betlémku zdobila i titulní stránku rozšířeného časopisu Zápraží.
Sál během jarmarku praskal ve švech
a nabídka místních šikovných rukou také přinesla

10

novinky, zejména v podobě výborné kávy a zajímavých rukodělných výrobků. Všechny nás moc
těší, že se k této akci přidává stále více lidí, ať už
na straně nabízejících, či kupujících a že o vyrábění vlastních výtvorů mají zájem nejen dospělí,
ale i děti. Letos se připojila k jarmarku i malá dobročinná akce, díky níž zájemci mohli přispět na
opuštěné kočičky.
Krásné a zajímavě scénicky provedené
hudební vystoupení si připravily děti z mateřské školy Doubravka a komunitní školy
Dokolečka. Svým příspěvkem se rozloučily
s podzimem, uvítaly adventní čas a rozběhly tu
správnou předvánoční náladu.
Příští jarmark se bude konat 14 dní před
Velikonocemi, 18. 3. od 15 h. Budeme se opět
těšit!
-Kristýna Holubová-

DRŽME PALCE KRASOBRUSLAŘKÁM!

AKTUALITA

MELISSA MIŠEJKOVÁ A JANČA ZYCHOVÁ - OBĚ DÍVKY
JSOU OBYVATELKAMI DOUBRAVČIC A REPREZENTUJÍ ČR
V SYNCHRONIZOVANÉM KRASOBRUSLENÍ. MAJÍ ZA SEBOU JIŽ VELKÉ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY, MIMO JINÉ JSOU
NĚKOLIKANÁSOBNÉ MISTRYNĚ ČR.
Dívky čeká v sobotu 24. 2. 2018 mistrovství ČR a v dubnu mistrovství světa ve Stockholmu. Držíme jim palce! Tato informace dorazila
po uzávěrce, v dalším čísle budeme informovat více.
-red-
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FARMA KLÍDEK
FARMA KLÍDEK NEUSTÁLE ZLEPŠUJE SVÉ ZÁZEMÍ JAK PRO
JEZDCE, TAK PŘEDEVŠÍM PRO KONĚ. V LOŇSKÉM ROCE JSME
ÚSPĚŠNĚ DOKONČILI VENKOVNÍ JÍZDÁRNU, KTEROU JSME
ZVĚTŠILI NA KRÁSNÝCH 65M x 24M. SAMOZŘEJMOSTÍ JE
KVALITNÍ JÍZDÁRENSKÝ POVRCH, KDE PODKLAD TVOŘÍ PRUŽNÉ ROHOŽE A VRCHNÍ VRSTVU PÍSEK S GEOTEXTILIÍ.

Koncem října u nás proběhly
halové hobby závody, kde jsme vyzkoušeli opracování koní na již zmíněném novém povrchu venkovní jízdárny. Milovníků koní
a závodního prostředí se sešlo chvályhodné
množství. Počasí nám přálo a atmosféra byla
úžasná. Jezdecké hry i pro ty nejmenší v doprovodu vodičů byly největším lákadlem. Dále proběhlo parkurové skákání s obtížnosti od 70 cm
do 1 m. Zakončením celého dne bylo drezurní
vystoupení s hudbou. Určitě se nám všem akce
líbila a věříme, že během příštího roku najdeme
prostor podobnou akci zopakovat.
Letos jsme pro naše provozní koně vybudovali
osm vnitřních boxů, tím jsme se snažili zlepšit jejich pohodlí po vykonané práci. Je velmi důležité,
aby byli koně odpočatí a nemuseli po práci ještě
navíc čelit nepříznivému zimnímu počasí.
Začátkem dubna bude pro jezdce otevřena
příjemná klubovna s výhledem na venkovní
Parkurové skákání
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jízdárnu s pozadím pasoucích se koní, kde si
budou moci uvařit kávu nebo čaj, odpočinout si
a popovídat si se stájovými kolegy.
Na Farmě pravidelně probíhá dětský kroužek
pod vedením jezdeckých instruktorek, který je
určen dětem od 7 let. Začínáme každou středu
od 16 – 18 hod, cena činí 250,- Kč za lekci. Děti
se zde učí základům ježdění a péče o koně.
Dále poskytujeme individuální jezdecký výcvik
pro úplné začátečníky nebo pokročilé.
Na letní období jsme opět připravili ČTYŘI
TERMÍNY PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ, které
budou probíhat od pondělí do pátku od 8 do 17 hod,
programem tábora bude péče o koně, 2x denně jezdecký výcvik a další aktivity jako výtvarné
činnosti, soutěže nebo hry. Pracujeme v malých
skupinách s maximálním počtem 10ti dětí. Termíny jsou následující: 2. - 6. 7.; 16. – 20.7.; 30. 7.
- 3. 8. a 13. 8. -17. 8.
-Monika KnopováOpracování koní na novém povrchu
venkovní
jízdárny

Dekorování závodníků
halových hobby závodů

PEJSKAŘINA
V DOUBRAVČICÍCH

V LOŇSKÉM ROCE V ZÁŘÍ JSEM SE STALA OBČANKOU
DOUBRAVČIC. JSEM NADŠENÁ Z KRÁSNÉ PŘÍRODY V BLÍZKOSTI
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, NEJEN JÁ, ALE I MOJI DVA PSI PLEMENE ERDEL-TERRIER (KDO NEZNÁ PLEMENO, JE TO TEN PEJSEK
CO VAŘIL S KOČIČKOU DORT V POHÁDCE OD KARLA ČAPKA)

na plemeno, pohlaví
Kynologii a chovatelství se věnuji od roku 1990.
V tomto roce jsem začala chodit na kynologické
a velikosti. Měla by to být
cvičiště v Újezdě nad Lesy, kde jsem bydlela s romorální povinnost každédinou. Propadla jsem zcela sportu zvanému “kynoho majitele psa vůči početnějlogie“ a začala jsem se učit a vzděší skupině
PES MÁ ŘADU CTNOSTÍ občanů, kteří psy nelávat, jak vychovat a vycvičit psa.
Když jste odborníkem v tomto
mají. Pes by měl být
PRO, KTERÉ JE ČLOVĚukázněný tak, aby
oboru, nemáte problém si svého
KEM OBDIVOVÁN
psa vychovat tak, aby neobtěžoneobtěžoval své okoval Vás a Vaše okolí. Potkávala
lí. Tato komunikace
jsem na kurzech poslušnosti majitele psů, kteří
vede pak k bližšímu porozumění mezi oběma.
vedli přirozenou autoritou výchovu psa, aby byl
-Brettschneiderová Anna,
pes ovladatelný. Ale i hodně nešťastných majitevýcvik a poslušnost psalů psů, kteří si svým až příliš lidským přístupem
ke psu vychovali psa, který terorizoval celou rodinu. Procházky byly za trest. Pes je vláčel ulicí,
neposlouchal na přivolání a doma pak obsadil
křeslo a vrčením jim naznačoval, že je jeho.
Použiju slova Františka Preislera v knížce
“Pes v 21. století“ kde píše: „Pohled na životní
potřeby psů je v zásadě dvojí. Jedni jsou přáteli
psů a ti druzí chovají lásku ke psům. V těchto
dvou formách přístupu je velmi zásadní rozdíl.
Poslušný a dobře
Přítel psů myslí odlišně než lidé, kteří svou lásku
ovladatelný pes
ke psům posouvají do lidských měřítek.“
přináší jen radost
Pes má řadu ctností pro které je člověkem
obdivován. Patří tam oddanost, věrnost, dobZákladním výcvikem by měl
rá nálada. Pes není schopen pomluvy, podlosti
projít každý pes
a intrik a proto máme psy rádi. Je potřeba být
k nim spravedlivý a chápat jejich potřeby. Pes
není hračka, kterou můžete odložit. Potřebuje
pravidelný pohyb, kvalitní stravu a hlavně i trochu
času, který s ním strávíte denně.
Poslušnost a ovladatelnost psa nejsou jeden
a tentýž pojem. Poslušný pes je ten, který na
určitý pokyn je schopen reagovat a vykonávat
určitý výkon, tzn. na povel si sednout, lehnout,
Pokud chcete dobře vychovat štěně, nebo řenebo zaštěkat. Ovladatelní psi jsou takoví, ktešíte výchovné problémy s již dospělým psem,
ré dovede majitel odvolat z vypjatých situací.
zkontaktujte paní Annu Brettschneiderovou
Základního výcviku v poslušnosti a ovladatelna: www.vycvik-psa-brettan.cz, e-mail: brenosti by se mělo dostat každému psu bez ohledu
ttan@seznam.cz, nebo tel.: 604 308 059 -red-

13

ŽIVOT V OBCI

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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
JIŽ POTŘETÍ

V LEDNU JSME NA SÁLE PŘIVÍTALI V RÁMCI OBNOVENÉ
TRADICE VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
OSM NOVÝCH DOUBRAVČICKÝCH PŘÍRŮSTKŮ.

Tentokrát převládaly holčičky (bylo jich pět) nad chlapečky (tři), zatímco loni nebyla ani jediná... Také představení místních dětí překvapilo
novým hudebním číslem - skladbou Mušle na flétnu a harfu, které
si malé slečny Anička Palová a Eliška Holá připravily samy. Taneček nejmladších vystupujících pobavil některé až k slzám.
Maminky nových občánků převzaly od obce pamětní listy
s upomínkovými mincemi, plyšáčky a textilní pouzdra na očkovací průkazy. Do dárkových balíčků již tradičně přispěla společnost
Mark Distri dudlíčky a vzorečky kvalitní dětské kosmetiky a společnost Nivea vzorečky svých výrobků. Poukaz pak poskytly AquababyClub na ukázkovou hodinu plavání a dětské kadeřnictví FunnySassy. Nově balíčky obohatily obrázkové knížky z nakladatelství
Brána. Maminky si pak z vítání odnesly malou kytičku v barvách obce.
Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme a těšíme se na nové občánky
v roce 2019.
-Kristýna Holubová-

foto: Sylvia Lešikarová

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

OBEC DOUBRAVČICE SRDEČNĚ ZVE NA

SOUSEDSKÝ
VELIKONOČNÍ JARMARK

KDY? V neděli 18.3. 2018 od 15 hod.
KDE? v Kulturním domě a na návsi před ním

Všem maminkám to letos
neuvěřitelně
slušelo
Eliška s Aničkou hrají
skladbu Mušle od Dominiga Bouchauda

Doubravčické děti
přivítaly nové občánky půvabným
vystoupením

program
Podrobný
ředstihu
e
d
bu v p
jarmarku
nkách
ě
st
á
na n
zveřejněn
ách
n
ch strá k
a webový
obce

Přijďte se podělit o své domácí kutilské,
kulinářské či řemeslné výtvory tematicky
související s Velikonocemi a jarem, nebo
jen jarmark navštivte, ochutnejte velikonoční
dobroty a nakupte jarní dekorace a drobné dárky!

Občerstvení zajištěno, při nepřízni počasí uvnitř

Zájemci o prodej vlastních výrobků se mohou hlásit na adrese:
mistostarosta@doubravcice.cz nejpozději do 11. 3. 2018
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níkům nabízet výhodné ceny. Velmi důležitý je
však jeden faktor, který je u nás v obchodu na
prvním místě. Víte, jako rodinná firma nosíme
denně tzv. svojí vlastní kůži na trh. To znamená, že se snažíme nabízet pouze trvalé hodnoty
našich produktů a služeb. Chceme, aby si u nás
zákazník koupil takové produkty, se kterými bude
dlouhodobě spokojen a najde oporu v případě
jakýchkoliv problémů. Řešíme tedy velmi propracovaně také záruční a pozáruční servis. Vysoká
kvalita nebyla nikdy spojena s nejnižší cenou,
proto ani u nás nenajde zákazník to „nejlevnější“.

V jarním čísle zpravodaje pokračujeme v seriálu, ve kterém postupně představujeme firmy a podnikatele, kteří působí na našem území, nabízejí své služby, anebo dávají lidem práci.

RODINNÁ FIRMA

OKNOTHERM
NAŠE OBEC SE ROZRŮSTÁ NEUVĚŘITELNOU RYCHLOSTÍ. PŘIBÝVAJÍ ZDE NEJEN
NOVÉ DOMY A LIDÉ PRO KTERÉ SE DOUBRAVČICE STÁVAJÍ DOMOVEM, ALE
I NOVÉ FIRMY. ÚPLNĚ NEJNOVĚJŠÍM PŘÍRŮSTKEM SE STALA FIRMA OKNOTHERM. OKNOTHERM JE ČESKÁ RODINNÁ FIRMA, KTERÁ VYRÁBÍ KVALITNÍ
OKNA A STÍNÍCÍ TECHNIKU A BUDE SÍDLIT V PROSTORU BÝVALÉHO JZD
V ULICI K JÍZDÁRNĚ. OSLOVILA JSEM PANA JIŘÍHO STŘÍBRNÉHO (VÝKONNÉHO ŘEDITELE FIRMY) A VELMI OCHOTNĚ MI ODPOVĚDĚL NA NĚKOLIK OTÁZEK.

PROČ JSTE SI VYBRALI ZA MÍSTO PODNIKÁNÍ
NÍ? A POKUD ANO, O JAKÉ OBORY BUDETE
PRÁVĚ DOUBRAVČICE?
MÍT ZÁJEM?
Doubravčice, to je výsledek více jak rok starého
Je to možná náhoda, ale několik našich pracovstrategického rozhodnutí vedení rodinné firmy.
níků, kteří budou v Doubravčicích aktivní jsou
Chtěli jsme vybudovat v blízkém okolí Prahy naše
z blízkého okolí Doubravčic. S těmi tedy náš proprovozní zázemí, kterému pracovně říkáme logisvoz zahájíme. S postupem času bychom chtěli urticko-montážní centrum. Realitní
čitě oslovit i místní obyvatekanceláři jsme zadali parametry JSME RYZE RODINNÁ FIRMA SE le, aby bylo vše maximálně
na tuto nemovitost. Bohužel ak- 170 VLASTNÍMI ZAMĚSTNANCI flexibilní. Práci zde najdou
tuálně je nemovitostní trh dosti A CCA 80 SPOLUPRACUJÍCÍMI
zájemci o montáže oken
zmražen. Naštěstí se podařilo
ŽIVNOSTNÍKY NA MONTÁŽÍCH a dveří, zedníci. Potřeba
bude také servisních praoslovit pana starostu, který měl
námi požadovaný pozemek na svém katastru. Pocovníků, řidičů a manipulantů. Uvidíme…
zemek je součástí bývalého areálu zemědělského
PŘEMÝŠLELI JSTE I NAD VZORKOVNOU? KVAdružstva a nám takováto parcela k našemu podniLITNÍ ČESKÁ OKNA OCENÍ I MNOZÍ MÍSTNÍ
katelskému záměru vyhovuje.
STAVAŘI A MNOHO Z TĚCH CO MAJÍ POSTAVECO VŠE STĚHUJETE DO DOUBRAVČIC? JEN
SKLADY ANEBO I VÝROBNU?
Jak už jsem uvedl, jedná se o logisticko-montážní centrum. Tedy skladové prostory a zázemí
pro dispečink montáží a montážníky samotné.
Máme v Praze a okolí za naši pětadvacetiletou
historii poměrně slušně vybudovaný trh, který
chceme podpořit flexibilním provozem. Budou
sem tedy z výroby zaváženy naše produkty,
které budou jednotlivé montážní skupiny vozit
na stavby a provádět jejich montáž a případně
zednická začištění. Montujeme okna a dveře
z plastu, dřeva a hliníku. Zázemí zde chceme
vytvořit také pro montáž velkých fasádních stěn
a podobných složitých výrobků, které si současná moderní architektura vyžaduje.
KOLIK BUDETE MÍT V DOUBRAVČICÍCH ZAMĚSTNANCŮ? A PLÁNUJETE PŘIJÍMAT I MÍST-
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NO V LÉTĚ OCENÍ STÍNÍCÍ TECHNIKU, KTEROU
SI BUDOU MOCI PROHLÉDNOUT A OSAHAT.
Původní záměr byl, aby u našeho provozního
centra byl i showroom s pracovníky obchodu
a techniky. Všimli jsme si, že tato jihovýchodní
část pražského okolí je velmi aktivní ve výstavbě
rodinných domků. Konec konců i do Doubravčic
jsme již naše okna montovali. Se showroomem
ještě počkáme, spíše ho vybudujeme přímo
v Praze, další velký je v nedalekém Benešově.
JAKÉ DRUHY OKEN NABÍZÍTE? VYROBÍTE
I ATYPY NA ZAKÁZKU?
Jsme ryze rodinná firma se 170 vlastními zaměstnanci a cca 80 spolupracujícími živnostníky na montážích. Ve vlastních výrobních halách
v Kaplici v jižních Čechách vyrábíme plastová,
hliníková, dřevěná, plastohliníková a dřevohliníková okna a dveře. Specializujeme se také na

Rodinná firma
OKNOTHERM
je doma v jihočeské Kaplici
výrobu velkých posuvných portálů, fasádních
systémů a lehkých obvodových plášťů. Naše výrobky vyrábíme pouze na zakázku. Naši technici
z obchodního úseku každé okno zaměří a následně předávají do výroby. Montáže a zednické
zapravení je také samozřejmě v naší režii. Vše
od jedné firmy, od jednoho výrobce.
OKNA OD OKNOTHERMU JSOU JIŽ POJEM
A ZNÁ JE TÉMĚŘ KAŽDÝ, ALE CO STÍNÍCÍ
TECHNIKA? NABÍZÍTE NĚJAKÉ NOVINKY?
Stínící technika je velmi populární. Přispívá k tomu
také současná architektura a také raketový vývoj
těchto výrobků. Proto jsme u nás zavedli speciální
divizi pouze na stínící techniku. V tomto týmu jsou
odborníci, kteří dovedou zákazníkovi nebo projektantovi odborně poradit a navrhnout vhodná řešení pro rolety, venkovní žaluzie, markýzy, apod. Na
tyto a podobné projekty chceme mít v Doubravčicích specializovaný montážní tým.
POKUD BYDLÍM V MÍSTĚ A PRO OKNA, NEBO
STÍNÍCÍ TECHNIKU SI PŘIJEDU PŘÍMO DO VÝROBNY, MOHU SE DOČKAT AKČNĚJŠÍ CENY?
Po celou dobu naší existence se snažíme zákaz-

MNOHO STAVITELŮ ZVAŽUJE LEVNÁ POLSKÁ
OKNA, ABY ALESPOŇ TROCHU UŠETŘILI, MYSLÍTE SI, ŽE JE TO DOBRÝ NÁPAD?
Na to už jsem odpověděl výše. Polská okna jsou
synonymem levného a nekvalitního. Myslím, že
to dříve skutečně platilo, ale i Poláci se zkvalitňují a jejich produkce už tak levná a „výhodná“
není. Polsko se stalo evropskou velmocí ve výrobě oken, ale v exportu významně pokulhává
aspekt služeb, které jsou s okny nutně spojeny.
Prodávají svoje výrobky různým prodejcům, kteří se snaží vydělat na levném nákupu a dražším
prodeji. Služby v podobě servisu, seřízení, apod.
již pro ně většinou nebývají téma. Na co takový
produkt potom je? Když si koupíte pračku, která
se vám rozbije, tak ji také nechcete hned vyhodit
a nahradit, ale hledáte odborný servis. U nás je
toto pod jednou střechou.
A JEŠTĚ OTÁZKA NA ZÁVĚR, BUDETE SE ZAPOJOVAT DO DOUBRAVČICKÝCH AKTIVIT?
Doma jsme v jihočeské Kaplici a tam jsme, myslím, velmi aktivní, co se týče podpory obce, okresu i kraje. Chceme se v Doubravčicích cítit jako
doma, takže určitě budeme dobrými sousedy.
DĚKUJI ZA ROZHOVOR A AŤ VÁM TO V DOUBRAVČICÍCH JEN KLAPE
-MHM-

Pokud byste se chtěli dozvědět více, nebo
měli zájem o produkty Oknothermu, můžete
kontaktovat rodinnou českou firmu Oknotherm na: www.oknotherm.cz

Výkonný
ředitel firmy
Jiří Stříbrný

Montáž velkoformátových oken

Z ČINNOSTI SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

HERNIČKA

MŠ DOUBRAVKA

MILÍ OBYVATELÉ DOUBRAVČIC A PŘÁTELÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY DOUBRAVKY,
NESTAČÍME SE DIVIT JAK ČAS RYCHLE UTÍKÁ. NENÍ TO TAK DÁVNO, KDY JSME
SE S DĚTMI TĚŠILI NA ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU V DOUBRAVČICÍCH
A NA DÁREČKY OD JEŽÍŠKA A UŽ JE TO DÁVNO ZA NÁMI A NÁM ŤUKÁ NA DVEŘE JARO. NEBUDEME SE TENTOKRÁT MOC ROZEPISOVAT O ČASECH MINULÝCH,
TAM NECHÁME ZA NÁS PROMLUVIT FOTOGRAFIE Z BESÍDEK.
Společné rozbalování
dárečků

Vánoční
besídka
zelené třídy
Rodičům našich dětí děkujeme za bohatou nadílku pod školkovým stromkem, všem přejeme
v novém roce hlavně zdraví a pohodu.
V tomto čase spíše hledíme do budoucnosti, která nám přinese novou třídu. Kdo chodíte
okolo školky, jistě jste si všimli, jak stavba roste.
Pomalu to opravdu začíná vypadat jako třída.
Děti by měly do třídy nastoupit od září 2018.
Nová třída bude mít barvu medovou a nás
čeká shánění dalších pilných posil našeho školkového týmu.
HLEDÁME:
✔ dvě vystudované spolehlivé a kreativní učitelky na plný úvazek
✔ paní kuchařku na plný úvazek
✔ paní na každodenní večerní úklid (pravděpodobně 3 hodiny od 15:30 do 18:30)

Pro ty, kteří mají o nabízené pozice zájem pište a posílejte životopisy na e-mail: ms@
doubravcice.cz, pro informace volejte na telefon: 776 327 553.
Pokud byste věděli o někom šikovném, kdo
by o práci ve školce měl zájem, šiřte informace,
předávejte kontakty.
Předem děkujeme všem, kteří nám v hledání
nových „pilných včeliček“ aktivně pomohou.
Všem čtenářům přejeme slunečné a veselé
jaro.
-Kolektiv MŠVánoční besídka

PRO NEJMENŠÍ
JIŽ OD ZÁŘÍ JE PRO VÁS
A VAŠE NEJMENŠÍ,
VŽDY V ÚTERÝ OD
10 DO 12 HODIN
NA ADRESE
SLUNEČNÁ 72
OTEVŘENA NAŠE
HERNIČKA

Srdečně zveme všechny maminky s dětmi 0-6
let, které si chtějí něco vyrobit, pohrát si, či jen
popovídat. Do programu se může svým nápadem zapojit úplně každý.
Poslední kvartál minulého roku jsme si pěkně
„zatvořili“ pomocí korkových špuntů, z nepotřebných ponožek vyrobili kamaráda Lichožrouta,
příjemně oslavili narozeniny i adventní čas. Zajímavou akcí byla i prezentace ekologických výrobků z oblasti péče o domácnost.
Těšíme se na Vás Kristýna a Eliška

SMLUVNÍ
PŘEPRAVA
OSOB 1 - 7
Michal Rottenborn
Doubravčice
Slunečná 135
michal.rottenborn@centrum.cz

TEL. 603 895 828
www.autopro7.cz

VODA - PLYN
- TOPENÍ KANALIZACE
• STROJNÍ ČIŠTĚNÍ
KANALIZACE
• SVÁŘENÍ
PLAMENEM

Mikulášská bojovka

I malá trocha
sněhu potěší

Pavel Kouřimský
Doubravčice
K Jízdárně 289

tel. 608 713 164
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DOKOLEČKA

CENTRUM PRO RODINU
MILÍ DOUBRAVČIČTÍ,
I V NOVÉM ROCE VÁM PŘINÁŠÍME ZPRÁVIČKY A NOVINKY ZE SPOLKU
DOKOLEČKA A DĚKUJEME ZA PODPORU NAŠICH PROJEKTŮ.

KROUŽKY

 MALÝ CHOVATEL - každou středu 14 14.45 hod v prostorách herničky (Slunečná
72) od 14. 2., pro děti od 6 let, vede Zuzka
Pačesová, cena za pololetí 600,- Kč.
 VÝTVARNÉ TVOŘENÍ - každý čtvrtek od 14.30
do 16.30 hod v komunitní škole, vede Markéta
Holá a Eva Čečetková, cena za jednu lekci 60,- Kč
 ODPOLEDNÍ VOLNOČASOVÝ KLUB v rámci komunitní školy, každý všední den od
13 do 16.30 hod, určeno všem, kteří se doma
nudí (děti od 5 do 12 let) - v prostorách školy
Dokolečka
 KERAMIKA v MŠ Ledňáček 1x za 14 dnů
ve čtvrtek
 HERNA PRO RODIČE S DĚTMI
pravidelně každé úterý od 10 do 12 hod v no-

Při práci
na projektu
OHEŇ žáčci zkusili
postavit
sopku
z vlastních
těl

vých prostorách v ulici Slunečná 72. Vede Eliška Pokorná a Kristýna Holubová (Žákovcová).
- sháníme spodní skříňku pod dřez, nemáte
někdo k darování nebo za symbolickou cenu?

AKCE

 3. 3. MAŠKARNÍ BÁL v kulturním sále
 DĚTSKÝ DEN - pravděpodobně poslední
květnový víkend na fotbalovém hřišti
 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
pro velký úspěch opět připravujeme výtvarný tábor i tábor s angličtinou, doporučujeme si včas
zajistit místa, rezervační systém bude spuštěn
1. 3. 2018 na webu: dokolecka.cz.
• TÁBOR S ANGLIČTINOU - 9.-13 .7. ve spolupráci s jazykovou školou Carpinus (rodilý
mluvčí)
• TÁBOR MALÝ CHOVATEL - 30. 7.-3. 8.

Výlet do GASK v Kutné Hoře

• VÝTVARNÝ TÁBOR s tématem VESMÍR
otevřeme v termínu 11.-17. 8.
O všech akcích vás informujeme i na webu
obce Doubravčice.

ZPRÁVY Z KOMUNITNÍ ŠKOLY:

Zveme všechny zájemce k prohlídce prostor,
osobnímu setkání, konzultaci přístupu ke vzdělávání i náhledu do výuky. Návštěvy jsou individuální, termín je potřeba si domluvit alespoň týden před plánovanou návštěvou.
Předpokládáme, že pro školní rok
2018/19 nabídneme cca 5 volných
míst.

Při výběru dětí posuzujeme zejména:
 ročník, do kterého nastupují (přijímáme děti
od 1. do 5. třídy),
 „genderovou“ vyváženost (vyrovnaný počet
chlapců a dívek)
 přístup rodičů ke vzdělávání dětí.
Přihlášky nových zájemců o členství v Klubu komunitního vzdělávání přijímáme do 30. 4. 2018.
Vzory přihlášek je možné si stáhnout na www.
komunitniskola.dokolecka.cz v sekci dokumenty nebo získat při osobní návštěvě či přes
email. Důležité je, aby dítě absolvovalo zápis
na jakoukoliv základní školu zapsanou v rejstříku školství. Z hlediska nutných příloh dále
doporučujeme brzké objednání do pedagogicko-psychologické poradny.
Těšíme se na nové zájemce, kteří obohatí
naši komunitu!
Za tým Dokolečka Linda Pačesová
KONTAKT:
centrumprorodinu@dokolecka.cz
www.dokolecka.cz, tel.: 724 689 786

Mikulášská nadílka

Děti z komunitní školy Dokolečka společně pracují na projektu OHEŇ
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Dubový lístek

3. DÍL

nebo zlatý klas?

V dnešním pokračování našeho lehce poučného seriálu o historii Doubravčic
se zaměříme na výklad toponyma – místního názvu obce Doubravčic,
abychom definitivně odpověděli na zvídavé dotazy zdejších občanů
a vyvrátili teze i mimo sociální sítě u občanů, kteří v tom nemají jasno.
A proto si na toto v Čechách jedinečné místní jméno posvítíme. Také se
podíváme na komunální symboly obce a vysvětlíme, proč mají Doubravčice
ve znaku zlatý klas nebo dubový lístek. Nebude chybět nejstarší známý
rychtář a původní pečeť obce z 19. století v porovnání s pečetí Masojed.
Milí čtenáři, s chutí do toho...
VÝKLAD NÁZVU OBCE

Nejstarší písemná zmínka o Doubravčicích pochází z 25. srpna 1331, kdy se v pergamenové
listině vyskytuje latinský tvar „Dubraucicz“,
čili Dúbravčice. Mladší prameny přinášejí různě slyšené a zapsané tvary: „Dubrawczicz“
(1360), Dobrowicze“ (1454), „Daubrawczicze“ (1542, 1608, 1654, 1658), „na Daubrawcziczy“ (1564), „Daubrawicze“ (1658),
„Dauwrawcžyce“ (1667, 1671), „Daubravicz“
(1672), „Dobrawcžycze“ (1677), „Dobrawcžitz“ (1720, 1742), „Dobrawitz“ (1764–1767),
„Dobrawczitz“ (1792, 1812), „Daubrawcžitz“ (1777, 1841), „Daubrawčice“ (1847),
„Doubravčice“, „Doubrawčic“ (1850), nebo
„Doubrawčitz“ (1851–1852, 1888). Jde o ženský rod podstatného jména „ta“ Doubravčice,

Výřez pergamenu s tvarem názvu obce
z roku 1331 (SOA Třeboň)
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tj. ves lidí žijících v doubravce „dúbrawce“,
v malé doubravě čili malém dubovém lese. Teze
o spojitosti místního jména s osobním jménem
polské kněžny Doubravky v Kosmově kronice toponomastik Antonín Profous vyvrátil. Kněžna zemřela roku 977, zatímco Doubravčice vznikly až
v polovině 13. století. Naopak poukázal na okolní

analogie v názvech nedaleké obce Doubek, lesu
Dubina a lesní polohy „V dubinkách“, které
označují oblast s množstvím dubového porostu.

1331......... D U B R A U C I C Z
1360.......... D U B R A W C Z I C Z
1454......... D O B R O W I C Z E
1542.......... D A U B R A W C Z I C Z E
1658.......... D A U B R A W I C Z E
1667......... D A U W R A W C Ž Y C E
1672.......... D A U B R A V I C Z
1677.......... D O B R A W C Ž Y C Z E
1720.......... D O B R A W C Ž I T Z
1764......... D O B R A W I T Z
1777.......... D A U B R A W C Z I T Z
1792.......... D O B R A W C Z I T Z
1847.......... D A U B R A W Č I C E
1851.......... D O U B R A W C Ž I T Z

ZNAK A VLAJKA OBCE

Obec Doubravčice rozhodla v roce 2007 o pořízení nových komunálních symbolů – znaku
a vlajky obce. Vzhledem k blížícímu se 680. výročí od první písemné zmínky o Doubravčicích
oslovila obec v lednu 2011 heraldika Mgr. Jana
Tejkala z Ostravy-Heřmanic ohledně vytvoření
nových komunálních symbolů pro Doubravčice.

Znak obce
Doubravčice (Jan Tejkal)
Heraldik vytvořil 15 návrhů znaku a vlajky,
které se v intencích zásad heraldické tvorby inspirovaly doloženým obrazem historické pečeti
Doubravčic z 19. století – znázorňují figury obilných klasů, motivy z historie a geografie obce
s dominantním uplatněním tzv. mluvícího znamení vyjadřujícího název obce
– menší dubový les – znázorněný figurou dubu nebo dubového listu. Dále užil figury paroží jelena související s erbovním
znamením nejstaršího známého vlastníka obce, leníka
Hrozka z Hoholic, jemuž byly
Doubravčice za služby prokázané královně Elišce Lucemburské odkázány v manství.
Motiv cimbuřového, pilovitého
heroldského dělení štítu a užití figury palisádové hradby na
některých návrzích, zohledňují
zaniklá středověká sídla na
katastru obce – hrad Šember,
tvrz Dolánky a slovanské hradiště „Staré (Pusté) zámky“.
Jednou z posledních figur je
heroldský kříž, odkazující na
patrocinium (zasvěcení) nové
Výřez Homannovy mapy
z roku 1742 (Archiv Jan
Psota)
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DOUBRAVČICE V ZRCADLE DĚJIN

DOUBRAVČICE V ZRCADLE DĚJIN
Pět návrhů o nichž rozhodovali občané

hlasů. Zastupitelstvo obce 9. května 2011 s přihlédnutím k veřejné anketě jednohlasně vítězný
návrh schválilo.

doubravčické kapličky svatého Jiří, což je patron římskokatolické farnosti Hradešín, k níž
Doubravčice po staletí náležely.

Návrh schváleného znaku a vlajky heraldik předal s důvodovou zprávou Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který obci Doubravčice rozhodnutím
č. 24 ze dne 9. listopadu 2011 udělil znak a vlajku obce. Slavnostní akt se uskutečnil 25. listopadu 2011, kdy byl v budově Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR z rukou předsedkyně Poslanecké
sněmovny Miroslavy Němcové do rukou starosty
obce Doubravčice Jaroslava Prkno předán dekret
k novým komunálním symbolům obce.

Z navrhovaných 15 variant znaku a vlajky vybralo zastupitelstvo obce
Znak obce:
5 návrhů, které se staHERALDIK VYTVOŘIL 15 NÁVRHŮ
„Stříbrno-zeleně
polcený štít
ly předmětem veřejné
ZNAKU A VLAJKY, KTERÉ SE V
s cimbuřovou patou opačankety mezi občany. INTENCÍCH ZÁSAD HERALDICKÉ
ných barev. Nad ní vpravo
Hlasování probíhalo do
TVORBY INSPIROVALY DOLOŽENÝM vztyčený zelený dubový list,
24. dubna 2011 a zúOBRAZEM HISTORICKÉ PEČETI
vlevo zlatý obilný klas s listy“.
častnilo se ho 263
DOUBRAVČIC Z 19. STOLETÍ
obyvatel. Návrhy znaku
Vlajka obce:
byly prezentovány na 5. ročníku regionální kul„List tvoří dva svislé pruhy, bílo-zelený a zelenoturní akce Den Země na Klepci, ale i na osla-bílý, dělené v poměru 3 : 1. V horním žerďovém
vách 680. výročí obce. Občané v drtivé většině
poli vztyčený zelený dubový list, v horním vlajícím
zvolili návrh č. 15 „zelenobílé dělení s dubovým
poli žlutý obilný klas s listy. Poměr šířky k délce
listem a zlatým klasem“, jemuž dali celkem 219
listu je 2 : 3“.

24

KOMUNÁLNÍ PEČEŤ

Rychtářský úřad obce Doubravčice užíval v 1. polovině 19. století oválné obecní razítko s opisem
„OBEC DAUBRAWCZIC“ a symbolikou stojícího muže vypouštějícího ptáka (holubici) nad
políčkem osázeným pěti klasy obilí. Otisk tohoto
razítka byl použit doubravčickým rychtářem Václavem Karbulkou a masojedským rychtářem Janem Hanušem 27. září 1841 při potvrzování Indikační skizzi stabilního katastru obce Doubravčice
„Daubrawcžitz“ a místní části (kolonie) Masojed
„Masoged“. Pečeť s uvedeným opisem obec
užívala podle záznamů ještě roku 1902. Symbol
obilného „klasu“ na razítku, charakterizující zemědělské zaměření obce v minulosti, byl roku 2011
heraldikem Janem Tejkalem převzat a využit
v některých návrzích nového znaku obce.
Obec Masojedy ve 2. polovině 19. století užívala typově shodné oválné komunální razítko s opisem „OBEC MASOGED“ a symbolikou postavy
stojící uprostřed plamenů. Interpretace nemusí
být vzhledem k nedokonalosti otisku správná. Pomineme-li plameny, mohlo by jít rovněž o postavu
Panny Marie s Jezulátkem. Otisk tohoto razítka
byl použit místním starostou v Masojedech Františkem Kratochvílem na obecním spisu 2. října
1883, tedy v době, kdy Masojedy patřily jako místní část k Doubravčicím.
S komunální pečetí souviselo takzvané rychtářské právo. Byla jí dřevěná kůží ovázaná nebo
pobitá hůlka, kterou můžeme považovat za atribut
rychtářovy moci, silné autority a měla svou důležitost. Pokud rychtář tuto hůlku uchopil, nesměl
jeho projev nikdo přerušovat. Jestliže hůlkou udeřil konšela (zastupitele) nebo poddaného (obyva-

Starosta obce Jaroslav Prkno a předsedkyně
Poslanecké sněmovny ČR Miroslava Němcová při slavnostním aktu předání dekretu ke
komunálním symbolům obce Doubravčice
tele), ztratil dotyčný u ostatních čest. Rychta (obecní úřad) se stěhovala z chalupy do chalupy podle
toho, kterého z místních obyvatel vrchnost jmenovala rychtářem. Nejstarší známý rychtář se jmenoval Jiřík Petr a připomíná se v Doubravčicích
roku 1675. V Masojedech se poprvé rychtář uvádí
roku 1696 a jmenoval se Jan Hospoda. Posledními známými rychtáři spojených obcí Doubravčic a Masojed byli roku 1848 Václav Karbulka
z Doubravčic čp. 11 a Jan Hanuš z Masojed.
Tehdy došlo ke zrušení partimoniální správy nad
obcemi, vzniku samostatných katastrálních obcí
a roku 1850 došlo k volbě prvního starosty spojené obce Doubravčic a Masojed, jímž se stal původní rychtář Václav Karbulka. -Autor Jan Psota-

 Otisk razítka obce
Doubravčice ze
2. poloviny
19. století
(SOkA
Kolín)

Otisk razítka obce Masojedy ze
2. poloviny
19. století
(SOkA
Kolín)
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BYLINKY KOLEM NÁS

BYLINKY KOLEM NÁS
Dr. František Dudek, zakladatel rodinné firmy vyrábějící tradiční bylinnou kosmetiku pod chráněnou značkou Dr. DUDEK, celý život schraňoval a doplňoval informace o bylinách a jejich
léčivých vlastnostech. Jeho dcera Františka Tlustá, která v rodinné tradici pokračuje, poskytla
do III. dílu seriálu o bylinkách další střípek z rodinného pokladu a to článek o řepíku lékařském.

ŘEPÍK
NENÁPADNÝ BYLINNÝ POMOCNÍK

ZKUSILI JSTE SE NA PROCHÁZCE ZASTAVIT NA LOUCE
A JEN SE ROZHLÍŽET? UVIDÍTE SPOUSTU - NA PRVNÍ
POHLED - OBYČEJNÝCH ROSTLIN. MNOHÉ Z NICH JSOU
LÉČIVKY, PŘEDSTAVUJEME JEDNU Z MÉNĚ NÁPADNÝCH

věděly staré bylinářky, a proto přiliš neusilovaly o jeho přesazování do domácích zahrádek
Mimořádné účinky řepíku (Agrimonia eupaa raději si pro něj chodily i na vzdálená, přirotoria L.) na nemocná játra byly oceňovány již
zená stanoviště.
v antickém starověku a projevem úcty k hlavnímu druhu této nenápadné léčivky je vznešený
SBĚR A ÚPRAVA
přídomek „eupatoria“ v jeho latinském názvu.
Řepík sice připomíná malou diviznu a je rovněž
Prý byl takto označen na počest maloasijskéna dotek plstnatý, ale na rozdíl od této byliny ho
ho krále a znalce protijedů Mithridata VI.
Eupatóra asi sto let po Kristu.
Tato bylina
se dostala na
POPIS A VÝSKYT
přední místo
V našich krajích je tento druh řepíku,
v arzenálu rerozšířený v celé Evropě i západní Asii,
ceptur lidového
označován jako lékařský. Jeho český
léčitelství
botanický název se neváže k řepě ani
k hřebíku, má totiž staroslovanský původ a označuje mimořádnou schopnost
semen přichycovat se srsti zvířat i oděvů lidí podobně jako u lopuchu. Proto
ve starých herbářích najdete lopuch pod
názvem řepík a ten zase pod označením řepíček. Tento název dosud přetrvává jako lidový, zatímco botanici pod ním
znají již zcela jinou rostlinu, která nemá
lečebné účinky. Z celkově deseti známých
a rovněž léčivých druhů řepíku u nás ještě
na jihu roste teplomilný řepík vonný. Jeho
účinky jsou obdobné, odlišuje se pouze
výrazným terpentýnovým pachem listů.

Z HISTORIE

Běžnější řepík lékařský se vyskytuje převážně na suchých a slunných místech
s vápencovým a sprašovým podkladem,
na jižních křovinatých stráních, sušších
loukách a pastvinách od nížin do podhůří. Vůči stanovišti je dosti vybíravý,
a proto není snadné jeho přesazování
a umělé pěstování. Pokud se to podaří,
pak dosahuje v polních kulturách výšky
až jeden metr a sklízí se mechanizací. Poskytuje však drogu horší jakosti. To dobře
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Běžnější řepík lékařský
se vyskytuje
převážně na
suchých
a slunných
místech

obvykle ve vysoké trávě letních luk
snadno přehlédnete. Kvetoucí nať
je možno trhat v období od června
do srpna a sušit zavěšenou v kyticích nebo volně rozprostřenou ve
stínu za teploty do 40 °C. V čajovém
nálevu má osvěžující nahořklou chuť
a zlatou až načervenalou barvu.

ÚČINNÉ LÁTKY A
JEJICH VYUŽITÍ

i při kožních zánětech a ekzémech. Čajový
nálev je nejen velice osvěžující, zejména
studený za letních veder, ale dokáže podpůrně regulovat činnost střev a žlučníku. Proto
se tato bylina dostala na přední místo v arzenálu receptur lidového léčitelství a zůstala
součástí některých hromadně vyráběných
léčivých čajů a ústních přípravků.

ŘEPÍK PŘIPOMÍNÁ MALOU UPLATNĚNÍ V PŘÍRODNÍ KOSMETICE
DIVIZNU A JE ROVNĚŽ NA
Řepík se široce uplatňuje i v kosmetice jako
DOTEK PLSTNATÝ, ALE NA
hojivých a protiROZDÍL OD TÉTO BYLINY HO součást
zánětlivých mastí a pleVE VYSOKÉ TRÁVĚ LETNÍCH ťových vod. (Z uvedepřípravků je možLUK SNADNO PŘEHLÉDNETE. ných
no doporučit tradiční

Obsahuje nejen třísloviny se svíravými a
stahujícími účinky, ale
rovněž hořčiny, flavonová
barviva, silice, kyselinu
křemičitou a fytoncidní
látky, schopné potlačovat
některé kmeny mykobakterií. Z toho vyplývá
příznivé působení čajové drogy na nemoci
jater a žlučových cest, na poruchy trávení
a látkové výměny. Hojivé, stahující, protizánětlivé a dezinfekční účinky se dobře uplatňují též zevně k výplachům při silné rýmě, při
zánětech mandlí a dutiny úst i proti plísním.
Řepíkové obklady a koupele lze doporučit

řepíkovou mast na podrážděnou pleť, jizvy,
křečové žíly a záněty a regenerační bylinnou
mast na pleť s projevy lupénky).
Dr. František Dudek, CSc., autor kreseb – Ak.
soch. Světla Dudková, foto: archiv F. Dudka
Děkuji Františce Tlusté za vstřícnost a poskytnuté materiály.
-red-
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ŽIJÍ V NAŠEM OKOLÍ
Inspirací k tomuto článku byla fotografie brouka od čtenáře v č. 36. V čísle 37 paní Hromádková brouka určila jako zlatohlávka zlatého. V lese u Šembery jsem si s dětmi tohoto
zajímavě kovově lesklého brouka již několikrát prohlížela a velmi nás zaujal - poprosila jsem
proto pana Anderleho z Přírodovědecké fakulty UK o možnost zveřejnit výtah z článku o
zlatohlávcích. POKUD MÁTE TIPY NA FLORU A FAUNU, KTERÝM BYCHOM SE MĚLI V PŘÍŠTÍM ČÍSLE VĚNOVAT, ZAŠLETE JE PROSÍM NA E-MAIL: doubravcice.zpravodaj@gmail.com

LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY

KDYBY SE POŘÁDALA SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ HMYZ, ZLATOHLÁVKOVITÍ BROUCI
BY PATŘILI MEZI HORKÉ FAVORITY. NEJVÍCE
JICH ŽIJE V TROPECH, ALE 9 DRUHŮ MŮŽETE
POTKAT I V NAŠÍ PŘÍRODĚ.
Zlatohlávkovití
(CetoVykrojení kroniinae) jsou bezesporu
vek umožnuje
jednou z nejkrásnějších
let bez jejich
a nejpůsobivějších skupin
rozevření
brouků. Je to díky jejich barevné a tvarové rozmanitosti
i díky velikosti, která může u afrických goliášů (rod Goliathus)
dosahovat více než 10 centimetrů. V České republice
se vyskytuje 9 druhů. Základním
rozeznávacím znakem je především
postranní vykrojení krovek, které umožnuje vysunutí druhého páru křídel – a tedy
i let – bez roztažení krovek.

Larvy se živí rozkládajícím se rostlinným
materiálem. Larva se během svého vývoje dvakrát svlékne, aby mohla narůst do
větších rozměrů. Ke konci třetího, posledního larválního stadia přestane přijímat potravu a z okolního materiálu
si postaví kokon,
V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ SE
který slepí za
ZE ŽIVOTA BROUKA
ZLATOHLÁVEK ZAVRTÁVÁ DO ZEMĚ pomoci výměšků
Zlatohlávci jsou výborní
střeva a slinných žláz. Uvnitř kokonu se larva proletci s denní aktivitou. Za potravou vyrážejí přemění v kuklu. Samičky po spáření opět nakladou
devším při vyšších teplotách a za slunečného povajíčka do substrátu, v němž se vyvíjejí jejich larčasí. Mají ale velmi redukovaná kusadla, a proto
vy. Vývoj může trvat jeden až tři roky.
se živí tekutou nebo velmi měkkou potravou. Běžně je tak můžete spatřit pojídat přezrálé ovoce,
JAKÝ DRUH ZLATOHLÁVKA MŮŽETE
nektar z květů i květy samotné či mízu ze stromů.
NEJPRAVDĚPODOBNĚJI POTKAT?
Procházejí také složitým vývojem s proměnou doNejhojnější je zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata).
konalou. Z nakladených vajíček se vylíhnou larvy
Dorůstá velikosti 14 až 23 mm. Druhý nejobvyknazývané ponravy. Jejich tělo je měkké, bíle až
lejší je zlatohlávek hladký (Potosia cuprea). Tennažloutle zbarvené, stočené do tvaru písmene C.
to druh může být lehce větší než zlatohlávek
zlatý, dosahuje délky 16 až 26 mm.
Pokud si tedy chce být člověk zcela jistý, na
Larvy zlatohlávků poznáte
jakého zlatohlávkovitého brouka u nás v ČR naod jiných skupin brouků díky
razil, je vhodné ho vzít do ruky a prohlédnout
jejich pohybu? Plazí se totiž
si ho i zespodu. Důležité znaky jsou zabarvení,
a tvar výběžku mezi druhým párem kyčlí.
po zádech, nohama nahoru,
Zdroj: www.prirodovedci.cz, Mgr. Dominik Vona vlnivým pohybem se podráček, katedra zoologie PřF UK, Wikipedie, foto:
sunují po podkladu.
I. Chrumps, Fritz Geller-Grimm a Wilder Kaiser

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

CO NABÍZÍME?

CENÍK ČB INZERCE: 1/1 A5 - 720,-Kč , 1/2 A5 - 360,-Kč, 1/4 A5 - 180,-Kč ; vč. DPH
CENÍK BAREVNÉ INZERCE: 1/1 A5 - 1440,-Kč, 1/2 A5 - 720,-Kč, 1/4 A5 - 360,-Kč; vč. DPH
Upozornění pro inzerenty: Od vydání OZ č. 25 je každý inzerát nezaslaný v tiskové předloze zpoplatněn paušální částkou 100,- Kč za zpracování. Případně lze domluvit další grafické práce za zvýhodněných podmínek.
Tyto ceny jsou platné od 15.6.2012.
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kém
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tel.: 775 389 748

HLEDÁME PODNÁJEM V
DOUBRAVČICÍCH ČI BLÍZKÉM
OKOLÍ - já+3 děti, cca 8000 na nájem.
Jsme otevřeni i spolubydlení...
Tel: 605415434, Studecká,
mail: dita.studecka@seznam.cz

HRY NA PS4, XBOX A PC

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

Vyměním, nebo levně koupím
staré hry na počítač,
nebo konzole PS4 a XBox, e-m
ail: doubravcice.
zpravodaj@gmail.com

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO
RODIČE (S DĚTMI) I PRO VĚČNÉ
ZAČÁTEČNÍKY!!!

VÍTÁNI JSOU VŠICHNI, KDO SE CHTĚJÍ OSMĚLIT
V ANGLICKE KONVERZACI A ROZMLUVIT SE
Lektor Julian Stefan většinu života strávil na Novém Zélandu a po návratu do Čech si udělal CPE (Certificate of
Proficiency in English).
Přijďte si konverzaci vyzkoušet, prvni hodina je zdarma.
Soukromé hodiny jsou možné dle dohody.
Cena za jednu lekci: 80/osoba (min. 3 dospělí)
Den: záleží na dohode, Místo: Slunečná 72, Doubravčice

Kontakt: Julian a Martina tel. 728 509 460

SAZENICE SEMENÁČKY

ze
Sháním místní rostliny - přebytky
skal
y,
bylin
,
keře
té
dova
Neje
ad.
zahr
ji
budu
ně,
pro
si
du
ničky atd. Doje
přírodní zahradu. Kontaktní tel.: 775
389 748.

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

WWW.MS-LEDNACEK.CZ, TEL.: 720 332 030
✔ Dovoz vody
✔ Odvoz odpadních vod

DOUBRAVČICE NABÍZÍ:

(jímky / fekál)

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
POHLEDNICE OBCE - 5,- Kč / 4
druhy pohlednic včetně reprintu
z 20. let min. stol.

✔ Čištění čerpacích
(odpadních) jímek
✔ Tlakové čištění
kanalizace recyklačním
vozem Kaiser

Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, zašlete své podklady na
doubravcice.zpravodaj@gmail.com, popř. je odevzdejte na OÚ nebo do Potravin.
Vychází 3x ročně, vydavá obec Doubravčice, www.doubravcice.cz. Ev. č. MK ČR E 18702, IČ 00235369.
Náklad 600 ks, zdarma. Kontakt: doubravcice.zpravodaj@gmail.com. Výdejní místa: OÚ Doubravčice,
Hospoda, restaurace Čabuzi, Cukrárna U Bártů, Potraviny. Tisk Amos typografické studio spol. s.r.o.. Editor,
grafická úprava a foto titul: Markéta Holá Mišková, korektury Miloš Lešikar, Alena Kocábková. Redakční
zkratky: Kristýna Holubová dříve Žákovcová -KH-, Markéta Holá Mišková -MHM-. Příští OZ č. 39 vyjde 1.7.
2018 - uzávěrka 15. 6. 2018 (OZ pro období červenec - říjen)
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 rodinnou atmosféru
 všestranný rozvoj dětí, podporu
jejich dovedností a vedení k samostatnosti a spolupráci s ostatními
 zkušenosti v oboru a prověřené
spolupracovníky a lektory
 zajímavé kurzy a jednorázové
aktivity
 zdravou a chutnou stravu
 nedávno zrekonstruované prostory, zcela nově vybavené
 zdravé prostředí
 dětské hřiště, pohyb
 provoz celodenní (6:30-17:00 h),
celoroční, prázdninový
 možnost hodinového hlídání
nepřihlášených dětí se zapojením
do běžného programu

Tomáš Rychta - Štíhlice

tel.: 604 414 916

VÝCHOVA A VÝCVIK PSA

BRETTSCHNEIDEROVÁ ANNA (DOUBRAVČICE A OKOLÍ)

>

Nabízím:
• KURZY POSLUŠNOSTI A SOCIALIZACE PSA •
• PORADÍM S ŘEŠENÍM NEPŘÍJEMNÉHO CHOVÁNÍ PSA •
• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP •

www.vycvik-psa-brettan.cz

e-mail: brettan@seznam.cz, tel.604 308 059

