číslo 22 ročník IV.
(období listopad 2012 - únor 2013)

POTRAVINY DOUBRAVČICE
základní sortiment potravin a drogerie
chlazené a mrazené zboží
alko a nealko nápoje
čerstvé pečivo, pomazánky, chlebíčky, uzenina
noviny, časopisy, pohlednice obce
objednávky studené kuchyně
(chlebíčky, chuťovky, obložené mísy)

výroba dárkových košů
individuální objednávky zboží
(do 24 h)
nákup po telefonu
rozvoz v obci ZDARMA
(pro potřebné)

DOUBRAVČICE

OBECNÍ ZPRAVODAJ
Z obsahu: MATEŘSKÁ ŠKOLKA - VÝMĚNA VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - VODOVOD A KANALIZACE - ADOPCE
STROMŮ 2012 - ČERNÉ SKLÁDKY - VOLBY 2012 - KOMIKSOVÁ PŘÍLOHA POVĚSTI DOUBRAVČIC

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 6:00 - 13:00
So
7:00 - 12:00
Monika Prknová
tel.: 777 328 823
předprodej vstupenek Číhadlo o.s.
výdejní místo Obecního zpravodaje

H O S P O D A
DOUBRAVČICE

TEPLÁ JÍDLA - DOPOLEDNÍ SVAČINY
NEKUŘÁCKÝ SALONEK
OTEVŘENO DENNĚ

Základem morálky člověka je užitečnost nebo-li princip skutečného štěstí.
Činy jsou správné, podporují-li štěstí, nesprávné, směřují-li opačným směrem. Pod pojmem
štěstí rozumíme potěšení a nepřítomnost bolesti; neštěstí znamená bolest a nedostatek potěšení.
John Stuart Mill (1807-1873), anglický filozof, politický ekonom

Doubravčice 94
tel.: 777 328 823
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OÚ DOUBRAVČICE, Doubravčice 94, 282 01 Český Brod
PO 9 - 10.30 h
PÁ 17 - 19 h
tel.: 321 - 677 901, e-mail: ou@doubravcice.cz, www.doubravcice.cz
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ADOPCE STROMŮ
DOUBRAVČICE 2012

masérské
rekondiční
&
regenerační
služby
www.mandalastudio.cz
- sportovní masáže
- rekondiční masáže & regenerační masáže
- Dornova metoda & Breussova masáž
- odstraňování blokád & postizometrická relaxace
Tel.: 775 390 191

2
OZ 22.indd 2

email: jan@mandalastudio.cz

Doubravčice 150
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INZERCE
Inzerce řádková je pro občany zdarma, stejně tak oznámení, gratulace a kulturní akce.
Firemní inzerce je placená. Odmítnuta bude inzerce nee cká, 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
Prodej Publikace Doubravčice
Pohled do historie obce a okolí do roku 1950 (od 15 stol. do 50. let 20. stol.)
Vydáno vlastním nákladem; knihu je možné zakoupit přímo v Doubravčicích, nejlépe na
základě dohody s autorem, panem dipl.tech. Miroslavem Pačesem.
Kontakt: tel. 722 714 111 (ne sms) nebo Linda Pačesová tel. 724 689 786
Pohlednice/fotky obce Doubravčice (a jiné písemnos všeho druhu) i ze širšího okolí;
zájem mám také o odborné knihy, mapy apod. Za nabídky předem děkuji.
Kontakt: tel. 739 198 491, e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com

OBEC DOUBRAVČICE
nabízí k prodeji
BROŽURY O OBCI - vydané u příležitosti 680 let
od první písemné zmínky o obci (1331 - 2011);
A5, 24 stran, barevné a čb foto, textová část - 39,-Kč
PAMĚTNÍ MINCE - mosaz, průměr 31,8 mm,
varianta lesk/patina, náklad 500 ks - 49,- Kč
POHLEDNICE OBCE - 4 druhy pohlednic včetně
reprintu z 20. let min. století - 5,- Kč/ks

BLESKOVÉ ZPRÁVY
Adopce stromů 2012
Projekt obce Doubravčice a O.s. obce Doubravčice byl
zahájen na jaře letošního roku výsadbou vzrostlých
stromů u kapličky (lípy malolisté), u “hasičárny” a Na
Močidle (jírovce). Tře říjnový víkend byl pak věnován
výsadbě ovocných stromů (třešně a švestky) v rámci
obnovy polní cesty přes Osičiny. Stromky byly
zakoupeny ve Velimi v Hruškově zahradnictví a školce.
Všechny stromy byly nabídnuty k adopci a zájem
o ně předčil naše očekávání. Velmi početná byla
nakonec i účast na samotné výsadbě. Majitelé mají u
“svých” stromů š tky a jako upomínku na akci a výraz
poděkování obdrželi Adopční list.
Několik stromků bylo zasazeno i na polní cestu U
hruš čky (směrem k dubu a Masojedům), kde některé
starší stromy byly během loňské zimy zničeny zvěří.
DĚKUJEME všem, kteří se
- finančně či prací podíleli
na výsadbě zeleně a obnově polní cesty Osičiny.
Speciální poděkování: Vlastovi Šindelářovi z Masojed
(za kůly ke stromkům)
Alena Kvasničková, za O.s. obce Doubravčice
www.doubravcice.cz, www.osdoubravcice.cz

Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, inzerátu či informace ve společenské rubrice v příš m
čísle OZ, zašlete své podklady na e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com popř. je odevzdejde na OÚ
nebo do Potravin. Dotazy, návrhy a připomínky lze zaslat/dát tamtéž.
Uzávěrka OZ č. 23 je 15.02.2013 

OBECNÍ ZPRAVODA J OBCE DOUBRAVČICE
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. Kvasničková.
 OZ č. 23 vyjde 1. března 2013 (pro období březen - červen) 
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NA ÚVOD...
Tak se nám naše země, po druhém
říjnovém víkendu, vybarvila do
zářivých
barev
podzimu a dvě
tře ny oprávněných voličů přitom
pozorovaly volební dění z pohodlí
svých domovů.
V okolních lesích místo hub lze téměř
pravidelně nalézt černé
skládky,
pracovníkům ČEZu nějaké nenechavé
ručičky pomáhají s
demontáží
veřejného osvětlení a další čas od
času snížují stavy materiálu a minimalizují stavební vybavení mateřské
školky. Tím, že se vlastně jedná,
kulantně řečeno, o přivlastňování si
cizího majetku, se nikdo z nich už
zřejmě nezabývá.
Zpráva o nevábné vůni,
vítající
každého návštěvníka naší obce
směrem od Č. Brodu,
překročila
již hranice okresu a zaznamenala ji
nejvyšší místa Středočeského kraje.
I
mto způsobem lze (bohužel)
zajis t zviditelnění obce.
Op mis cky již znějí informace o
dokončování MŠ, jednosměrném
zákazu vjezdu kamionů, plánované
kolaudaci vodovodu a vodojemu,
o instalaci informačních tabulí a
výsadbě 130 ks ovocných stromků.
Na Ministerstvu financí přehodno li
svůj původní
nega vní postoj
k naší hospodářské situaci a navíc
nabídli odborníky ke konzultaci.
Nezbývá než doufat, že se dá do
pohybu celé soukolí a dotace již budou připisovány včas.
A novinkou
tohoto OZ jsou
obrázky vynikajícího výtvarníka Jiřího
Filípka, které nám budou
formou
komiksů, přibližovat pověs a příběhy
z Doubravčic a okolí.
Jaroslav Prkno, starosta obce

Fabiánovi při výsadbě na Osičinách

Pozn. Posvícenská zábava, nerealizovatelná bez pořadatelů, se přec jen
konala! 27.10. 2012 do KD

Foto na titulu: Šermauerovi při výsadbě ovocných stromků (20.10.2012) - Dub letní (říjen2012)
Informační a turistická tabule na návsi u kapličky (14.10.2012)
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:

www.doubravcice.cz

Doubravčice - výsledky krajských voleb 2012
č. 60
č. 43
č. 70
č. 29
č. 91
č. 03
č. 51
č. 77
č. 68
č. 83
č. 19
č. 93
č. 16
č. 30
č. 52
č. 78
č. 80
č. 88

ČSSD
KSČM
ODS
TOP 09 + Starostov
ZEMANOVCI
Sdružení nestraníků
Strana zelených
Strana svobodných občanů
KDU-ČSL
KSČ
SUVERENITA
Česká pirátská strana
Strana soukromníků
Věci veřejné
Středočeši 2012
Hnu na podporu hasičů
DSSS
UNP - Středočeši

cena 1 390,- Kč/ m 2

30 hlasů
28
18
10
9
8
6
6
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

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

http://pozemky.doubravcice.cz
OZNÁMENÍ: NÁLEZ USB FLASH DISKU
U hřiště TJ Sokol Doubravčice byl, na odbočce směrem k vodojemu, nalezen v září 2012 USB flash disk
s fotografiemi (např. svatba Fiedlerovi). Majitel si ho může vyzvednout v úředních hodinách na OÚ.

Podtrženo, sečteno a stručně shrnuto:
Počet oprávněných voličů v obci 376.
Počet vydaných obálek 135.
Počet odevzdaných obálek 135.
Počet platných hlasů 131.
Účast u voleb v obci Doubravčice 35,90%.
Celostátní průměrná účast voličů byla 36,89%.
Pozn. Dle výše uvedených výsledků jsme sice na
úrovni celostátního průměru, ale i tak by měla
zaznít otázka - proč se nešlo k volbám?
Argumet nevlídného počasí, nebo to, že není
koho volit, v diskuzi neobstojí.
V minulos se bojovalo za volební právo (žen,
menšin i většin) a mnozí lidé doposud přistupují
k volbám jako k právu občana a zároveň
povinnos vůči zemi ve které žijí.
Co na to tedy říká oněch 64,10%?
Z reakce zahraničního sku...
Nejlepším důkazem toho, jak krátká může
být lidská paměť v poli ce, jsou poslední
regionální a senátní volby v Česku.
Nereformovaní češ komunisté, kteří se
i dvě dese le po revoluci zdráhají jasně
distancovat od své stalinis cké minulos , se
na mnoha místa prosadili jako poli cká síla
(Der Standard, Rakousko)
udávající tón.
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PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ

OPRAVY
Zodpovědný volič Zbyšek Pantůček
u krajských voleb 2012 (foto A. Valešová)

Středočeský kraj
Krajské volby v kraji vyhrála ČSSD před KSČM
a ODS. Z celkových 65 mandátů jich sociální
demokraté získali 20, komunisté o jeden
méně a občanš demokraté 16. TOP 09
a Starostové budou mít deset zastupitelů.
K volbám přišlo 36,45 procenta voličů, to je
o téměř šest procent méně než před čtyřmi
(ČTK)
roky.
Z volených zastupitelů nejvíce hlasů získal
MUDr. Raduan Nwela z ODS - celkem 8 569
hlasů, následován ve slušném odstupu svým
stranickým kolegou Ing. Danem Jiránkem
(5 382 hlasů) a MVDr. Josefem Řihákem
a Ing. Zuzanou Moravčíkovou (oba ČSSD),
kterým se také ještě podařilo překonat
pě sícovou hranici.

AUTOMATICKÝCH PRAČEK
zn. Whirlpool, Ignis,
Philco a jiné.
Spolehlivost,
rychlé jednání.

J. Marek
Doubravčice 128
tel. 603 329 940

VĚNUJTE SVÝM BLÍZKÝM

DÁRKOVÝ POUKAZ
- MASÁŽE (relaxační, lávovými
kameny, medové, obličeje,
proti celulitidě apod.)
- CVIČENÍ NA VIBROGYMU
- PROGRAMY REDUKCE HMOTNOSTI

Ing. Lydie Bílková
tel.: 604 835 939
Doubravčice 154
www.hubnutiacviceni.cz
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Zemní práce v obci sice nejsou ničím příjemným, ale - jak jistě uznáte - vodovod, kanalizaci či veřejné
osvětlení jiným způsobem vybudovat nelze. Pokud došlo, či dojde k jistému nevyhovujícímu stavu
některé z komunikací, bude učiněna náprava a po dokončení prací budou povrchy obnoveny.

Vodovod
Tarifní pásmo

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ostatní dopravci:

1
3
5

6

X

5:20
5:21
5:25
5:27
5:28
5:29
5:31
5:32
K
5:33
5:33
5:35

6eg X
5:39
5:41
5:43
5:46
5:48
5:50
5:51
5:55
5:57
5:58
5:59
6:01
6:02
K
6:03
6:03
6:05

4

POLK

X
5:35
5:37
5:38
5:39
5:41
5:42
5:43
5:45
5:49
5:50
5:52
5:54
5:57
5:59
6:01

4:45
4:47
4:49
4:52
4:54
4:56
2

X

4:50
4:51
4:55
4:57
4:58
4:59
5:01
5:02
K
5:03
5:03
5:05

POLK POLK

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.,
Polepská 867,280 02 Kolín
Dopravce:
9
11

12

13

XA
10:01
10:03
10:04
10:05
10:07
10:08
10:09
10:11
10:15
10:16
10:18
10:20
10:23
10:25
10:27

15

14
X+Aeh

10

Xfb 6eg

8:39
8:41
8:43
8:46
8:48
8:50
8:51
8:55
8:57
8:58
8:59
9:01
9:02
K
9:03
9:03
9:05

POLK POLK

7:39
7:41
7:43
7:46
7:48
7:50
7:51
7:55
7:57
7:58
7:59
8:01
8:02
K
8:03
8:03
8:05
7:13
7:14
7:18
7:20
7:21
7:22
7:24
7:25
7:26
7:28
7:28
7:30

XA
10:39
10:41
10:43
10:46
10:48
10:50
10:51
10:55
10:57
10:58
10:59
11:01
11:02
K
11:03
11:03
11:05

16

XA
8:31
8:33
8:34
8:35
8:37
8:38
8:39
8:41
8:45
8:46
8:48
8:50
8:53
8:55
8:57

17
19

20

6+A XA
12:01
12:03
12:04
12:05
12:07
12:08
12:09
12:11
12:15
12:16
12:18
12:20
12:23
12:25
12:27

10:01
10:03
10:04
10:05
10:07
10:08
10:09
10:11
10:15
10:16
10:18
10:20
10:23
10:25
10:27
18

POLK

6+A XA
12:39
12:41
12:43
12:46
12:48
12:50
12:51
12:55
12:57
12:58
12:59
13:01
13:02
K
13:03
13:03
13:05

11:39
11:41
11:43
11:46
11:48
11:50
11:51
11:55
11:57
11:58
11:59
12:01
12:02
K
12:03
12:03
12:05

POLK

21

XA
13:01
13:03
13:04
13:05
13:07
13:08
13:09
13:11
13:15
13:16
13:18
13:20
13:23
13:25
13:27
22

POLK

XA
13:39
13:41
13:43
13:46
13:48
13:50
13:51
13:55
13:57
13:58
13:59
14:01
14:02
K
14:03
14:03
14:05
POLK

23

XA
14:01
14:03
14:04
14:05
14:07
14:08
14:09
14:11
14:15
14:16
14:18
14:20
14:23
14:25
14:27
24

XA
14:39
14:41
14:43
14:46
14:48
14:50
14:51
14:55
14:57
14:58
14:59
15:01
15:02
K
15:03
15:03
15:05

25

27

6+A XA
15:01
15:03
15:04
15:05
15:07
15:08
15:09
15:11
15:15
15:16
15:18
15:20
15:23
15:25
15:27
28

14:01
14:03
14:04
14:05
14:07
14:08
14:09
14:11
14:15
14:16
14:18
14:20
14:23
14:25
14:27

26

XA
16:39
16:41
16:43
16:46
16:48
16:50
16:51
16:55
16:57
16:58
16:59
17:01
17:02
K
17:03
17:03
17:05

POLK POLK

A
15:39
15:41
15:43
15:46
15:48
15:50
15:51
15:55
15:57
15:58
15:59
16:01
16:02
K
16:03
16:03
16:05
POLK

29

XA
16:01
16:03
16:04
16:05
16:07
16:08
16:09
16:11
16:15
16:16
16:18
16:20
16:23
16:25
16:27
30

XA
17:39
17:41
17:43
17:46
17:48
17:50
17:51
17:55
17:57
17:58
17:59
18:01
18:02
K
18:03
18:03
18:05
POLK

31

XA
18:01
18:03
18:04
18:05
18:07
18:08
18:09
18:11
18:15
18:16
18:18
18:20
18:23
18:25
18:27

33

32

19:39
19:41
19:43
19:46
19:48
19:50

34

35

37

6+A XA
19:01
19:03
19:04
19:05
19:07
19:08
19:09
19:11
19:15
19:16
19:18
19:20
19:23
19:25
19:27

18:01
18:03
18:04
18:05
18:07
18:08
18:09
18:11
18:15
18:16
18:18
18:20
18:23
18:25
18:27

36

A
22:34
22:36
22:38
22:41
22:43
22:45

38

41

6+

39

21:16
21:18
21:20
21:23
21:25
21:27
POLK POLK POLK POLK

XA
20:09
20:11
20:13
20:16
20:18
20:20
20:21
20:25
20:27
20:28
20:29
20:31
20:32
K
20:33
20:33
20:35

POLK POLK POLK

6+A

XA
18:39
18:41
18:43
18:46
18:48
18:50

POLK

XA
17:01
17:03
17:04
17:05
17:07
17:08
17:09
17:11
17:15
17:16
17:18
17:20
17:23
17:25
17:27

ČSAD POLKOST, spol. s r.o.,Náměstí Smiřických 16,281 63 Kostelec nad Černými lesy
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6:16
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6:25
6:27
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+eh
X
6:46
6:48
6:49
6:50
6:52
6:53
6:54
6:56
7:00
7:02
7:04
7:06
7:09
7:11
7:13

6:01
6:03
6:04
6:05
6:07
6:08
6:09
6:11
6:15
6:16
6:18
6:20
6:23
6:25
6:27

8

POLK POLK POLK POLK

X
6:19
6:21
6:23
6:26
6:28
6:30
6:31
6:35
6:37
6:38
6:39
6:41
6:42
K
6:43
6:43
6:45

XA
21:01
21:03
21:04
21:05
21:07
21:08
21:09
21:11
21:15
21:16
21:18
21:20
21:23
21:25
21:27

Od měsíce dubna bylo zahájeno Příslušní jednotlivci svým chováním nejen znečišťují
připojování na šachty a začaly se své okolí, ale znepříjemňují tak život i všem ostatpodepisovat smlouvy o stočném.
ním lidem. Přitom není nijak složité přestat kri zoVzor smlouvy s cenou stočného, obchod- vat kolem sebe a dát včas dopořádku především své
ní podmníky, obecní vyhlášku č. 2/2012 vlastní záležitos .
a vyhlášku 428/2001 - novelizována
2012, najdete na webu obce v odkazu
Vodovod a kanalizace. Vyhláškou č. 2/2012 byla stanovena úhrady stočného ve dvousložkové
formě a stanoven druh pevné složky: pevná složka stočného se stanoví podle podle profilu vodovodní přípojky [§ 32 odst.1 písm. b), vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Na 100 nemovitos není doposud připojeno na kanalizaci. ČOV však musí najet co nejdříve na plný
výkon, což představuje min. 400 osob tj. 150 přípojek.
Nevíte-li si rady s připojením soukromých čás (dům- šachta) jsou zde firmy, které toto realizují.
Kontakt: na webu obce/Vodovod a kanalizace příp. se obraťte s dotazem na OÚ. Pokud jste již
služeb některé z uvedených firem využili, uvítáme zkušenos s jejich prací.

Český Brod - Doubravčice - Mukařov

Z 250 přípojek jich není doposud 100 připojeno z důvodu nepodepsání smluv na stočné.
V tom případě nelze připojit domovní gravitační přípojky.
Kdo nebude využívat kanalizaci a není připojen resp. z důvodu nepodepsání smlouvy nemůže být
připojen, musí zapla t poplatek za přípojku v částce 1440,-Kč.
(viz dvousložkové stočné - Vyhláška č. 2/2012)
X
5:05
5:07
5:08
5:09
5:11
5:12
5:13
5:15
5:19
5:20
5:22
5:24
5:27
5:29
5:31

Kanalizace - kolaudace

3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
Ostatní dopravci:

Tarifní pásmo

POLK

Hlavní řady - realizace byla zahájena na začátku roku 2012, v září byla dokončena výstavba přivaděče
Kostelec n. Č. l. - Kozojedy a provedeny tlakové zkoušky na hlavních řadech v Doubravčicích.
Nyní probíhá vystrojení vodojemu v Doubravčicích, pak bude následovat kolaudace (vodovod +
přivadeč + vodojem).

JÍZDNÍ ÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

MUKA OV
Mukaov,škola
Mukaov,Žernovka
Štíhlice,Doubravická
x Doubravice,ihadla
DOUBRAVICE
Doubravice,bytovky
Mrzky
Tismice,MŠ
Tismice,bytovky
x Tismice,Na Kopeku
eský Brod,sídlišt
eský Brod,Na Bulánce
eský Brod,muzeum
eský Brod,Jungmannova
eský Brod,Jana Kouly
ESKÝ BROD,ŽEL.ST. x

ESKÝ BROD,ŽEL.ST. x
eský Brod,Kollárova
eský Brod,Na Bulánce
eský Brod,sídlišt
x Tismice,Na Kopeku
Tismice,bytovky
Tismice,MŠ
Mrzky
Doubravice,bytovky
DOUBRAVICE
x Doubravice,ihadla
Štíhlice,Doubravická
Mukaov,Žernovka
Mukaov,škola
MUKA OV

491

231491

VODOVOD A KANALIZACE

Vysvtlivky:
x - na znamení
X - jede v pracovních dnech
6 - jede v sobotu
+ - jede v nedli a ve státem uznané svátky
eg j d ké 28 9 1 11

UPOZORNĚNÍ: Přípomínáme, že letos je tzv. zkušební rok tj. cena stočného je neměnná po celý rok
bez ohledu na datum podepsání smlouvy. Nyní je stočné vč. daně a pevné složky 24,- Kč/m3.
Platí od: 2.9.2012

OZNÁMENÍ: Vodovod a kanalizace Na Zámkách
Realizace výstavby vodovodu a kanalizace v oblas Na Zámkách se posouvá o dobu
potřebnou k vyřešení soudního sporu s pí Mikovou, ohledně vlastnictví podílů komunikace.
230491
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Za nelegální vypouštění odpadních vod přitom hrozí
pokuty a sankce (až do výše 100 000,- Kč!).

Stočné (částečný přepis z OZ č. 21)

Nevábná vůně, linoucí se v obci v okolí hlavni silnice při výjezdu směrem na Český Brod, je už známa
daleko za hranicemi našeho katastru. Zřejmě každému
je jasný její původ - využívání sep ků a neoprávněné
vypouštění odpadních vod a tudíž nezájem o novou
kanalizaci.
Výše vybraného stočného za tento
rok ovlivňuje budoucnost - od letošní
částky se bude odvíjet stanovení výše
částky na další období.
Vybere-li se méně než jsou náklady
ČOV, bude se muset stočné zvýšit!

www.doubravcice.cz

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:

www.doubravcice.cz

Veřejné osvětlení
Výměna osvětlení v obci pokračuje, probíhá tedy demontáž stávajícího vedení a sloupů, což
je podmínkou funkčnos nového osvětlení. Demontáž byla zahájena na přelomu září a října,
dokončena má být na konci října, kolaudace výměny VN a NN je naplánována na 16. 11. 2012.
Děkujeme občanům za pochopení několikateré nutné výluky el. energie , během které docházelo
k připojování nových trafostanic.
Z diskuze na říjnovém jednání zastupitelstva obce:
Dotaz na dokončení veřejného osvětlení – přesun nadzemního vedení nízkého napě financuje
ČEZ. Na těchto sloupech bylo též veřejné osvětlení v centru obce. Místo poplatku za uži veřejného
prostranství byly položeny kabely a rozvaděče veřejného osvětlení. Sví dla financuje obec.
Tam, kde nebylo možné umís t sloup na obecní pozemek, jsou po dohodě s majiteli umístěny
na soukromých pozemcích. Osvětlení Na Zámkách závisí na výstavbě na nových parcelách v této
lokalitě, která bude podmínkou výstavby.
Prosba: Nezdržujte realizaci výměny veřejného osvětlení svou nepřítomnos
o spolupráci. Obec ani vaše okolí si to jistě nezaslouží.

či nezájmem

Pozn. Výměna veřejného osvětlení a nevyhovující stav sítě NN v obci je inves ční akcí firmy ČEZ
Distribuce a.s. Obec dala souhlas se stavbou a následně se vyjadřuje pouze k udělení věcných
břemen se stavbou na obecních plochách a rozhoduje o převze povrchu obecních pozemků (např.
převze obnovených povrchů komunikací).
Způsob a průběh prací je zcela v kompetenci dodavatelské firmy.

ODPRODEJ POUŽITÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Obec Doubravčice nabízí k odprodeji demontované
(použité) lampy veřejného osvětlení se sodíkovými
výbojkami tj. bez betonových sloupů.
Cena 1 000,- Kč / 1 ks.
Částka získaná odprodejem bude použita na vybavení
veřejného dětského hřiště hracími prvky.
Bližší info - OÚ Doubravčice, tel. 321 - 677 901.

Výměna veřejného osvětlení v obci neprobíhá zcela tak ji by měla. Jak připouštějí sami pracovníci
společnos ČEZ, naše obec se u nich zřejmě zapíše v poměrně nega vním smyslu.
Nejenže nenechavci během noci si přivlastní vše kovové z demontovaných (použitých) sloupů
veřejného osvětlení určených na odvoz, ale stejný osud potkal i další kovové čás majetku firmy
- trafostanici u Kaňkůru.
Znovu tedy opakujeme: sloupy veřejného osvětelní jsou majetkem ČEZu, obci náleží pouze sví dla,
která nabízí k odprodeji. Znamená to, že NIKDO nemá právo si přivlastnit tento majetek (resp.
dopouš se m přečinu krádeže a poškození cizí věci). Nejenže způsobuje majiteli hmotnou škodu,
ale především svým chováním (ať už je odkudkoliv) poškozuje nevratně dobré jméno naší obce.
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CpR DOKOLEČKA

www.dokolecka.cz

CPR DOKOLEČKA nabízí pravidelný program nejen pro rodiny s dětmi:

ZKsZ,WZK<K><
WKE >1
ÚTERÝ
^d\

HERNA S PROGRAMEM PRO NEJMENŠÍ
BALET
HERNA S PROGRAMEM
KERAMIKA

dsZd<
:M'WZK d/
:M'WZKK^W >

9h - 12h
ϭϲ͘ϯϬͲϭϳ͘ϯϬŬĂǎĚĠƷƚĞƌǉ
ǀǌŝŵŶşŵŽďĚŽďş
16h - 17h
17h - 18h
17.30-18.30
19.30-21h

ŵƽǎĞƚĞƐĞũĞƓƚĢŚůĄƐŝƚ
ϭǆŵĢƐşēŶĢ
ĚĢƚŝ
ĚŽƐƉĢůş

Dále se můžete těšit na větší i menší akce pro veřejnost:
23.10.

Rodinné konstelace pod vedením Jany Chaloupkové od 19 h v Dokolečku

30.10.

Beseda s novou paní ředitelkou MŠ Doubravčice (pro rodiče školkových dě )
od 17.30 h v Dokolečku

1x listopadová herna s tvořením
23.11.

Cesta za světýlkem - lampionový průvod

24.11.

Výroba adventních věnců

01.12.

Mikulášská nadílka s divadýlkem (pouze pro členy)

02.12.

Rozsvěcení vánočního stromku na návsi před OÚ se zpíváním koled

14.12.

Vypouštění balonků s přáníčky pro Ježíška

koncem ledna 2013 divadýlko
Další podrobnos ke všem akcím i pravidelnému programu naleznete
na našem webu nebo využijte uvedené kontakty:
www.dokolecka.cz/ dokolecka@doubravcice.cz / 724 689 786

PROSBA:

Jak jsme již sdělovali, letos je naše sdružení bohužel odkázáno pouze na dotaci z obce
Doubravčice, dotace z kraje a z MPSV odpadla úplně. Máte-li zájem podpořit náš provoz či
přispět nám na naši činnost, budeme vám velice zavázáni - i díky vám fungujeme už 5 let!!!
o.s.Dokolečka – centrum pro rodinu
dokolecka@doubravcice.cz, www.dokolecka.cz

tel.: 724 689 786
č.účtu: 217257712/0300
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PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
Pan řídící učitel Vronský, jemuž to nakonec nedalo, se šel na obsah plechovek podívat.
Objevil granáty a zavolal Gestapo. Ještě v noci nás všechny posbírali, přivedli do školy, udělali
domovní prohlídky od půdy až do sklepa a ve škole nás vyslýchali jako zločince a škůdce
Velkoněmecké říše. K ránu, v doprovodu Gestapa a policejních psů, nás a naše otce vedli k lomu
na Čihadlo. Tam jsme museli přehrabávat tu hromadu, kde jsme našli plechovky, zda tam ještě
nějaké granáty nejsou. Nic se však již nenešlo.
Němci byli přesvědčeni, že to tam schoval někdo z vesnice, z obavy nalezení při domovních prohlídkách, které se čas od času prováděli.
Dále již to nechávám bez komentáře.
Do měšťanské školy ve Škvorci jsme, my dě , chodily každý den pěšky nebo jezdily na kole.
Autobusy v té době nefungovaly. V zimě byly jediným dopravním prostředkem saně pana Pazdery
z Masojed, který vozil své dě a potom také všechny z Masojed, Doubravčic i Hradešína, které se
na saně stěsnaly.
Těch vzpomínek by bylo na celou knihu, ale zajímá to dnes někoho? Pokud náhodou ano, tak ještě
pár jich přidám...
Třeba tu, jak to bylo, když jsme ještě neměli obecní rozhlas (a jen na okraj podotýkám, že už drahně
let ho opět nemáme). Tak tedy tenkrát chodil po vesnici pan Josef Čech s bubínkem a bubnoval na
určených místech. Zastavil se a četl různá oznámení. Začínal zpravidla: “Na vědomost se dává…” a
za ním po celé vesnici pobíhala místní mládež.
A poslední z mých dnešních vzpomínek je na stavbu Kulturního domu Marie Majerové. Na
předmětném stavebním místě byla vlastně ještě v roce 1945 zaseta lučina (louka) pana Janoucha.
Byl to mírný svah, který bylo nutné vyrovnat a připravit pro vlastní stavbu.
Ta započala v roce 1946, založením základního kamene. Myslím, že do něho byly uloženy zakládací
lis ny a nějaké dobové dokumenty. Slavnostního aktu, se vedle většiny místních občanů, účastnila
i patronka stavby, spisovatelka paní Marie Majerová, rodačka z nedalekých Úval. Pohoštění pro
tak vzácného hosta se připravovalo v naší domácnos . Maminka jí tehdy přichystala na oběd
- mimo jiné - i zajíce na smetaně.
Pak následovaly stavební práce. Po 2. světové válce a německé okupaci, která trvala šet let, byli lidé
nadšeni z opět získané svobody. Tenkrát stačilo zahrát v obecním rozhlase nějakou hezkou písničku
a vyzvat občany k práci na stavbě. Přicházely jich doslova davy a s vlastním nářadím.
Téměř celý kulturní dům byl tak vlastně postaven svépomocí občanů Doubravčic. Elektroinstalace dělal pan Barták a mě si vybral jako svého pomocníka.
Později jsem v sále KD promítal každou neděli kino. Byla tam v kabině na balkoně promítačka
16mm, Meopton 1. Filmy přicházely do Úval na nádraží v pátek, kdy jsem je vyzvedl a v pondělí
ráno pak odesílal do Chrástu u Chrudimi. Většinou se promítaly filmy s válečnou téma kou a
některé roman cké o lásce, ale také natáčené ještě za války. O diváky nebyla nouze. Přicházeli
z okolních obcí - z Masojed, Š hlic, Mrzek, Tismic a mnohdy i z Kozojed.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:

www.doubravcice.cz

Měření rychlos v obci
Dle veřejnoprávní smlouvy bylo v několika uplynulých měsících opět provedeno měření rychlos .
1) dne 8.8.2012 od 13:40 do 14:40 hod. u autobusové zastávky směrem od Š hlic (Čihadla)
Při měření rychlos bylo zjištěno 9 přestupků překročení rychlos v obci.
Tyto přestupky byly vyřešeny v blokovém řízení na místě za 12.000,-Kč.
2 x přestupky dle §125c/1f3 za
5.000,-Kč
7 x přestupky dle §125c/1f4 za
7.000,-Kč
2) dne 1.9.2012 od 15:00 do 16:00 hod. u autobusové zastávky směrem od Š hlic (Čihadla)
Při měření rychlos bylo zjištěno 5 přestupků překročení rychlos v obci.
Tyto přestupky byly vyřešeny v blokovém řízení na místě za 5.000,-Kč.
0 x přestupky dle §125c/1f3 za
0,-Kč
5 x přestupky dle §125c/1f4 za
5.000,-Kč
3) dne 17.9.2012 od 09:00 do 10:00 hod. u autobusové zastávky směrem od Š hlic (Čihadla)
Při měření rychlos bylo zjištěno 7 přestupků překročení rychlos v obci.
Tyto přestupky byly vyřešeny v blokovém řízení na místě za 7.000,-Kč.
1 x přestupky dle §125c/1f3 za
2.000,-Kč
5 x přestupky dle §125c/1f4 za
5.000,-Kč
1 x oznámení o přestupku na odbor dopravy do správního řízení
zdroj: Městská policie Český Brod

Černé skládky
Přes žádos a výzvy občanům, se v katastru obce neustále objevují tzv. černé skládky a to i v
prostoru lesa. Nad chováním jedinců, kteří si neváží svého okolí, prostředí, ostatních lidí a svým
způsobem vlastně ani sebe zůstává až rozum stát.
Tyto skládky odpadků sice obec likviduje, ale na vlastní náklady resp. uvědoměme si, že:
na jejich úklid tak přispíváme všichni!
Upozorňujeme však, že tak jako v případě skládky v lese pod obcí (poblíž tzv. trianglu viz foto), lze
při úklidu skládek často dohledat písemnos , jména apod. Informace byly již předány na Odbor
životního prostředí v Českém Brodě a postoupeny dalšímu šetření.

Naše obec Doubravčice zaznamenala od těch dob opravdu velký rozvoj a zejména, jak jsme toho
všichni svědky, v posledních letech se to ještě velmi urychluje.
Chtěl bych všem občanům popřát hezké bydlení v této obci, pohodu a nechť mají vždy šťastnou
ruku při volbě svého zastupitelstva.
Vždy se sem rád budu vracet a těšit se na setkání s dobrými lidmi z Doubravčic.
Se srdečným pozdravem všem
Jaroslav Stárek
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:

www.doubravcice.cz

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
Vážení spoluobčané obce Doubravčice,
považuji za svou povinnost, jako rodák této krásné obce, se s vámi rozloučit a tak trochu
zavzpomínat na svůj život v této domovině.
25. června tohoto roku jsem to ž opus l Doubravčice po 78 letech života.
Vzpomínám na naši mateřskou školku, obecní školu a na svou docházku na školu měšťanskou ve
Škvorci. Do doubravčické školy tehdy chodily i dě z Masojed a ze Š hlic. Přestože mezi námi byly
různé pranice, nic vážného se nikomu nikdy nestalo.
Jen tehdejší pan řídící učitel Vronský nás bral za každý sebemenší přestupek do kabinetu na obrázky (jak jsme tomu říkali). Kabinet byl v prvním patře a tam jsme také chodili pro učební pomůcky
před vyučovací hodinou. A tam, podle závažnos přestupku, nám pan učitel nasekal rákoskou přes
zadek či dlaně. Jen chci podotknout, že nikdo z potrestaných doma nic neřekl – jinak by dostal
přidáno ještě od rodičů. Dnes,jak víme, je to jinak.
V prvním patře byla také jedna třída mateřské školky a v té bylo krásné loutkové divadlo, velké
jeviště a krásné loutky. S loutkami pro nás hrávala představení paní Vronská.
Ve škole byl školní rozhlas a např. každý žák měl spořící box, kam si střádal podle možnos peníze.
Známková stupnice byla tenkrát 1 až 6 (do školy jsem nastoupil v r. 1940, tedy za války).
Na půdě školy zřídil pan ředitel hlásku. Tam jsme se po hodinách střídali a pozorovali světlíkem
oblohu zda nepřilétají nepřátelská letadla. V případě náletu bombardovacích svazů jsme urychleně
opouštěli školu a běželi do svých domovů. Každý žák z Doubravčic měl přiděleného žáka ze Š hlic
či Masojed. Po přeletu letadel jsme se vraceli zpět do školy.
Bylo to docela dobré opatření snižující riziko eventuálního leteckého útoku na školu.
Ještě jednu vzpomínku mám na dobu okupace. Tak jako dnes i tehdy se sbíral odpadový materiál,
zejména kovy pro hutě k výrobě vojenské výzbroje.
Tak jsme se jednou odpoledne s partou kluků, bylo nás asi šest, koupali na Čihadle v lomu.
Po koupání jsme prohrabávali
jakési sme ště nad lomem směrem
k vesnici, kde bylo staré haramburdí.
Tam jsme našli dvě plechové kulaté
krabice jako od marmelády.
Byly dost těžké. Seděli jsme kolem
a čekali nedočkavě co jen to - tak
těžkého - v těch plechovkách může
asi být.
Tak jsme to pomalu vytahovali a
v nakonzervovaném hadrovém obalu
bylo asi šest kusů ostrých granátů.
Krásná mosaz, za to bude pochvala
pana řídícího!
Obě plechovky se vzácnou mosazí
jsme přinesli do školy. Pan Vronský
stál rozkročen ve vchodových dveřích
školy, ani se na ten dar nepodíval a
řekl nechť to dáme na hromadu již
sebraného kovového šrotu.
Trocha zklamání, ale šli jsme tedy
domů. Byla již stejně pokročilá hodě z mateřské školky, rok 1939
dina.
vzadu: Z. Chroust, D. Salamánková, Jar. Stárek
A co bylo potom?
zleva: J. Šemrinec, J. Stárek, D. Chroustová, J. Pačes, J. Pazdera
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O ČARODĚJNICKÉ
KNIZE
DOUBRAVČICKÉ POVĚSTI A LEGENDY
kreslí: Jiří Filípek
píše: Alena Kvasničková
Speciální obrázková příloha
Obecního zpravodaje obce Doubravčice

www.doubravcice.cz

Z úřední desky
Záměry obce
Obec Doubravčice oznamuje dle ust. §39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje nemovitos parcely č. 342/1, k.ú. Doubravčice, (u Lázného potoka) po částech. (srpen 2012)
Z jednání zastupitelstva obce dne 8. 10. 2012
Určena inventární komise. Odsouhlaseno pozdějšího předání díla (MŠ) firmou SILMEX s.r.o.
z důvodu posunu zahájení stavebních prací. Zadána zakázka malého rozsahu - zařízení a vybavení
mateřské školky v hodnotě více než 1,5 mil. Kč. Výběrové řízení této zakázky zabezpečí firma
Cui bono s.r.o. Zastupitel Petr Jeník se vzdal svého mandátu.
K zajištění půjčky na kanalizaci se zřizuje zástavní právo na některé obecní pozemky ve prospěch
firmy ZEPRIS s.r.o. Zároveň je schválena půjčka ve výši 1 000 000,- Kč se Zepris s.r.o. na financování
dokončení veřejného osvětlení.
Z jednání zastupitelstva obce dne 31. 7. 2012
Schválena darovací smlouva na pozemek č. 414 (493 m2 ) - travnatý břeh podél silnice 113/II směr
Š hlice. Majitelé nabídli obci beúplatný převod, aby nemuseli udržovat veřejnou zeleň.
Řešení narovnání majetkoprávních vztahů ve vlastnictví pozemků pod kabinami TJ Sokol Doubravčice. Vyhlášení výběrového řízení malého rozsahu na technické vybavení (vystrojení) vodojemu Na Čihadlech. Ministr financí zaslal obci dopis, kde upozorňuje na její
zadluženost. Účetní zadluženost však vznikla pozdržením dotací a inves cemi do infrastruktury.
Pozn. Aktuální dopis, po zaslání odpovědi z OÚ: stránka 8.

Dotace
Na podzim 2012 bude obec žádat o dotace na
úpravu komunikací, které přispívají k občanské vybavenos obce (komunikace a obecní prostor u MŠ,
ČOV, vodojemu apod.).
Na rekonstrukci KD byla získána dotace z Programu
rozvoje venkova ČR ve výši 6 289 700,-Kč s možnos
realizace v časovém horizontu dvou let.
V chládku na tři roky
To je tulek krátkého článečku v jednom ze
zářijového vydání novin Náš REGION.
Policisté z Kostelce n. Č. l. sdělili podezření
z přečinu krádež a poškození cizí věci
pětačtyřice letému muži.
Ten v březnu tohoto roku na volně přístupném
prostranství v Doubravčicích odzicil měděný
a hliníkový kabel. Svým jednáním způsobil
celkovou hmotnou škodu ve výši přes deset
síc korun.
Nyní pachateli hrozí trest odně svobody až na
tři léta, jelikož byl v posledních třech letech za
takový čin souzen.
Pozn. Muž využil probíhající stavební práce a
na prostranství před místním Obecním úřadem
zcizil kabely. Vše však zaznamenal kamerový
systém.
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Nové vyhlášky v roce 2012:
č. 1/2012 - užívání znaku a vlajky obce
č. 2/2012 - stanovení úhrady stočného
č. 3/2012 - údržba zeleně v obci
vyhlášky k dispozici na webu obce a na OÚ 

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
PÁ

9 - 10.30 h
17 - 19 h

Zastupitelé:
Jaroslav Prkno, starosta
Tomáš Němec, místostarosta
Martin Rubeš, Martina Pačesová,
Miroslav Hájek, Tomáš Baborský
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ASA informuje:
I přes jistou inflaci a nárůst PHM se ceny společnos ASA spol. s r.o. - provozovna Říčany pro rok
2013 nemění. Známky na popelnice pro rok 2013 budou na OÚ předány v druhé pol. listopadu.
Dále ASA připomíná možnost svozu biodpadu v popelnicích o velikos 120 l/240 l. V současné době
využívá této služby již 15 obcí. Jde o službu provozovanou od dubna do konce listopadu, pravidelným vývozem 1x14 dní, zpoplatněna je 1 000,- Kč dle nádoby. V ceně je i pronájem nádoby.
MÁTE-LI ZÁJEM PRO ROK 2013 O SVOZ BIOODPADU, NAHLAŠTE SE OSOBNĚ NEBO
E-MAILEM NA OBECNÍM ÚŘADĚ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU MINIMÁLNÍHO POTŘEBNÉHO
POČTU OSOB PRO REALIZACI SVOZU VÁS BUDEME OBRATEM INFORMOVAT.

Průjezd kamionů obcí
Jak jsme v minulém OZ informovali, již od doby starosty
Ing. Baborského se zastupitelstvo snaží o omezení/zamezení průjezdnos obce pro kamiony.
Nedávná pe ce, ke které se naše obec připojila a jež
vzešla z inicia vy starostky Tismic, byla příslušnými orgány
Středočeského kraje zamítnuta. Zastupitel pan M. Rubeš
však získal důležité informace od starosty z obce Dolní
Břežany, kde se jim podařilo zcela a obousměrně zakázat průjezd nákladních vozidel nad 12 tun (s výjimkou
dopravní obsluhy).
A tak jste již mohli zaregistrovat - od 10. října 2012 podstatně menší počet kamionů projíždějících naší obcí.
Stalo se tak na základě ZÁKAZU, který je pro kamiony
platný na silnici 113/II ze směru od Českého Brodu. Zda
všichni řidiči kamionů tento zákaz respektují a dodržují, to
je ovšem jiná otázka. V opačném směru (silnice II/113 od
Mukařova) se zákaz za m prosadit nepodařilo, proto se i
nadále bude touto situací zastupitelstvo obce zabývat.

Dub letní
Foto současného stavu (21.10.2012)
Takto si zřejmě představují ochranné pásmo stromu
zemědělci z Masojed. Podaný návrh na vyhlášení dubu
památným stromem je však stále aktuální, vyřizuje se...

Dětské hřiště
Připravuje se rekonstrukce areálu
veřejného dětského hřiště Na
Močidle, z důvodu nevyhovujících
hracích prvků a okolí. Hrací prvky
nešlo opravit, nebot´ již nesplňují
nové, přísnější nromy pro veřejná
dětská hřiště.
Zájemci si proto hrací prvky po
dohodě s OÚ mohli demontovat a
odvézt (soukromé využi ).
Do konce roku se plánuje vytvoření
nové úpravy povrchu hřiště (podkladová tex lie a písek), na jaro
2013 se připravuje osazení hracími
prvky.
Rozhodující bylo pro obnovu hřiště
samozřejmě získání finančních
prostředků. To se za m podařilo
částečně - z rozpočtu obce, díky
finančnímu daru paní Fabiánové
a na hrací prvky jsou určeny i
prostředky, získané odprodejem
použitého obecního veřejného
osvětlení (viz strana 6).
Práce dobrovolníků bude vítána na
jaře 2013 :o)

P O D Ě K O V Á N Í
Finanční dar ve výši 50.000,- Kč
poskytla obci Doubravčice,
na základě dohody, obyvatelka
paní Fabiánová.
Příspěvek bude použit na
rekonstrukci veřejného
dětského hřiště Na Močidle.
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PROGRAM AKCÍ 2011-2012
změna programu vyhrazena :o)

30.10.2012

Beseda s novou paní ředitelkou MŠ Doubravčice
(pro rodiče školkových dě ) od 17.30 h v Dokolečku

23.11.2012

Cesta za světýlkem - lampionový průvod

24.11.2012

Diskotéka 80. a 90. let v KD

24.11.2012

Výroba adventních věnců

02.12.2012

Rozsvěcení vánočního stromku na návsi před OÚ se zpíváním koled

14.12.2012

Vypouštění balonků s přáníčky pro Ježíška

26.01.2013

V. Novoroční ples v KD Doubravčice

23.02.2013

Masopustní rej + Masopustní večerní zábava v KD

info: www.doubravcice.cz, www.dokolecka.cz, www.dokoldoubravcice.cz, www. cihadlo.cz, www.osdoubravcice.cz

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA OBECNÍHO ZPRAVODAJE
Na následující stránce naleznete první ze série pověs z Doubravčic a okolí, který pro zpravodaj
připravuje výtvarník, malíř a kaskadér (jak sám sebe označuje) pan Jiří Filípek z Olešky.
Kreslil vždy rád a od malička, ale místo aby nastoupil na výtvarnou školu se vyučil rytcem kovů a
skla. Nakonec zvolil svobodné povolání a opět kreslil a kreslil.
Ilustroval knihy a časopisy, dobrodružné a detek vní seriály, povídky, turis cké průvodce
(my známe např. jeho Turis ckého průvodce Podlipanskem, drobnou publikaci Tajuplná místa
Podlipanska nebo Černokosteleckého průvodce), učebnice i svého milovaného
Jaroslava Foglara. Podle jeho známé knihy Chata v jezerní kotlině
nakreslil velký seriál.
Nakonec se stal ředitelem Muzea hrnčířství v Kostelci nad
Černými lesy, ale kresby ho doprovázejí neustále.
Uskutečnil již několik samostatných výstav a některá díla
prezentuje veřejnos také na svých webových stránkách.
h p://www.filipek.webz.cz
DĚKUJI za skvělou spolupráci!
-ak-
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O. s. obce DOUBRAVČICE
Turis cké a informační tabule

www.osdoubravcice.cz
Na jaře 2012 jsme, v rámci rozdělování
prostředků pro volnočasové ak vity v obci,
obdrželi dotaci na projekt “Turis cká a
informační tabule” ve výši 20 000,- Kč.
Cílem projektu bylo v roce 2012 vytvoření
5 ks infopanelů v prostoru obce. Hlavní
panel (rozměr A0) u OÚ podává celkové
informace o obci, doplněný je mapou obce.
Druhá tabule (A0) u kaple je zaměřena
na historii nejstarší čás obce. Tři menší
panely (A2) jsou: na konci polní cesty U
hruš čky (napro krucifixu a dubu), v chatové osadě (na soutoku) a na nově osázené
polní cestě přes Osičiny.
Během léta se zhotovil dřevěný základ,
grafické návrhy, upravil se mapový podklad, fotografie, texty a proběhly korektury.
Následoval sk, v září instalace panelů a v
polovině října i samotných tabulí.
Podpořili nás: restaurace ČABUZI, cukrárna
U BÁRTŮ, místní POTRAVINY a HOSPODA.
V příš m roce plánujeme vytvořit další
4 ks tabulí (A2), které budou umístěny: Na
Zámkách (odbočka na zel. turist. trasu),
Na Močidlech (u nádrže), v Dolánkách (na
křižovatce Zahrady/Doubravčice/Kostelec)
a na rozces Na Šembeře.
Délka základní trasy (informační tabule
1 - 7) je 6 km, celková délka pak 9 km. Trasa
je vhodná i pro cyklisty. Předpokládaný
termín ukončení: červen 2013.
Realizace projektu je částečně závislá na
práci ochotných dobrovolníků a jejich
časových možnostech. DĚKUJEME!
Další info o sdružení, o jeho akcích a
možnostech spolupráce či podpory
naleznete na našem webu.
Alena Kvasničková, za O.s. obce Doubravčice

Občanské sdružení obce Doubravčice
Doubravčice 123, 282 01 Český Brod
tel.: 739 198 491
info@osdoubravcice.cz
www.osdoubravcice.cz
IČ: 22764844
č. účtu: 2800198325/2010 Fiobanka
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA DOUBRAVČICE

h p://ms.doubravcice.cz

Milí obyvatelé Doubravčic (velcí i malí),
jmenuji se Jana Halaxová a v právě dokončované mateřské škole budu vykonávat funkci ředitelky.
Ráda bych vám alespoň písemně, skrz tento článek, nas nila a představila koncepci vznikající
mateřské školy.
Při praxi v mateřské i v základní škole jsem se setkala s programem „Začít spolu“, který mne
oslovil svou filozofií přístupu ke vzdělávání a výchově a prostředky, kterými své cíle realizuje.
Velmi zjednodušeně jde o „zlatou střední cestu“ mezi klasickým, u nás dlouhá léta tradičním, poje m výchovně vzdělávacího procesu a alterna vním, modernějším přístupem.
Celková vize tohoto programu je jako na míru šitá mateřské škole v menší obci s věkově smíšenými
třídami. Jeho cílem je podporovat demokra cké principy a posilovat zapojení rodičů a komunity do
vzdělávání dě předškolního a mladšího školního věku.
Cíle ve výchovně vzdělávacím procesu jsou tyto:
- Vnímat změny, učit se je přijímat a ak vně se s nimi vyrovnávat.
- Učit se kri cky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je.
- Umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost.
- Být tvůrčí a mít představivost.
- Sdílet zájem a odpovědnost vůči obci, zemi a prostředí, ve kterém žijeme.
- Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje.
Výhodou tohoto programu opro např. montessori systému je to, že nemusí být přijat jako celek,
ale je možné si z něj vybrat jen prvky, které budou vyhovovat.
Představím vám ty, které vnímám jako funkční a vyhovující, a proto jsem je vybrala pro naši MŠ.
Centra ak vit
Tema cké plány a krátkodobé i dlouhodobé projekty se rozpracují do takzvaných center ak vit, ve
kterých se odehrávají řízené i spontánní činnos dě (frontální způsob práce je také využíván, ale
nedominuje).
K vytvoření těchto center bude přizpůsobeno rozložení nábytku ve třídě. Jedná se o otevřené
police nebo lehce otevíratelné skříňky, které jsou nízké, aby dě všude samy dosáhly. V některých
místech zasahují do prostoru, kde přirozeně vytvářejí pracovní koutky, a m poskytují soukromí a
klid na práci. Dě si v nich mohou hrát, nebo se v nich odehrává řízená činnost.
Ráda bych otevřela některá z těchto center (dle prostorových možnos třídy):
Uvnitř
- Domácnost (vykrajování cukroví, vizovického pečiva, příprava pomazánek, přesívání mouky,
přebírání luštěnin…)
- Ateliér (malování, kreslení, lepení, stříhání, tvorba koláží, práce s tex lem…)
- Knihy a písmena (vyhledávání obrázků k tématům, poslouchání pohádek, práce se slovy a rýmy,
vytleskávání slov, lepení písmen, luštění dětských labyrintů…)
- Drama ka (hraní divadel, drama zace
scének, hraní na rodinu, povolání…)
- Kostky (poznávání tvarů, velikos ,
vážení, třídění, poměřování, stavění
podle plánu, k tématům…)
- Manipulační a stolní hry (stavění
z kostek na dané téma nebo podle
fantazie, navlékání korálků, hraní
společenských her, skládání puzzle,
navlékání korálků…)
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- Hudba (zpívání písní, vytleskávání melodií, rytmizace, hudební hádanky, sluchové hry, poslouchání
klasické hudby, práce s folklórním materiálem)
Venku
- Voda, písek (přelévání vody, hraní s vodními mlýnky, praní prádla pro panenky, pokusy s předměty,
které se potopí, které ne, pozorování olejových skvrn, psaní do písku prsty, o skování předmětů do
písku, stavění z vlhkého písku, přesívání suchého písku
- Záhonky (připravování půdy, pěstování rostlin, využívání bylin pro pokrmy)
- Skluzavky, prolézačky, houpačky a herní pomůcky považuji za standardní vybavení školní zahrady
a neuvádím je v centrech ak vit.
Dě se při práci v centrech učí spolupracovat, komunikovat, pomáhat jeden druhému, jsou vedeny
k samostatnos , k zodpovědnos za výběr činnos a jejich dokončení. Na to mají dostatek času,
protože mohou pracovat individuálním tempem.
Při vycházkách budeme využívat krásné okolí obce, pokusíme se zužitkovat různé byliny a plody
přírody (např. výroba bezinkové šťávy).
Zapojení do života obce
Jako důležité vnímám zapojení mateřské školy do již fungujících ak vit obce (dětské dny, které
organizuje obec společně s Dokolečkem, adopce stromů). Také bych ráda spolupracovala s
místními organizacemi (knihovna, O.s. Číhadlo, cukrárna, keramická dílna, cvičení jógy).
Podle zájmu a možnos se budu snažit zavést i nové tradice vycházející z
lidových zvyků, například podzimní Drakiádu, vánoční trhy, na nichž se mohou
prodávat výrobky dě s vánoční tema kou, velikonoční výtvarné dílny.
Spousta nápadů se jistě ještě urodí.
Uvítám i jiné podněty ke spolupráci.
J.H.

Mateřská školka
ŘEDITELKA
V nezávislém výběrovém řízeni, které bylo vypsáno letos před prázdninami, byla vybrána ředitelkou
školy paní Jana Halaxová.
ZAHÁJENÍ PROVOZU
Zahájení provozu školky je závislé od kolaudace veřejného vodovodu a kanalizace (bez nich nemůže
MŠ fungovat). Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele gastrozařízení a interiérů a zpracovává
se studie úprav exteriéru a interiéru školky. Samotná kolaudace školky byla, na základě dodatku ke
smlouvě, posunuta na konec října 2012. Otevření školky se předpokládá od ledna 2013.
ZÁPIS DO ŠKOLKY
Termín zápisu bude zveřejněn písemně na obecní vývěsce, na nástěnce u kanceláře OÚ, na webových stránkách obce (na tulu) a na webových stránkách mateřské školky. Zápis proběhne až
po kolaudaci školky a jejím zápisu do Rejstříku škol a školských zařízení. Před ostatními uchazeči
budou upřednostněni dle zákona dě předškolního věku, dále , kteří mají trvalý pobyt v obci.
Kritérií bude více a budou včas zveřejněny na webových stránkách obce i mateřské školy.
Mateřské školy nemají stanovené spádové obvody, jako je tomu u základních škol. Tím, že předškolní
vzdělávání není povinné, nemusí obec zajis t místa v mateřské škole s výjimkou dě v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky. Ovšem obec má ze zákona pečovat o potřeby svých
občanů. Požádat o přije může zákonný zástupce dítěte v kterékoli mateřské škole, pokud bude mít
volnou kapacitu, může dítě přijmout, i když má dítě místo trvalého pobytu v jiné obci.
zdroj: MŠMT
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA DOUBRAVČICE

h p://ms.doubravcice.cz

ZAMĚSTNANCI MŠ
Pracovní pozice v MŠ budou vyhlášeny, jakmile jejich počet určí příslušný krajský orgán. Zájemci
následně absolvují přijímací pohovor, který bude v kompetenci starosty obce a ředitelky MŠ. V
případě potřeby bude kritériem i místo trvalého pobytu uchazeče (tj. obec preferuje upřednostnění
místních občanů při vytváření pracovních pozic v obci).
TERÉNNÍ ÚPRAVY
Na jaro stále počítáme s pomocnou rukou chatařů, kteří přislíbili pomoc, pod vedením Jany
Dvořákové. V době, kdy budou prováděny úpravy na zahradě u mateřské školky, proběhne také
úprava veřejného dětského hřiště Na Močidle (včetně osazení hracích prvků).
DÁRCI A SPONZOŘI
Mateřská školka, jejímž zřizovatelem je obec Doubravčice, uvítá nejen dárce a sponzory (finanční,
hmotné zabezpečení), ale i zájemce o další druhy spolupráce a činnos .
WEBOVÉ STRÁNKY MŠ h p://ms.doubravcice.cz
Web je zřízen pod hlavičkou obce Doubravčice, jednotlivé odkazy budou včas doplněny a stránky
budou pravidelně aktualizovány.
POZNÁMKA NA ZÁVĚR
Areál stavby mateřské školky byl již 3x vykraden, přestože je oplocen a vrata zamykána.
Nejde jen o škodu na majetku, kterou - jak někdo může podotknout, hradí pojišt´ovna.
Ani o následný časový skluz způsobený ztrátou stavebního materiálu. Jde o to, že dost podstatnou
roli zde hraje lidská lhostejnost a nevšímavost.

OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE DOUBRAVČICE - STARŠÍ ČÍSLA
Zájemci si mohou požádat o starší čísla Obecního zpravodaje u kronikářky obce.
K dispozici jsou ještě v omezeném množství OZ č. 21 (červenec- říjen 2012), č. 20
(březen - červen 2012), č. 19 (listopad 2011 - únor 2012), č. 17 (březen - červen 2011).
Kontakt v tiráži.

SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ
VÁCLAV BAŠTECKÝ
(14. 9 . 1943 - 20. 8 . 2012)

Děkujeme všem přátelům a známým
za projevy soustrasti, květinové dary a doprovod
na poslední cestě pana Václava Bašteckého.
Zvláště děkujeme fotbalistům - členům Staré Gardy,
kteří nezapomněli a přišli se i rozloučit.
Obci Doubravčice vyslovujeme dík za květinový dar
a poskytnutí autobusu.
Manželka Jana a dcera s rodinou,
sestry Jindra a Boženka s rodinami
Kdo žil v srdcích těch, jež opustil, ten nezemřel...
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