Staré je stále krásné
Staré věci nestárnou
Udělejte si radost
Asi ten pocit také znáte….
Máte svůj domov rádi, ale občas to
chce alespoň malou změnu. Co třeba moderní domácnost doplnit nějakým starým
originálním kouskem? Stačí nová polička,
komoda, skříňka, nějaký doplněk.
Ale bloudit po velkých nákupních centrech a prodejnách nábytku nebo na internetu? Proč ne, ale není nad atmosféru
starých dobrých vetešnictví, kde najdete
opravu úplně všechno, i to, co byste
vůbec nečekali…
Jedno takové vetešnictví je nově
otevřeno v Mukařově. Na více než 400 m2
se zde nachází království pro
ty, kteří mají rádi starý, pěkný
a hlavně poctivý nábytek.
Můžeme vám zaručit, že
se přenesete do dob svého
mládí. Není nad ten pocit,
když objevíte stejnou skříň,
jakou měla babička, nebo
sadu kořenek, která visela na
zdi v kuchyni po celé vaše
dětství.
Zpět do dnešní reality vás
pak vrátí široká nabídka
nového zboží, hlavně nádobí
a porcelánu.
Jak říká sympatická majitelka mukařovského vetešnictví
U Kopretinky Šárka Pokorná:
„Je to hezká práce. Lidé
přijdou s tím, že se jenom
rychle podívají a nakonec tu
stráví hodiny a spokojeně si
odnášejí něco blízkého jejich
srdci. Vlastně prodávám jejich vzpomínky”, říká Šárka.

V našem vetešnictví U Kopretinky však
nemusíte jen nakupovat!
Vetešnictví vám pomůže oprostit se od
starých či pro vás nepotřebných věcí.
Nevíte, co s některými věcmi po
babičce, po příbuzných? Stěhujete se a
chcete dát pryč starý nábytek?

číslo 32 ročník VIII.
období březen - červen 2016

DOUBRAVČICE

OBECNÍ ZPRAVODAJ
Z obsahu: VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - STAROSTA INFORMUJE - LEGISLATIVA SPALINOVÉ CESTY - ZÁKON
O OBCÍCH - ZVÍŘATA A PARAGRAFY - LINKA POMOCI - CENY VODNÉHO A STOČNÉHO ROK 2016
PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ - VELIKONOČNÍ JARMARK - MŠ DOUBRAVKA - HŘBITOV V OBCI

My od vás vše vykoupíme (platba v
hotovosti) a navíc i pomůžeme zařídit
vyklizení a odvoz!
Přijďte se osobně přesvědčit.
Najdete nás v Mukařově-Srbíně, v prostorách bývalého Music Bar Kravín.

www.vetesnictviukopretinky.cz
tel.: 736 674 252

Žádný člověk není ostrov sám pro sebe; každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké
pevniny; jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys,
jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj: smrtí každého člověka je mne méně, neboť
jsem část lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.
John Donne
(1571 - 1631, anglikánský kněz a anglický básník, představitel metafyzické poezie)

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

Vítání
občánků
2016

AUTODOPRAVA . KONTEJNERY
PETR ŠERMAUER

775 146 400



přistavení kontejnerů (3-11 m 3 )
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

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: ou@doubravcice.cz; 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.

BLESKOVÉ ZPRÁVY
Požární hlídka
Obec Doubravčice hledá dobrovolníky
do požární hlídky.
Požární hlídka, kterou obec zřizuje povinně,
bude mít za úkol především bezpečnostní
dohled při konání veřejných akcí v obci
a plnit další úkoly spojené například s
mimořádnými a krizovými situacemi.
V případě zájmu kontaktujte Obecní úřad.

Ověřování podpisů a lis n
Dětská cestovní postýlka Hauck
Prodám cestovní postýlku Hauck modré barvy. Navíc k ní věnuji měkkou
matraci velikos postýlky, peřinku,
polštář a povlečení.
Cena 500 Kč, tel.: 604 835 939

Hledám
učitelku/učitele francouzš ny
k soukromým lekcím v Doubravčicích
pro 2 dospělé studenty, úroveň mírně
pokročilí, 1x týdně večer.
Tel.: 604 566 357

OBEC DOUBRAVČICE nabízí

BROŽURY O OBCI
39,- Kč / vydané u příležitosti 680 let obce, 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
minulého století
Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, inzerátu či informace ve společenské rubrice v příš m
čísle OZ, zašlete své podklady na e-mail: ou@doubravcice.cz popř. je odevzdejte na OÚ nebo do
Potravin. Dotazy, návrhy a připomínky lze zaslat/dát tamtéž.
Uzávěrka OZ č. 33 je 15. 6. 2016 

OBECNÍ ZPRAVODA J OBCE DOUBRAVČ ICE
Vychází 3x ročně, vydává obec Doubravčice, www.doubravcice.cz. Ev. č. MK ČR E 18702, IČ 00235369.
Náklad 550 ks, zdarma. Kontakt OÚ Doubravčice č.p. 94, 282 01 Český Brod, www.doubravcice.cz,
e-mail: ou@doubravcice.cz, tel.: 321 677 901.
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).
 OZ č. 33 vyjde 1. 7. 2016 (pro období červenec - říjen 2016) 
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Od 1. ledna 2016 obec poskytuje v rámci
služby Czech POINT ověřování podpisů
(legalizaci) a ověřování listin (vidimaci).
Služba je zpoplatněna dle platných
právních předpisů, a to 30 Kč za ověření
každého podpisu a 30 Kč za každou
stránku stránku formátu A4 a menší. Při
větším formátu se cena rovná násobku
obsažených stran A4.
Pro úřední ověření podpisu (legalizaci) je
vždy potřeba doklad totožnos .

Jarní úklid 2016
Termín 2. 4. 2016, náhradní 9. 4. 2016.
Zúčastníte se letos? (letáček viz str. 21)

Obec Doubravčice oznamuje:

od 1. 4. 2016 nastává změna v personálním obsazení webmastera všech webových
stránek obce (obec, MŠ Doubravka, Technické služby, Pozemky Doubravčice)

NA ÚVOD aneb starosta informuje...
Vítám vás opětovně (letos již popáté)
v novém roce a dovolím si shrnout vše
podstatné od vydání posledního čísla
Obecního zpravodaje, který měl uzávěrku
v říjnu loňského roku.
K+V Na Zámkách - v současné době
probíhá zaměřování přípojek všech, kteří
mají s obcí uzavřenou „le tou“ smlouvu na inves ční příspěvek a zároveň se
uskutečňují přípravné práce s výběrovým
řízením na dodavatele stavby. Vítěz
soutěže by měl být znám nejdéle do konce
dubna, což je i termín předložení smlouvy
o dílo na Mininisterstvo zemědělství jako
podmínka pro čerpání přiznané dotace.
Pro upřesnění: bylo nám z MZe
přiznáno 8 mil. Kč na kanalizaci a 8 mil. Kč
na vodovod (dle žádos ). Finální částka se
bude samozřejmě odvíjet v procentuelní
výši od vysoutěžené ceny.
Všechny majitele nemovitos , kteří
jsou součás této II. etapy výstavby
K+V bych rád ujis l, že před samotným započe m výstavby bude svoláno
společné jednání v sále KD za účas vás,
projektanta a dodavatele stavby, aby bylo
předem řečeno vše podstatné v oblas
stavby, technologií, omezení, termínů a
případných doplatků za práce nad rámec
smlouvy.
Z tohoto důvodu prosím všechny, kteří
ještě neposkytli své kontakty (telefon, email) OÚ, aby tak učinili co nejdříve.

od následujícího čísla Obecního zpravodaje (č. 33 červenec - říjen 2016) dochází
ke změně grafika a zároveň kontaktní osoby pro tvorbu zpravodaje
MŠ Doubravka - zde budu stručný,
své příspěvky, inzerci či dotazy směřujte neboť cituji z minulého čísla. Máme podaproto na OÚ Doubravčice, bližší informace nou žádost na dostavbu a úpravu školky a
pak naleznete v OZ č. 33
celého areálu na MŠMT a rozhodnuto by
mělo být nejdéle do konce března.
Obec Doubravčice poptává:
V případě neúspěchu jsme připraveni
kronikáře + veškeré další činnos s m
podat
tu samou žádost na IROP hned v
spojené a předpokládané (od 1. 1. 2017)
měsíci dubnu. O dalším vývoji budeme
info: starosta J. Prkno, OÚ Doubravčice
průběžně informovat.
Dovolím si opakovat: v případě čerpání
Foto na titulu: obecní kaple a pomník
dotace buď z MŠMT nebo IROPu, bude
padlým v 1. sv. válce v Doubravčicích
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poslední třída připravena k otevření až
ve šk. roce 2017/18.
Veřejné prostranství - zde máme novou informaci; připravují se podklady
pro podání žádos na poskytnu dotace
na revitalizaci všech „požárních nádrží“,
které v obci máme.
Pravděpodobně se nám nepodaří
do nejbližšího termínu přije žádos
(duben) zpracovat z důvodu náročnos
vše, ale prioritním projektem pro nás je
nádrž na návsi pro č.p. 5. Tak si držme
palce – nebo alespoň , kterým na tom
záleží.
Vrty - v tomto projektu jsme pokročili
na vy pované oblas zdrojů, kde se již
odebraly vzorky vody, pracuje se na projektové dokumentaci pro průzkumné
vrty, aby se opět vše s halo do dubnového termínu podání žádos na OPŽP.
Chodníky - I. etapa chodníků se již
(jak je vidno) začala realizovat. Realizaci
stavby pro nás zajišťuje již osvědčená
společnost TOST CZ (Ledeč n/Sázavou),
která pro nás stavěla také I. etapu MŠ
Doubravky – hrubou stavbu.
Jak je všem dozajista známo ze zápisů
zastupitelstva, cena projektu je 5.5
mil. Kč a rozsah stavby je od odbočky
na hlavní silnici II/113 ke školce až za
bývalou hasičárnu.
Jelikož dle podmínek fondu nebyla
uznatelnou položkou oprava dešťové
kanalizace, a výměna nového potrubí
byla více než nutná, bylo s dodavatelem
domluveno, že v rámci úsporných
opatření plynoucích z rozpočtu akce,
bude tato oprava provedena pouze za
pořizovací náklady potrubí.
V tomto ohledu bych velice rád
poděkoval svému kamarádovi panu Romanu Tláškovi, který se tohoto úkolu se
svými lidmi zhos l, coby subdodavatel
TOSTu, a rekonstrukci dešťové kanalizace
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www.doubravcice.cz

pro naší obec provádí za domluvených
podmínek; pro jistotu i zopakuji: za cenu
„trubek“. Děkuji Ti!
Předchozí větu píši záměrně, neboť
pár hodin před psaním tohoto článku
se ke mně dostaly informace o tom, že
„zasvěcení“ do tohoto projektu rádi mezi
lidmi rozšiřují lživé a ubohé spekulace,
zvláště poté co si dají trochu té chytré
vody v hospodě.
Není asi s podivem, že ve větší
míře jsou to stále stejní, kteří dokola
něco kri zují, kteří nepodpoří žádnou
společnou obecní akci a díky svému asociálnímu způsobu života nejsou schopni
ustát úspěch ostatních.
II. etapa - je skoro navazující stavbou
na právě budovaný chodník. Vzhledem k
tomu, že v místech mezi č.p. 37 a č.p. 47
je hlavní tah II/113 natolik zúžený, že není
možné v tomto úseku vybudovat chodník (bohužel), bude stavba pokračovat
právě až za zdí pana Košíka (č.p. 37) a
pokračovat až k bytovkám.
Také v tomto případě bude opravena
stávající část dešťové kanalizace a nově budou v rámci projektu vybudované i zálivy
pro autobusové zastávky a vznikne zde
nový přechod pro chodce.
V současné době jsme ve fázi
očekávání, neboť žádost o přidělení
příspěvku se právě řeší na SFDI.
Verdikt očekáváme na přelomu
dubna a května, a v případě že budeme
úspěšní, nic nebrání tomu, aby se stavělo
ještě letos.

dovoz

OPRAVY

VODY

AUTOMATICKÝCH

odvoz

PRAČEK

ODPADNÍCH VOD
(jímky / fekál)

zn. Whirlpool, Ignis,
Philco a jiné

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ
KANALIZACE

Spolehlivost,
rychlé jednání.

Tomáš Rychta / Štíhlice

tel. 604 414 916

J. Marek
Doubravčice 128
tel. 603 329 940

III. etapa - je za m poslední a její
realizací bude vyřešen bezpečný pohyb
nás všech, ale především dě , po celé
délce hlavního tahu II/113.
To znamená, že stavba bude začínat
rekonstrukcí stávajícího chodníku mezi
odbočkou na hřiště a k cukrárně a
následně pokračovat výstavbou nového chodníku od odbočky k cukrárně až

21

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
Hřbitov v obci
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
milí spoluobčané,
v naší obci Doubravčice trvale žije
cca 600 obyvatel a stále přibývají noví.
Všude kolem nás se zakládají novostavby
i krásné zahrady. Obec je přitažlivá pro
starousedlíky, ale přitom stále láká další
obyvatele.
My, kteří jsme se zde usadili nedávno,
tzv. „naplavenina“, máme každý kořeny
někde jinde, ale v Doubravčicích jsme
našli nový domov. Rodí se nám tu dě ,
některým dokonce i vnoučata, takže tu
jsou zastoupeny všechny věkové skupiny. Lidé ale nejen na svět přicházejí, ale
zákonitě i odcházejí.

V současné době mají lidé z Doubravčic
hroby v okolních vesnicích (např.
Hradešíně, Tismicích, Přišimasech), ale
nezasloužili bychom si mít vlastní hřbitov,
bez nutnos pozůstalých dojíždět?
A tak berte prosím můj dotaz jako
podnět k zamyšlení, případně nechte obyvatele naší obce hlasovat, abychom se
mohli všichni svobodně vyjádřit.
Děkuji Vám všem, kteří se k tomuto
návrhu zamyslíte, a také za to, že Vám
není jedno, kde spočinete, až budete mít
na tomto světě „splněno“.
Dana Bělohoubková

inzerce

H O S P O D A
DOUBRAVČICE

na konec zastavěné obce směrem na
Š hlice, a to vč. veřejného osvětlení.
Ano. Pro všechny kteří to budou zase
řešit, chodník bude končit v ulici, kde bydlím já a se mnou dalších třicet lidí, ale
určitě nebudou předmětem diskuzí. Jen
doplním, že s výstavbou tohoto chodníku
přijde i změna v umístění autobusových
zastávek.
Stávající nástupiště bude zrušeno a
nahrazeno dvěma novými, kdy jedno
bude u odbočky k cukrárně a druhé u
odbočky poslední ulice (k nám). Důvod je
prostý, dle pravidel ROPIDu, mohou být
stanoviště 400 m od sebe. Tímto novým
umístěním se vyřeší kratší dostupná
vzdálenost pro všechny.
A poslední novinkou bude, že v
případě schválení projektu na DI Kolín,
budou přechody pro chodce v místech
nových autobusových zastávek chráněny
světelným
signalizačním
zařízením
(zpomalovacími semafory), které bude
navíc doplněno vodorovnou světelnou
signalizací umístěnou přímo v přechodu.
Toto celé se v současné podobě
snažíme dostat do fáze Územního řízení,
abychom celý projekt mohli v dubnu
předložit na IROPu s žádos o dotaci.
Přeji klidný a pohodový vstup do
jarních měsíců.

TEPLÁ JÍDLA
DOPOLEDNÍ SVAČINY
NEKUŘÁCKÝ SALONEK
ZAHRÁDKA
OTEVŘENO DENNĚ

H O S P O D A
DOUBRAVČICE
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Jaroslav Prkno
starosta obce

www.doubravcice.cz

K zamyšlení - hřbitov v Doubravčicích
Už zhruba dva měsíce mám v hlavě
myšlenku vybudování něčeho, co zde v
obci ještě není a pravděpodobně nikdy
ani nebylo. Nedávno jsem tuto představu
„pus l“ i mezi ostatní zastupitele a lidem při náhodných setkáních.
Tou myšlenkou je vybudování místa
posledního odpočinku – hřbitova, zde u
nás v Doubravčicích.
Když se mě lidé ptali, jak jsem na to
přišel, odpovídám většinou, že místní
starousedlíci to mají vyřešeno stejně
jako jejich předci a to rodinnými hroby
a hrobkami v nedalekém Hradešíně,
Přišimasech, nebo Tismicích, ale co
noví? Všichni , kteří se sem za posledních deset let nastěhovali ze všech
možných koutů republiky a minimálně
dalších deset let se sem ještě stěhovat
budou.
Chápu, že by bylo pro obec přínosnější
a přednostnější asi vybudovat školu nebo
sportovní areál, ale i tohle je věc, nad
kterou se při současném zvyšování počtu
obyvatel obce nedá mávnout rukou.
Jen si to představte, nebyl by to krásný pohled směrem k Osičinám, do míst
kde je dnes pouze nevzhledná hromada
čehosi, co dnes slouží jako trialová trať,
kde by za vysokou kamennou zdí byla
vidět malá stavba s věžičkou? :o)
J. Prkno

OBECNÍ ÚŘAD DOUBRAVČICE
KAŽDÝ POSLEDNÍ
PÁTEK V MĚSÍCI
VEČERNÍ POSEZENÍ
PŘI KYTAŘE

PŘIJME HOSPODSKÉHO INFO:
NÁSTUP IHNED
TEL.: 606 33 96 70

Doubravčice 94, 282 01 Český Brod
tel. kancelář OÚ: 321 - 677 901
tel. starosta: 776 324 423 (PO -PÁ)
Zastupitelé:
Jaroslav Prkno (starosta)
Kristýna Žákovcová (místostarostka),
František Chmelenský,
Martin Hladík, Martin Kubica,
Tomáš Němec, Miroslav Hájek
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TECHNICKÉ SLUŽBY DOUBRAVČICE S.R.O.

http://ts.doubravcice.cz

Tímto příspěvkem jsem měl původně
v plánu zhodno t uplynulé období mezi
vydáním posledních dvou zpravodajů,
ale byl jsem upozorněn, že články o TS
jsou pouze vychloubačné a nic neříkající.
Nebudu tedy zdržovat m co se dělo, ale
seznámím vás s m, co nás v nejbližší
době asi čeká.

Poslední větou pak pouze doplňuji, že
vše co jsem zde napsal je pouze informa vní, není pro nikoho povinné a záleží
pouze na vlastníkovi čerpadla, jak s těmito
informacemi naloží.
Týká se to pouze těch, kteří byli
připojeni v době výstavby I. etapy a
čerpadlo bylo dodáno obcí.

Nejdůležitější informací pro ty, kteří byli
připojeni na kanalizaci první vlnou, tedy
v roce 2011 je, že od 1. 3. 2016 končí
záruční servis na tlakové čerpadla
AQ4, nebo AQ6.
To znamená, že v případě jakékoliv
poruchy na těchto čerpadlech, plovácích,
nebo rozvaděči, jde oprava na vrub
uživatele, tedy vlastníka nemovitos .

J. Prkno

Další, co by se mohlo také hodit - a píši to
z vlastní zkušenos - je přidání si časového
spínače do rozvaděče, který ochrání motor před spálením při nefunkčním plováku, nebo namotané hřídeli.

Technické služby Doubravčice s.r.o.
Jednatel: Jaroslav Prkno
Odpovědný pracovník:
Martin Kubica
Mob.: 776 883 903
Tel.: 321 677 901
E-mail: ts@doubravcice.cz
Web: ts.doubravcice.cz
Úřední hodiny (budova OÚ, přízemí):
ST 18:30 - 19:30 h

VODNÉ A STOČNÉ OD 1. 1. 2016 - DOUBRAVČICE
Výpočet ceny vodného a stočného byl zpracován dle platných předpisů a novely
vyhlášky č. 482/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu v platném znění.
Kalkulace ceny je zpracována ve dvousložkové formě stejně jako v roce 2015.
Vodné
pevná složka:
pohyblivá složka:

286,03 Kč/rok bez DPH
49,92 Kč/m3 bez DPH

328,94 Kč/rok s DPH 15%
57,41 Kč/m3 s DPH 15%

Stočné
pevná složka:
pohyblivá složka:

339,07 Kč/rok bez DPH
35,84 Kč/m3 bez DPH

389,93 Kč/rok s DPH 15%
41,22 Kč/m3 s DPH 15%

Upozorňujeme všechny odběratele, že za měřící zařízení /vodoměr/ a
vodoměrnou šachtu je vždy 100% zodpovědný majitel odběrného místa!
/Zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001Sb § 17 odst.7/
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PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
Česká beseda v Doubravčicích

Tanec Česká Beseda

Nevím, zda bude mít dnešní čtenář
po přečtení nadpisu tohoto příspěvku
představu o čem že zde bude řeč? No, o
besedě na zajímavé téma ne, tentokrát
půjde o vzpomínku na jednu z kulturních
činnos , o kterou naše obec oboha la
sebe i okolí a připravila tak nezapomenutelné zážitky.
Jde o tanec „Česká beseda“, u jehož zrodu stál i spisovatel Jan Neruda. Dočetl jsem
se nyní, že tanec má celkem čtyři čás a ty
tvoří úryvky národních písní a tanců: dupák,
sousedská, obkročák, kalamajka, furiant...
A tuto krásnou Českou besedu s námi,
mladými kluky a děvčaty z Doubravčic,
Š hlic, Mrzek a Masojed nacvičil pan Miroslav Pačes (autor knihy Doubravčice - Pohled
do historie obce a okolí do roku 1950).
Tanečky se nacvičovaly v KD vždy
vpodvečer a byla to náročná organizační
práce. Nevzpomínám si, jak dlouho jsme
svá vystoupení připravovali a kolik nás
tančilo, ale dle dobové fotografie to bylo
asi deset párů. Po nacvičení jsme si opatřili
příslušné kroje, byli obstarány vyzdobené
koňské povozy - prostě paráda, a pak jsme
projížděli zmíněnými vesnicemi a zvali obyvatele na naše představení. Účast byla veliká jak v Doubravčicích, tak potom v Mrzkách na hřiš . Dodnes na to s potěšením
rád vzpomenu.
Myslím, že Česká beseda není jen o
tancování, ale jde o přátelské setkávání
mládeže s okolních obcí, o krásných
zážitcích, o dobré náladě a to hlavně o
dodržování českých tradic. Snad by se i v
dnešní době našel Doubravčicích někdo,
kdo by tuto tradici oživil.

Česká beseda je tradiční český salónní
řadový tanec pro čtyři páry. Délka tance
je 12 minut.
Vznikl v šedesátých letech 19. století
jako tanec ve formě čtverylky „ČESKÝ
SALÓNNÍ TANEC BESEDA“.
U jeho zrodu stál básník Jan Neruda,
český taneční mistr Karel Link a hudební pedagog a skladatel - spolumajitel
hudební školy s Bedřichem Smetanou
- Ferdinand Heller.

Zdravím srdečně všechny čtenáře!
Jarda Stárek
8. února 2016

Pozn.: Někdo má jistě doma další a lepší fotografie. Zavzpomínat tedy můžete třeba v
příš m vydání zpravodaje...

Poprvé byla Česká beseda tančena
dne 11. listopadu 1863 v Praze na
Starém městě v historické budově
Konviktu (místo společenských a kulturních událostí tehdejší Prahy) při
společenském večeru tzv. Barákových
besed. Zde tančili v ukázce i Bedřich
Smetana a Jan Neruda.
O dva měsíce později tančilo Českou
besedu na Žofíně již 140 párů na plese
Národní besedy.
První část České besedy je v 3/4 taktu, druhá ve 2/4. Sestava má čtyři části,
každá z nich sestává z několika úryvků
národních písní a tanců. Existuje také
varianta Moravská beseda.
Název tance si vzalo za své např. i
krajanské sdružení v Chorvatsku. Česká
beseda Rijeka založena r. 1994 jako první
z několika nově založených českých
spolků po vlastenecké válce v Chorvatsku, působí v rámci Svazu Čechů v
Republice Chorvatsko. Dnes má kolem
150 členů, tři taneční skupiny, divadelní
skupinu, loutkové divadlo, pěveckou
skupinu, knihovnu a čtyřikrát do roka
vydává svůj zpravodaj Naše řeč. Působí
v nově vystavěném Českém domě T.
G. Masaryka v Rijece. Tanec Česká
beseda je jedním z těch, které sdružení
pravidelně nacvičuje a má zařazeno ve
svých vystoupeních.
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PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
Tento komentář nepíši jen jako pouhou
kri ku uvedeného článku p. T. Němce,
který by mohl navodit v občanech obce
přesvědčení, že stačí přijít jedenkrát za
čtyři roky k volbám a dále se nemusí o nic
starat a nic se jich dál netýká, a ve vlastnících nemovitos , kteří v obci nejsou
hlášeni k trvalému pobytu, dojem, že dění
v obci jde jen kolem nich a oni sami ho
nemohou nikterak ovlivnit.
Chtěl bych připomenout, že zákon o obcích dává občanům obce i vlastníkům
nemovitostí v obci bez ohledu na to,
kde jsou hlášeni k trvalému pobytu,
právo:
vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem
svá stanoviska k projednávaným věcem,
vyjadřovat se k návrhu rozpočtu
obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve
stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání
zastupitelstva obce,
nahlížet do rozpočtu obce a
do závěrečného účtu obce za uplynulý
kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady
obce, výborů zastupitelstva obce a komisí
rady obce a pořizovat si z nich výpisy,
požadovat projednání určité
záležitos v oblas samostatné působnos
radou obce nebo zastupitelstvem obce;
je-li žádost podepsána nejméně 0,5 %
občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o
působnost zastupitelstva obce nejpozději
do 90 dnů,
podávat orgánům obce návrhy,
připomínky a podněty; orgány obce je
vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60
dnů, jde-li o působnost zastupitelstva
obce, nejpozději do 90 dnů
a vyjádřit osobní přesvědčení, že by občané
obce i vlastníci nemovitos měli výše uvedená práva více využívat a ak vněji se
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
zajímat o dění v obci, alespoň těch věcí,
které se jich dotýkají přímo nebo nepřímo,
například výrazným za žením obecního
rozpočtu.
Ještě na závěr zmíním v článku uvedené průměrné daňové příjmy obecního rozpočtu (ročně na osobu), které se
mi zdají v oblas daně z nemovitos na
osobu nesmyslně propočítané. Z hlediska
daně z nemovitos nepřináší trvalý pobyt
vlastníka nemovitos v obci do obecního
rozpočtu vůbec nic, spíše naopak – kdyby
nemovitost vlastník využíval k rekreaci,
byla by daň z nemovitos podstatně
vyšší.
Závěr článku p. T. Němce se mi jeví
nešťastně formulovaný – někdo někde
bydlí a přitom je zároveň stále hostem?
Eviduje snad obec rozdílný způsob chování
lidí bydlících v obci v závislos na tom, zda
jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu?

Akce v obci
- rozsvěcení vánočního stromu a

vánoční jarmark
Tradiční rozsvěcení vánočního stromku v
Doubravčicích bylo první adventní neděli
roku 2015 poprvé doplněno vánočním jarmarkem.
Na úvod zazpívaly dě z mateřské školy
Doubravka v kostýmech andílků a komunitní školy Dokolečka (představující živý
Betlém) s doprovodem dospělých dobrovolnic písničku

http://www.pivovarkostelec.cz

Další jarmark jsme naplánovali
na
Velikonoce - nenechte si ho ujít!
Pozvánka viz str. 10

obnovení Vítání
v Doubravčicích

občánků

V sobotu 23. ledna 2016 se na
sále kulturního domu konalo vítání
nových obyvatel Doubravčic.
Vítání se mohly zúčastnit dě ,
které se narodily v letech 2014
a 2015 a mají trvalé bydliště v
naší obci.
Celkově bylo přihlášeno
devět dě – 7 chlapečků
a 2 holčičky, mezi nimi též
jedna dvojčátka. Nejmladšímu
vítanému občánku obce bylo
7 týdnů, nejstaršímu rok a
9 měsíců.
Obřad doplnily dva bloky
písniček a básniček zaměřených
na příchod miminek na svět, které
nacvičily místní malé slečny.

Pozn. zmíněný článek vyšel v OZ č. 31 na str. 5

19. 3. 2016

Foto: zdroj OÚ

-

Ing. Roman Holubička
vlastník nemovitos v obci

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
a
15. VÝROČÍ PIVOVÁRU

www.doubravcice.cz
svícínky z těstovin a přáníčka z marcipánu,
až po vánoční muﬃny a trdelníky.
Záměrem prodeje výrobků dě z komunitní školy a školky bylo přispění do
rozpočtů; např. uhradit pro dě výlety, či
divadelní představení.

připravenou
speciálně pro rozsvícení vánočního stromu, poté se účinkující i dě přesunuli kvůli
nepříznivému počasí do sálu kulturního
domu, kde pokračovalo pásmo tradičních
koled a vánočních písniček.
Zde také bylo možno nakoupit drobné
vánoční dárky, dekorace a pochu ny.
Škála byla veliká, od vánočních ozdob,
šperků, bytových dekorací, keramiky, přes

Noví občánci obdrželi od obce vedle
pamětních listů a mincí též drobné dárky
a poukazy.
Všem, kteří se podíleli na nácviku vystoupení, organizačních pracích či zajištění
dárků pro dě , mto velmi děkujeme!
Kristýna Žákovcová
Pozn. Foto z Vítání občánků 2016 viz str. 2,
(zdroj OÚ)
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Komentář k článku
„Kdo je „OBČANEM OBCE“
autora obecního zastupitele T. Němce

Držitel certiﬁkátu ISO 9001, 14001
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Je velice překvapivé, že se pan Tomáš
Němec coby obecní zastupitel stále setkává s lidmi vlastnícími v Doubravčicích
nemovitost či v obci trvale žijícími, aniž by
zde byli hlášeni k trvalému pobytu, a trpícími utkvělou představou svého oprávnění
účastnit se voleb do obecního zastupitelstva nebo do tohoto zastupitelstva dokonce kandidovat. Neumím si představit,
že by někdo zahodil volební lístky do zastupitelstva obce, kde je hlášen k trvalému
pobytu, a šel k volbám v Doubravčicích,
požádal o vydání hlasovacích lístků a
zároveň předložil svůj občanský průkaz s
vyznačením trvalého bydliště v jiné obci.
Nejspíše si lidé s trvalým pobytem v jiné
obci jen neuvědomují, že nemohou hlasovat v referendu.
Autor článku p. Tomáš Němec správně
uvádí, že zákon o obcích dále rozvádí práva občanů obce, obsah v závorce „(trvale
hlášených)“ však není logický a nedává
smysl, neboť kdo není v obci hlášen
k trvalému pobytu, není automa cky
občanem obce.
Neuvádí ale podstatnou skutečnost, a
to, že úplně stejná práva jako občan
obce s výjimkou práva volit a být volen do obecního zastupitelstva a hlasovat v místním referendu má i vlastník nemovitosti v obci, starší 18 let,
mimo jiné má právo podávat orgánům
obce návrhy, připomínky a podněty a
orgány obce mají zákonnou povinnost je
bezodkladně vyřídit.
Domnívám se, že v zákoně výslovně
uvedené
„bezodkladně“
jakékoliv
upřednostňování přímo vylučuje.Vždyť
vlastníci nemovitos bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu přispívají obci
finančně – formou daně z nemovitos ,

která je v případě nemovitos užívaných
k rekreaci citelně vyšší. Když na výše uvedené postavení vlastníků nemovitos
pamatuje zákon, proč ne obecní zastupitel?
Vykládat zákony v České republice je
oprávněn pouze soud, takže já se mohu jen
domnívat, že názor p. Tomáše Němce, že
„jsou a musí být upřednostňování občané
obce před všemi ostatními“ má oporu v
zákoně o obcích, nejspíše v citaci „Obec
pečuje o všestranný rozvoj svého území a
o potřeby svých občanů …“ je mylný.
Jsem přesvědčen, že zákon o obcích
ve výše uvedené citaci je nutno chápat
v širších souvislostech a záměrem zákonodárce jsou stabilizované a rozvíjející
se obce s co možná nejop málnějšími
podmínkami pro trvalé bydlení v obci
včetně péče o životní prostředí (to jsou
nejspíše ty zákonodárcem zamýšlené
potřeby občanů), nikoliv upřednostňování
jednotlivců, byť občanů obce, na základě
nějakého klíče. To by nakonec mohlo vést
i k upřednostňování jedněch občanů obce
před jinými občany obce v závislos na
výši přispívání do obecního rozpočtu.
Stává se a bude se nevyhnutelně stávat,
například z důvodu výstavby rodinných
domů mezi chatami, že se zajišťováním
péče o potřeby občanů obce se chtě nechtě
„svezou“ jiné osoby, pro něž by jinak tato
péče nebyla určena (veřejné osvětlení,
údržba komunikací v zimním období,
pražská integrovaná doprava atd.). S m
se samozřejmě nedá nic dělat, a protože
to obec ani speciálně nezatěžuje, nemělo
by to vadit.
Naštěs
jsem
se
osobně
s
upřednostňováním jednotlivce – občana
obce při jednání s p. Tomášem Němcem
coby místostarostou jako vlastník nemovitos v obci, který zde není hlášen k
trvalému pobytu, nesetkal a tato jednání
byla korektní.
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Doplnění k předchozímu článku na str. 15:
V roce 2015 vydalo nakladatelství Academia publikaci s
názvem Zvířata a paragrafy, která popisuje, jakou pozici
zaujímají dnes zvířata v právním řádu opro minulos .
Právo reaguje na nové poznatky přírodních věd, podle
nichž jsou zvířata podobně jako lidé schopni cí t bolest
a stres, a systémem právních norem zajišťuje jejich
ochranu, především před týráním a nesprávným zacházením, a stanovuje takové podmínky chovu zvířat, aby
byla zajištěna jejich pohoda (tzv. welfare). Prezentován
je rovněž nový přístup k právnímu statusu zvířat, která
již nejsou „pouhými“ věcmi v právním smyslu.
Zvířata a paragrafy - autor: Hana Müllerová
Vydalo: nakl. Academia, 2015, brožovaná, počet stran 20

Zákon o obcích

právní předpis: č. 128/2000 Sb.
ze dne: 12.4.2000, účinnost: 12.11.2000
Zákon spadá do práva veřejného a zabývá
se postavením, právy a povinnostmi obcí a
jejích občanů. Skládá se ze dvou částí. §1
až §146 - Obecní zřízení se zabývá např.
samostatnou působností obcí, přenesenou
působností, orgány obce. §147 až §152 pak
ustanoveními přechodnými a společnými.
Hlava I - Díl 2 - Občané obce - § 16
(1) Občanem obce je fyzická osoba, která
a) je státním občanem České republiky, a
b) je v obci hlášena k trvalému pobytu.
(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let,
má právo
a) volit a být volen do zastupitelstva obce
za podmínek stanovených zvláštním
zákonem,
b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem,
c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva
obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,
d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce
a k závěrečnému účtu obce za uplynulý
kal. rok, a to buď písemně ve stanovené
lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce,
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e) nahlížet do rozpočtu obce a do
závěrečného účtu obce za uplynulý
kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady
obce, výborů zastupitelstva obce a komisí
rady obce a pořizovat si z nich výpisy,
f) požadovat projednání určité záležitosti
v oblasti samostatné působnosti radou
obce nebo zastupitelstvem obce; je-li
žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů
obce, musí být projednána na jejich
zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o
působnost zastupitelstva obce, nejpozději
do 90 dnů,
g) podávat orgánům obce návrhy,
připomínky a podněty; orgány obce je
vyřizují bezodkladně, nejdéle však do
60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva
obce, nejpozději do 90 dnů.
(3) Oprávnění uvedená v odstavci 2 písm.
c) až g) má i fyzická osoba, která dosáhla
věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost.
§ 17
Oprávnění uvedená v § 16 má i fyzická
osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím
státním občanem a je v obci hlášena k
trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

Milí Doubravčič ,
stále si vážíme vaší přízně a jsme rádi, že
náš spolek funguje ke spokojenos mnoha
rodin v obci i okolí i v novém roce 2016! Za
podporu děkujeme jednotlivcům, rodinám,
místním firmám i dalším neziskovým
subjektům i Středočeskému kraji!
Tým Dokolečka z.s.
Pravidelný program:
HERNA PRO RODIČE S DĚTMI:
dopolední herna každou STŘEDU 9.30-11.30
- vede Markéta Holá, v centru pro rodinu/MŠ
Ledňáček, Doubravčice 94
KROUŽKY:
pokračuje KERAMICKÝ, čtvrtek 16 - 17 h pro
dě ; 17.10 - 18.10 h pro dospělé - v MŠ
Ledňáček, kontakt M. Pačesová 605 878 825
JÓGA pro dospělé ve čtvrtek 19.45 - 21.15 h
v prostorách MŠ Doubravka
+ 1x za měsíc v úterý (3. úterý v měsíci) v CPR
Dokolečka od 20 h s Hankou Novákovou
JÓGA PRO DĚTI ve čtvrtek 18.30 - 19.15 h pro
dě od 5 let v prostorách MŠ Doubravka
SETKÁNÍ PRO DOSPĚLÉ:
úterky večer věnujeme řešení vztahů, komunikace, našemu zdraví, stravě, zpívání lidových písniček, výchově dě apod.
RODINNÉ KONSTELACE s Janou Chaloupkovou: většinou 2. úterý v měsíci (sledujte
web): nejbližší 8. 3., 12. 4.
HOJIVÉ ÚTERKY se Sara nou (Lenkou Kadlecovou): 1x za 2 měsíce (sledujte web)
ODPOLEDNÍ VOLNOČASOVÝ KLUB - v rámci
komunitní školy
každý všední den 13 - 17 h, určeno všem, kteří
se doma nudí (dě 5 až 12 let) - v prostorách
školy Dokolečka (bývalá keramická dílna)
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ: 1x za 14 dní
(8. a 22.3./5 .a 19.4./3., 17., 31.5./14.6.);
15 - 17 h v prostorách školy Dokolečka,
příspěvek 50,- Kč na materiál, Gábina Píclová

www.dokolecka.cz

Důležité termíny programů a akcí:
12. 3. MASOPUSTNÍ ZÁBAVA - pomoc při
organizaci
19. 3. VELIKONOČNÍ JARMARK (výrobky s
velikonoční téma kou)
březen/duben MODROOČKO - představení
muzikálu, Hudebně-drama cký kroužek
1. 4. NOC S ANDERSENEM - přespávání ve
škole s programem
16. 4. UKLIĎME ČESKO
16. 4. DEN ZEMĚ na Klepci
13. 5. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A OSLAVA
9. NAROZENIN DOKOLEČKA - DEN RODIN
květen/červen DĚTSKÝ DEN na hřiš
ZPRÁVY Z KOMUNITNÍ ŠKOLY:
 školu nyní navštěvuje 8 prvňáčků a 2
druháci
pro příš rok za m nabízíme maximálně
6 míst, zájemci se můžou přihlásit pomocí dotazníku na webu dokolecka.cz,
podat přihlášky ke vzdělávání je potřeba
nejpozději do konce května
 19. 2. den otevřených dveří a informace pro zájemce
projekt Recyklohraní - právě poznáváme
elektrospotřebiče v kuchyni
projekt Noc s Andersenem - chystáme
přespání ve škole se čtením a pohádkami
 v prosinci jsme tvořili výrobky na
vánoční jarmark a trénovali koledy na rozsvícení stromečku
v lednu jsme se učili o vztazích v rodině
a také dě úspěšně zvládly přezkoušení, na
závěr dostaly pololetní hodnocení
 v únoru poznáváme přírodu a počasí
v zimě a už se pomalu chystáme na
velikonoční tvoření
CpR DOKOLEČKA
Linda Pačesová
tel.: 724 689 786
dokolecka@doubravcice.cz
www.dokolecka.cz
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LEGISLATIVA
Zvířátka a paragrafy
Jistě všichni dobře víme, kolik rados
nám přináší naši zvířecí mazlíčci. Ale nemusí jít vždy jen o radostné událos ,
které nám přichystají. Bohužel však jde v
převážné většině o chyby jejich majitelů,
než jich samých. Abychom se mohli z blízkos našich pejsků, kočiček, ale i koníků,
koz a kraviček jen radovat, shrneme zde
pár oblas , kde by mohlo k problémům
docházet, a řekneme si, jak se jim
vyhnout.

LINKA POMOCI
obětem kriminality a domácího
násilí
Bílý kruh bezpečí, z.s., uvedl do provozu novou, bezplatnou, nonstop Linku
pomoci obětem kriminality a domácího
násilí, která má celoevropské harmonizované číslo 116 006.
Linka pracuje nonstop, je bezplatná a
poskytuje diskrétně odborné rady. Na
telefonní linku 116 006 se může obrá t
každý, kdo se cí být obě trestného činu,
a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl
nebo nebyl oznámen.
Volat mohou obě různých forem násilí
včetně násilí domácího. Pomoc na lince je
určena i obětem nedbalostních trestných
činů, např. dopravních nehod.
Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady
a informace ženám, mužům i dětem. Volat
mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou
obě některé z forem domácího násilí, ať
už fyzického, psychického, ekonomického,
či sociálního, stalkingu, nebezpečných
výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí
po obětech úmyslných i nedbalostních
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trestných činů, kterým linka zprostředkuje
rychlou a nadstandardní pomoc Bílého
kruhu bezpečí nebo nejblíže situované
kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc
také svědkům trestných činů, kteří byli
událos trauma zováni, potřebují psychickou podporu a
informace o svých
právech a ochraně.
Provozovatel linky
Bílý kruh bezpečí
věnuje výraznou pozornost
prevenci
kriminality a na linku
mohou zavolat i lidé,
kteří se odůvodněně
obávají, že se mohou
stát obě trestného
činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je
realizován díky finanční podpoře Nadace
Open Society Fund Praha a programu
Dejme (že)nám šanci, který je financován
z Norských fondů.

www.linka-pomoci.cz
tel.:

116 006

Za jednání zvířete je odpovědný ve
většině případů jeho majitel. Výjimku
tvoří pouze situace, že zvíře majitel svěří
do péče buď krátkodobé či dlouhodobé
jiné osobě, která převze m zvířete
přejímá i odpovědnost za jeho chování.
Majitel, nebo jiný chovatel, je povinen
zabezpečit zvíře pro jeho úniku. Zvíře
tedy musí být umístěno tak, aby nemohlo svévolně opus t vyhrazený prostor a
volně se pohybovat po obci nebo v jejím okolí. Pokud se pejsek podhrabe pod
plotem a uteče, bude s hán jeho chovatel
dle zákona na ochranu zvířat pro týrání
za přestupek. Stejná situace ale nastane i
v případě, kdy jdete například s pejskem
na procházku, máte jej na vodítku, ale
pejsek se z něj vyvleče a uteče mimo
sféru Vaší ovladatelnos . Bude se jednat
o stejný přestupek nezabezpečení zvířete
pro úniku. To stejné pla samozřejmě i
u ostatních zvířátek, jako jsou koně, ovce,
krávy apod.
Dalším přestupkem, kterého se může
chovatel dopus t je porušení vyhlášky
obce, pokud taková vyhláška v obci existuje. Zde bývá většinou stanoveno, v jaké
lokalitě je povinnos chovatele vést zvíře
na vodítku a kde může pobíhat volně.
Pokud vedete zvíře bez vodítka v místě,
kde je to vyhláškou zakázáno, dopouš te
se přestupku dle zákona o přestupcích,
neboť jste porušily povinnost stanove-

nou vyhláškou obce. Zde je odpovědnost
vždy na osobě, která se zvířetem na procházku jde, nikoli tedy výhradně vlastníka
zvířete.
V souvislos s těmito přestupky, ale i
mimo ně, může dojít také ke škodě na
zdraví z nedbalos , a to v případě, kdy Vaše
zvíře někoho napadne, pokouše, potrká,
kopne apod., jedná se o přestupek nedbalostního ublížení na zdraví dle zákona
o přestupcích. Tento přestupek může být
spáchán i v případě, kdy sice neporušíte
vyhlášku obce, ani zvíře neunikne, jde
způsobně na vodítku vedle Vás, ale někoho
napadne i přes tato opatření. Zvíře se řídí
pudy a tak může lehce dojít k situaci, kdy
mu pro jdoucí člověk „nevoní“, běžící dítě
je moc hlučné, cyklista se ří kolem velkou rychlos . Zvíře se pak cí ohroženo
a může zaútočit. Navíc za všechny uvedené přestupky je možno uložit sankci,
tedy můžete být pos ženi například
několika pokutami, či jinými druhy sankce
souběžně.
Vždy tedy pečlivě zvažte, zda jste
skutečně učinili vše potřebné, aby nedošlo
k po žím. Buďme ohleduplní k jiným, aby
jiní byli ohleduplní k nám. Pak budeme
mít z našich zvířecích miláčků opravdu jen
radost.
Bc. Dana Laštovičková
Odbor správních agend a krajský živnostenský
úřad, Krajský úřad Středočeského Kraje

V Doubravčicích Obecně závazná
vyhláška O pohybu psů existuje, a to
pod číslem OZV 4-2007.
Na webu obce ji naleznete v odkazu
Úřad - Úřední deska - Vyhlášky platné,
v písemné podobě pak na OÚ.
S ohledem na rozvoj obce a k rostoucím komplikacím s volně se pohybujícími psy obec v blízké době tuto
OZV plánuje aktualizovat.
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LEGISLATIVA

S platnos od 1. ledna 2016 se znovu
změnila legisla va týkající se povinnos
revizí, kontrol a čištění spalinových cest.
Nutnost jejich provádění byla povýšena
na úroveň zákona, a to zapracováním
do novely Požárního zákona č.133/1985
Sb. v aktualizovaném znění. Problemaky komínů se týkají §43-47, pos hů za
neplnění potom §76-79.O29 dní později
vyšla ve sbírce zákonů prováděcí vyhláška
číslo 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
Výše uvedené předpisy představují pro
majitele nemovitos značnou změnu povinnos . Popis plného rozsahu změn je
nad rámec tohoto příspěvku, nicméně
každý provozovatel spalinové cesty by si
je měl prostudovat.
Základním principem zákona tedy je, že:
- revize, kontroly a čištění se týkají všech
spalinových cest od všech spotřebičů bez
ohledu na palivo, pouze s výjimkou podokenních topidel WAW
- neplnění této povinnos se považuje za
porušení zákona a může být pokutováno
(např. pro fyzické osoby do 10.000,- Kč)
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SERVIS KOL VŠECH ZNAČEK A DRUHŮ
VELKÝ VÝBĚR DĚTSKÝCH KOL
ROCK SHOX SERVIS CENTRUM
PŮJČOVNA NOSIČŮ KOL A BOXŮ THULE
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Ing.Waltr Sodomka
revizní technik spalinových cest
MESSY s.r.o. – dodavatel komínů
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Co je tedy prak ckou zákonnou povinnos občanů a firem?
Nikoliv bezduchý nákup jakéhosi
papíru od potulného všeuměla, ale akvní činnost směřující k zabránění vzniku
požáru, poškození zdraví osob a zvířat
(otrava spalinami) a poškození majetku.
Zajištění provedení revize, kontroly a
čištění
spalinové cesty se považuje za

Provoz spotřebičů paliv napojených na
spalinovou cestu je jedním z nejrizikovějších
zařízení v jakékoliv stavbě. Každý rok je
několik síc požárů a několik stovek otrav.
Některé jsou lehčí, některé fatální. Jedno
ale mají všichni pos žení bez výjimky
společné, a to je donekonečna opakovaný
argument: „Proč nám to nikdo neřekl?“.
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Prováděcí vyhláška zachovává v principu
podobné termíny kontrol jako dříve platné
Nařízení vlády 91/2010 Sb, nicméně i zde
je několik podstatných změn týkajících se
například rekreačních objektů, plynových
kotlů, nepoužívaných komínů a podobně.

splnění preven vní povinnos v oblas
požární ochrany.
Je tedy chybou domnívat se, že vlastnictví samotného dokladu o revizi, kontrole
nebo čištění je dostačující. Podstatnější je,
zda skutečně a jak byly předepsané práce
provedeny. Pakliže tedy majitel nemovitos umožní, aby byl vydán doklad např.
o pravidelné roční kontrole, ale kontrola
fak cky provedena nebyla, riskuje nejen
svůj majetek, ale i zdraví. Samozřejmě
může v případě otravy nebo požáru svalovat vinu na kominíka, ovšem výsledek je
minimálně nejistý a získání ztracených
finančních prostředků ještě nejistější.
Je proto vhodnější orientovat se na
podstatu věci, tj. objednat si kominíka,
který skutečně odvede dobrou práci a
spalinovou cestu vyčis a zkontroluje, což
reálně minimalizuje možnost následných
problémů. Pokud do objektu dochází stále
tentýž kominík pravidelně, jakékoliv riziko
se ještě více snižuje.

SU
VO
RO
VO
VA

Čištění, kontroly a revize
spalinových cest (komínů)

SUVOROVOVA 136

A SPOUSTY DALŠÍCH

www.messy.cz

TEL.- 321 622 428

P
WWW.AUTOMOTOVELO.CZ
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA

http://ms.doubravcice.cz

Milí rodiče a přátelé školky Doubravky,
tentokrát začnu novinkami, které nás
nejspíš čekají.
Jak již všichni dobře víte, obec zažádala o
grant na dostavbu tře třídy naší mateřské
školy. Pokud obec grant získá, bude mít
školka v blízké budoucnos třídy tři.
V roce 2013, kdy byl provoz mateřské školy
zahájen, jsem na prvních rodičovských
schůzkách vyslovila myšlenku, že pokud
by se v mateřské škole dě měly seznamovat s cizím jazykem, pak by bylo ideální
zorganizovat jednu třídu jako bilingvní
(dva až tři dny v týdnu by dopolední program probíhal v anglič ně). Tato myšlenka
by se mohla v případě dostavby třídy
zrealizovat.
Nyní je na webových stránkách
školky článek s podrobnějšími informacemi doplněný anketou, ve které
mohou rodiče, kteří uvažují o tom, že
by přihlásili své dítě nebo děti do MŠ
Doubravky, zaškrtnout, zda by stáli
o umístění dítěte do bilingvní třídy či
nikoliv.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Podle zjištěného zájmu budeme
pokračovat v realizaci takového projektu nebo naopak zaměření tře třídy
změníme.
Pokud tyto informace předáte i rodičům
malých dě z okolních obcí, budu ráda. :o)

Poprvé se konal vánoční jarmark, do
kterého se zapojily jak rodiny, tak místní
organizace. Nabídka na stáncích byla
pestrá a lákavá.
Díky všem, kteří se na organizování akce
podíleli. Už se těšíme zase za rok.

Teď se vrá m zase zpět do minulos a
ve stručnos připomenu, co dě ve školce
prožily od našeho posledního reportu.

Dě v mateřské školce se v lednu vydaly
na pouť s Běláskem, tentokrát do zimního království. Měly před sebou opravdu
těžké úkoly. Musely vysvobodit zamrzlou
princeznu, když napadl konečně sníh,
mohly stopovat v lese a na poli zvířátka, lidi
a čtyřkolky. Vyzkoušely si život Eskymáků
a vyrobily ptáčkům krmení do ptačích
budek, které ve školce máme. Povídali
jsme si také o zdraví, vitamínech, o našem
těle a o zdravých zoubcích.
Předškoláci byli pozváni dětmi z komunitní školy Dokolečka na ochutnávku toho,
jak to vypadá ve škole.

V listopadu se dě z obou tříd rozloučily s
Rezekvítkem, který je zavedl do království
podzimu a ukázal jim všechny jeho krásy.
Na vánoční besídce dě rodičům zahrály
pohádku jako v divadle o tom, co všechno
s Rezekvítkem prožily.
Velký dík patří všem rodičům, kteří pomohli Ježíškovi, a tak se ve školce pod
stromečkem objevila spousta krásných
dárečků. Radujeme se z nich stále, protože
dě si s nimi rády hrají nebo pracují v
centrech. Setkat jste se s námi mohli na
každoročně pořádané akci „rozsvěcení
vánočního stromku“ v obci, která byla letos navzdory nepřízni počasí opravdu povedená.

12

Děkujeme všem dětem a Lindě za krásné
dopoledne, které jsme si s nimi užili.
Opět jsme se zapojili do akce „Sněhuláci
pro Afriku“ a od února začaly některé dě
jezdit na plavání.
Sníh nám sice dlouho nevydržel, ale ten
týden, který byl bílý, si dě užívaly v zimních radovánkách.
Teď se už těšíme na teplé a slunečné jaro
a vám všem přejeme v novém roce hlavně
zdraví a pohodu.
Všichni z MŠ Doubravky

MŠ DOUBRAVKA
Doubravčice 232
282 01 Český Brod
tel.: 314 001 200
h p://ms.doubravcice.cz

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OBCE DOUBRAVČICE
Občanské sdružení obce Doubravčice
bylo založeno jako tříčlenné v roce 2011
a mělo v plánu zabývat se především kulturní činnos , podporovat sportovní oddíl
při TJ Sokol Doubravčice a dbát na údržbu
kaple a spravovat ji.
Některé úkoly se dařily (např. pravidelné pořádání letní venkovní zábavy, mše u
kaple, vytvoření informačních tabulí pro
obec, opravy mostků), jiné zanikly (podpora sportovního oddílu pro nečinnost ze
strany TJ Sokol).

Vánoční besídka v MŠ Doubravka, zelená třída 2015

http://ms.doubravcice.cz

V každém případě mto oznamujeme, že pro nedostatek času, členů,
dobrovolníků a dalších maličkos
Občanské sdružení obce Doubravčice,
z.s. k březnu 2016 svoji činnost končí.
Děkujeme zároveň všem, kteří s námi
kdy spolupracovali, pomáhali nám a podpodporovali nás.

www.osdoubravcice.cz

V letošním roce tedy již žádné akce
pořádat nebudeme, doufáme však, že se
v obci naleznou další ak vní občané, kteří
nebudou litovat svého volného času a budou mít dostatek nadšení, sil a spoustu
ochotných pomocníků a zajis další zajímavé činnos a akce pro obec.
Přehled našich minulých ak vit naleznete na našich webových stránkách,
které budou funkční do roku 2017.
Pro informaci zvídavým: majetek hmotný a nehmotný nevlastníme ani jsme nikdy
nevlastnili, kaple na návsi je oficiálně majetkem obce a námi vytvořené informační
tabule náleží také obci.
Alena Kvasničková

www.osdoubravcice.cz
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