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680 let OBCE DOUBRAVČIC
V roce 2011 si připomínáme 680 let od první dochované písemné zmínky o naší obci. Jedná se
o darovací listinu s pečetí krále Jana Lucemburského, datovanou v srpnu 1331. Královna
Eliška Přemyslovna v ní ves Doubravčice, zde nazývanou villa Dubrawcicz, dává šlechtici
Hrozkovi z Hoholic. Originál latinsky psané listiny je uchováván i s pečetí ve státním archivu.

Na září 2011byly připraveny oslavy 680 let obce Doubravčice. V kulturním domě byly k
nahlédnutí dokumenty SDH, poslední kroniky obce, mapy, staré pohlednice, fotografie. V
prodeji je brožurka o obci, shrnující její historii, nové pohlednice současné obce a také
speciální edice pamětních mincí, připravená pro toto výročí.

Na hřišti TJ Sokol proběhl fotbalový zápas členů Staré gardy Doubravčic a s Přišimas (3:3), v
rámci řemeslnických trhů, na prostranství před OÚ, se konal koncert středověké hudby v podání
skupiny Perkelt, večerní venkovní zábavu pak rozproudila skupina Syntéza. V neděli proběhla
mše a požehnání nové kapličky sv. Jiří na návsi za účasti cca 150 osob.

Pozn. Doubravčice - Pohled do historie obce a okolí do roku 1950, je název publikace, kterou
vydal vlastním nákladem pan Miroslav Pačes (Doubravčice čp.6) a k zakoupení byla po dobu
konání oslav obce. Případní zájemci si mohou o knihu požádat přímo u autora.
Formát A4, 88 stran, černobílé fotografie, nákresy, cena 280,- Kč.
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Fotografie z průběhu oslav 680 let obce a požehnání nové kaple sv. Jiří naleznete ve FOTO
GALERII.

NAUČNÁ PROCHÁZKA NA HRADIŠTĚ U DOUBRAVČIC a HRAD ŠEMBER
V rámci programu oslav 680 let obce Doubravčice se měla uskutečnit naučná procházka na
hradiště a do míst, kde stával hrad Šember. Z organizačních důvodů byla přesunuta.
Pro zájemce jsou nyní vyhlášeny 2 termíny procházky : 24.09.2011 (sobota) - 29.09.2011
(čtvrtek)

Sraz je vždy v 15:00 h u cukrárny U Bártů. Procházka (cca 2 h) se koná pouze za příznivého
počasí a při min. počtu 7 osob.
Zájemce prosím -pokud možno- o nahlášení účasti předem. Pro rodiče s malými dětmi a
kočárky navrhuji termín
9.10.2011 (neděle) ve 14 h.
kontakt: Alena Kvasničková , 603 189 732, alena.kvasnickova@gmail.com

Prezentace akce:
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webové stránky okolních obcí a měst
internetové kulturní přehledy (vysoky les, zaprazi...)
krátké upoutávky a články: Náš REGION, Kolínský deník, MF Dnes...
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