
výkopové a zemní práce
opravy inženýrských sítí
přípravné práce pro stavby
výkopy základů - úpravy pozemků

24 1

OÚ DOUBRAVČ ICE,  Doubravč i ce  94,  282 01 Český  Brod
PO     9  -  10.30 h
PÁ    17  -  19  h 

te l . :  321 -  677 901,  e-mai l :  ou@doubravc ice.cz ,  www.doubravc ice.cz  

  DOUBRAVČICE
OBECNÍ  ZPRAVODA J
číslo 24 ročník V. 
období červenec - říjen 2013

Jediným dobrem pro člověka je vědění, jediným zlem je nevědomost.
Sokrates (469 - 399 př .n.l.), athénský filozof, učitel Platóna

Nemýlil se však Sokrates? Nevědomost někdy může znamenat velké štěstí, vědomosti neštěstí...

Z obsahu:  ZÁPLAVY 2013 - MATEŘSKÁ ŠKOLKA - OPRAVA MOSTKŮ PŘES LÁZNÝ A ŠEMBERU -  ŠKOLNÍ 
AUTOBUS -  POPLATKY ZA SVOZ TKO - HISTORICKY PRVNÍ PÍSEMNĚ DOLOŽENÁ SVATBA V OBCI 

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

Luboš Šebek, Doubravčice 182

tel.: 723 532 775
e-mail: lubos.sebek@email.cz
www.zemnipracesebek.cz

ZEMNÍ PRÁCE
www.zemnipracesebek.cz

pásové minirýpadlo
CATERPILLAR 302,5

mininakladač
“bobík”
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H O S P O D A
DOUBRAVČICE

   TEPLÁ JÍDLA  
   DOPOLEDNÍ SVAČINY
   NEKUŘÁCKÝ SALONEK
   ZAHRÁDKA
   OTEVŘENO DENNĚ

DOUBRAVČICE 94

Pozemky v lokalitě Pod Čihadly
V současné době probíhá I. etapa výstavby, která bude ukončena v září 2013.  
Nyní jsou již v zemi umístěny veškeré inženýrské sítě a v červnu bylo zahájeno 
zpevňování komunikací.
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Uzavírka silnic
Z důvodu vysychání porostní půdy již není velké riziko 
samovolného pádu stromů v lesních porostech, a proto 
se odvolává doporučení „nevstupovat“. Silnice  však 
zůstanou kvůli špatnému stavu uzavřeny. Návštěvníci 
lesa by měli  ovšem i nadále dbát zvýšené opatrnos    - 
bouřky a silný vítr mohou snadno vyvracet podmáčené 
stromy a lámat větve.

Kino Český Brod - poslední promítání
V pátek 14. června se v českobrodském kině Svět, které 
bylo v provozu od roku 1947, naposledy promítalo z 
35mm fi lmové pásky a na promítačkách Dresden D2.
Co bude s kinem dál? Na základě poptávkového 
řízení půjdou některé z promítaček k panu Šebestovi 
(nadšenec promítací techniky) a zbylé do expozice 
Národního technického muzea.  Kino čeká   během     
letních prázdnin rekonstrukce, jejímž cílem je připravit 
ze sálu mul  funkční prostor, který by účinkujícím nabídl 
odpovídající technické zázemí.
Pro účely fi lmové klubové  projekce bude instalován 
digitální projektor a promítací plátno. Do sálu se bude 
instalovat nová osvětlovací technika a ozvučení, dojde k 
rozšíření podia. První program se plánuje na říjen 2013.
-zkrácené info převzato z webu města Č. Brod-

BLESKOVÉ ZPRÁVYINZERCE          
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

Upozornění pro inzerenty:
Od následujícího vydání (tj. OZ č. 25) bude každý inzerát, nezaslaný v  tiskové předloze, 
zpoplatněn paušální částkou 100,- Kč za zpracování.
Případně lze domluvit 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. Grafi cká úprava a foto A. Kvasničková (není-li  u fota uvedeno jinak).
OZ č. 25 vyjde 1. listopadu 2013 (pro období listopad 2013 - únor 2014) 

OBECNÍ  ZPRAVODA J OBCE DOUBRAVČ ICE

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. 25 je 15.10.2013 

NA ÚVOD...
Dlouhá zima a pak čekání na léto... 
Místo  něho  však nejprve dorazily   
záplavy,   které   letos    výrazněji 
pos  hly i naši obec.  
Z tohoto důvodu, jak jistě již všichni 
víte, není v provozu OÚ Doubravčice.  
Neznamená to však, že bychom měli 
volno, ale spíše naopak...
V současné době se dokončuje   
rekonstrukce prostor OÚ a zároveň se 
stále ještě vysoušejí veškeré obecní 
písemnos  , což je činnost obzvlášť 
dlouhodobá.
Zahájení běžné činnos   a agendy 
OÚ předpokládáme během první 
poloviny července, mějte  prosím 
trpělivost a pochopení pro tuto 
nečekanou situaci! 
Sledujte pravidelně web obce, kde 
naleznete aktuální informace. 
Voda zkomplikovala život nejen na 
úřadě, zatopeno bylo v obci více 
domů či jejich čás  . Také rozvodněný 
Lázný potok napáchal letos škody 
- kromě několika chat a jejich okolí 
poničil také lávky a mostky. 
Obnova mostků proběhla v polovině   
června, kdy  během  jedné soboty,  
za  pomoci  nemnoha dobrovolníků, 
byly zničené  a odplavené mostky 
znovu vybudovány.  Počet ochotných 
dobrovolníků však nestačil, proto 
lávku primátora Vacka a dvě další 
ještě rekonstrukce čeká. 
Dalším problémem je i množství 
nepřírodního odpadu, které voda 
přinesla.
Červen se však také zapsal do místní 
historie první písemně doloženou 
svatbou konanou v obci, při níž byl 
starosta zároveň oddávajícím (viz. 
foto na  tulu a str. 17). 
Máme za sebou i několik tropických 
dní a další výkyvy počasí nás ještě 
zřejmě čekají. Přesto přeji všem 
příjemně prožité léto a dětem krásné 
a nezapomenutelné prázdniny.

Jaroslav Prkno, starosta obce Doubravčice
Foto na  tulu: První svatba v obci, starosta v úloze oddávajícího  
(8.6.2013) - záplavy v lokalitě Čihadla (2.-3.6.2013)

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

6.6. - 4.8. 2013   Městské muzeum Kostelec n. Č. l.
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Uzavření Obecního úřadu
Prostory OÚ byly  první červnový víkend zaplaveny nočním přívalovým deštěm, v neděli dopoledne 
musely být kompletně vystěhovány a byla zahájena jejich rekonstrukce (zároveň jsme připravili a 
podali žádos   o dotace na obnovu OÚ).  V té době době byl tudíž znemožněn přístup k údajům v 
počítači a písemným materiálům. 
Z tohoto důvodu byly s platnos   od 3. června 2013 (do odvolání) zrušeny úřední hodiny. 

OMLOUVÁME SE TÍMTO ZA PŘÍPADNÉ ZPŮSOBENÉ KOMPLIKACE A VĚŘÍME, ŽE PRO        
NASTALOU SITUACI MÁTE POCHOPENÍ.  ZNOVUOTEVŘENÍ  OBECNÍHO ÚŘADU A               
ZAHÁJENÍ BĚŽNÉ ČINNOSTI PŘEDPOKLÁDÁME  V PRVNÍ POLOVINĚ ČERVENCE.

ZÁROVEŇ BYCHOM TOUTO CESTOU RÁDI PODĚKOVALI VŠEM, KTEŘÍ HNED V NEDĚLI 
PŘIŠLI A POMÁHALI S ÚKLIDEM A VYKLÍZENÍM NEJEN OÚ, ALE TAKÉ SOUSEDNÍHO 
OBECNÍHO BYTU. 
PO   CELÝ  ČERVEN  PROBÍHALA  REKONSTRUKCE  PROSTOR   OÚ  A  SOUČASNĚ VYSOUŠENÍ   
A ZÁCHRANA (NEJEN) PÍSEMNOSTÍ OBECNÍHO ÚŘADU. O   DOKUMENTY  SE POSTARALI   
DALŠÍ   DOBROVOLNÍCI, BEZ JEJICHŽ  POMOCI BYCHOM SE NYNÍ  NEOBEŠLI.
VELMI RYCHLE TAKÉ ZAREAGOVAL ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚÚ ČESKÝ BROD, 
KTERÝ NÁM PRO POTŘEBY OBYVATEL ZDARMA ZAPŮJČIL DVA VYSOUŠEČE.

VŠEM DĚKUJEME!
Rekonstrukce prostor OÚ
Voda zaplavila v čp. 94 obecní byt, chodbu s archivem a místnost úřadu. Úřad musel být kompletně 
vystěhován -  část písemnos   a nábytku   se   přesunula do horního patra budovy  (knihovna) vše 
ostatní do sálu KD.  Během následné   rekonstrukce   proběhlo odstranění dvou vrstev  linolea, 
osekání  odpadající omítky, zvedání podlah, potřeba byla nová elektroinstalace...  

Povodňové škody
Předběžně se odhad pohybuje kolem 860 000 Kč (bez DPH), jen obecní byt a úřad z toho představují 
částku zhruba 300 000 Kč.  V tomto odhadu však    nejsou    zahrnuty škody na majetku soukromých 
osob (zaplavené sklepy, suterény, znečištěné bazény, 
poškozené chaty atd.). 
Správa silnic přislíbila obnovu komunikace (II/113), 
která byla výrazně poničena. 
Na Ministerstvu fi nancí, prostřednictvím 
Středočeského kraje, bylo zažádáno o příspěvek tzv. 
povodňové dotace. Obec získá peníze  z rozpočtu 
Středočeského kraje a následně i příspěvek po 
přerozdělení státní  dotace. 
Pozn. Ve St. kraji bylo povodní zasaženo přes 200 obcí.

V naší obci nejvíce vodou utrpěla ulice u autobusové 
zastávky Čihadla.  Z  komunikace byla odplavena část 
horní vrstvy a vytvořila se zde poměrně hluboká    
koryta, neumožňující průjezd vozidel (foto str. 12). 
Ulici čeká   obnova,   stejně  jako  komunikaci na 
Osičinách a v chatách u ČOV.

Také síla  spodní vody   byla  tentokrát obrovská, což  výs  žně   dokumentuje fotografi e ze zahrady 
pana     M. Navrá  la,    kde    spodní  voda “vystřelila”    ven     původní sep  k      a    zničila    i   sousední 
novou kanalizační přípojku.                                                   (foto M. Navrá  l)

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE                                      www.doubravcice.cz

Pokračování vzpomínek pana Jaroslava Stárka z Doubravčic (viz OZ č. 22)

Před několika málo dny jsem v nočním vysílání rozhlasové stanice Regina vyslechl rozhovor již 
staršího posluchače, který se pustil do psaní deníku se vzpomínkami na své dětství. 
Je zajímavé se o to pokusit.   Opravdu se při   tom vybaví celá řada docela živých vzpomínek, 
dávno pozapomenutých...

Tak například si vzpomínám na všelijaké klukovské hry.
Ťukání a cvrnkání kuliček
Naše početná parta kluků  se sešla na Močidle před Novákovou zdí, kde jsme měli nadělané 
důlky na hraní kuliček. Myslím, že kuličky ťukal a cvrkal každý kluk. Hadrový sáček plný 
barevných hliněných kuliček jsme si tenkrát něco považovali! Asi   na tři kroky od   důlku 
zhotoveného podpatkem v zemi se udělala klacíkem čára, určilo  se o kolik kuliček budeme 
hrát a  od čáry se každý snažil popořadě po jedné kuličce trefit do důlku. Ten kdo měl v důlku 
nejvíce kuliček a nebo byl s některou kuličkou nejblíže důlku, ťukal od čáry první. Rozhoz 
kuliček vlastně určil pořadí hráčů. Všechny kuličky se daly do důlku a první šel „ťukat“ od čáry. 
Snažil se hodit kuličku co největší silou, aby při zásahu důlku vyrazil z něho co nejvíce kuliček. 
Ty sesbíral a byly jeho. Pak pokračoval druhý a další a tak se hrálo až do doby, kdy v důlku 
nebyla žádná kulička. Nejtěžší bylo, když tam zbyla jedna. Ta se obtížně trefovala.  Stávalo se 
však, že někdo prohrál všechny kuličky a jinému se ty vyhrané ani nevešly do pytlíku. 
Cvrnkání se   zase hrálo tak,  že   jsme příslušný   počet kuliček   rozhodili kolem důlku a palcem 
ruky cvrnkali nejbližší do důlku. Při nepodařeném cvrknutí si hráč sebral ty co se mu podařilo 
do důlku dostat a pokračoval další.

Honění káči
K časté naší zábavě patřilo i honění káči. Nevím, zda se ještě vůbec někde dá dřevěná káča 
koupit. Vzpomínám si, že jsem jich měl několik - zelených. Švihali jsme je po roztočení slabým 
provázkem uvázaným na klacíku. Komu se káča točila nejdéle, ten vyhrál.  

Kola a obruče
Také jsme „honili“ kola. Všelijaké obruče a nejlepší  kolo bylo nějaké   již to  nepotřebné   z bi-
cyklu. A zase nějakou tyčkou jsme jej poháněli a utíkali podle něho.  Myslím, že jsme po těchto 
všelijakých hrách příliš na váze nepřibrali a ještě se nám dobře usínalo.

Klukovské rošťárny
Vedle mnoha zábav a her, tropili jsme však také spoustu hloupostí a rošťáren. Rádi jsme si hráli 
na vojáky a jako palné zbraně jsme používali plechovky od mycí pasty Solvina.
Nebo taková, pro nás legrační, zábava s desetikorunou na provázku. To bylo v době, kdy přes 
obec vedla ještě prašná silnice. Seděli jsme, na tehdy ještě obecní studni nedaleko  Hasičské 
zbrojnice. Po pravé straně směrem k návsi býval příkop a hustý trnitý porost táhnoucí se až ke 
kovárně Jindřicha Bašteckého (kulturní dům v té době ještě nestál).
Tehdy se chodilo do lesa na klestí, velmi dobré to topivo do kamen na zatápění a na pečení 
buchet, které se svázalo do otepi a neslo se na zádech domu. Velmi často právě po silnici z 
lesa tudy chodila paní Lacinová. Byla to stará paní, menší postavy, přiohnutá a bydlela naproti 
kovárně se svým synem Ferdou. 
A tak jsme připevnili desetikorunu na slabý provázek, položili na silnici kde ji nebylo možno 
přehlédnout, provázek natažený do křoví zamaskovali a čekali jsme co se bude dít. Jak paní 
Lacinová spatřila peníze na zemi, rozhlédla se na všechny strany a chtěla je zvednout. Ale ta 
otep na zádech jí to nedovolila. Proto neváhala, kvapem se kousek vrátila, odložila otep klestí 
na studnu a rychle zpět. Jak se však pro tu desetikorunu ohnula,  cuknuli jsme provázkem a 
peníze zmizely ve křoví. Pro tu paní to bylo na infarkt, pro nás velká legrace. 
Nyní se však za tuto klukovinu omlouvám a také za všechny tehdejší aktéry...

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE                                     
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Údržba veřejné zeleně - sekání
Upozorňuje na termíny v obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 - Údržba veřejné zeleně na území 
obce Doubravčice: Vlastníci veřejné zeleně na území obce Doubravčice jsou povinni zeleň udržovat 
formou pravidelných sečí a hrabání lis  .
Četnost sečí je minimálně 3 x ročně, četnost hrabání lis   je minimálně 1 x ročně, přičemž:
- první seč musí být provedena do 31.05 příslušného roku
- druhá seč musí být provedena do 15.07 příslušného roku
- tře   seč musí být provedena do 30.09 příslušného roku
- sečení bude provedeno včetně likvidace posečené hmoty, likvidace hmoty bude provedena 
nejpozději do tře  ho kalendářního dne ode dne ukončení seče
- hrabání lis   bude provedeno do 15.11 příslušného roku

Školní autobus Doubravčice - Mukařov
Také v následujícím školním roce 2013/2014 bude zajišťovat spojení k ZŠ Mukařov školní autobus. 
Vzhledem k tomu, že smlouva na tuto službu se uzavírá vždy na rok, žádáme  mto nové i stávající 
zájemce o nahlášení/potvrzení jména dítěte a zvoleného nástupního místa. Údaje zašlete prosím 
nejpozději do 15. srpna 2013 na obecní e-mail ou@doubravcice.cz. Zájemce budeme přijímat do 
naplnění kapacity, o čemž vás budeme informovat.
Provozovatelem autobusu je i nadále fi rma SICAR Masojedy, obec se většinově podílí na fi nancování 
provozu. Měsíční částka pro zájemce zůstává ve výši 250 Kč/měsíčně, splatnost je 2x ročně.
UPOZORNĚNÍ: Smlouvy nebudou obnoveny těm, kteří doposud  smluvní částku neuhradili!

Vodovod a kanalizace
Upozorňujeme občany, že v   současné době jsou ve splat-
no   příslušné faktury týkající se kanalizace. V případě jejich 
neuhrazení může dojít k odpojení dotyčné nemovitos  .
Zastupitelstvo na  svém jednání v březnu t.r. schválilo výši 
vodného a stočného pro následující roční období 1.4.2013 
- 31. 3. 2014. Vodné 21,- Kč / stočné 19,- Kč.
Smluvní fi rma - Verdeon s.r.o. (viz str. 16)
Nemáte-li smlouvu na stočné a máte již dokončeno kan. 
připojení ze strany obce -  je nutné tuto smlouvu s obcí 
uzavřít!
UPOZORNĚNÍ: Všichni majitelé nemovitos   nepřipojených v 
současné době na obecní  kanalizaci,  budou oznámeni   na 
Odbor životního 
prostředí při 
MěÚ      Český Brod 
ve věci zjištění, 
jakým způsobem 
a v jakém množství 
likvidují  své          
odpadní vody.

VÝZVA STAROSTY
Dle Policie ČR stojí za rostoucím počtem různých krádeží v obci místní  obyvatelé. 
Starosta vyzývá občany, aby nejen nedávali ke krádežím příležitost,  ale aby případné 
delikty či podezřelé okolnosti nahlásili bezprodleně na OÚ a Policii ČR. 
Starosta  zároveň VYHLAŠUJE ODMĚNU  za  oznámení poznatků, vedoucích  k dopadení 
pachatele/ů těchto drobných i větších krádeží v naší obci.

Z OKOLÍ                                  
Rozhledna Skalka na Vyžlovce a keltský telegraf
I od nás z Doubravčic, z lokality Čihadla, je dobře viditelná poměrně nová dominanta nedaleké 
obce Vyžlovka - rozhledna Skalka. Někomu se líbí, jinému ne, tudíž ponecháme tyto názory stranou 
a budeme se věnovat pouze faktům a zajímavostem s ní spojených.

Rozhledna Skalka byla postavena během roku 2011 
na soukromém pozemku na okraji obce Vyžlovka. 
Plánování stavby rozhledny ani její následná 
výstavba se neobešly bez komplikací (krádeže, 
poničení majetku, hromadění odpadu), ale vše se 
podařilo vyřešit a rozhledna se velmi rychle stala 
cílem  či zastávkou výletníků.

Nejvyšš í  podesta  rozhledny je  ve  výšce 
cca  455  n .  m.  a    za   dobré  v id i te l -
nost i  je  možné dohlédnout  např ík lad  na 
Mi lešovku,  Bukovou Horu,  Sedlo,  V lhošť , 
Bezdězy,  Ralsko,  Ještěd,  Sněžku,  Velkou 
Deštnou (1  115 m )  s  hřebeny Or l ických 
hor,  na  Hornosázavskou pahorkat inu. . .
Celková výška rozhledny je  25 m.

Objekt rozhledny je přístupný po celý týden (na 
vlastní nebezpečí, nutno zachovávat provozní řád), 
parkování je přímo u rozhledny. Na pozemku byly 
vysázeny stromy, umístěny informační cedule (ty 
však dlouho nevydržely a nenechavci je odstranili) 
a lavičky.

V březnu 2013 byla rozhledna zapojena do akce 
Keltského telegrafu, kdy se stala jedním z jeho 
stanovišť.

Co je  Keltský  te legraf?
Jarní  akce,  kdy se  vrcholky  význam-
ných kopců  navzájem spojuj í  pomocí 
světe lného s ignálu,  který  je  vys í lán z 
jednoho stanoviště  na  druhé po dohod-
nutých trasách. 

Smyslem Keltského telegrafu je propojit místa v 
krajině a ty kteří se telegrafování zúčastní, pomocí 
světelného signálu. Navazuje se tak na pradávnou techniku využívající ohňů k přenosu zpráv z 
kopce na kopec. V Evropě a tedy i u nás ji k dokonalos   dovedly keltské kmeny a využívalo se jí 
ještě ve středověku, kdy na vrcholcích kopců vyrostly strážní hrady a tvrze. 
V keltské komunitě se o signální místa na vrcholech kopců starali tzv. čer  . Tak se říkalo strážcům 
posvátných a pro život keltských kmenů životně důležitých ohňů. Proto i dnešní účastníci telegra-
fování jsou podle keltského vzoru nazýváni čerty. 
Keltský telegraf je otevřený a mohou se do něj zapojit další zájemci na dalších kopcích a trasách 
nejen v České republice.

22. března 2014 - 5. ročník Keltského telegrafu
www.rozhlednaskalka.cz   -   www. keltskytelegraf.cz

Vzor  smlouvy  s  cenou   
stočného, obchodní podmníky, 
obecní vyhlášku  č. 2/2012 a 
vyhlášku 428/2001 - novelizová-
na 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 profi lu 
vodovodní přípojky [§ 32 odst.1 
písm. b), vyhlášky č. 428/2001 
Sb., kterou se provádí zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích.

Výše vybraného stočného ovlivňuje 
budoucnost - má vliv na stanovení 
výše částky na další období. 
Nyní je vodné vč. daně  21,- Kč/m3, 
stočné 19,- Kč (bez pevné složky). 
Pro rekreační stavby je stočné 11,- Kč.
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20.07.2013 Festival Hradešínské struny

27.-28.07.2013 Okresní výstava chovatelů drobného zvířectva - Sluštice

03.08.2013  Letní venkovní zábava před KD se skupinou POHODA

10.08.2013 Doubravčická dvacítka - závod mopedů, skútrů...

02.09.2013 Slavnostní otevření a zahájení provozu MŠ Doubravčice

21.09.2013 Babí léto aneb bojovka s hledáním pokladů

26.10.2013 Posvícenská zábava (v případě odkladu rekonstrukce KD)

PROGRAM AKCÍ 2013
změna programu vyhrazena :o)

www.doubravcice.cz, www.dokolecka.cz, www.sokoldoubravcice.cz, www. cihadlo.cz, www.osdoubravcice.cz

Jak postupovat po povodních
Na stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a    také na stránkách Ministerstva 
zdravotnictví jsou zveřejněny informace pro občany  týkající se dodržování základních hygienických 
pravidel v době povodní (asanace studní + hygienická pravidla). 
Na webových stránkách Zdravotního ústavu (h  p://www.zuus  .cz/) v odkazu pobočka Kolín pak 
naleznete aktualizované informace i nové nabídky např.:
- Informa  vní rozbor vody
- Odběr vzorku zdarma ze zatopené studny 
- Hlavní zásady číštění studní
Kontaktovat v případě potřeby lze také Odbor životního prostředí a zemědělství Český Brod, 
www.cbrod.cz, tel.: 321 612 186.
Pokud jste doposud nenahlásili škody po záplavách nebo nevíte jak postupovat, na webu obce 
naleznete článek s názvem “Jak postupovat v případě povodní”.
Současně připomínáme, že v případě jakékoliv mimořádné situace je možné se obracet na  sňové 
linky - jednotnou linku  sňového volání - 112, nebo přímo na Hasičský záchranný sbor - 150. 
Dále je   možno využít (v krizové situaci a nyní  také po dobu uzavření OÚ a to ve dnech PO - PÁ) 
tel. 776 324 423 - starosta J. Prkno.

Propustek u bytovek
Červnová voda zaútočila také na silnici a propustek v zatáčce u bytovek (silnice II/113 směr Český 
Brod). Více  než dva  roky starosta   upozorňoval na   již tak dost   nepřiměřený stav   propustku 
a kraje vozovky. Nyní se zde, na jeho další výzvu, konala prohlídka místa, verdikt sta  ků však do 
uzávěrky tohoto OZ není znám.  

Tismice - uzavírka komunikace
Upozorňujeme, že stále trvá, z důvodu havarijního stavu mostu ev.č. 1138-1 v obci Tismice,  
dlouhodobá uzavírka komunikace z Tismic směrem na Vrátkov. 
Doba uzavírky: 15.1. 2013 – 31.10.2013. Délka uzavírky: cca 1,918 km, délka objížďky: cca 4,5 km.

Obnova mostků přes Lázný potok a Šemberu
V sobotu 15.6.2013 byly vybudovány mostky (viz 
foto str. 14) a opraveny oba nájezdy u mostku přes 
Šemberu - na červené turis  cké stezce směr Kozojedy. 
Jak bylo zjištěno, problémy nezpůsobuje jen voda, ale 
také neukáznění motorkáři a čtyřkolkáři. 
Ti a) nemají v lese a zvlášť na turis  cké stezce co dělat                 
b) mají mít alespoň trochu ohledů k práci jiných 
Zničené nájezdy mluví však zcela opačně!
V den oprav jsme již, z důvodu vyčerpání a únavy  
malého počtu pracovních sil, nezvládli opravit dvě 
lávky (Dr. Vacka a u skautské louky). Bude proto 
vyhlášen ještě další (polodenní termín). 
Máte-li zájem zúčastnit se oprav, kontaktujte 
kronikářku obce A. K. (viz  ráž).

DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ SE LETOS JIŽ ZAPOJILI 
DO DOBROVOLNÝCH AKCÍCH 

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
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Reality
Obec Doubravčice nabízí k prodeji obecní pozemky:
a) v lokalitě Na Čihadlech - stavební pozemky, odkaz 
h  p://pozemky.doubravcice.cz
b) pozemek v chatové oblas   u Lázného potoka 

Obecní studna Na Močidle
Jak jsme informovali minule, po ukončení prací  
výstavby kanalizace,   vodovodu a el. osvětlení byl   
upraven zelený pás kolem obecní studny (tráva). 
V polovině června sem byly osazeny kameny, bránící 
nevhodnému průjezdu vozidel.  
OPĚTOVNĚ VŠECHNY UPOZORŇUJEME, ŽE ZELENÝ 
PÁS KOLEM STUDNĚ NENÍ KOMUNIKACE, ALE TZV. 
OBECNÁ VEŘEJNÁ ZELEŇ. Příslušným řidičům (není 
jich mnoho) hrozí,  v případě dalšího využívání tohoto 
prostoru, sankce.

ASA - Pytle na odpadky
Znovu opakujeme informaci z minulého OZ.
Žluté pytle na plasty s názvem společnos   jsou v 
dostatečném množství k dispozici na OÚ. Tyto pytle 
jsou jediné, ve kterých lze odkládat plastový odpad v 
rámci svozu fi rmou ASA. V jiném obalu nebudou plas-
ty vyvezeny! Pro letošní rok však jsou pytle zpoplatněny společnos   ASA částkou    20,- Kč (tj. cena 
svozu). Na OÚ je však můžete zakoupit dotované obcí za 10,- Kč/ks. Každý rok byly pytle okamžitě 
rozebrány, letos je o ně kupodivu zájem minimální... N   ?

ASA - poplatky
K červnu 2013 nemá poplatky za svoz odpadu zaplaceno na 50 nemovitos   s čísly evidenčními 
(chaty). Připomínáme, že termín zaplacení byl v těchto případech až k poslednímu dni měsíce   
dubna. Informace ohledně nezaplacených pohledávek byla sdělena i p. Viktoru Fričovi (šerif 
osady), který přislíbil nápravu. Jakmile však bude v průběhu první poloviny července obnovena 
činnost úřadu, bude přistoupeno k rozesílání upomínek zbylým nepla  čům. 
K základní částce za svoz odpadu ve výši 880,- Kč bude připočtena smluvní pokuta 700,- Kč.
(viz Úřední deska obce - jednání zastupitelstva obce dne 26.3.2013 - usnesení 22/13 - schválení 
pokuty za pozdní platbu TKO)
Č. účtu zůstává stále stejné (427918339/0800 (info i na webu obce)), VS je číslo nemovitos  .

Kulturní dům - rekonstrukce a diskotéka TJ Sokol Doubravčice
Rekonstrukce KD je stále aktuální, po loňském (komplikovanějším) přidělení dotací a tudíž oddálení 
zahájení prací   bude během  tohoto léta probíhat výběrové řízení na  dodavatele stavby.    Přesné 
datum zahájení stavebních prací se však v této chvíli ještě nedá stanovit. Z tohoto důvodu např. 
stále ještě plánujeme na poslední říjnový víkend tradiční Posvícenskou zábavu. 
V KD měla být 8.6.2013 pořádána TJ Sokolem Doubravčice “Diskotéka 80.-90. let”, s hudbou a 
světelnými efekty DJ Petra Kotrase. 
Vzhledem k zaplavení OÚ o týden dříve,  byl však sál KD použit k uskladnění zařízení, vybavení a 
písemnos   úřadu. Následně zde také probíhalo sušení dokumentů. 

Omlouváme se všem (a  především pořadatelům)
 za  zrušení  d iskotéky 

a  jakmi le  to  bude možné dohodneme s  TJ  Sokol  náhradní  termín
 pro je j í  uskutečnění . 

O.s.Dokolečka přeje všem krásné prázdniny či letní dovolené
 a těší se na viděnou opět v září, 

kdy zahajuje činnost pro další školní rok.

Důležité termíny roku 2013:

9.9. začínáme s herničkou a pak každé pondělí od 9.30 do 12 hodin
(herna otevřena pro rodiče s dětmi, s programem přizpůsobeným věku dě  ).

10.9. od 17 h zveme všechny zájemce z řad dě   i dospělých na ukázkovou hodinu baletu.
Zároveň zde proběhne i předběžný zápis (dle počtu zájemců). Ukázková hodina je zdarma. 
Kroužek je vhodný pro dě   od 6 let a je otevřen i pro dospělé, kteří by si rádi protáhli své svaly a 
zpružnili tělo (nejde o klasický balet, ale o průpravu). 
Cena za jednu lekci  činí 90,-Kč.

BALET - Na všechny se těší paní Dagmar Indruchová.
Tančila ve všech inscenacích baletu ND. Dále pokračovala v  pedagogické činnos   v baletní přípravce 
ND (trvale od roku 1982), kde vychovala a připravila pro profesionální studium a  uměleckou dráhu 
desítky interpretů. 
Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix 2000.
Paní Dagmar Indruchová nyní žije v Doubravčicích.

Začátkem října budou zahájeny kroužky, o zápisech se dozvíte v průběhu září na webu či vývěsce 
- určitě bude pokračovat keramika, joga.

Chystáme: 

21.9. Babí léto aneb bojovka s hledáním pokladů - tradiční bojovka s úkoly pro dě   i dospělé. 
Podrobnos   i plakát zveřejníme začátkem září.

RECYKLOHRANÍ

O.s.Dokolečka navázalo spolupráci s fi rmou ASEKOL a zapojilo se do projektu 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.

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

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

Obec Doubravčice nabízí 
k prodeji pozemek č. 342/1

v chatové oblasti 
u Lázného potoka.

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

PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU
U LÁZNÉHO POTOKA

CpR DOKOLEČKA                                                                      www.dokolecka.cz                                 
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V sobotu dne 12. ledna 2013 se v 10.45 h, v Okresní nemocnici v Kolíně, narodila 
ELIŠKA ŠEBKOVÁ z Doubravč ic.

Na svět přišla s mírou 47 cm a váhou 3,090 kg.

V sobotu 16. června 2013 se narodila a počet obyvatel obce tak rozšířila
ELIŠKA DIVIŠOVÁ z Doubravč ic.

Měřila 52 cm a vážila 3,760 kg.

GRATULUJEME A DO ŽIVOTA PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ!

K letošnímu červnu se váže ještě jedna místní 
událost a současně zajímavost. 
V sobotu 8. června 2013 se konala na území obce 
první písemně historicky doložená svatba, na 
které byl starosta obce přítomen zároveň v roli             
oddávajícího.
Přestože se jednalo o premiéru, nebylo to na 
slavnostním projevu starosty Jaroslava Prkna znát 
- vše zvládl perfektně!
Manželství Sylvy Adamové a Michala Ro  enborna 
tak díky němu vstoupilo v platnost.

Při   této “historické”  příležitos      věnoval      starosta 
jménem   obce       Doubravčice           novomanželům 
dárkový šek v hodnotě 10 000 Kč.

BLAHOPŘEJEME  KE SŇATKU A PŘEJEME ŠŤASTNÝ 
A SPOKOJENÝ MANŽELSKÝ ŽIVOT :O)

http://pozemky.doubravcice.cz

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

PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ    
                   cena 1 290,- Kč/ mcena 1 290,- Kč/ m2

UPOZORNĚNÍ PRO KUPUJÍCÍ
Realitní kanceláře a prodejci nabízejí v lokalitě Doubravčic na prodej stavební pozemky. 
Velmi často se jedná o mylný údaj, ve skutečnos   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.

KOMINICTVÍ VOTÝPKA
Mrzky 43
Èeský Brod

kompletní kominické práce

èí�tìní - kontrola 

zpracování posudkù pro kolaudaèní øízení

úpravy spalinových cest dle platných norem

tel.: 606 301 430

SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ                                     

Letos 4. srpna uplynou již tři roky od 
chvíle, kdy nás náhle, ve věku 33 let, 
opus  l kamarád 
MÍRA HOLEC  z Doubravčic.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte si...

SPECIÁLNÍ PŘ ÍLOHA OBECNÍHO  ZPRAVODAJE
 - další díl komiksu Pověs   z Doubravčic a okolí - je připravena do následujícího vydání
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ČÍHADLO o.s.                                                                         www.cihadlo.cz

                                                                                    

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ

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        info: 605 87 88 25

                                                                                        Další taneční hodiny          

                                                                                        budou probíhat od  

                                                                                        října 2013.

                                                                                        

                                                                                        Děkujeme za Váš 

                                                                                        projevený zájem 

                                                                                         a těšíme se 

                                                                                        na shledání při               

                                                                                        podzimním tanečním  

                                                                                        kurzu. 

 Další taneční hodiny    

 budou probíhat od  

 října 2013.

 Děkujeme za Váš 

 projevený zájem 

  a těšíme se 

 na shledání při              

 podzimním tanečním  

 kurzu. 

Taneční kurzy pro dospělé jsme zahájili, za poměrně velkého zájmu, letos v únoru. Jednotlivé 
lekce probíhají pod vedením Jana Holkupa a jeho partnerky, kteří působí jako učitelé tance a 
zároveň jsou členy TK Astaire Praha. Vzhledem k dlouhodobě plánované rekonstrukci KD sledujte 
info ohledně tanečních kurzů na obecním webu a termíny si vždy předem ověřujte.
A nezapomeňte: Lehký společenský úbor je vždy vítán!

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

Výstava  představuje  soubor unikátních fotografi í  a dalších vyobrazení    
vesnic na Českobrodsku, který se ve sbírkách Podlipanského muzea utvářel 
od konce 19. stole  .  Většinou dokumentuje dnes již zaniklé památky lidové 
architektury i historickou podobu venkovských sídel. 
Najdete zde také zajímavé ukázky hmotných projevů lidové kultury na 
Českobrodsku - malovaný  nábytek, tex  l a další předměty z původního      
vybavení venkovských domácnos  .
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Jak bylo uvedeno v minulém zpravodaji, výrazně jsme letos (z mnoha důvodů) omezili ak  vity 
sdružení. Předpokládáme však, že se jedná pouze o dočasnou záležitost, sdružení  tudíž zůstává i 
nadále v činnos  .

Letošní mše u kaple sv. Jiří byla připravena na  4. května a to včetně hudebního vystoupení (nejen) 
místních dě   pod vedením pí Veroniky  Vaněčkové z IH školičky v Mukařově. Z důvodu nepříznivého 
počasí však byla mše bez náhrady zrušena.

Proza  m se nepodařilo vyřešit jiným způsobem fi nancování loni zahájeného projektu Infotabulí, 
zbývající 4 ks tabulí proto letos již vytvořeny a umístěny zřejmě nebudou.

Adopce stromů -  na podzim vysázené ovocné stromy byly  na jaře zkontrolovány a 
zastříženy, byly doplněny i cedulky. Pokud si někdo doposud nevyzvedl v kanceláři 
OÚ Adopční list a má o něho přesto zájem, kontaktujte již přímo naše sdružení. 
Vyhotovíme vám nový (vzhledem k červnovému zaplavení úřadu).

Na sobotu 3. srpna 2013 je, opět ve spolupráci s obcí, 
naplánována letní venkovní zábava   před KD, hrát   bude  
skupina   POHODA. V případě nepřízně počasí se akce 
přesune do KD. 
Vstupné je symbolické (50 Kč), rezervace přijímáme na 
níže uvedeném tel. čísle,  předprodej bude zahájen od 
poloviny července v Hospodě a místních Potravinách.
Těšíme se na Vaši účast.

Alena Kvasničková, za O.s. obce Doubravčice

Omluva:
Vzhledem k letošním červnovým záplavám a nutnos   urychleného vystěhování OÚ Doubravčice z 
přízemí budovy byla část písemnos   a nábytku umístěna také do naší knihovny. 

Omlouvám se  mto všem čtenářům a návštěvníkům knihovny 
za omezení prostoru a případné další nepříjemnos  , 

vzniklé touto situací.

Na konec dubna 2013 jsme pro dě   vyhlásili, na základě předběžného zájmu, první doubravčickou 
NOC S ANDERSENEM. 
Přestože informace k této akci byly zveřejněny v předs  hu ve zpravodaji, na obecním webu či 
písemně na nástěnce v budově OÚ, konečný zájem byl tak minimální, že jsme noc v knihovně 
zrušili. Pozn. V dohledné době proto nepočítáme s žádnou podobnou ak  vitou.
Všem návštěvníkům knihovny a věrným čtenářům přeji krásné prázdniny a pohodové letní čtení!

Hana Pohořalová, knihovnice
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Milí rodiče a přátelé školky Doubravky,
v úterý 18. 6. 2013 proběhl ve školce úspěšně zápis dě  .  Bylo podáno 44 přihlášek a i přes velmi 
teplý den bylo ve školce snesitelně a dě   si pohrály s hračkami.

Tím bych chtěla PODĚKOVAT VŠEM, kteří hračky do školky přinesli a pomohli nám k dovybavování 
školky. Doubravka je nyní již zařízena nábytkem, a to ve všech svých prostorách. Postupně jsou 
objednávány další hračky a pomůcky.
Také zaměstnanci jsou již vybráni. Jména zveřejním na internetových stránkách po podpisech 
smluv.

Začátkem července budou na internetových stránkách a na dveřích mateřské školy vyvěšeny 
výsledky zápisu. 

Sta  s  ku zápisu si za  m nedovolím udělat, neboť jsem od všech žádajících za  m nedostala všechny 
podklady. Nyní bude probíhat kontrola vyplněných údajů.

Přeji vám všem krásné a bezstarostné prázdniny a v září se těším na setkání s přijatými dětmi a 
jejich rodiči.
Jana Halaxová (řiditelka školky)

O. s. obce DOUBRAVČICE                                                    www.osdoubravcice.cz

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

KNIHOVNA                                                                     vwww.doubravcice.cz

KNIHOVNA DOUBRAVČICE
Doubravčice 94 (budova OÚ, 1. patro)   otevírací doba:
e-mail: knihovna@doubravcice.cz    pondělí  17 - 19 h
www.doubravcice.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLKA                                                    ms.doubravcice.cz

MŠ DOUBRAVKA
Doubravčice
282 01 Český Brod
Zřizovatel: obec Doubravčice
Typ: Příspěvková organizace

Ředitelka: Jana Halaxová
E-mail: ms@doubravcice.cz
Web: h  p://ms.doubravcice.cz

Úprava okolí mateřské školky
Blíží se otevření MŠ, dozařizují se interiéry a 
poslední drobné detaily, proto je nejvyšší čas 
přistoupit také k úpravám okolí školky resp. její 
zahrady.
Školková zahrada bude osázena zelení a 
zatravněna, postupně pak vybavena hracími 
prvky. Je potřeba tedy celkově připravit terén.

Jak  již   bylo    několikrát  sděleno ve zpravodaji, 
ve spolupráci s architektem a za podpory obce, 
která dodá  potřebnou  mechanizaci a materiál,  
uvítáme dobrovolníky, kteří mají zájem přispět k 
hezkému prostředí pro dě  . 
Za chataře účast přislíbila paní J. Dvořáková, 
zájem projevují i někteří rodiče místních dě  .

Termín brigády: 13.-14.7.2013
Zájemci se mohou hlásit u starosty. 

Pro účastníky brigády bude -  jako malé 
poděkování za ochotu -   v podvečer připraveno 
v areálu školky GRILOVÁNÍ A OBČERSTVENÍ.

Děkujeme všem, kteří přijdou a pomohou tak  
zrealizovat zahradu pro dě   v obecní MŠ.

Úklid mateřské školky - PODĚKOVÁNÍ
V pondělí 29. dubna 2013 se uskutečnil úklid 
interiérových prostor MŠ po dokončených 
stavebních úpravách a výmalbě školky.

Myla se okna, podlahy a školka se celkově 
připravovala na vybavení nábytkem a dalšími 
doplňky. Účastníků pondělního odpoledne 
nebylo mnoho, čekala je spousta práce, ale 
podařilo se...

Děkujeme za jejich ochotu, pracovní nasazení 
a výbornou náladu, se kterou vše zvládali!

Na webu školky naleznete stále aktualizovaný 
průběh realizace výstavby a zařizování MŠ a to 
včetně fotodokumentace.

Hračky pro dě  
V rámci dovybavování MŠ je na webových 
stránkách naší školky zveřejněn seznam hraček 
a učebních pomůcek.

Máte-li zájem, podívejte se co vše za drobnější 
věci školka ještě uvítá či potřebuje doplnit. 
Seznam je dlouhodobější a zapisovatelný, 
bližší info je u odkazu na webu. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA
DOUBRAVČ ICE

Provoz MŠ bude  zahájen 
v pondělí  2. září 2013.

Ve školce bude zatím 
jedna třída dětí.

Úprava zahrady a 
okolí školky proběhne 
během léta, zařizování 
hracími prvky však bude 
postupné, neboť nyní 
nebyly přiděleny granty.

Účast na slavnostním 
otevření MŠ přislíbil také 
hejtman Středočeského 
kraje, MVDr. Josef Řihák.

MOSTKY 2013

Obnova mostků přes Lázný potok: 15.6.2013
Počet dobrovolníků: 10 osob + kronikářka :o)
Nově zhotoveny 3 mostky: v chatách poblíž ČOV (Pavel a 
Mar  n Pačesovi), u hřiště (Bortlíkovi & kolega) a na žluté 
tur. stezce před soutokem Lázného a Šembery (Jarda Prkno, 
Standa Bílek, Milda Kvasnička, Mar  n Hladík, Josef Kotek a 
Marek Nikolaides). Opraven byl mostek na tur. stezce směr 
Kozojedy (A. Kvasničková, M. Hladík).

DĚKUJEME DĚKUJEME 
VŠEM OCHOTNÝM VŠEM OCHOTNÝM 
DOBROVOLNÍKŮM DOBROVOLNÍKŮM 

ZA POMOC!ZA POMOC!
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Děkuji všem, kteří ochotně pomáhali s úklidem 
obecního bytu a prostranství  před OÚ. 
Zároveň děkuji těm, kteří se zapojili do 
stěhování  OÚ nebo se následně se věnovali 
vysoušení písemných dokumentů.                
Jaroslav Prkno, starosta obce Doubravčice

DOUBRAVČ ICE
2.6.2013
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