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  DOUBRAVČICE
OBECNÍ  ZPRAVODA J
číslo 26 ročník VI.  
období březen - červen 2014

Z obsahu:  MASOPUST 2014 - JARNÍ ÚKLID - REKONSTRUKCE KD A ČASOVÁ SCHRÁNKA - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
- ÚPRAVA  ZELENĚ V OBCI - ZÁPIS DO  MŠ  A JEJÍ DOSTAVBA - NOVÝ  OBČANSKÝ ZÁKONÍK  -  BLEŠÍ  TRH

AUTODOPRAVA . KONTEJNERY
PETR ŠERMAUER

) 775 146 400
přistavení kontejnerů (3-11 m3) 

odvoz odpadu a sutí
doprava štěrku, písku, betonových směsí, kačírku, 

stavebních materiálů
přeprava stavebních strojů

odtah vozidel
práce smykovým nakladačem Caterpillar “bobík”

P. Šermauer, Tismice 94, 282 01 Český Brod IČO: 87212692, DIČ: 8211030773

Na otázku, zda jsem pesimista nebo optimista odpovídám, že mé poznání je pesimistické, 
ale mé chtění a naděje jsou optimistické.

Albert Schweitzer (1875-1965),
  německo-francouzský myslitel, filozof, protestanský teolog, muzikolog, varhaník a lékař. 

Nositel Nobelovy ceny za mír za rok 1952.

H O S P O D A
DOUBRAVČICE

DOUBRAVČICE 94

   TEPLÁ JÍDLA  
   DOPOLEDNÍ SVAČINY
   NEKUŘÁCKÝ SALONEK
   ZAHRÁDKA
   OTEVŘENO DENNĚ



LOKALITA NA ČIHADLECH  - DOUBRAVČICE	 	 	 								
	 	 	 										- komunikace
	 	 	 								-	zasíťování,	přípojky
	 	 	 								-	veřejné	osvětlení
																																																					-	zeleň

PRODEJ 
OBECNÍCH	POZEMKŮ
 cena	1	290,-	Kč	/	m2 bez DPH

UPOZORNĚNÍ PRO KUPUJÍCÍ
Realitní kanceláře a prodejci nabízejí v lokalitě Doubravčic na prodej stavební pozemky. 
Velmi často se jedná o mylný údaj, ve skutečnosti jen několik pozemků, které jsou v současné 
době uvedeny v nabídkách např. na internetu jsou opravdu stavební parcely! 
Před případnou koupí si ve vlastním zájmu dobře ověřte  skutečný stav pozemku.

poslední 3 
pozemky

v nabídce

http://pozemky.doubravcice.cz

OBEC DOUBRAVČICE nabízí 

BROŽURY O OBCI - 39,- Kč
vydané u příležitosti 680 let  od první písemné zmínky o obci   
A5, 24 stran, barevné a čb foto, textová část (1331 - 2011)
 

PAMĚTNÍ MINCE -  49,- Kč
mosaz, průměr 31,8 mm, varianta lesk/patina, náklad 500 ks 

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

POHODA
2. 8. 2014

VENKOVNÍ
TANEČNÍ
ZÁBAVA

DOUBRAVČICE

před KD
vstupné 50 Kč

rezervace od 1.7.2014
Potraviny Doubravčice
www.osdoubravcice.cz
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Nejkrásnější nádraží
V minulém čísle OZ jsme informovali o soutěži 

Nejkrásnější nádraží, do které bylo přihlášeno i nádraží 
v Českém Brodě. To se nakonec, díky zaslaným hlasům, 
dostalo mezi finalisty.

Vítěz byl slavnostně vyhlášen v Senátu Parlamentu 
České republiky 12. prosince 2013. Stala se jím stanice 
Rynoltice v Libereckém kraji. Cenu Pohádkové nádraží 
získaly železniční stanice Včenička a Horní Lipová, 
ocenění za vynikající spolupráci obce a veřejnosti  pak 
stanice Nedvědice a Grygov. Při vyhlášení bylo vylosová-
no deset hlasujících, kteří získali vstupenky do Království 
železnic. Bylo přijato celkem 7064 platných hlasů.  Český 
Brod obdržel uznání za zdařilou rekonstrukci památkově   
cenné  budovy   ve stylu „geometrické moderny s prvky 
kubismu“, provázanost s návaznou dopravou a výbor-
nou péči o stanici a její okolí.
Zdroj: nejnadrazi.cz

Oprava trati Běchovice - Úvaly
Úsek mezi Běchovicemi a Úvaly na hlavní trati z Pra-

hy do Kolína modernizuje v současné době společnost     
Viamont DSP,   za 1,36 miliardy korun.   Devítikilometro-
vý tříkolejný úsek je posledním mezi Prahou a Kolínem, 
který neprošel velkou modernizací. Po dokončení by 
měla jízdní doba zrychlit o několik minut. Kvůli opravám 
pojede část vlaků objížďkou přes Lysou nad Labem.  
Úsekem denně projede 150 os. vlaků, pak tu budou 
jezdit až 160km rychlostí. Součástí akce je i vybudování 
podchodů v Klánovicích a Úvalech a obnova nástupišť. 
Podle smlouvy má Viamont na dokončení 30 měsíců.
Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/trat-u-bechovic-opravi-viamont-
dzq-/eko-doprava.aspx?c=A131031_115709_eko-doprava_suj

! Dle informací v jízdním řádu a stanici  ČD Úvaly nepoje-
dou před Velikonocemi (17.-18. 4.) a poslední dny v srpnu 
vlaky z/do Běchovic, zřízen bude náhradní autobus.

Občanská sdružení - změny od 1. 1. 2014    
Ze všech občanských sdružení se od ledna 2014 

automaticky staly zapsané spolky, které se řídí ustano-
veními nového občanského zákoníku. Bližší informace 
o této změně a pokyny pro spolky naleznete např. na 
stránkách Hospodářské komory ČR.
Zdroj: http://www.komora.cz/hk-cr-obcanska-sdruzeni-po-1-led-
nu-2014.aspx
Více  nový občanský zákoník viz strana 10. 

Foto na titulu: Koledníci v Doubravčicích o Velikonocích

BLESKOVÉ ZPRÁVYINZERCE          
Inzerce  řádková je pro občany zdarma, stejně tak oznámení, gratulace a kulturní akce. Firemní 
inzerce je placená. Odmítnuta bude inzerce neetická, v rozporu s dobrými mravy; zjevně klamavá 
či  v nesouladu s obchodními zvyklostmi, poškozující práva nebo chráněné zájmy jiné osoby.  
Tyto ceny jsou platné od 15.6.2012.
Inzerce kontakt: alena.kvasnickova@gmail.com; OÚ Doubravčice čp. 94 (kancelář)
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.

Vychází 3x ročně, vydavá obec Doubravčice, www.doubravcice.cz. Ev. č. MK ČR E 18702, IČ 00235369. 
Náklad 500 ks, zdarma. Kontakt A. Kvasničková, alena.kvasnickova@gmail.com, tel.: 739 198 491. 
Výdejní místa - OÚ Doubravčice, Hospoda, restaurace Čabuzi, Cukrárna U Bártů, Potraviny. 
Tisk TISKÁRNA JAN PRŮŠA Klučov. Grafická úprava a foto A. Kvasničková (není-li  u fota uvedeno jinak).

8 OZ č. 27 vyjde 1. července 2014 (pro období červenec - říjen 2014) 7

OBECNÍ  ZPRAVODA J OBCE DOUBRAVČICE

Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, inzerátu či informace ve společenské rubrice v příštím 
čísle OZ, zašlete své podklady na e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com popř. je odevzdejte na OÚ 
nebo do Potravin. Dotazy, návrhy a připomínky lze zaslat/dát tamtéž. 

8 Uzávěrka  OZ č. 27 je 15.06.2014 7

NA ÚVOD...
Začátek jara nám 

(administrativně) připadá každoročně 
až na 21. března, ale již o dva týdny 
dříve se říkávalo: Na sv. Řehoře, grun-
tujeme v komoře. Jarní úklid v domác-
nostech máme tedy dodnes spojen s 
březnem. Náš obecní však počká až 
na duben, kdy  vyhlašujeme na so-
botu 12. 4. každoroční akci Jarní úklid 
obce a okolí. Doporučuji však, aby se 
každý nejprve seberealizoval na vlast-
ním pozemku a v jeho těsné blízkosti 
a to bez ohledu na vyhlášení termínu 
obecního úklidu. Upravené zahrady, 
pozemky, okolí domů i chat jsou totiž 
nejen vizitkou obce, ale především 
jejích obyvatel. Na což však stále 
někteří zapomínají. Proč?

Jaro s sebou přináší i novinky 
a jednou z nich je úprava zeleně na 
návsi a před OÚ.  Návrhy změn na-
leznete zde ve zpravodaji i na webu 
obce, uvítáme také vaše vyjádření 
či doplnění. Další úprava prostor se 
bude týkat také lokality Na Močidle, 
kde dojde ke změnám v rámci plochy 
(nyní nefunkčního) dětského hřiště.

Kdo nezajel někam do okolí, 
neužil si letos u nás tzv. plesové sezóny. 
Jistě však uznáte, že pro další taneční 
zábavy a plesy, byl náš Kulturní dům, 
slušně a mírně řečeno, v nevyhovu-
jícím stavu. Rekonstrukce KD se nyní 
chýlí k závěru, nenastane-li nečekáná 
a nepředvítelná událost, dovolím 
si vás přivítat v sobotu 5.  4. v jeho 
nových prostorách. Zahájíme provoz  
KD tradičním, byť poněkud časově 
posunutým Masopustem (průvodem 
a večerní zábavou v maskách viz info 
str. 2). Dobrovolníci pro přípravu sálu, 
organizaci akce a zajištění hudby jsou 
vítáni již teď! 

Jaroslav Prkno
starosta obce Doubravčice

OPRAVY
AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK
zn. Whirlpool, Ignis, 

Philco a jiné

Spolehlivost,

rychlé jednání.

J. Marek

Doubravčice 128

tel. 603 329 940

dovoz

VODY

odvoz 

ODPADNÍCH VOD

(jímky/fekál)

Tomáš Rychta
Štíhlice

tel. 604 414 916
= Prodám JEZDECKOU HELMU HKM - dětskou. Velikost XS, 48-54 cm. Použita krátce, bez 
vad. Tříbodová, nastavitelný obvod kolečkem, větr. otvory, černá,  matná. PC 1180 Kč nyní 500 Kč.              
Kontakt: 739 198 491
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Jarní úklid 2014
Obec Doubravčice jako každoročně 

vyhlašuje v jarním období akci Jarní úklid obce a 
okolí. Letošní termín je sobota 12. dubna 2014, 
v případě nepříznivého počasí (déšť, sníh) je 
náhradním dnem 19. duben.

Od 14 hodin budou před OÚ vydávány 
zájemcům rukavice a pytle příp. registrovány 
lokality úklidu. Zavázané pytle s nasbíraným 
odpadem zanechávejte jako vždy  na místech 
umožňujících jejich odvoz svozovým vozidlem.

Zapojit do úklidu se může každý.   V případě, 
že během úklidu narazíte na černou skládku, in-
formujte co nejdříve zastupitele obce.

Děkujeme všem za ochotu a účast na akci.
I letos firma A.S.A Říčany na tuto akci 

zapůjčuje do naší obce čistící vůz!

Odpadní vody - šetření a výsledky
Jak jsme zde již informovali, v září 2013 

proběhlo místní šetření o nakládání s odpad-
ními vodami. Důvod: nevábné ovzduší a  častý 
“smrad”, na okraji obce ve směru na Č. Brod.

Určitě jste zaznamenali, že se zde již žádné 
nepříjemné pachy nevyskytují. Někteří majitelé 
dotyčných nemovitostí, jichž se šetření týkalo, 
mají již kanalizační přípojky, v jiných případech 
došlo k zaslepení průtoku odpadních vod 
směrem do potoka Bušinec.

Vodovod a kanalizace
Upozornění - Stále ještě jsou mezi námi 

občané, kteří doposud neuhradili stočné za 
minulá období a to ani přes výzvy, které byly 
zveřejněny a dotyčným osobám také zaslány. 
V případě trvání neplacení stočného bude 
přistoupeno k finančním sankcím!

Záplavy 2013  - škody a náhrady
Ještě jednou se vracíme k loňským zá-

plavám: Obci nebyla uznána dotace na 
povodňové škody, o kterou bylo zažádáno na 

Min. pro místní rozvoj, a to bez udání důvodu. Původně   avizovaná  povodňová dotace  Min. 
dopravy na opravu komunikací nebyla vyhlášena  (viz OZ č. 24 str. 4 a OZ č. 25 str. 4). Škody v obci  
dosáhly částky cca 1.200.000 Kč bez DPH (odhad oprav), obdržená částka byla jen ve výši cca 46.000 
Kč. Z tohoto důvodu znovu sdělujeme, že bylo nutno přerozdělit finance obce. Peníze určené na 
dozastřešení přípojek byly přesunuty na škody způsobené červnovým přívalovým deštěm.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE                                      www.doubravcice.cz

BLEŠÍ TRH
DOUBRAVČICE

17. 5 . 2014
v/před KD

UKLIĎTE
DOMA

PRODEJTE 
NEVYUŽITÉ

URČETE CENU
SYMBOLICKOU

návoz věcí od pátku   

16. 5. a dle dohody

kontakt R. Tlášek:

776 111 011

SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ                         

Rádi bychom vám oznámili, že
na Vyšehradě v Bazilice sv. Petra a Pavla, 

dne 14.6.2014 ve 12:00 hodin 
budou oddáni 

Radek Smital a Simona Hušková

Doubravčice 25
inzerce
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE                                       www.doubravcice.cz

Úprava zeleně v obci - studie
Krajinářským architektem Doc. Ing. Matoušem Jebavým, Ph.D., byly pro obec vytvořeny 

návrhy úpravy zeleně před OÚ a pod návsí (1. studie). Veřejnost má možnost se k těmto úpravám 
nyní vyjádřit. Náhledy úprav naleznete zde ve zpravodaji na stránce 11 a také na webu obce 
Doubravčice. U úřadu (dolní náves) se předpokládá celková obměna stávající zeleně, výsadba 
zeleného pásu podél silnice, vybudování chodníku, laviček, nové autobusové zastávky a menší 
hrací plochy pro děti. Pod (horní) návsí je připraven návrh na úpravu zelených pásů podél domů, je-
jich osazení kamennými patníky, vyznačení parkovacích míst, vysazení stromů. S úpravou zelených 
pásů souvisí také záměr obce, výrazně omezit na těchto místech (tj. na trávě) parkování vozidel.

Chodníky, zelené pásy a parkování
Na zasedání zastupitelstva obce byl odsouhlasen návrh (na základě veřejnoprávní smlouvy 

o poskytování služby měření rychlosti v obci) s podáním žádosti na Městskou policii Český Brod 
ohledně rozšíření služby na kontrolu parkování na místních komunikacích vedených jako “Obytné 
zóny” a na  veřejné zeleni podél ko-
munikací. 

Toto opatření by mělo zamezit 
např. znečišťování komunikací po 
vyjetí ze zeleného pásu (bahno), 
omezování průchodnosti chodníků a 
jejich ničení vahou vozidel (nesprávné 
parkování na chodníku viz foto).

Chceme obyvatele ubezpečit, že 
v žádném případě nemáme v úmyslu 
“přemrštěné konání”, ale uvědomme 
si, že slovo chodník je od slova cho-
dec a ne auto či vozidlo. A že zeleň 
má také svůj smysl a navíc estetickou 
hodnotu. 

Mateřská školka a komunikace k MŠ
Z programu FROM bylo zažádáno o dotaci na dostavbu druhého křídla MŠ v Doubravčicích, 

byly rozeslány také nabídky na výběré řízení. Na ROP Střední Čechy se podala žádost také na 
možnou výstavbu třetího křídla, čímž by byla budova školky celistvá. Druhý pavilon by byl využíván 
školkou, třetí část by byla určena pro přípravu prvňáčků.  

V době uzávěrky časopisu bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby druhého 
křídla, ze kterého vítězně vyšla firma V.P. Procházka z Nebovid u Kolína. Práce na MŠ budu zahájeny 
po přiznání dotace (cca polovina dubna 2014). 

Rodiče tímto informujeme, že ve smlouvě bude výstavba ošetřena i co se týká hlučnosti, doby 
provozu stavebních prací apod., tak, aby se pokud možno co nejméně narušil chod a klid školky. 
Zároveň si však prosím všichni ujasněme, že výstavba nemůže probíhat pouze o víkendech nebo o 
prázdninách a proto žádáme o pochopení a trpělivost. Navýšení kapacity školky a možnost jejího 
dalšího využívání bude odměnou pro nás všechny.

V rámci ROP Střední Čechy jsme  prošli prvním kolem schvalovacího řízení se žádostí o dotaci 
na vybudování komunikace u MŠ. V okamžiku realizace komunikace bude zaveden jednosměrný 
provoz od MŠ směrem do obce (Močidla) a to z důvodu technických parametrů (šíře) vozovky.
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Termíny programů a akcí:

BŘEZEN
03.03. odpadá hernička - jarní prázdniny
10.03. odpolední herna 16-18 h
11.03. Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20 h
17.03. dopolední herna 9.30-12 h
21.03. divadélko Kůzle v MŠ Doubravka pro veřejnost
24.03. dopolední herna 9.30-12 h
25.03. Hojivé úterky se Sarafínou od 20 h - jak léčit sám sebe, alternativní metody
31.03. Povídání o knížkách Ivony Březinové s maňásky od 10 h  - v rámci dopolední herny

DUBEN
07.04. dopolední herna 9.30-12 h
08.04. Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20 h
14.04. odpolední herna 16-18 h Velikonoční tvoření
15.04. zápis do MŠ Doubravka
21.04. odpadá hernička - velikonoční pondělí
22.04. Hojivé úterky se Sarafínou od 20 h - jak léčit sám sebe, alternativní metody
27.04. Jakou školu pro mé dítě? 
            seminář pro rodiče předškoláků i školáků - občerstvení zajištěno, 9-15 h (viz plakát)
28.04. dopolední herna 9.30-12

KVĚTEN
05.05. odpolední herna 16-18 h
12.05. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - výtvarné tvoření, oslava 7. narozenin Dokolečka, součást 
            kampaně Křídla a kořeny naší rodiny
13.05. Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20h
19.05. dopolední herna 9.30-12 h
25.05. seminář Sdružené školy - podmínky vzniku, realizace, udržitelnost 13-17 h
26.05. dopolední herna 9.30-12 h
27.05. Hojivé úterky se Sarafínou od 20 h - jak léčit sám sebe, alternativní metody
31.05./01.06. Dětský den

ČERVEN
02.06. odpolední herna 16-18 h
09.06. dopolední herna 9.30-12 h
10.06. Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20 h
16.06. dopolední herna 9.30-12 h
23.06. dopolední herna - rozloučení před prázdninami
24.06. Hojivé úterky se Sarafínou od 20 h - jak léčit sám sebe, alternativní metody

CpR DOKOLEČKA                                                                      www.dokolecka.cz                                 
Vodné a stočné

Výše stočného a vodného pro rok 2014 bude stanovena na přelomu února a března 2014. 
Lze předpokládat, že výše obou poplatků bude stejná nebo velmi podobná jako v loňském roce. 
Zároveň je nutno upozornit, že bude v souladu s OZV opět účtováno ve dvousložkové formě. V 
březnu a dubnu 2014 proběhne i uzavírání nových smluv a to již s novým provozovatelem vodo-
vodu, společností IVK Group. 

Protože se množí dotazy na dvousložkové účtování vodného a stočného, považujeme za nut-
né touto cestou vysvětlit stanovisko obecního zastupitelstva. Zákon o vodovodech a kanalizacích 
a jeho prováděcí vyhláška přesně stanoví způsob výpočtu vodného a stočného. Jsou dva  možné 
způsoby jak vodné a stočné stanovit, v obou případech však nemůže být výše poplatku vyšší než 
uznatelné náklady a přiměřený zisk (obvykle 5%). 

Stočné tedy u nás činí, v souladu se zákonem, 1.440 Kč za pevnou složku a 19 kč za 1 m3,          
pro majitele rekreačních nemovitostí je cena za 1 m3 snížena na 11 Kč. 

Vodné činí 750 Kč za pevnou složku a 22 Kč za 1 m3. 

Obec Doubravčice zvolila dvousložkovou formu, která mírně zvýhodňuje ty s velkou spotřebou 
a naopak mírně znevýhodňuje ty, kteří mají spotřebu nízkou. Tím všichni přispívají přibližně stejně 
na nepřímé náklady spojené s provozem vodovodu a kanalizace - revize strojních zařízení, rozbory 
odpadní i pitné vody, opravy poruch, kontroly, odečty vodoměrů atd. Tyto náklady jsou nezávislé 
na množství spotřebované vody.

V případě vodného se objevují i případy, kdy má majitel nemovitosti vodovodní přípojku ale 
vodu neodebírá. I tito majitelé nemovitostí by měli hradit pevnou složku a to z výše uvedených 
důvodů. Samozřejmě mohou i smlouvu o vodném s obcí neuzavřít. V tomto případě ale provo-
zovatel vodovodu není povinen pro tuto nemovitost držet kapacitní rezervu vodovodu a může se 
stát, že tito majitelé budou mít v budoucnu s připojením problém, nebo je nebude možné připojit 
vůbec. 

Věříme, že nový provozovatel bude pracovat ke spokojenosti obce i majitelů nemovitostí.

Ze zasedání zastupitelstva obce a Technické služby s.r.o.
Prosincové zasedání v roce 2013 přineslo mj. schválení pronájmu sálu KD společnosti              

VERDEON s.r.o. na dobu tří let, schválilo rozpočet obce pro rok 2014 jako přebytkový, kdy příjmy 
jsou 17.316 tis. Kč, výdaje 14.289 tis. Kč a financování 3.027 tis. Kč. Odsouhlaseno bylo také podání 
žádosti o rozšíření služeb Městské policie Český Brod v obci (více info viz str. 5).

Poslední zasedání zastupitelstva obce proběhlo v únoru 2014. Vzata na vědomí byla výroční 
zpráva za rok 2013 či inventarizace majetku a schválilo se založení právnického subjektu “Technické 
služby Doubravčice”.  

Technické služby s.r.o. - majitelem obec, jednatelem jeden ze zastupitelů. Založeny letos, 
činnost budou realizovat od následujícího roku. Výhledově by měly zajišťovat svoz odpadu, provoz 
sběrného dvora, kompostu, ale především pravidelný úklid celé obce, údržbu zeleně a spravovat by 
měly i vodovod a kanalizaci v obci (správcovský poplatek je obsažen v ceně vodného a stočného).

Kaminonová doprava - anketa
V současné době probíhá další projednávání dopravní situace - průjezd nákladních vozidel po sil-
nici II/113. Na webu obce je anketa,  s možnými omezeními pro nákladní dopravu (jednosměrné/
obousměrné/žádné). Svůj názor však můžete vyjádřit i písemně či osobně na OÚ.
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HERNA
 Díky dobré zkušenosti, kdy byla otevřena odpolední herna pro rodiče s dětmi, které      
mohou přijít i po školce, přidáváme vždy jedenkrát za měsíc v pondělí ODPOLEDNÍ HERNU 16-18 h, 
při pobytu v herně je možno využít i návštěvy knihovny, která má ve stejnou dobu také otevřeno.

Odpolední  herna bude otevřena v  tyto dny:  10.  3./14.  4./5.  5 ./2.  6 .  2014

MAŠKARNÍ BÁL
 Z důvodu rekonstrukce kulturního sálu se bohužel letos nekoná.

DĚTSKÝ DEN
 Proběhne o víkendu 31. 5./1. 6. 2014. Bližší informace poskytneme v aktuálním čase.

Informace:
 CpR Dokolečka navázalo již před časem spolupráci s firmou ASEKOL a zapojilo se do pro-
jektu  RECYKLOHRANÍ. Jedná se vlastně o soutěž ve sběru “elektro odpadu”.  
V prostorách úřadu   (na chodbě dole i nahoře u vstupu do MŠ Ledňáček) je umístěn kartonový box 
na sběr baterií a před OÚ (u vstupu) je kontejner na sběr drobného elektro zařízení (od mobilů přes 
přehrávače až po kuchyňské elektrospotřebiče). 
Sbírejte s námi! Děkujeme.

 Vstupné do herny  je 20,- Kč, na program Rodinné kostelace 50,- Kč a příspěvek v rámci 
Hojivých úterků činí také 50,- Kč.
 
 Centrum pro rodinu DOKOLEČKA je od roku 2007 členem Sítě mateřských center, která 
sdružuje mateřská centra z celé České republiky.
         

Další informace ke všem akcím 
naleznete na webu  sdružení nebo nás kontaktujte

www.dokolecka.cz / dokolecka@doubravcice.cz / 724 689 786

CpR DOKOLEČKA                                                                      www.dokolecka.cz                                 

ROZVRH CPR DOKOLEČKA  2014       

PONDĚLÍ         HERNA S PROGRAMEM PRO NEJMENŠÍ           9-12 h       16-18  h (1xměsíčně)   

ÚTERÝ             RODINNÉ KONSTELACE           od 20 h       2. úterý v měsíci   
              HOJIVÉ ÚTERKY              od 20 h       4. úterý v měsíci   
                           
ČTVRTEK         KERAMIKA               16-17 h       děti      
                                    17-18 h       dospělí      
              JÓGA PRO DOSPĚLÉ                      19.30-21 h       v MŠ Doubravka   
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Dětské hřiště leden 2014
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K PRONÁJMU

CHATA 
V DOUBRAVČICÍCH

lokalita pod Čihadly
voda, kanalizace, topení

možno i k trvalému bydlení
5.000 Kč/měsíc

  Kontakt (majitel):
R. Tlášek

776 111 011

  Kontakt (majitel):
R. Tlášek

776 111 011

      
Dětské hřiště na Močidle

Shrnutí: Po několika letech inten-
zivního využívání ( a i záměrného ničení) 
bylo nutné přistoupit k celkové rekonstrukci 
hřiště na Močidle. Štetřením se však zjistilo 
se, že většina prvků již nevyhovuje novým 
zpřísněným normám, tak je nejde ani po 
opravě využívat. Areál byl proto uzavřen.  

Občanům byly pro veřejné hřiště 
již nevyhovující hrací prvky nabíd-
nuty bezplatně. Ovšem za podmínky                      
soukromého využití a předchozího zajištění 
demontáže a opravy. Nejprve však byla        

povinnost zvolený hrací prvek nahlásit 
na OÚ a získat svolení k jeho odvozu.  
(viz OZ č. 21, rok 2012). 

Rok se však sešel s rokem a kromě 
občanů, kteří předchozí podmínku 
splnili, se našli i další, kteří zajistili, že 
hrací prvky zmizely všechny (jinými 
slovy - byly rozkradeny).

Následná plánovaná rekonstrukce 
hřiště se díky souhře náhod (záplavy, 
žádosti o dotační tituly) stále posou-
vala.

Aktuálně: Po loňských 
zkušenostech  v období  záplav bylo vy- 

        hodnoceno jako nejlepší možné řešení 
navrácení prostoru dětského hřiště k jeho původnímu účelu tj. obnova nádrže. Ta zde bývala v mi-
nulosti, obnoví se proto drenáže, svody podpovrchových vod a vznikne staronová vodní plocha.

Kromě toho sousední objekt je směrem k dětskému hřišti 
i přes výzvy majiteli v nevyhovujícím stavu, tudíž neodpovídá 
bezpečnosti (propadlá střecha, zdivo). Prostor tedy projde úpra-
vami, dřevěný plot bude znovu využit a to na ploše před KD.  
Doufejme  v brzkou realizaci! Třeba v částečně dobrovolnickou?

Rodiče s dětmi a dětmi samotné však o dětské hřiště 
nepřijdou, k dispozici jim bude nové dětské hřiště v areálu MŠ, o 
příspěvek na jeho vybudování již bylo zažádáno.

?
Bývalé dětské hřiště, dřívější 
vodní nádrž v roce 2015

Dětské hřiště rok 2012

KNIHOVNA DOUBRAVČICE
Doubravčice 94 (budova OÚ, 1. patro)       Otevírací doba:
E-mail: knihovna@doubravcice.cz       pondělí  17 - 19 h
www.doubravcice.cz         Knihovnice: Hana Pohořalová
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21.  3.  Divadélko Kůzle - představení pro veřejnost v MŠ

   5.  4.  Masopust aneb Jarní zábava se skupinou BÍZA BAND

12.  4.  Jarní úklid

15.  4.  Zápis dětí do MŠ Doubravka

19.  4.  Den Země na Klepci

26.  4.  Pošemberský Pošuk  3. ročník běžeckého závodu

   3.  5.  Venkovní mše u kaple sv. Jiří (předběžné datum)

30.  4.  Pálení čarodějnic v lomu u Doubravčic

12.  5.   Den otevřených dvěří  - narozeniny CpR Dokolečka

24.  5 .  Mukařovská kecka - 38. ročník turistického pochodu

31.  5.  Dětský den

31.  5.  Keramické trhy v Kostelci nad Č. Lesy

červen  Turnaj Malá kopaná

  2.  8.   Letní venkovní zábava před KD - hraje POHODA

PROGRAM AKCÍ 
březen - červen  2014

změna programu vyhrazena :o)

www.doubravcice.cz, www.dokolecka.cz, www.sokoldoubravcice.cz, www. cihadlo.cz, www.osdoubravcice.cz
www.mukarovsko.cz, www.cesbrod.cz, www.kostelecncl.cz

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
jaro 2014 - od dubna

vždy v pátek - začátek v 19.00 h (v době letního času ve 20.15 h)
1x za 14 dní - 200 Kč pár/lekce- zájemci všech věkových kategorií vítáni  

Kurz bude zahájen v kd doubravčice, za předpokladu, 
že nedojde k posunu  stavebních prací či jiné neplánované události

termíny kurzů si vždy předem ověřujte     

info: 605 87 88 25

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE                                       www.doubravcice.cz
Odpad

Ceny svozu odpadů (popelnice i kontejnery) z roku 2013 zůstávají v platnosti i v roce letošním. 
Částka za kontejner je splatná do konce dubna 2014. Kontejnery budou k dispozici opět od dub-
na do října. Pro tento rok si již nemohou chataři/chalupáři/víkendoví návštěvníci obce tj. ti bez 
trvalého pobytu v obci, zakoupit popelnicový kupon na svoz odpadu.

Bioodpad
 Znovu připomínáme a nabízíme možnost zřízení popelnic na bioodpad a jejich následný svoz. 

Službu poskytuje (včetně pronájmu biopopelnic) A.S.A. Říčany. 
Co je to bioodpad? Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká např. 

údržbou veřejné zeleně, čištěním odpadních vod, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce, 
a také při přípravě pokrmů (zbytky jídel, ovoce a zeleniny). Proč separovat bioodpad? Z důvodů 
enviromentálních, legislativních i ekonomických. Jaké existují možnosti nakládání s biodpadem? 
Domácí kompostování - Komunitní kompostování - Sběr na sběrných dvorech - sběr pomocí vel-
koobjemových kontejnerů. A pak také sběr prostřednictvím BIO nádob (popelnic). Obyvatelé mají 
k dispozici vlastní nádobu. Systém je pro uživatele velice komfortní a speciální konstrukce BIO 
nádoby zajišťuje hygieničnost sběru a zabraňuje nepříjemnému zápachu.  

Zájemci o tuto službu se mohou hlásit na OÚ (e-mailem, telefonicky i osobně). A.S.A. má pro 
poskytování služby vždy stanoven minimální počet zájemců. Je nejvyšší čas se nahlásit na letošní 
sezonu! Svoz je prováděn jednou za 14 dní po dobu sezony (duben - říjen).

Sběr oděvů
A kdo to ještě neví, A.S.A. zajišťuje také kontejnerový sběr použitého textilu (oděvů).  Modrý 

kontejner naleznete v Doubravčicích před OÚ. 
Co do kontejneru patří a co nepatří? Do kontejneru patří použité oblečení, tj. kabáty, kusy 

spodního a vrchního oblečení, páry bot, použité textilní výrobky, např. deky, závěsy, povlečení. 
Veškeré zde uložené textilie musí být čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené v igelitových 
pytlích, páry bot přivázaných k sobě. Do kontejneru nepatří krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, 
nepoužitelné oblečení, koberce nebo matrace. Řídíme se tím všichni?
(zdroj: www.asa-group.com)

Obec Doubravčice nabízí 
pozemek č. 342/1

cena 500,- Kč/m2

Výhodné odkoupení jen části  pozemku   
v okolí příslušné nemovitosti (chaty)!

Splátkový prodej možný.
www.doubravcice.cz
ou@doubravcice.cz

321 677 901

OBECNÍ ÚŘAD DOUBRAVČICE
Doubravčice 94

282 01 Český Brod

tel. kancelář OÚ: 321 - 677 901
tel. starosta: 776 324 423 (PO -PÁ)
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz

úřední hodiny:      PO  9 - 10.30 h
       PÁ  17 - 19 h
Zastupitelé:
Jaroslav Prkno, starosta
Tomáš Němec, místostarosta
Martin Rubeš, Martina Pačesová, 
Miroslav Hájek,  Tomáš Baborský

 

PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU
U LÁZNÉHO POTOKA
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Pro rodiče, kteří by rádi umístili své dítko do naší školky, připomínáme:

15. 4. 2014 od 16.30 do 19.00 hodin
se koná v Doubravce zápis dětí

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTI DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/ 2015 
PLATNÁ V NÁSLEDUJÍCÍ POSLOUPNOSTI:
Ředitelka mateřské školy má na základě ustanovení § 34 odst. 4 školského zákona povinnost 
upřednostnit dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dosáhne-li dítě věku 
6 let v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015). Dítě s písemně doloženým trvalým pobytem v obci 
Doubravčice bude přijato k předškolnímu vzdělávání přednostně.
Dále budou děti přijímány v pořadí podle součtu bodů, které se přidělí podle tohoto klíče:
- předškolák      20 bodů
- dítě s trvalým pobytem v obci Doubravčice     10 bodů
- věk dítěte          6 let  5 bodů/ 5 let  4 body/ 4 roky  3 body/ 3 roky 2 body
- sourozenec již navštěvuje MŠ Doubravka     1 bod
- sociálné znevýhodněné dítě (rodič samoživitel, sirotek)     1 bod
 
Nedílnou součástí žádosti je její příloha - Souhlas se zpracováním osobních údajů. Bez souhlasu 
zákonných zástupců s jejich zpracováváním není možné žádost o přijetí akceptovat.
Evidenční list dítěte v MŠ a Žádost o přijetí dítěte do MŠ Doubravka jsou ke stažení na webu MŠ.

E-mail: ms@doubravcice.cz      Tel.: 314 001 200, 776234592      Web: http://ms.doubravcice.cz

KOMINICTVÍ VOTÝPKA
Mrzky 43
Český Brod

4kompletní kominické práce

4číštění - kontrola 

4zpracování posudků pro kolaudační řízení

4úpravy spalinových cest dle platných norem

tel.: 606 301 430

MATEŘSKÁ ŠKOLKA                 http://ms.doubravcice.cz

inzerce

ZAJÍMAVOSTI A INFORMACE               
Nový občanský zákoník a my

Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích 
a nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Kromě trojice zákonů tvořících jádro rekodi-
fikace soukromého práva vstupuje zároveň v účinnost i řada doprovodných předpisů, například 
katastrální zákon, zákon o zvláštních řízeních soudních či zákon o veřejných rejstřících právnických 
a fyzických osob. Nové zákony zároveň ruší více než 200 dosud účinných předpisů.

Občanský zákoník pocítil nejvýraznější změny v oblasti nemovitostí (stavby na pozemcích, 
které budou vlastněny stejným majitelem, již budou součástí pozemku), předkupního práva (v 
případě spoluvlastnictví dojde k jeho zániku, již tedy nebude nutné při chystaném prodeji nabízet 
svůj podíl ostatním spolumajitelům), sousedských vztahů (vy i váš soused si budete moci zasadit 
strom nejdříve až 3 metry od plotu), odpovědnosti (ve smlouvách, již bude nutné sjednat záruční 
doby), evidence v katastru nemovitostí (chrání vlastníky před nesprávnými, chybnými či dokonce 
podvodnými zápisy do katastru nemovitostí), nájmů (majitel nemovitosti bude mít více práv) a 
další.

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a sousedská práva
Právníci si od nového zákoníku a úpravy sousedských práv často slibují mnohem méně 

sousedských sporů, ale člověk je tvor diskutující, občas tvrdošíjný, jindy pečlivý, leckdy až nadmíru 
hájící si své nabyté statky. Tak časem uvidíme, jak se nám nová sousedská práva osvědčí.

Jaké jsou tedy v tomto směru novinky? 
Od ledna platí pravidlo: veškeré plody, ale i listí, spadlé na zem z našeho stromu na souse-

dovic pozemek náleží jemu. V případě ovoce to znamená, že ho může zkonzumovat či jinak využít, 
v případě listí, že ho musí uklidit ona a ne nám ho házet zpět za plot nebo se dožaovat po nás 
úklidu. Ovšem plody, které nepadají, ale jsou na stromě, i když větve přesahují za plot, náleží 
majiteli stromu nikoliv vlastníkovi pozemku, nad který větve přesahují. Tento je povinnen umožnit 
majiteli stromu sklizeň plodů, pokud není jiný přístup k nim možný. Nesmí však přitom dojít k 
žádným škodám.

A neřešíte-li plody či listí, ale prorůstající kořeny a přesahující větve stromů a keřů na váš 
pozemek od souseda? Tady vám nový občanský zákoník ukládá nejprve souseda vyzvat k jejich 
odstranění (míněno slušně vyzvat) a pokud nebude sjednána náprava, pak teprve je možno 
přistoupit k adekvátnímu zásahu vůči stromu nebo keři na vaší straně. A to způsobem šetrným a v 
odpovídající roční době.  (viz § 1016)

Výsadba stromů také doznala změn. Jak uvádí zákon, máte-li rozumný důvod, požadujte 
výsadbu stromů dále od hranice vašich pozemků. A pokud jsou tam již stromy vzrostlé, můžete 
žádat jejich odstranění. Ovšem zase jen odůvodněné. Není-li stanoveno jinak, stromy vyšší než        
3 m by měly být sázeny od hranice pozemku do vzdálenosti 3 m, stromy nižší pak do 1,5 metru. 
(viz § 1017)

Mohu si pokácet na svém pozemku kdykoliv, kdekoliv a jakýkoliv strom bez povolení? 
Přestože novela zjednodušila kácení, odpověď na předchozí otázku zní: ne. Pro “svobodné” kácení 
musí být splněny tři podmínky a to zároveň - objekt je na zastavěném území obce, jde o pozemek 
stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Změny se tak netýkají pozemků s takzvaným živým 
plotem ani zahrádkářských osad či chatových oblastí. Takže pozor na to, kde, kdy a co kácíte!

V případě ořezávky povolení nutné není, ale musíte zase zachovat jisté podmínky. Především 
nesmí být však ořez proveden tak, aby způsobil podstatné nebo trvalé snížení ekologických nebo 
společenských funkcí stromů či keřů nebo dokonce jejich odumření následkem vašeho zásahu.

zdroj: obcanskyzakonik.justice.cz
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Pozemky v lokalitě Pod Čihadly - Doubravčice

61 pozemků určených pro výstavbu rodinných domů; ceny 1250,-  až 1550,- Kč. 

Prosinec 2013 - kolaudace: vodovod, kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení.
Navrhovaná úprava zeleně před OÚ

Navrhovaná úprava zeleně pod návsí
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Kulturní dům

Od října 2013 probíhá rekon-
strukce KD firmou LUCON s.r.o., která 
by měla být hotova do konce března. 
Zatím vše nasvědčuje tomu, že tento 
termín bude splněn. 

V době uzávěrky zpravodaje 
byly provedeny kompletní   izolační 
sondy, odizolována budova, hotové 
byly sanace a drenáže, opravena 
střecha nad sálem, opěrná zeď, dána 
nová elektroinstalace, osazeno te-
pelné čerpadlo (jedna z podmínek 
přidělení dotace), zhotoveny nové 
omítky, strop včetně přípravy pro 
světla, připraveny světelné rampy u podia, projektor...  Demontován byl také bar na sále, vybu-

dován bude nový, větší s vestavěnou pípou.
První akcí, kterou bychom rádi zahájili provoz nového sálu KD bude  Masopust 

aneb Jarní zábava (časově posunutý, mimo bežný masopustní termín). 
Počítejte tedy se sobotou 5. dubna od 20 hodin, resp. od 14 hodin, 

neboť máme v úmyslu uspořádat i tradiční průvod obcí.  Večer 
hraje BÍZA BAND z Českého Brodu. Těšíme se na hojnou 

účast!
Masopust se samozřejmě ponese ve znamení 

zabijačkových dobrot, které budou k dostání nejen v průvodu, 
ale také večer na sále a - jak jinak - budou tvořit i jedny z cen pro vyhlášené 
nejlepší masky večera. Dále se můžete těšit např. na cenu časopisu Zahrádkář, 
kdy obdržíte nejen sou- bor tohoto měsíčníku vč. aktuálního čísla, ale  také  bonusy  v 
podobě kalendáře, balíčků s osivem atd.

Kulturní dům a časová schránka
Během podzimních oprav KD jsme se také 

rozhodli vyzvednout časovou schránku, která 
byla  do  KD umístěna během  jeho  stavby v 
poválečných letech. Údajně se  měla nach-
ázet ve zdi budovy, za kamenem označujícím 
letopočet zahájení výstavby. A  tak starosta 
pilně pracoval, za  povzbuzování hloučku 
přihlížejících, až se mu podařilo odstra-
nit několik cihel... Nečekejte žádné velké 
překvapení, to se nekonalo. Jak už to tak bývá, 
někdo měl o schránce lepší údaje a zřejmě mnohem dříve než my. Prostor schránky byl proto již 
dávno prázdný.

Uvítám však jakékoliv informace, které by někdo z vás o schránce v KD měl, ať již o obsahu, 
datu vložení či otevření schránky. Stejně tak stále poptávám informace o samotné výstavbě bu-
dovy, fotografie, dokumenty a různé zápisy. Za ochotu předem děkuji.

Kontakt: Alena Kvasničková, kronikářka obce, e-mail:  alena.kvasnickova@gmail.com

Milí přátelé školky Doubravky,
přečtěte si a ohlédněte se s námi za tím, co 

děti s Doubravkou od začátku ledna prožily, co 
vytvořily, co si užívaly a užívají.

Nový rok jsme zahájili podle tradice 
tříkrálovým pochodem. Vykoledovali jsme si 
spoustu sladkostí, což jsme ocenili zejména ke 
konci koledování, kdy se dětem pletly nejen 
nohy, ale i slova koledy, kterou zpívaly. Perníčky 
a čokoládky jim dodaly sílu, aby se došouraly do 
školky, kde po obědě doslova padly do postýlek.

Leden byl pro nás velmi kulturně zaměřený, 
neboť nás navštívilo divadélko „Vysmáto“ s 
vtipným kouskem  „O dvou neposlušných telát-
kách“ a děti si samy vyzkoušely herecké povo-
lání ve hře „O dvanácti měsíčkách“ v režii paní 
učitelky Katky. V rámci utužení našeho zdraví 
jsme začali jezdit do solné jeskyně, kterou 
budeme pravidelně navštěvovat do druhé po-
loviny března.

V únoru jsme se zapojili do projektu 
„Sněhuláci pro Afriku“. Vzhledem ke sněhovým 
podmínkám letošní zimy jsme museli hodně im-
provizovat. Úkolem bylo postavit sněhuláky, za 
něž jejich tvůrci, nebo v našem případě školka, 
zaplatí určitý poplatek, který skrze nadaci „Kola 
pro Afriku“ doputuje k africkým dětem na nákup 
kol, jimiž se budou dopravovat do škol.

Abychom však nebyli k letošní zimě ne-
spravedliví, bobování a koulování jsme si také 
trošku užili, jen   koule  obsahovaly  hodně listí a

boby utrpěly mnoho škrábanců od kamení. Od 
Ježíška darované ježdíky a lopaty se rozpadly 
úplně. Tím Tě, milý Ježíšku, již dopředu prosíme 
za rok zase o nové.  

Ježíšek nám letos udělal opravdu velkou 
radost, protože dětem do školky přinesl hodně 
krásných dárečků. Touto cestou děkuji všem 
rodičům, kteří Ježíškovi pomáhali. Spolu s rodiči 
jsme si také užili pečení cukroví. 

Máme za sebou Doubravčinu olympiádu 
už se začínáme těšit na jaro. 

A co nás na jaře čeká? Spousta hraní, 
zábavy, také práce. Pokud bude přát počasí, tak 
dlouhé procházky do okolních lesů. Navštíví nás 
divadélko Kůzle, pojedeme se podívat, jak kou-
zlí Pavel Kožíšek, nasajeme velikonoční atmos-
féru ve skanzenu v Kouřimi a čeká nás spousta 
dalších akcí.

Těšíme se na nové kamarády a kamarádky 
a všem obyvatelům Doubravčic přejeme brzké 
jaro a hodně sluníčka.

Jana Halaxová – ředitelka
a všichni z Doubravky

MATEŘSKÁ ŠKOLKA                 http://ms.doubravcice.cz
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