MEGA AKCE na www.mimibazar.cz/sroubek - trička Prince Oliver krátký i dlouhý
rukáv, velikost 74-140. Internetový obchůdek U Raráška nabízí dále kojenecké oblečení
a potřeby, hračky a dřevěné dekorace. Osobní odběr po tel. domluvě v Doubravčicích.

Netradiční dárky pro radost najdete na www.obchodveselymzbozim.cz. Osobní odběr po
tel. domluvě.

Vyměním, převezmu či koupím starší pohlednice obce Doubravčice a okolí. Zájem mám
i o jakékoliv jiné pohledice všech žánrů do 70-tých let. Za nabídky předem děkuji.
!!! PLATÍ STÁLE !!!
Kontakt: tel. 603 189732 - pí Kvasničková, e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com

Mám zájem koupit stavební parcelu nebo pozemek pro výstavbu RD v obci
Doubravčice. Za nabídky děkuji.
Kontakt : email - pskoupil@hotmail.com nebo tel. číslo: 724 625 232

Za odvoz přenechám vchodové dveře bez zárubní, z poloviny prosklené (sklo - čirá
kůra s mřížkou). Barva kaštan, smrkový masiv, rozměr 94 x 206 cm.
Kontakt: tel. 603 189732 - pí Kvasničková

•

•

•

•

•
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Nabízím služby v oblasti financí, osobně v místě vašeho bydliště. Doporučím nejlepší varianty: rizikové životní pojištění, stavební spoření, úvěry ze st. spoření, penzijní pojištění atd.
Kontakt: tel. 777 880057 - sl. Daniela Kvasničková, e-mail: dkvasnickova@seznam.cz

•

příští číslo vyjde 1. 7. 2009 (pro období červenec - říjen)

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 250 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. 6. 2009.
email: alena.kvasnickova.@gmail.com
popř. je odevzdejde do kanceláře OÚ

Hledám paní na úklid domu v Doubravčicích. 1x týdně cca 3 - 4 hodiny.
Kontakt: tel. 724 463173 - pí Rubešová

•

Inzerce (soukromá i firemní) je stále pro občany zdarma, max. velikost inzerátu 6 x 6,5 cm, jiný
formát dle dohody. 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 č.p. 94 (kancelář)

INZERCE

1

L. A. Seneca, římský filozof, básník, prozaik a politik
(4 př.n.l. - 65 n.l.)

Motto: Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, nedbají
přítomnosti a bojí se budoucnosti.

- čer
březen číslo 11
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OBECNÍ ZPRAVODAJ

Třídění odpadu:
Oproti loňskému roku jsme dokázali vytřídit více než dvojnásobné množství odpadu
2

Objížďka nákladní dopravy do září 2009
Z rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, je povolena od září 2008 úplná uzavírka silnice I/2 v Zásmukách a stanoveno vedení objízdných tras. Důvodem je stavba
“Silnice I/2 průtah Zásmuky - 2. stavba”. Jedná se o první etapu rekonstrukce silnice přes
Zásmuky, která měla být dokončena do konce roku 2008.
Rekostrukce je rozdělena do více etap, přičemž celá výstavba by měla být ukončena
asi za rok - v září 2009. Obousměrná nákladní doprava (vozidla nad 7,5 t) s účinností
od 8. 9. 2008 je proto odkloněna po trase Mukařov - Doubravčice - Tismice a dále.
Přes nesouhlas obcí bylo KÚ konstatováno, že oprava silnice v Zásmukách je veřejným
zájmem a není jiná varianta řešení objízdné trasy. Např. přes Kostelec n. Č. l. být vedena
nemůže, z důvodu nedostatečné nosnosti mostků.
Odvolání obcí Doubravčice a Štíhlice proti rozhodnutí KÚ Ministerstvo dopravy zamítlo.

Pokud obec přistoupí na úhradu části nákladů na přístavbu, bude vyžadovat, aby se
oba rodiče dětí zapsaných do první třídy přihlásili v Doubravčicích k trvalému pobytu,
případně uhradili cca 64 tis. Kč do rozpočtu obce, jako předpokládaný podíl nákladů na
1 dítě.
V opačném případě nebude možné děti přihlášené do 1. třídy ZŠ Mukařov v září umístit.
Přítomní starostové (Louňovice, Doubravčice, Štíhlice, Tehovec, Svojetice, Babice,
Doubek) navrhují vytvoření svazku obcí, který by školu spravoval a financoval.

ZŠ Mukařov:
Dne 3. 2. 2008 se konala schůzka ředitelky ZŠ Mukařov se starosty okolních obcí. Byli
jsme seznámeni se skutečností, že do prvních tříd (září 2009) byl zapsán téměř dvojnásobný počet dětí, než je škola schopna umístit.
To si vyžádá stavební úpravy školy s rozpočtem cca 4 mil. Kč. Od obcí, jejichž děti se do
první třídy zapsaly, se vyžaduje finanční spoluúčast, jinak nebude možné děti přijmout.

Z Parlamentu ČR:
Bylo zrušeno osvobození novostaveb od daně z nemovitosti.
Osvobození se tak naposledy poskytne v roce 2009. Naproti tomu byla do novely zákona
o dani z nemovitosti vsunuta výjimka pro zemědělské pozemky a zahrady, na které se
neuplatní místní koeficient daně z nemovitosti.
Jelikož daň z těchto pozemků tvoří až 70% příjmu obce z daně z nemovitosti, povede tato
změna v zákoně ke zkrácení rozpočtu obce na straně příjmů o několik stovek tisíc Kč,
které byly plánovány k využití rozvoje obce.

BLESKOVÉ ZPRÁVY
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TANEČNÍ PŘÍPRAVKA I.
16.30 - 17.15
TANEČNÍ PŘÍPRAVKA II. 17.15 - 18.00
TANEČNÍ PŘÍPRAVKA III. 18.00 - 19.00
CVIČENÍ ŽENY
20.00 - 21.00
KERAMIKA pro dospělé
19.00 - 22.00
POZOR: pouze první středu v měsíci jiný termín pouze po dohodě s M. Pačesovou
KERAMICKÝ KROUŽEK 16.00 - 18.00 od 3 let
MALÝ PATLA
16.30 - 17.30 od 2 let
JÓGA PRO DĚTI
18.00 - 19.00 od 6 let
JÓGA PRO DOSPĚLÉ 19.30 - 21.00

ODPOLEDNE

10,- Kč
20,30,600,-/pololetí
750,-/pololetí
30,50,20,30,-
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kontakt: dokolečka@doubravcice.cz
www.dokolecka.cz
tel. 724 689 786

Také bychom touto cestou chtěli oslovit ty, kteří by se chtěli aktivně zapojit (služba v
herničkách pro nejmenší bez hlídání dětí...jedná se o otevření, uklizení, uzavření herny).
Pokud byste měli vlastní nápad, tak neváhejte a obraťte se na nás, s realizací rádi
pomůžeme.

OVINKY
MALÝ PATLA......odpolední program pro všechny od 2 let.....s tetou Irenou si
vyrobíte spoustu krásných obrázečků a věciček.....ti menší s asistencí rodičů, ale
možno i bez nich.....kroužek probíhá v prostorách RC Dokolečka

N

herna
herna s programem
herna s výtvarkou/malý patla
taneční přípravka I.,II.
taneční přípravka III.
cvičení ženy
keramický kroužek
jóga pro děti
jóga pro dospělé

Příspěvky na vstup (pozn. na všechny programy je možné zakoupit výhodnou permanentku)

ČTVRTEK

STŘEDA

HERNA 9.30 - 11.30
s programem pro
nejmenší

HERNA 9.30 - 11.30

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

DOPOLEDNE

DEN

Pravidelný program CPR DOKOLEČKA
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4. Finance
Protože byly do plánu vodovodu a kanalizace zahrnuty i obě chatové oblasti, přesáhnou
zřejmě celkové náklady stavby 100 mil. korun. Předpokládáme, že se zhruba 75% podaří
získat z dotačních titulů Ministerstva zemědělství a Středočeského kraje. Zbylá část
nákladů bude uhrazena z investičních příspěvků, rozpočtu obce a bankovního úvěru.
Splácení úvěru předpokládáme z menší části z obecního rozpočtu a z větší části

3. Stavební povolení
Díky zpoždění s vydáním územního rozhodnutí byly žádosti pro vydání stavebního povolení podány v lednu 2009. Vydání stavebních povolení na obě stavby předpokládáme
začátkem dubna 2009.

2. Územní rozhodnutí na stavbu
Územní rozhodnutí na stavbu vodovodu byla vydána již začátkem roku 2007. V případě
kanalizace došlo k výraznému zpoždění díky odporu některých majitelů rekreačních
nemovitostí k vypouštění vyčištěné vody z čistírny do Lázného potoka. Projektová dokumentace pro čistírnu odpadních vod s vypouštěním do Šembery byla přepracována
poměrně rychle, ale územní rozhodnutí jsme bohužel obdrželi až 27. prosince 2008.

1. Projektová dokumentace
K dnešnímu datu máme zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní řízení, projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení pro vodovod a kanalizaci a zhruba prvních
290 projektů přípojek. V současné době se projektuje prováděcí dokumentace pro vodovod i kanalizaci. Na jejím základě se bude provádět i výběr zhotovitele.

Poměrně dlouhou dobu se na stránkách zpravodaje neobjevily informace o průběhu
přípravy výstavby kanalizace a vodovodu.
Následující řádky by měly informovat o současném stavu a o řešených problémech.

VODOVOD A KANALIZACE

Obecní úřad informuje:

více o třídění odpadu na www.jaktridit.cz

(7,2 t v roce 2007, 15 t v roce 2008, dohromady sečteno papír, sklo, plast). Ostatní
komunální odpad z popelnic a kontejnerů byl 112 t v roce 2007 a 89 t v roce 2008. Díky
zapojení do systému Eko-kom, obec každé čtvrtletí dostává úhradu za vytříděné složky
odpadu, průměrně 12 tis. Kč, ročně cca 50 tis. Kč. To umožňuje zachování stávajících
cen svozu odpadu pro občany, přestože svozová společnost ceny každoročně zvyšuje.
Všem, kteří poctivě třídí odpad, obec děkuje.

Jak jste již byli informováni, prošla knihovna v roce 2008 důkladnou rekonstrukcí. Získala nový nábytek, okna, bylo položeno nové linoleum, prostor vymalován a akumulační
kamna vyměněna za přímotopy.
Došlo i na úpravu vlastního knižního fondu, ten nyní čítá na 1450 svazků. Vyřazené knihy
byly nabídnuty veřejnosti zdarma k odběru. Naopak jiné knihy či časopisy mohli občané
věnovat do knižního fondu. Nabídka knih je stále doplňována aktuálními knižními svazky
z knihoven v Kolíně a Kutné Hoře.
Kromě těchto změn je největši novinkou, od října zprovozněný, internet pro veřejnost.
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KNIHOVNA

Tomáš Němec
OÚ Doubravčice

Odpovědi na případné konkrétní dotazy rádi zodpovíme osobně na internetových
stránkách obce.

6. Zahájení výstavby
V letošním roce bude bezprostředně po vydání stavebního povolení a výběru zhotovitele zahájena stavba vodojemu a provedeny přípravné práce pro čističku – oplocení a
příjezdová komunikace. Pokud se podaří získat během roku finance z krajských dotačních
titulů, bude zahájena i samotná stavba čističky.
O hlavní část financí – dotace z Ministerstva zemědělství bude podána žádost na podzim
2009. Pokud dojde k příslibu, budou práce na hlavních řadech a přípojkách zahájeny na
jaře 2010.

5. Rozdělení do etap
Přestože jsme původně předpokládali provádět stavbu najednou, je zřejmé, že se to
nepodaří. V rámci územního řízení se nepodařilo získat od některých majitelů komunikací souhlas se stavbou. Díky tomu byla do II. etapy přesunuta celá chatová oblast Na
Zámkách a některé části obce především v lokalitě Na Čihadle. Přesto v I. etapě zůstává
více než 75% obce.
Další případné dělení do etap bude ovlivněno množstvím finančních prostředků získaných
z dotací v jednotlivých letech.
Situaci s majiteli komunikací řeší obec výkupem těchto komunikací. Již se například
podařilo získat nadpoloviční podíly na cestách vedoucích do lokality Na Zámkách. To by
mělo výrazně zjednodušit projednávání II. etapy.

vyměřením místního poplatku za zhodnocení nemovitosti možností připojení na vodovod
a kanalizaci. Od tohoto nemalého poplatku jsou osvobozeni ti, kteří mají s obcí podepsánu Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku.
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Roku 1858 se panství ujímá Jan II. Liechtenstein, který proslul jako lidumil a mecenáš.
Rok 1865 byl v kraji velmi teplý, v červenci však nastaly deště a povodeň na Šembeře
způsobila protržení hrází tří rybníků pod Doubravčicemi (torzo protržené hráze je dodnes
viditelné v místě “ Rozcestí Na Šembeře” (foto 2) a zaplavila Český Brod. Rybníky pak již
nebyly obnoveny, zachovány zůstaly až Mlýnský a Podvinný rybník před Č. Brodem.
Roku 1898 byly zřízeny v lesích na panství tzv. Jubilejní kameny, ke 40. výročí panování
Jana II. Liechtensteina. Jeden z těchto kamenů (foto 1), o kterých při slavnostním odhalení
kníže podotkl, že mu připomínají spíše náhrobní kameny, se nachází pod Doubravčicemi,
poblíž “Rozcestí Na Šembeře”.

text a foto A. Kvasničková

V době vlády Marie Terezie Savojské proběhla válka o rakouské dědictví a válka sedmiletá, které sice měly dopad i na náš kraj, ale obec nijak významně neovlivnily.
Roku 1754 byla zahájena pravidelná poštovní doprava na černokosteleckém panství;
jednotlivé obce byly přiděleny pod poštu Český Brod nebo Plaňany.
V roce 1770 (kdy mimochodem proběhlo první číslování domů z nařízení císařovny Marie
Terezie) zavládlo velmi nepříznivé počasí. Nejprve byla tuhá zima s množstvím sněhu,
pak sucha, v době žní velké deště.... Nebylo obilí, lidé přepadávali mlýny. Z hladu a
bídy se rozmohl mor. Teprve v této době začali lidé připravovat jídla z brambor, dosud
označovaných jako “sviňská strava”.
Nepokoje té doby vyvrcholily selských povstáním a jeho porážkou u Chlumce r. 1775.
Od té doby se situace na černokostelecku začala hospodářsky zlepšovat. Dokladem jsou
údaje o zvyšujícím se počtu domů v jednotlivých vesnicích; v Doubravčicích je k roku
1782 uváděno 20 domů, v Masojedech 12.
Obec Doubravčice byla původně školou přidělena ke Škvorci, v letech 1685 - 1770 si
občas vydržovala vlastního kantora. Teprve roku 1770 je v obci první řádně ustanovený
učitel. Škola v Doubravčicích byla jednotřídní, navštěvovaly ji i děti ze Štíhlic a Masojed.
Nový majitel panství, Alois I. z Liechtensteina, nechává roku 1777 vytvořit podrobnou
mapu celého panství. Tato mapa je dnes uložena ve Státním oblastním archivu v Praze.
V polovině 19. stol. padl návrh na zřízení železnice (tzv. Olomoucko-pražská dráha),
která měla vést přes Kostelec nad Černými lesy a přes vesnice do Prahy. Kostelečtí však
stavbu zamítli a tak dráha byla vybudována přes Český Brod, který od té doby vzkvétal a
s ním i okolní vesnice u trati. Nádraží v Českém Brodě bylo dokončeno roku 1844.
12

požár a mít zvonek v každé obci, vydával také nařízení sázet stromy mezi domy, mít na
návsi rybníček aj. Patent byl později ještě zpřísněn roku 1787 Josefem II., který zjistil,
že vrchnost k jeho realizaci přistupuje velmi liknavě. (pozn. Josef II. zvonění zakázal, neboť “kov
bouřky přitahuje”, naopak nařídil tzv. hasící řád a kontrolu komínů).
Nejjednodušším typem obecní zvoničky je, když se zvonek zavěsí do koruny stromu
- někdy není ani zastřešen. Tímto stromem bývá zpravidla mohutná návesní lípa, dub
apod., není to však obecně platným pravidlem - například v Oslavici u Žďáru n. S. visel
zvonek až do r. 1839 na švestce.
Listí stromu velmi oslabuje slyšitelnost zvonku, proto se místo toho nahrazují zvoničky v
rozsochách stromů samostatně stojícím rozsochatým kůlem, rovněž někdy zastřešeným.
Tomuto typu se říká dvoják, zouvák nebo též vidlák (označení se zaměňují). Podobně
jednoduchá zvonička je tvořena nikoli jedním rozsochatým kmenem, ale dvěma kmeny,
nazývá se šrák.
Dalším vývojovým krokem ve výstavbě zvoničky je vystavění boudy kolem kůlu. Tato bouda umožňuje zvoníkovi lépe čelit nepřízni počasí při zvonění, je ji též možné zamknout a
navíc zvyšuje stabilitu kůlu. Posledním krokem je pak snaha, aby tato bouda byla nejen
trvanlivá, ale také reprezentativní, a proto bývá více či méně architektonicky a slohově
provedena. Bouda pak mívá kůl buď uvnitř nebo na své střeše.
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V loňském roce se podařilo po dvouleté přestávce opět sestavit mužstvo dospělých, kteří
jsou ochotni ve svém volném čase běhat za míčem a ještě na sebe nechat pokřikovat...
Po podzimní části soutěže okresu Praha – východ náš tým přezimovává na poměrně
sympatickém 12. místě (sympatickém proto, že začínáme).
Zvláštní dík za obnovení fotbalové soutěže v Doubravčicích patří zejména hráčům (jak
novým, tak i těm, kteří zde již hráli v minulosti), dále trenérovi Josefu Veselému, hlavnímu
pořadateli Martinu Rubešovi a pomeznímu rozhodčímu Pavlu Pačesovi. Hlavně díky
těmto lidem a disciplinovanosti hráčů se celý podzim obešel bez problémů.

SOKOL Doubravčice

Hana Pohořalová, knihovnice

I přes tyto drobné neúspěchy doufám, že o další aktivity naší místní knihovny bude větší
zájem a najde se i více pravidelných čtenářů.

Dne 3. 11. 2008 se konal Den otevřených dveří, který měl občany seznámit s novými
úpravami knihovny a internetem. Bohužel zájem byl minimální.
V listopadu knihovna vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti, nazvanou „O knižní záložku“.
Jejím cílem byla výroba vlastnoruční knižní záložky. Soutěž skončila - bez účasti.

Internet je k dispozici zdarma, zpoplatněno je pouze použití tiskárny a kopírky.
Provozní doba knihovny i internetu je každé pondělí od 17 do19 hodin.
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Obecní zpravodaje č. 4 - 5 - 6.

K archivaci do knihovny uvítáme

v letech 1996-97?
Do archívu nám chybí číslo 4 z dubna

1997.

Čabuzské listy , které v obci vycházely

Máte je doma? Věnujte je prosím knihovně ev. pořídíme kopii.

Pamatuje ještě na

V

ÝZVA

Na závěr přejeme všem hodně štěstí a zdraví v roce 2009.
Jiří Souček
V Doubravčicích dne 24. 1. 2009

Sokol Doubravčice disponuje pro potřeby veřejnosti nejen fotbalovým hřištěm, ale také
možností zahrát si ping-pong a nohejbal nebo volejbal na přilehlém kurtu. Prozatím nijak
zvlášť velký zájem projeven nebyl, věříme však, že se to v letošním roce zlepší.

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří nám během roku pomáhali, ať už fyzicky, nebo
alespoň psychickou podporou. Děkujeme také fanouškům a doufáme, že se při jarní části
fotbalového ročníku 2008/2009 s nimi opět setkáme.
Zahájení fotbalové soutěže je 22. 3. 2009, a sice venkovním utkáním na hřišti Sokola
Vyšehořovice.

Sokol v roce 2008 obdržel od obce dotaci ve výši 60tis. Kč, která z větší části pokryla
provozní náklady. V letošním roce jsme požádali obec o dotaci ve výši 100 tis. Kč –
předpokladem je navýšení výdajů již proto, že v loňském roce se soutěž hrála pouze půl
roku. Věříme, že zastupitelé obce ocení práci, kterou jsme v loňském roce odvedli.
Dále na základě žádosti obdržel Sokol dotaci z Fondu sportu a volného času Středočeského
kraje. Tyto prostředky byly použity na rekonstrukci sociálního zařízení pro návštěvníky
sportovního areálu, což bylo ze strany právě hostů kladně komentováno. Celý areál si
samozřejmě vyžaduje další investice do rekonstrukce, proto jsme požádali opět Krajský
úřad o další dotaci, abychom v rekonstrukci mohli pokračovat.

Na jaře loňského roku se mladší část mužstva zúčastnila turnaje v hale v Dolních
Počernicích, v letošním roce jsme pozváni opět.
Turnaje se zúčastníme v sobotu 7. 2. 2009.
V červnu proběhl již tradiční turnaj v malé kopané, o jehož věhlasu svědčí počet
přihlášených týmů. Pro příští rok (2009) se připravují mírné organizační změny, které jak
věříme, budou pro dobro věci.
Ke zviditelnění nejen Sokola, ale i celé obce přispěly akce kynologického Boxer klubu,
zejména Mistrovství republiky, které se zde konalo v říjnu 2008.
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Ke vzniku obecních zvoniček dal popud především ohňový patent Marie Terezie, vydaný
roku 1751. Obsahoval celkem 30 článků, které kromě nařízení zvonit, pokud vartýř vidí

(text převzat z encyklopedie Wikipedie)

Počátky zvoniček

V Doubravčicích byla zvonička na návsi, v podstatě v místě dnešního pomníku padlým v
1. sv. válce. Jednalo se o zvoničku jednoduchou, dřevěnou se stříškou; zatím jediné nalezené vyobrazení je na staré pohlednici obce. Z něho vyplývá, že zvonička se dochovala
minimálně do 20. let minulého století (předpokládaný vznik pohlednice). Kdy však byla
stržena se zatím nepodařilo určit. (Pozn. za zvoničkou, vedle školy, stávala také zděná kaple).

Zhruba o sto let později se dědičkou panství stává Marie Terezie, kněžna z Liechtensteinu
(1694 - 1772), provdaná za vévodu Tomáše Emanuela (Evžena) Savojského. Vládne zde
neuvěřitelných 60 let a je svými poddanými velmi oblíbena; lidově se jí říkalo Savojka
(Cafojka). Kromě péče o chudé a nemocné, zřízení fondů a různých nadací, nechala přestavět či nově vybudovat několik kostelů a budov v okolních vsích. Na panství
postavila sochy sv. Donáta (tišitel bouřek a ničivého krupobití) a nařídila ve vesnicích
stavbu zvoniček. Je zaznamenáno, že Marie Terezie k nim objednala 33 zvonů.

Stručné dějiny obce (pokračování z Obecního zpravodaje č. 9)

Stránka o historii, přírodě a zajímavostech obce...................................................část 3.

PŘÍLOHA OBECNÍHO ZPRAVODAJE
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Obyvatelstvo obce:
K 31. 12. 2008 žilo trvale v Doubravčicích 424 obyvatel, z toho 213 žen a 211 mužů.

Osičiny:
Na základě dotace z fondu životního prostředí Středočeského kraje byla nedávno zahájena první etapa projektu obnovy polních cest v Doubravčicích. Cesta, která je právě
ve výstavbě (určená pro pěší a cyklisty), propojí cestu od Čihadel (od řadovky) se silnicí
na Masojedy (u božích muk).

Toulavá kamera:
Příspěvky do pořadu České televize byly nedávno natáčeny i v naší oblasti.
8. února 2009 uvedla ČT v Toulavé kameře reportáž o zajímavostech a historii Českého
Brodu, 31. ledna 2009 se natáčelo v Tismicích. Středem pozornosti byla samozřejmě
známá tismická bazilika. Plánováno je i natáčení Toulavé kamery v údolí Šembery.

ZAJÍMAVOSTI

PŘEDPRODEJ vstupenek již od dubna !!!
Neváhejte a zakupte si je včas !!!

V kalendáři se vyhledá, kdy je měsíc v úplňku poprvé po prvním jarním dnu (21. březen).
Velikonoce začínají v pátek, po takto vypočteném prvním jarním úplňku (letos je úplněk
9. 3.). Datum Popeleční středy: od pondělí toho týdne, ve kterém jsou Velikonoce,
odečteme 40 dní. Letos byla Popeleční středa 25. 2. Masopust pak trvá ode dne po
svátku Tří králů (6. 1.) do úterý, které předchází Popeleční středě.
Název Popeleční středa: od tzv. “udílení popelce”. Popelec je popel ze starých ratolestí
jehněd, posvěcený na Květnou neděli předešlého roku.
Rej maškar a obřadní obchůzky: původně záležitost pro svobodnou mužskou mládež a
mladé ženaté muže. To, co vykoledovali, nakonec zpeněžili a utratili u taneční zábavy.
Každá maska mívala svůj význam a funkci. Nejznámější maskou byl medvěd, s
magickými vlastnosti - především plodností. Při každé zastávce si s ním hospodyně a
děvčata musela zatancovat. Nezbytnou postavou byl biřic; ženy se maskovaly za muže
a muži za ženy. Masky představovaly různé profese, konkrétní osoby, jindy se kritizovaly
lidské vlastnosti. Většinou novějšího původu jsou zvířecí masky. Běžné byly i pohádkové
postavy; smrt a anděl patří k nejstarším. Karneval je především rej komických masek a
převleků.
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Jak se počítá datum Velikonoc, Škaredé středy a Masopustu?

MASOPUST
Masopust, karneval (carnevale; carne - maso) či fašank (z německého Fasching) bylo období od Tří králů do Popeleční středy. Od Popeleční středy
pak následuje postní období před Velikonocemi, kdy se nemá jíst maso.

bohatá tombola
*
vstup v masce zdarma

restaurace U Radnice od 20 hodin

MAŠKARNÍ BÁL

večer

vepřové hody
*
muzika
*
masopustní masky

v Doubravčicích
se koná v sobotu 14. března 2009

MASOPUSTNÍ REJ

A co, že to máme pro Vás na příště???
Nejbližší akcí, kterou tady u nás chceme připravit je MASOPUSTNÍ REJ.
Rádi bychom ho rozpoutali v sobotu 14. března a bude-li nám štěstí přát
a přidá-li se pár nadšenců, kteří nás mají chuť podporovat, vypravíme
společně s průvodem masek i nazdobený alegorický vůz s občerstvením.
8

Zatím poslední akcí, kterou jsme u nás v obci mohli připravit byl 1. NOVOROČNÍ
PLES. S hrdostí si dovolím tvrdit, že takovou zábavu, jakou byl tento ples, nepamatuje v okolí opravdu nikdo. Věřte mi, že tady pouze tlumočím slova těch, kteří
tam byli a s chutí se bavili ještě dlouho po půlnoci. Není pochyb, že to je v první
řadě zásluhou rodinné kapely A-BAND, pro které jsou Doubravčice oázou víkendových dnů. Svou zásluhu měla i bohatá věcná tombola, kterou se nám podařilo
získat za pomoci našich přátel a kamarádů z různých firem, nebo společností.
Věřím, že všichni, kdo tam s námi byli, se skutečně upřímně a rádi bavili a doufám, že
se v tak hojném počtu budeme scházet i na dalších akcích, které pro Vás rádi a s chutí
připravíme. Ještě jednou díky, protože jste byly opravdu skvělí!

Dalším našim počinem byla bluesrocková kapela BLUESVAR REUNION REVIVAL,
kterou se nám podařilo vytáhnou z pražských rockových klubů k nám do vsi. Osvěžila
nám paměť na doby, kdy tady hrával MARKÝZ JOHN či KATAPULT, a musím přiznat, že
to byl “neskutečnej nářez”, který si tady rádi zopakujem. Škoda jen, že spousta mladých
v obci se raději bezduše zmítá kdesi u jukeboxů, než by přišla tančit na skutečně
fenomenální živou produkci bluesové a rockové hudby.

A teď co bychom tady u nás chtěli dokázat.
Možná si někdo z vás vzpomene na fantastickou hudební formaci STAROPRAŽSKÝCH
HELIGONKÁŘŮ, které jsme u nás uvedli začátkem října. I když byla ze strany místních
účast dost podprůměrná, ke skvělé atmosféře a skoro naplněnému sálu nám pomohli přespolní fandové dechovky. Ohlasy byly skvělé a většina lidí, která se z nějakých
důvodů nemohla zůčastnit, toho následně litovala. Můj tatínek je toho příkladem.

Pár slov o ČÍHADLE o.s. a co máme v plánu.
Rád bych uvedl na pravou míru, že ČÍHADLO je název pro občanské sdružení, které
vzniklo na konci loňského roku zásluhou skupinky lidí, která by ráda vrátila kulturní
a společenský život zpátky k nám do Doubravčic.
Mohli jsme se klidně jmenovat třeba MOČIDLA, TRNOŽINA, DUBINA, OSIČINA,
nebo NA ZÁMKÁCH. My jsme si ale vybrali název ČÍHADLO, protože většina členů
je v této části obce (je to celá levá strana obce od hřiště ke Štíhlicům) trvale hlášená.
Nemá to nic společného s majiteli chat ve stejnojmenné osadě i když jich většinu známe,
vážíme si jich a tímto je i zdravíme!

ČÍHADLO

To je prozatím vše, držte nám palce a hlavně prosím: kdo by se k nám rád přidal, uvítáme ho, budeme
vděční také za každou připomínku, nápad, radu nebo
i sponzora.
Více o nás a našich akcí na www.cihadlo.cz
Díky za ČÍHADLO o.s.
Jarda Prkno

Na závěr skoro jistá budoucnost.
Na druhou polovinu září plánujeme uvést RECITÁL
JIŘÍHO SCHMITZERA a v listopadu pravou venkovskou zábavu se skupinou BRUTUS.
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občanského sdružení, stanovy a
sídlo sdružení. Základním posláním
sdružení je organizovat sportovní a
kulturní činnost v rámci zapojení do
sportovních, tělovýchovných aktivit
a kulturních produkcí, vytvářet pro ni
materiální a tréninkové podmínky.
Byl zvolen výkonný výbor ve složení
Jaroslav Prkno, Martin Bárta, Martina
Pačesová a revizní komisi ve složení
P. Novák, R. Junek, S. Bílek.
kontakt: Doubravčice 94
e-mail: informace@cihadlo.cz
www.cihadlo.cz

Co se týká června, tak tady bych nerad předbíhal událostem, ale rádi bychom se zapojili do organizace Dětského dne nebo turnaje v Malé kopané.
Samozřejmě pokud bude o naši účast na pořádání
těchto akcí zájem, rádi přispějeme “svou troškou Kdo jsou Číhadlo?
do mlýna” v podobě doprovodných programů, nebo Dne 5. 12. 2008 proběhla ustavující
zajištění několika cen (hlavně pro děti) do soutěží valná hromada sdružení ČÍHADLO,
o.s. Byl schválen vznik nového
a her.

A máme tady květen. Respektivě podepsanou smlouvu s agenturou, která zastupuje klenot punkrockové hudby a tím není nikdo jiný než VISACÍ ZÁMEK !
Tuto kapelu, která nenechá v klidu nikoho, kdo je alespoň trochu naladěný na bigbeatovou frekvenci, vám do Doubravčic přivezeme 16. května a musím varovat, že počet lístků
vzhledem ke kapacitě sálu bude omezen.
PŘEDPRODEJ je již od začátku dubna !!! Připraveny jsou i autobusy pro přespolní
návštěvníky!
(Více na našich webových stránkách.)

Druhá akce bude spíše přidanou rukou k dílu, protože letos to bude naposledy, co vzplane
PÁLENÍ ČARODĚJNIC na tradiční hranici na Číhadlech. Není to z důvodu rušení tradice,
ale proto, že letos začne v těchto místech výstavba obecního podzemního vodojemu.
Tím se nabízí otevřená diskuse o tom, kde zapálit hranici příští rok. Návrhy vítány!

Na duben máme v plánu hned akce dvě. Ta první by byla organizační, jednalo by se o
uvedení druhu zábavy, za kterým jste možná již zajeli do divadla či kabaretu ve větším
městě; a tím je originálnální TRAVESTI SHOW. Podrobnosti a přesné datum této zábavné
show dáme včas vědět.

S ním objedeme celou naší ves a pozveme každého na Maškarní bál, kterým to vše
zakončíme (od 20 h v restauraci U Radnice). Večer samozřejmě nebudou chybět vepřové
hody, skvělá muzika a bohatá tombola. Pro ty spořivější máme dokonce vstup v masce
ZDARMA!!! Nejoriginálnější masku odměníme překrásnou cenou.

