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)

OTEVÍRACÍ DOBA
Po -Pá 6:00 - 13:00
So
7:00 - 13:00

HOSPODA

					

J

DOUBRAVČICE
l

OBECNÍ ZPRAVODAJ
číslo 20 ročník IV. (období březen - červen 2012)

Příloha :

ZPRAVODAJ OBCE MASOJEDY č.2

Monika Prknová
tel.: 777 328 823
předprodej vstupenek Číhadlo o.s.
výdejní místo Obecního zpravodaje

DOUBRAVČICE
Doubravčice 94, tel.: 777 328 823

Dobrá díla jsou plodem dobrého charakteru, a protože je chvályhodnější příčina než následek,
chval více dobrý charakter bez vzdělání než vzdělance bez charakteru.

Leonardo da Vinci (1452 - 1519)

teplá jídla, dopolední svačiny, nekuřácký salonek
každý první pátek v měsíci Country večer
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Po - Ne

9 - 23 h

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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JARNÍ ÚKLID
2012
31. 3. 2012

náhradní termín - nepříznivé počasí

7. 4. 2012

KDE
obec Doubravčice
KDY
31. 3 . 2012
od 14 h před OÚ
výdej rukavic, pytlů...
KDO
stálí i příležitostní obyvatelé obce
chataři
návštěvníci
CO ZA TO ?
dobrý pocit
uklizeno
- nejen před vlastním prahem PIVO/LIMONÁDA a KLOBÁSA
zdarma od 16 h po úklidu

DĚKUJEME
2

5. výročí dobrovolného jarního úklidu
obce proběhne letos v
sobotu
31. března 2012. V případě nepříznivého
počasí (déšť, sněhová pokrývka) se akce
přesouvá na následující sobotu dne
7. dubna 2012.
Před Obecním úřadem budou od 14 h
vydávány zájemcům zdarma rukavice,
pytle a informace o úklidu a úklidových
lokalitách.
Při příležitosti tohoto výročí žádáme
nejen všechny stálé obyvatele a chataře
o zapojení se do úklidu.
Každý by si mohl uklidit před vchodem
i plotem (vyčistit a upravit chodník),
odstranit nánosy štěrku, popela a všeho,
co zůstalo po zimě na chodníku a také
vozovce po celé délce jeho pozemku.
Obec zařídí, aby tyto hromady
odstraněných nánosů byly naloženy
a
odvezeny,
obstará potřebnou
techniku, která ostříhá živé ploty,
stromy, keře a různé větve sahající do
chodníků a komunikací.
O sestřižení lze požádat na OÚ od
26. - 30. 3. 2012.
V den úklidu - od 17h - bude obcí
projíždět sběrný vůz, který odklidí
ostříhané větve.

odvoz odpadu, sutí
doprava písku, štěrku, betonu, st. materiálu
přeprava stavebních strojů

AUTODOPRAVA l KONTEJNERY

Pivo a klobása jako malá odměna za
snahu i za to, že vám není
lhostejný vzhled obce, bude připravena
od 16 h před OÚ. A to pro každého kdo
doloží (např. i fotem z mobilu) svou
účast a uklizený prostor.
I letos přivítáme dobrovolníky pro úklid
veřejných prostor v obci !
Dana Němcová

STEZKA OSIČINY

Na jaře dojde k novému vytýčení původní stezky
přes Osičiny. Součástí projektu je i vysázení
aleje. Jednotlivé stromy si mohou lidé nejen zasadit ale i adoptovat. K dispozici bude výběr
stromů, zahradnické nářadí i odborný dohled.
Další info viz “Stezka Osičiny” na webu obce.
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INZERCE 				

UPOZORNĚNÍ: NOVÝ CENÍK INZERCE

Inzerce řádková je pro občany zdarma, stejně tak oznámení, gratulace a kulturní akce.
Firemní inzerce je placená. Odmítnuta bude inzerce neetická, v rozporu s dobrými mravy;
zjevně klamavá či v nesouladu s obchodními zvyklostmi, poškozující práva nebo chráněné
zájmy jiné osoby.
Tyto ceny jsou platné již pro č. 21 Obecního zpravodaje.
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
l
Prodám dětské kvalitní kolo
Author Mirage. PC 7990,- Kč nyní za 3000,Kč. Doubravčice.
Kontakt: J. Marešová, tel. 732 179 082
l
Prodám kolečkové brusle - dívčí,
hezké málo jeté, s kovovým rámem, vel.
33-36. PC 1990,- Kč nyní za 1000,- Kč.
Kontakt: J. Marešová, tel. 732 179 082
l
Prodej Publikace Doubravčice Pohled do historie obce a okolí do roku 1950
(od 15 stol.n.l. do 50. let 20. stol.)
Vlastním nákladem vydal autor; 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
l
Pohlednice/fotky obce Doubravčice
(a jiné písemnosti všeho druhu) i ze širšího
okolí; zájem mám také o odborné knihy,
mapy apod. Za nabídky předem děkuji.
Kontakt: tel. 603 189 732, e-mail: alena.
kvasnickova@gmail.com
DĚKUJI neznámému dárci za zanechání
pohlednic v Potravinách :o)

Přijmeme
na trvalý pracovní poměr

TRUHLÁŘE
Kontakt: p. Karel Cipro
603 539 215
www.truna.cz

Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, inzerátu
či gratulace v příštím čísle OZ, zašlete své materiály na
e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com
popř. je odevzdejde na OÚ nebo do krámku - Potraviny.
Dotazy, návrhy a připomínky
lze zaslat/odevzdat tamtéž.
(Uzávěrka OZ číslo 21 je 15.06.2012)

OBECNÍ ZPRAVODAJ DOUBRAVČICE
Vydává obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01 Český Brod
www.doubravcice.cz; email: ou@doubravcice.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 18702, IČ: 00235369
náklad 500 výtisků, distribuce na výdejní místa, zdarma
Tisk: Tiskárna J. Průša Klučov

příští číslo vyjde 27. června 2012 (pro období červenec - říjen)
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Bleskové zprávy
Slavnostní předání dekretu o udělení znaku a vlajky

Obec Doubravčice je oprávněna používat obecní symboly, které jsou jejím trvalým a výhradním
majetkem. Symboly obce tvoří znak obce a vlajka (prapor). Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
Parlamentu ČR schválil udělení symbolů dne 9. listopadu 2011.
K předání došlo 26. 1. 2012 ve Státních aktech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, za přítomnosti
dalších zhruba 30 starostů a starostek obcí ČR, kterým byl v loňském roce schválen jejich předložený
návrh na obecní znak a vlajku. Samotného předávání dekretů se zhostila předsedkyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslava Němcová, která všechny zúčastněné také
osobně doprovodila na prohlídku hlavního jednacího sálu Poslanecké sněmovny.
Obec Doubravčice zastupoval starosta Jaroslav Prkno a kronikářka Alena Kvasničková.

Označení objektů čísly popisnými a čísly evidenčními

V poslední době se množí případy, kdy policisté OOP Kostelec nad Černými lesy nemohou najít
nemovitost z důvodu neoznačení číslem popisným nebo číslem orientačním. Neoznačené
nemovitosti tak v případě nutnosti značně komplikují a zpomalují práci policie ale i dalších složek
integrovaného záchranného systému (hasiči, záchranná služba).
Je povinností občanů mít své domy řádně označeny číslem popisným, objekty určené k rekreaci
a samostatně stojící garáže řádně označené číslem evidenčním.
Povinnost označení budov je upravena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v § 32 odst. 1.

Finanční arbitr - bezplatné řešení sporů s institucemi (www.financniarbitr.cz)

Úkolem zákonem zřízeného orgánu, finančního arbitru, je zajištění rychlého, bezplatného
a efektivního vyřizování sporů mezi občanem a finančními institucemi. Arbitr rozhoduje spory
výlučně na návrh zákazníka (občana - spotřebitele). O jaké spory se jedná? Např. spor zákazníka
s bankou o správnosti zaúčtované platby, spor zákazníka s věřitelem, spor zákazníka s investiční
společností, spor držitele předplacené karty jízdného s provozovatelem veřejné dopravy.

Nové občanské průkazy

V souvislosti se změnou zákona č. 328/199 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších
předpisů, se od 1. ledna 2012 vydávají nové typy občanských průkazů. Jedná se o OP a) se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem b) se strojově čitelnými údaji c) bez strojově
čitelných údajů. Stávající OP zůstávají v platnosti po dobu na nich vyznačenou.

Úprava autobusové linky 491 od března 2012

Po realizaci nových jízdních řádů, platných od 11. 12. 2011, se objevilo několik
připomínek k provozu linky 491. ROPID proto hodlá využít celostátního termínu
4.3.2012 k vyladění jízdního řádu tohoto spoje; jedná se o časový posun v pracovní dny.
Posun spoje č. 8 s příjezdem do Č.Brodu v 7:00 h na 6:45 h.
Autobus tak bude mít přípoj na spěšný vlak v 6:54 h a na přejezd do Doubravčic bude spousta času
(autobus zajišťuje spoj č. 8 a č. 10).

Zpravodaj obce Masojedy
V tomto čísle se poprvé můžete setkat s novou přílohou našeho Obecního zpravodaje. Osvědčí-li
se spolupráce, bude pravidelně vždy několik stran věnováno dění v sousední obci Masojedy.
Více čtěte na str. 9 - 12.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:

www.doubravcice.cz

ZEPRIS - VODOVOD A KANALIZACE
Dobrý den, opět se hlásím ze stavby inženýrských sítí ve vaší obci.
Výstavba hlavních řadů tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod včetně příslušenství byla
dokončena o měsíc dříve oproti smlouvě o dílo – 30.11.2011, dále byly prováděny pouze podružné
řady a domovní čerpací jímky.
K 31.12. tedy bylo v obci provedeno 10.593 m řadů tlakové kanalizace a 195 ks podružných řadů
tlakové kanalizace, neboli přípojek do domovních čerpacích jímek. Dále bylo provedeno více než
190 ks plastových čerpacích šachet a osazení technologiemi.
V průběhu února 2012 bude vydáno kolaudační rozhodnutí na tlakovou kanalizaci a rozhodnutí o
zahájení zkušebního provozu čistírny odpadních vod. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude
nutno zahájit přepojování vašich nemovitostí na tlakovou kanalizaci. Postup a etapyzaci řešíme
v současné době se zástupci obecního úřadu, kteří vás budou o konečném řešení informovat.
Omlouvám se za nevyhovující stav některých komunikací v obci. Pokud k němu došlo
následkem naší činnosti, dojde v průběhu následujících měsíců k nápravě.
Co se týče stavby vodovodu – hlavní řady, realizované naší firmou po dohodě s generálním
dodavatelem stavby – firmou Alstap, jsou prakticky dokončené, zbývá jen provést dvě armaturní
šachty – vodoměrnou na hranici Doubravčic a Štíhlic a redukční naproti obecnímu úřadu.
Zároveň připravujeme stavbu přivaděče Kozojedy – Kostelec nad Černými lesy, který je podmiňující
investicí pro spuštění vodovodu. V současné době tedy zbývá pouze vyřešit osazení technologie a
zprovoznění vodojemu a po této realizaci zkolaudovat vodovod a pustit pitnou vodu.
V případě zdaru všech jednání počítáme s kolaudací nejpozději v září 2012.
Jan Nový, stavbyvedoucí
ZEPRIS s.r.o.

FENG
SHUI
konzultace
p o s o u ze n í i nter i ér ů
by t ů a d o m ů
stave bn í d o ku m e nta c e
s l a d ě n í d o m u a za h ra d y
d l e p r i n c i p ů Fe n g S h u i
e n e rget i c ké l éč en í
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NEMOVITOST
v Doubravčicích a okolí

Tl u stovo u sy

608 420 584

Michaela Vaňousová, realitní makléř, Úvaly

fen g s u e j @ s ez n a m . c z
w w w.fe n g s u e j . i nfo

mobil: + 420 725 293 517
e-mail: michaela.vanousova@century21.cz
www.century21.cz

OPRAVY

Spolehlivost,
rychlé jednání.

Obec Doubravčice poptává:
zájemce z oboru instalatér/topenář, pro připojování domovních šachet v rámci akce
výstavby kanalizace a vodovodu v obci. Bližší informace na OÚ.

pro našeho klienta

Ing. Mojmír Mišun

AUTOMATICKÝCH PRAČEK
zn. Whirlpool, Ignis,
Philco a jiné.

Čistírna odpadních vod pod Čihadly, na pozemku 358/85

HLEDÁME

OVOCE ZELENINA
KVĚTINY ZEMINA
SUDOVÉ VÍNO
POTRAVINY UZENINY

Vladimír BUDSKÝ
Mukařov
Pražská 110 - Mukařov
tel. 323 660 105
mobil: 607 856 807

J. Marek
Doubravčice 128
tel. 603 329 940

PO - PÁ
SO 9 - 15 h

9 - 18 h
NE 9 - 12 h
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:

www.doubravcice.cz

ALSTAP - VODOVOD
V průběhu loňského roku jsme pro vás ve spolupráci s firmou ZEPRIS s.r.o. zajistili realizaci 100%
distribučních vodovodních řadů v celkové délce cca 10 400 m. K úplnému dokončení zbývá provést
dvě armaturní šachty a konečnou obnovu povrchů komunikací.
Jaroslav FORY, stavbyvedoucí
ALSTAP s.r.o.

Obecní vodojem na Čihadlech

A D V O K Á TN Í
K A N C E LÁ Ř
Mgr. Tomáš Klinecký, advokát
• občanské právo • převody nemovitostí • bytové právo • obchodní právo •
• zakládání a změny obchodních společností • rodinné právo •
• pracovní právo • dědictví • obhajoba v trestním řízení •
• zastupování v soudních a správních řízeních • přestupkové řízení •
• odborné právní konzultace • sepis a kontrola smluv •

Kolaudační rozhodnutí a smlouvy o stočném

Kolaudace čistírny odpadních vod a hlavních řadů proběhla 21. února, nyní bylo vydáno kolaudační
rozhodnutí a vzhledem k tomu, že se obec vzdá práva na odvolání, nabývá rozhodnutí účinnosti
do konce února. Veškeré podmínky vzhledem k dotaci byly splněny a od měsíce dubna bude tedy
zahájeno nejen připojování na šachty, ale také se začnou podepisovat smlouvy o stočném. Cena
stočného je právě v jednání.

Bytovky - připojení na kanalizaci a vodovod

Z důvodu jednoduššího připojení obyvatel obou místních “bytovek” na kanalizaci a vodovod, a
v rámci nižších nákladů, doporučuje OÚ majitelům bytů, vytvoření dvou bytových družstev, s
odpovědným zástupcem. V opačném případě by mohlo dojít k situaci, kdy si každý majitel bytu
bude muset zakoupit svou šachtu a veškerá jednání by probíhala s každým majitelem zvlášť.

Rozdělování prostředků pro volnočasové aktivity v roce 2012

Lze písemně zažádat na OÚ, žádost musí obsahovat kompletní kontaktní údaje právnické osoby,
účel dotace (popis, přínos a cíle projektu/akce/činností), výši požadované dotace atd., podmínkou je také předložení vyúčtování dotace po ukončení roku. Veškeré doručené žádosti podléhají
schválení obecního zastupitelstva, které v případě potvrzení žádosti může požadovanou částku
upravit. Bližší info na OÚ, formulář na webu obce.

Chodníky v obci - I. etapa

kancelář: Český Brod, Tuchorazská 1433 / 17 (areál bývalého pivovaru)
telefon: 723 440 574, email: advokat@klinecky.cz
24

Vzhledem k nebezpečným situacím, které musí chodci často zvládat při procházení některými
částmi obce, bude přistoupeno k rozšiřování chodníků. V mnoha případech však bude záležet na
dohodě mezi jednotlivými vlastníky a obcí. Bližší informace budou včas zveřejněny.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:
Mateřská školka v Doubravčicích

Dne 6. ledna 2012 došlo k předání dokončené hrubé
stavby budovy MŠ Doubravčice.
Tím byla dokončena I. etapa výstavby. Mezitím
proběhlo
výběrové
řízení
na
dokončení
stavby. Jedním z kritérií ve výběrovém řízení byla
podmínka kolaudace stavby v srpnu 2012.
Z několika přihlášených firem byla ve výběrovém řízení
vybrána firma SILMEX s.r.o. z Českých Budějovic,
která dostavbu nabídla při dodržení
podmínek
v termínu a za 5 869 561,- Kč bez DPH.
V těchto dnech se čeká na písemné potvrzení
o přidělení dotace na dostavbu školky. Při
předpokládaném průběhu financování a stavebních
prací je kolaudace plánována na srpen, zápis dětí na
červenec a otevření školky podzim 2012.
Na přelom dubna a května bude připraveno výběrové
řízení na ředitele/ku školky (www.doubravcice.cz).

Zimní údržba v obci

www.doubravcice.cz

AKCE “ÚPRAVA OKOLÍ ŠKOLKY”

Během letních měsíců budou
probíhat terénní úpravy na zahradě
školky a jejím okolí.
Ve spolupráci s architektem a
za
podpory obce, která dodá
potřebnou mechanizaci, uvítáme
DOBROVOLNÍKY, kteří mají zájem
přispět svou činností k hezkému
prostředí pro děti.
Zatím děkujeme za iniciativu
chatařům, jejichž účast přislíbila paní
J. Dvořáková.
Aktuální informace ohledně této akce
naleznete včas na webu obce a obecní
vývěsce.
Děkujeme všem zájemcům !

Během zimních měsíců provádí údržbu komunikací a veřejných prostor v obci J. Hovorka z
Hradešína, o údržbu chodníků se stará firma P. Plačka z Kounic. Po zkušenostech z minulých let
byl pro letošní zimu zvolen na zastupitelstvu koordinátor zimních prací a dalších s touto činností
spojených záležitostí - p. Miroslav Hájek, Doubravčice č.p. 14.

Rekonstrukce stavu sítě NN a výměna veřejného osvětlení

Nevyhovující stav sítě NN si vyžádal rekonstrukci v celé obci, která byla zahájena v říjnu 2011
(investorem akce je ČEZ Distribuce a.s). Souběžně začala probíhat i výměna veřejného osvětlení
(firma FYL Europe INC s.r.o.). V současné době je již hotova oblast kolem kapličky a návsi; pokládka
kabelů bude pokračovat v závislosti na příznivém počasí (předpoklad je od poloviny března 2012).

A.S.A. - svoz a cena odpadu

Společnost A.S.A. navýšila od ledna 2012 ceny za svoz odpadů, což si vyžádalo i aktualizaci obecně
závazné vyhlášky obce. Došlo i na přezkoumání této vyhlášky a jak se lze dočíst na úřední desce,
(www.doubravcice.cz) Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly veřejné správy konstatoval,
že po právní i věcné stránce je tato vyhláška v pořádku.

Kontejnery - nová sběrná místa od jara 2012

Čihadla - kontejnery přemístěny k čističce, přístupová cesta upravena, prostor monitorován
Zámka (za novou výstavbou) - kontejnery ve stejné lokalitě, u trafostanice na rozcestí
Zámka (na konci cesty od školky) - kontejnery ve stejné lokalitě, jen přesun na zpevněný prostor
Dolánka - dle dohody s místními chataři

Petice - kamionová doprava přes obec

Na zasedání OZ v Tismicích, dne 19.12.2011, proběhla diskuze o petici za snížení kamionové dopravy na komunikaci č. II/113 (silnice vedoucí přes naši obec z Mukařova do Č. Brodu). Petice
vznikla na popud tismických občanů, obec vytvořila návrh, který hájí zájmy a bezpečnost místních
lidí. Obec Doubravčice se k akci připojila a sděluje, že petice, se zhruba 120 podpisy, byla koncem
února odeslána zpět na OÚ Tismice.

6

K ZAMYŠLENÍ

příspěvek čtenáře

Nová mapa katastru nemovitostí v katastrálním území Doubravčice
V listopadu 2010 uplynul rok od vyhlášení platnosti nové katastrální mapy. Je to za posledních
zhruba 150 let již čtvrté mapové dílo, které graficky eviduje právní vztahy k nemovitostem.
Předcházelo mu zobrazení hranic nemovitostí v mapě pozemkového katastru (PK), později v mapě
jednotné evidence půdy (JEP) a nakonec v mapě katastru nemovitostí (KN).
Současná mapa nese odborný název „Katastrální mapa digitalizovaná (KMD)“. Jejím velkým
přínosem je, že zobrazuje hranice všech nemovitostí v celém katastrálním území, tedy stejně jako
mapa pozemkového katastru.
Co znamená ono stejně: Mapa PK vznikla měřením v sáhových jednotkách a zobrazení bylo
v měřítku 1:2880 tj. jeden milimetr v mapě představoval 2,88 metrů ve skutečnosti!
Jen tloušťka čáry, zobrazující průběh hranice pozemků, prezentovala skoro 70 centimetrů ve
skutečnosti. A pokud došlo při měření nebo zobrazení k chybě, jsou tyto nepřesnosti převzaty
i do dnešní podoby mapy. V praxi pak dochází i k tomu, že při přenesení zobrazených hranic
(vytýčení) do terénu je budova i o několik metrů jinde než ve skutečnosti, hranice mezi sousedními
nemovitostmi vede středem budovy nebo oplocení je u sousedů.
Náprava je samozřejmě možná, ovšem vždy na náklady vlastníka nemovitosti.
Absurdní rovněž je, že pokud došlo v minulosti k vytýčení hranic pozemku a toto vytýčení nebylo
uskutečněno v celostátním souřadnicovém systému JTSK, nebylo při digitalizaci
bráno jako
relevantní podklad a hranice je stejně zobrazena se špatnou polohou.
A její průběh kdykoli v budoucnu zpochybnitelný! Náprava je opět možná, překvapivě znovu na
náklady vlastníka. Poslední novela katastrálního zákona zavedla institut souhlasného prohlášení,
kterým lze zpřesnit hranice pozemků. Navždy. Jenže hranice je společná minimálně dvěma
sousedícím vlastníkům. Pokud nemají dobrou vůli, a tu zákonem ustanovit nelze, tahle forma
zpřesnění v praxi nefunguje.
Dalším přínosem KMD (především pro státní pokladnu) je fakt, že počínaje rokem 2011 platí daň
z nemovitosti její vlastník. Určitě to funguje spolehlivěji, než když ji platili různí nájemci, kteří
na orné půdě hospodaří. Od letošního roku je obecně závaznou vyhláškou obce Doubravčice
upraven koeficient k dani ze staveb na hodnotu 3. Týká se jen a pouze budov! Větší dopad má
na vlastníky, kteří kromě objektu k bydlení vlastní i hospodářské budovy, dílny atd. U nemovitosti
evidované v katastru s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří je vhodné zkontrolovat, zda
plocha stavby, která je uvedena v daňovém přiznání vyplněném před dvaceti roky, není větší než
výměra evidovaná katastrem. Nádvoří či dvoru se koeficient netýká!
V souvislosti s daňovou povinností mne napadá otázka, jak je v zemi české ošetřen výběr daně ze
stavby, která již řadu let plní účel, pro který byla postavena, leč dosud není katastrem evidována.
I tento nešvar průkazněji odhalila digitalizace mapy KN. Osobně se domnívám, že těchto případů
se koeficient 3 netýká. Rád bych se mýlil, už jen proto, že „obecní servis“ je poskytován všem
občanům bez rozdílu.

Já, jako vlastník nemovitosti a současně geodet, jsem tímto mapovým dílem zklamán.
V 21. století evidovat vlastnické vztahy s přesností i několika metrů, určovat výměry pozemků
graficky z takového mapového díla, z těchto „kvalitních“ výměr vybírat daň či umožnit
nápravu na náklady vlastníků je značně nezodpovědné ale především velmi nemravné!
Vypovídá to o kvalitě právního prostředí ve zřízeném zřízení, pro které v době jeho vzniku byly
stanoveny zcela jiné priority než pořádek na úseku katastru nemovitostí.
Miroslav Pačes, geodet
pozn. článek nevyjadřuje stanovisko OZ, jedná se o osobní názor autora
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TJ Sokol Doubravčice a Žádost o svolání valné hromady

Dle stanov občanského sdružení s názvem TJ Sokol Doubravčice je nejvyšším orgánem sdružení
valná hromada, kterou tvoří všichni členové sdružení. Valná hromada se svolává dle potřeby, ale
nejméně 1x ročně, již jen z toho důvodu, že rozhoduje o počtu členů výboru sdružení a volí do
něho jmenovitě jednotlivé členy, jejichž volební období je právě 1 rok. Oznámení o konání valné
hromady má být zveřejněno nejpozději dva týdny předem a to minimálně na obecní vývěsce (čl. 7
bod 3 Stanov sdružení).
Toho se však členové v loňském roce nedočkali. Schůze, o které se mi někteří členové výboru
vyjádřili pouze jako o schůzi samotného výboru, proběhla 17. 12. 2011. Oznámena byla velmi
nenápadně, několik dní předem, na malém papíru a jen na nástěnce TJ Sokol. Účast tak byla
minimální. Přesto tam výborem byly řečeny dost podstatné věci pro chod celého sdružení.
Po několikaterém upozornění a na základě této situace jsem si dovolila tudíž sepsat dle platných
stanov sdružení čl. 7 bod 3) Žádost o svolání valné hromady, kterou musí podepsat nejméně
třetina členů, aby byla přijata. Žádostí se mělo docílit svolání nové usnášeníschopné valné hromady, na které by byl dle zákona a stanov zvolen odpovídající výbor sdružení a další složky, na
které by se projednaly veškeré diskutabilní či sporné body v činnosti sdružení, plán na další roční
období a hlavně by o této schůzi věděla většina registrovaných členů a dalších zájemců o dění v TJ
Sokol Doubravčice; (registrovaný člen tj. člen zapsaný v poslední aktualizaci na ČSTV/ další zájemci
tj. ti, kteří s TJ Sokol spolupracují nebo mají zájem být členy nebo sponzory nebo jakkoliv jinak se
podílet na činnosti sdružení).
Žádost podepsalo 30 registrovaných členů tj. přesně polovina členské základny sdružení a navíc
několik dalších, platících příspěvky leč neuvedených v seznamu. Žádost byla odeslána doporučeně
na adresu sdružení a dle záznamu České pošty doručena 31. ledna 2012.
Jsem jedním z těch, kteří s TJ Sokol Doubravčice potřebují spolupracovat (dětský fotbal - O.s. obce
Doubravčice, kronikářka obce...) a mají zájem na jeho přehledném fungování a také otevření pro
širší veřejnost; a proto mne docela mrzí, že tento krok zatím vyzněl do prázdna. Ke dni odeslání
tohoto čísla Obecního zpravodaje do tisku (25. února 2012) se totiž výbor k Žádosti oficiálně
vůbec nevyjádřil, přestože to ze zákona patří k povinnostem statutárních orgánů.
Alena Kvasničková
pozn. článek nevyjadřuje stanovisko OZ, jedná se o osobní názor autora

DUB LETNÍ - dominanta našeho okolí				

www.doubravcice.cz

Údržba zeleně - iniciativa “Můj kousek vesnice”

Tato akce byla zahájena již v loňském roce a jejím smyslem je umožnit obyvatelům obce starat
se o libovolný kus veřejné zeleně. Zároveň také vyzdvihnout ty, kteří se již o veřejnou zeleň ve
své blízkosti starají. Kromě nich žije v obci jistě celá řada lidí, kteří by se rádi podíleli na zkrášlení
našeho životního prostoru.
Akce Můj kousek vesnice probíhá v praxi tak, že si vyberete část veřejné zeleně, stačí třeba jen ten
kousek před vlastním plotem nebo naopak i podstatně větší kus. Jak se kdo cítí. Toto místo pak
bude s Vaším jménem (tj. jménem osoby, starající se o příslušnou veřejnou zeleň) zapsáno v evidenci OÚ, v OZ a kronice. Samotné místo může být označeno cedulkou s textem (dle přání).
Věříme ve Váš zájem a zastupitelstvo jde příkladem.
V loňském roce již starosta sekal pravidelně “stezku Osičiny” a místostarosta doprovodnou zeleň
při komunikaci II/113.

Údržba zeleně - výsadba nových stromů

Na základě odborného posudku z loňského roku ( OZ č. 17 str. 5) bude letos na jaře přistoupeno
k vykácení stromů na návsi kolem kapličky. Jedná se o stromy letité, ale ve špatném stavu. Je
počítáno s okamžitou výsadbou nových, vzrostlých stromů. Ty budou zakoupeny na náklady
obce, Občanského sdružení obce Doubravčice a na jejich pořízení je také určena částka 4.000,- Kč,
získaná “dražbou starosty” během IV. Novoročního plesu v lednu 2012.

Rekonstrukce Kulturního domu
KD slouží obyvatelům obce již více než 60 let a jeho stav je v dnešní době již natolik
nevyhovující, že je nutná kompletní rekonstrukce budovy.
Během loňského roku byly připraveny potřebné materiály a zažádáno o dotace. Pokud se
potvrdí jejich získání, bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby a KD začne od dubna procházet rozsáhlými úpravami a pro veřejnost se uzavře. Z KD by se měl po obnově stát
multifunkční prostor, který bude sloužit nejen společenským akcím, ale také jako sportovní sál
či tělocvična. Využit by měl být i půdní prostor budovy.
Sousední Hospoda však zůstane v běžném provozu !
Krátce ze zasedání zastupitelstva ze dne 12. 12. 2011

J. Prkno

Tento článek navazuje na loňský Otevřený dopis obci Masojedy. Šlo o dohodu, že za nedovolené kácení v našem katastru a zbudování těžební linky Masojed pro jejich dřevo, budeme místo
náhrad za vzniklé škody souhlasit s udělením statutu památkově chráněného stromu dubu letnímu, který se majestátně tyčí na hranici našich vesnic cestou do Masojed. Masojedy tuto jedinou
možnou podmínku neakceptovaly; dne 23.2.2012 proběhlo místní šetření o které jsem požádal
odbor životního prostředí a stavební.Výsledek správních řízení budeme včas tlumočit na webu.
Bohužel paradoxem celé kauzy je, že se nám od počátku jednalo
o vytvoření ochranného pásma před orbou u stromu. Dnes, jak se
všichni můžete přesvědčit, je pole zorané skoro až ke kmeni. Takže
tato myšlenka určitě nějaký význam měla a má. Díky šetření se o
tom mohli přesvědčit i zástupci životního prostředí a doufám, že
vyvodí patřičné kroky.
Myslím, že ten pytel brambor, o který by místní sedláci ochranným
pásmem přišli, by rád nahradil jakoukoliv formou každý, pro koho
tato dominanta nepředstavuje jenom “nějaký obyčejný strom”.
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- Smlouva na svoz odpadu se společností ASA. Návrh na rok 2012, náklady celkem 635 968,- Kč
ročně. Oproti roku 2011 jsou náklady vyšší o 8%. Obec tak doplácí v roce 2011 cca 150 000,- Kč
k vybraným poplatkům na pokrytí nákladů.
- Návrhy na změnu ÚP obce. Změna č. 4 ÚP obce byla iniciována p. Bémem, majitelem letiště. Bude
rovněž spolufinancovat náklady na změnu územního plánu.
- Zadávací řízení na výběr dodavatele vodovodního přivaděče Kostelec – Kozojedy. Byly obeslány
firmy Zepris, Alstap, Stavební a realitní Nymburk s.r.o. Jediným kriteriem je cena. Otevírání obálek:
Stavební a realitní Nymburk: 4.944.424,58 Kč, Alstap: 4.757.022,11 Kč , Zepris 4.610.655,78 Kč.
Nejnižší cenu nabídla společnost Zepris.
- Obecně závazná vyhláška o údržbě zeleně a ochraně životního prostředí
- Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad

Krátce ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 12. 2011

- Schválení oslovení firem na podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na výstavbu Mateřské
školy v Doubravčicích – etapa II. Budou osloveny tyto firmy: TOST CZ s.r.o., Ledeč n. S., SILMEX
s.r.o., STAVONEL s.r.o., Kutná Hora, Č.A.S. s,r.o. Bečváry, KONSTAV s.r.o., Kolín.
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MAŠKARNÍ BÁL
aneb KARNEVAL SNŮ

Dětské hřiště - rekonstrukce

Po několika letech poměrně intenzivního využívání je nutno opět přistoupit k opravám hracích
prvků a také celkové údržbě areálu dětského hřiště tj. dosypání písku, vysekání trávy, ořezu keřů,
překontrolování a případné výměně plotových dílů. Akce proběhne během letošního jara, za
příznivého počasí.
Najdou-li se zájemci, kteří by chtěli jedno odpoledne
OBECNÍ ÚŘAD DOUBRAVČICE
věnovat péči o dětské hřiště, budou jen vítáni!
Doubravčice 94
Přihlásit se je možné osobně nebo e-mailem na OÚ.
282 01 Český Brod
Termín oprav a údržby dětského hřiště bude včas
oznámen na vývěsce a webu obce.

Stezka Osičiny

Na jaře dojde k novému vytýčení původní
stezky přes Osičiny; od komunikace II/113 směrem k
bývalé černé skládce na Osičinách.
Součástí projektu je i vysázení aleje listnatých
stromů. Jednotlivé stromy si mohou zájemci nejen
sami zasadit, ale zároveň i adoptovat. K dispozici
bude výběr stromků za mírné ceny, zahradnické
náčiní k zapůjčení a přítomnost odborného dohledu. Akce se uskuteční na jaře, ovšem v závislosti
na počasí.
Případní zájemci o adopci stromků (cedulka se
jménem a označením stromu samozřejmostí)
se mohou již nyní přihlásit na OÚ - osobně nebo
emailem. Další info viz “Stezka Osičiny” na webu
obce a nástěnce.

SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ

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

úřední hodiny:
		

9 - 10.30 h
17 - 19 h

Zastupitelé:
Jaroslav Prkno, starosta
Tomáš Němec, místostarosta
Martin Rubeš, Petr Jeník
Martina Pačesová, Miroslav Hájek
Tomáš Baborský

l
U Pr k n ů s e k o n e č n ě d o č k a l i ! Ve č t v r t e k r á n o
16. února s e m i m i n k o ( 4 , 2 k g a 5 1 c m ) p o p r v é
kouklo na s v ě t .
Jméno TO M Á Š m u v y b r a l i s o u r o z e n c i .
l
V květnu oslaví úctyhodných 90 let paní
Marie S t r n a d o v á , k t e r á ž i j e v D o u b r a v č i c í c h j i ž
přesně šes t d e s e t i l e t í .
Pevné zdr a v í , p o h o d u a s p o k o j e n o s t d o d a l š í c h l e t
jí přeje c e l á p o č e t n á r o d i n a a z a o b e c D o u b r a v č i c e
starosta J . P r k n o .
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17. 3. 2012
od 15 h v KD Doubravčice
Těšit se můžete na odpoledne plné
- písniček a tancování
- soutěží ( i o nejlepší masku)
- na oblíbenou balonkovou show
a překvapení - V. Úpíra Krejčího!
Předprodej vstupenek od 1.3.2012.
Akce je pořádána ve spolupráci s obcí
Doubravčice, o.s. Číhadlo, Balondekor
production a za pomoci dalších sponzorů.
PROSBA:

Letos je naše sdružení bohužel odkázáno pouze na dotaci z obce Doubravčice,
dotace z kraje je zatím velmi nejistá a z
MPSV odpadla úplně.
Pokud budete mít zájem podpořit jakkoliv
náš provoz, či přispět nám na naši činnost,
budeme vám velice zavázáni i díky vám fungujeme už 5 let!!!
Přejeme krásný zbytek zimy, rozkvetlé jaro
a spoustu setkání na našich akcích!
o.s.Dokolečka – centrum pro rodinu
dokolecka@doubravcice.cz
www.dokolecka.cz
tel.: 724 689 786
č.účtu: 217257712/0300

Bojujete s kily,
chtěli byste zhubnout?
Chcete zpevnit a zformovat
svoji postavu?
Potřebujete si jen odpočinout?
Výživové poradenství a analýza
složení těla přístrojem InBody
Individuální trénink
Cvičení na VibroGymu
Sportovně-relaxační masáže
Masáže proti bolestem hlavy

Ing. Lydie Bílková
tel.: 604 835 939
www.hubnutiacviceni.cz
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PRAVIDELNÝ PROGRAM CPR DOKOLEKA

soukromá MŠ Ledňáček
www.ms-lednacek.cz

platný od ÍJNA 2011

DEN

DOPOLEDNE

PONDLÍ

HERNA 9.30 – 11.30
Pro nejmenší. Program dle návštvnosti

ODPOLEDNE

MŠ LEDÁEK *
VÝTVARNÉ TVOENÍ 1x msín 15-17
KURZY FLÉTNY - individuální výuka

ÚTERÝ
MŠ LEDÁEK - flétna*
JÓGA S HANKOU 19.30-21.00
vždy 2.úterý v msíci

STEDA

HERNA 15 – 17
možnost15.00
hraní deskových
- 17. 00 her
otevřena
do cca
30. 3. 2012 dle zájmu
otevena v zimním období
(listopad-duben)

MŠ LEDÁEK *

TVRTEK

MŠ LEDÁEK - keramika *

PÁTEK

MŠ LEDÁEK - plavání íjen až prosinec *

KERAMICKÝ KROUŽEK 16.00 - 18.00 od3let
JÓGA PRO DTI 17.30 – 18.30 od 6let
JÓGA PRO DOSPLÉ 19.30 - 21.00
16.00--22.00
19.00
KERAMIKA PRO DOSPLÉ 19.00
vždy 2.tvrtek v msíci (PROSÍME O TEL. POTVRZENÍ ÚASTI 605878825)

TANENÍ PÍPRAVKA 14-14.45 (do 15.30 pokroilí)

píspvky na vstup:
herna s programem
tanení pípravka
flétna
keramický kroužek

20,800,-/pololetí
80,-/lekce
50,-

jóga pro dti
jóga pro dosplé
výtvarné kurzy

jednotlivý vstup 50,30,vtšinou 50,-

* více info na www.ms-lednacek.cz

AKTUALITY DOKOLEČKA

* ODPOLEDNÍ HERNA provoz ve středu od 15 do 17 hod až do konce března!
* VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ v rámci středeční herny
* TANEČNÍ PŘÍPRAVKA: hledáme lektorku pro 2.pololetí.
Pokud se podaří, zahájíme začátkem března. Neváhejte a přijďte také mezi nás! Sháníme
kluky i holčičky od cca 4 do cca 9 let – máme stále volná místa!
* FLÉTNA kurzy s učitelem hudby – každé úterý odpoledne , individuální výuka, jednotlivé časy
jsou dohodnuty přímo s lektorem.

TRADIČNÍ JEDNORÁZOVÉ AKCE
28.2. úterní jóga s Hankou
17.3. maškarní bál aneb karneval snů
2. a 4.4. velikonoční tvoření v rámci herny
14.5. den otevřených dveří na oslavu 5.narozenin Dokolečka
2./3.6. dětský den (termín upřesníme)
PŘIPRAVUJEME: výtvarné tvoření s korálky, textilem, fimo hmotou
Info a termíny na www.dokolečka.cz a vývěskách.
Těšíme se na Vaši účast!
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o.s. obce DOUBRAVČICE

www.osdoubravcice.cz

V listopadu loňského roku vzniklo občanské sdružení, s jehož aktivitami se můžete setkávat nejen
na území naší obce. Působnost máme v oblasti kultury, různých volnočasových aktivit, ochrany
památek, přírody, životního prostředí...
Zakládajícími členy sdružení byli M. Jordák, O. Zámostný, A. Kvasničková.
Prvním počinem byla organizace a finanční zajištění oddílu dětského fotbalu, který má k
dnešnímu dni registrovaných 26 členů ve věku 6 - 15 (z toho stále za 4 z nich není zaplacen roční
poplatek 500,- Kč !). Tréninky dětí probíhají pod vedením trenéra J. Veselého a dobrovolníků z řad
rodičů. Nyní přes zimu, díky vstřícnosti Číhadlo o.s., využívají sál KD. Od konce března (dle počasí)
se pak zase vrátí na místní hřiště Tj Sokol Doubravčice. Všem, kteří se ochotně zúčastňují tréninků,
velmi děkujeme (dětem i dospělým).
V rámci IV. Novoroční plesu jsme zajistili tombolu, při Masopustu jsme se podíleli na
organizaci a průvodu, v březnu se zapojujeme do Jarního úklidu, v dubnu spolupracujeme na
organizaci akce Den Země na Klepci u Přišimas (21. 4. - pozvánka viz str. 19), připravujeme mši
u kapličky a pouť na sv. Jiří (přesné termíny budou včas na našem i obecním webu a
obecní nástěnce), zapojeni (i finančně) jsme do obnovy zeleně v obci...
Veškeré informace o naší činnosti (včetně aktualizovaných zpráv ohledně dětského fotbalu)
naleznete na našich webových stránkách.
DĚTSKÝ FOTBAL - AKTUÁLNÍ INFORMACE
V zimním období probíhají tréninky v sále KD, vzhledem ke společenským akcím jsou však některé
termíny zrušeny. TRÉNINK SE NEKONÁ V SOBOTU 17.3.2012 (Maškarní bál CPR Dokolečka).
V případě příznivého počasí by se konal již venku, info bude včas oznámeno (SMS / web).
PŘÍSPĚVKY - Jakékoliv povinné příspěvky u jiné organizace např. FAČR (Fotbalová asociace ČR
= do června 2011 se označovala názvem Českomoravský fotbalový svaz ČMFS) budou za děti
hrazeny z fondu O.s. obce Doubravčice. Roční příspěvky jsou povinné (u FAČR ve výši 100,-Kč/
dítě) pouze v případě oficiální fotbalové soutěže. V případě, že budeme hrát jen přátelská utkání
(v jednání), nejsou žádné poplatky či příspěvky ze stran rodičů nutné!
Aktuální info vždy naleznete na našem webu a obecní nástěnce.
Alena Kvasničková, za o.s. obce Doubravčice

Podporují nás:

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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ČESKÁ MÉDIA - PRAVDA NEBO LEŽ?

PROGRAM AKCÍ 2012
Dětský maškarní bál		
CPR Dokolečka
Jarní úklid 		
obec Doubravčice
Den Země na Klepci		
Pošembeří
svátek sv. Jiří - mše u kapličky
O.s. obce Doubravčice
     (přesný termín mše upřesněn na webu a nástěnce)
27. - 29. 4. 2012 pouť na sv. Jiří - před OÚ
                           (přesný termín upřesněn na webu a nástěnce)
30. 4. 2012
Pálení čarodějnic
Číhadlo o.s.
14. 5. 2012
oslava 5. narozenin CPR Dokolečka
2./3. 6. 2012
Dětský den			
CPR Dokolečka
     (přesný termín upřesněn na webu a nástěnce)
17. 3. 2012
31. 3. 2012
21. 4. 2012
24. 4. 2012

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

místo:
lom u hájovny
(jako vloni)
průvod:
19 h od OÚ
s sebou:
dobrou náladu
deštník
foťák
..a čarodějnice

bn
du
30.

dobrovolníci:
hlásit se u
starosty :o)

a

příprava dřeva:
sobota 28.4.
nebo
neděle 29.4.
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Jedno staré přísloví říká: “ Stokrát opakovaná
lež se stává pravdou”.
V naší politice to dnes platí víc než jindy.
Díky neodbornosti jednotlivých novinářů a
závislosti sdělovacích prostředků na politických a podnikatelských strukturách
(dnes už se běžně říká zkráceně - Mafie)
žije většina z nás nevědomky v různých
omylech. To se pak samozřejmě projevuje
při volbách a výsledkem je například naše
vláda. Přestože se zřejmě jedná o nejhorší
vládu v naší polistopadové historii (všechny
slibované reformy se scvrkly jen na výrazné
zvýšení všech daní), není její mediální obraz
nikterak špatný. Naopak je předseda vlády
téměř kladná postava i přesto, že je za práci
vlády přímo odpovědný.
Podobných manipulací s veřejným míněním
se děje celá řada.

DEN ZEMĚ NA KLEPCI VI.

I letos se koná s účastí naší obce; oficiálně tam
budou veřejnosti představeny symboly naší obce
(znak a prapor), ve stánku bude možné zakoupit
brožury, pohlednice a mince vydané u příležitosti 680
let Doubravčic.
Info: www.posemberi.cz, www.doubravcice.cz

V první části tohoto “seriálu” o pravdách a
nepravdách se budu věnovat v poslední době
často zmiňovaném tématu:
I. Sociální stát
Každý z nás, kdo čte noviny a sleduje televizi,
musí mít zákonitě pocit, že sociální výdaje
jsou velikou položkou státního rozpočtu
která způsobuje naše zadlužování a zároveň
že vyplácené sociální dávky jsou zneužívány
a vypláceny zbytečně. Skutečnost je zcela
opačná, byť zneužívání sociálních dávek nelze nikdy zcela zabránit. Výdaje našeho státu
na sociální solidaritu (nepočítaje starobní
důchody) jsou přibližně 1% HDP, tedy necelé
3% státního rozpočtu. Tato tři procenta v sobě
zahrnují i náklady na vyplácení dávek, tedy
INZERCE
na provoz Ministerstva sociálních věcí a celé
řady dalších úřadů. Samozřejmě i na platy dávek je zaměřen především na znovuzačlenění
úředníků, které jsou možná větší položka než chudých a potřebných do pracovního procesu (prakticky všechny země západní Evropy).
samotné dávky.
c) sociálně ochranný - dávky jsou vypláceny
Trocha teorie z učebnic na vysvětlenou:
většinou plošně a to i lidem s vysokými příjmy 		
1.Sociální stát je realitou dnešní doby a (Švédsko a severské země, v sedmdesátých letech min.
neexistuje k němu alternativa. V civilizované století i Francie).
společnosti se prostě bohatší a schopnější
musí starat o nemocné, invalidy, lidé s níz- Česká republika má jedny z nejnižších sociálních výdajů na světě. V přepočtu na jednoho obykým IQ atd.
2.Sociální stát se podle výše vyplácených vatele i méně než Anglie a USA. Patříme tedy
výší dávek mezi země s reziduálním systémem
dávek dělí na tři základní kategorie:
a) reziduální - minimální dávky jen na jídlo a a příprava nebo realizace jakékoli “sociální reformy”
oblečení - životní minimum (Anglie, USA,) jsou jen promrhaný čas a peníze.
Zdroj: 1. Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. ,ekonomicko - správní fakulb) výkonnostní - kromě podstatně vyšších ta, Masarykova univerzita, EUROSTAT, Zpráva o stavu Unie -USA.
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M A S O J E D S K É Č ARODĚJNICE H I S TO R I E A S O U Č A S N O S T
V loňském roce se úspěšně, a také zřejmě
poprvé v historii obce, podařilo zorganizovat
a uskutečnit Masojedské čarodějnice.
Loňskou akci bychom rádi zopakovali, čeká nás
tedy opět zajištění dřeva, piva, klobásek nebo
špekáčků, zapůjčení a převoz lavic a stolů.
Máte-li zájem, jakkoliv se podílet na přípravě
akce, dejte vědět.
A všichni jste srdečně zváni na

M A S O J E D S K É Č A RO D Ě J N I C E
30. dubna 2012
od 19 h

Cesta do Bušince
Poděkování
náleží
všem
ochotným
dobrovolníkům, kteří se zasloužili o sjízdnost
této komunikace.
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Masojedská kaplička...

Zpravodaj obce Masojedy
Sdružení Nové Masojedy - číslo 2 (říjen 2011 - únor 2012)
Vážení občané Masojed,
první obecní zpravodaj, který jsem vytvořil
spolu se svými kolegy v zastupitelstvu za Nové
Masojedy, se dle ohlasů setkal s pochopením.
Že nejsem žádný spisovatel jste asi poznali, ale
důležitější je obsah sdělení, na který jste někteří
možná čekali, jiní však nadšeni nebyli. Jde
samozřejmě o příznivce té či oné skupiny, která
nakonec celou obec tak trochu rozděluje.
To co je ale pro všechny důležité je fakt, že se
něco začalo dít. Něco ku prospěchu obce, života
nás všech a kvality bytí na vesnici.
Měli bychom se společně snažit si tento život
usnadnit a zlepšit, ale nemůže to být i na úkor
někoho nebo naší budoucnosti.
Určitě jste si všimli nově rekonstruovaného
obecního úřadu. Ještě stále však není podle
našich představ, protože starý ořech na dvorku,
nedovolili ostatní zastupitelé odstranit.
Škoda, chtěli jsme plochu využít jako volné
prostranství na parkování v pracovní době
úřadu, neboť na ulici je to dost nebezpečné.
Prostranství by šlo také využít jako místo pro
posezení v případě dobrého počasí.
Budova OÚ je totiž využita jen z poloviny.
Rekonstrukcí vznikly prostory v podkroví, které
mohou být využity k dalším účelům; např. pro
zájmové kroužky. To je i případ dobrovolných
hasičů, kteří na posledním zasedání obecního
zastupitelstva - prosinec 2011- obnovili svou
činnost a nemají se kde scházet. Snad se časem
k něčemu dostaneme, aby se prostory využily.
OZ rozhodlo o rekonstrukci budovy OÚ z důvodu
katastrofálního stavu, neboť zde nebyla ani toaleta, o zanedbaném okolí nemluvě. Proběhlo
výběrové řízení na dodavatele a rekonstrukce
je hotova. Kdo má zájem, přijďte se podívat, i
když dvůr před OÚ je stále ve stejném stavu.
Stále se nemůžeme dohodnout co s tím udělat.
Zda parkoviště pro vaše auta, když potřebujete

něco vyřídit, nebo jen zelenou plochu, která
bude muset být udržována. Pokud máte zájem,
napište nám vaše doporučení.
Cesta do Bušince je již zase dobře sjízdná,
spravil to jeden mix betonu a hlavně hodně
ochotných rukou, které pomohly beton urovnat
(foto na konci zpravodaje).
Koryto Bušince je dole u Štěpánků částečně
vyklizeno od navážky všeho možného, co tam
místní za doby minulé vyvezli. V rozpočtu na
rok 2012 jsou peníze na další zpevnění a rekonstrukci, která snad už bude konečná. Další práce
proběhnou na jaře, kdy chceme vyčistit koryto
potoka kam až to půjde, aby se omezilo zaplavování cesty.
Také chceme obnovit cestičku do Doubravčic
a na to vše bude potřeba zase vaší pomoci.
Samozřejmě až v nastane příznivější a stálejší
počasí.
V rozpočtu obce jsou také peníze na
úpravu prostranství u popelnic, kde se
počítá s opěrnou zdí k Wagnerům, olemováním
celé plochy obrubníky a s položením zámkové
dlažby. Na tento prostor musí být počítáno
s nosností na těžší vozy; kvůli manipulaci
s kontejnery.

Budova OÚ Masojedy po rekonstrukci v roce 2011
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Samostatnou kapitolou je hospodaření
s obecními pozemky.
V loňském roce proběhla digitalizace celého
území Masojed a došlo k některým změnám.
Máme nyní k dispozici celý seznam obecního
majetku a je třeba předělat nájemní smlouvy,
které byly podepsány ještě za předchozího
zastupitelstva a neodpovídají dnešnímu stavu.
Jsou zde pronajaté pozemky, které nejsou určeny
k zemědělské činnosti a jiné pozemky jsou u
hospodářů, kteří na nich ani nepracují. Některé
pozemky bychom rádi převzali od státu, ale ten
je nemůže v současné době převést, protože obec
stále nemá územní plán. Ten je ostatně nutný
i k případným jednáním o dotacích na výstavbu
kanalizace a jiných potřebných investic.
Územní
plán
je
stále
zásadní
nepřekonatelná kapitola.
Plán je totiž okamžitě spojován s parcelací
pozemků na rodinné domy, zadlužováním
obce na veřejně potřebné stavby a tak je stále
blokován v OZ našimi oponenty.
Marné jsou naše argumenty, že si obec
schválí jen takový plán, který budou chtít všichni
občané, že se nemohou rozprodat pozemky
na bydlení tam, kde to nikdo nechce. Ani my
nechceme z Masojed udělat nějaké satelitní
město, jak je nám podsouváno. Je jen potřeba
stanovit nějakou vizi: tady uvnitř obce stavbu
povolíme, tady ne, tady povedou sítě, voda,
kanalizace, elektrika, tady bude vždy zelená
plocha a tady bude nebo nebude například sportovní plocha.
Naši oponenti na jednu stranu nechtějí žádné
nové stavby s novými lidmi, ale na druhou
stranu už mají své nové domy postavené a
plánují pro své děti nějakou perspektivu. Kdo
tedy přinese ty potřebné investice do kanalizace, opravy cest a dalších věcí?
Chceme sem nějaké mladé lidi nebo nechceme?
A počkáme až zestárneme a budeme žít v těch
starých domech po další generace? Nebo
budeme čekat až nám stát něco dá? Co nám dal
za ty generace nového?
Co nový rozvod elektřiny, který už byl
v dezolátním stavu a nebýt SICARu, jak by to
bylo s novým trafem? Dodnes je špatný stav
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s rozvodem na straně k Doubravčicím.
Když
stát
podmiňuje
některé
dotace
územním plánem, tak to asi má nějaký význam.
Náklady na plán jdou z našeho rozpočtu, tak
si ho uděláme podle našich společných potřeb
tj. obyvatel Masojed. Rozhodně nebude jen
výhodou pro někoho.
A nikdo by se neměl bát, že přijde o zemědělskou
půdu, když on sám nebude chtít. Možná by
bylo vhodné uspořádat obecní referendum o
provedení územního plánu, aby zastupitelé
dostali jasný signál co si občané přejí.
Údržba zeleně se nekoná, protože náš návrh
na pravidelné sekání obecní zeleně jsou náklady,
které nám zastupitelstvem prozatím neprošly.
Proto jsme iniciovali na veřejné schůzi alespoň
oslovení všech občanů Masojed, aby se
starali o své domy a jejich okolí tak, aby to obec
nemusela vše hradit ze svého rozpočtu.
Díky tomu by mohla naše obec vypadat hezky
a kultivovaně.
Je to nakonec i v zákoně o obcích, že každý
vlastník nemovitostí a pozemků se má starat
o majetek tak, jak správný hospodář má a tak
neškodit jinému, který svůj majetek spravuje
řádně.
Je sice pravda, že obecní majetek by měla obec
udržovat, ale zatím jsme se tedy neshodli na
pravidelné údržbě a nákladech s tím spojených.
Určitě bychom uvítali, kdyby si každý vlastník
či obyvatel domu vzal na starost alespoň část
obecního pozemku, který je přímo u jeho domu.
Snad se nám podaří aby byla údržba pravidelná
i v sezóně, kdy je tráva všude kam se podíváte.
Pokud by byl zájemce, který by zastal práci
- údržba zeleně, dejte nám vědět a budeme se
snažit to trvale v zastupitelstvu prosadit.
Veřejné prostranství kolem popelnic je stále
ve špatném stavu, někteří občané nedodržují
čistotu okolí a popelnice bývaly přeplněné.
Zastupitelstvo rozhodlo v sezóně zvýšit
frekvenci odvozů odpadu a situace je již
mnohem lepší.
Je to ale pro nás úkol do budoucna, tuto plochu
upravit, zpevnit a lépe využívat. Samozřejmě
je to zase otázka finanční, zda se v rozpočtu
najdou potřebné peníze.

V únoru bude vypsáno výběrové řízení
na
dodavatele a také výběrové řízení na
projekt gravitační splaškové kanalizace pro
umístění stavby. Od tohoto projektu je nutné
vycházet pro prováděcí projekt a zajištění peněz
k realizaci kanalizace.
Splašková a povrchová kanalizace je zřejmě
problém
do
budoucnosti pro všechny
vesnice, bez rozdílu počtu obyvatel a bez
ohledu na to, zda Evropská unie něco vyžaduje
nebo ne.
Na náš návrh OZ schválilo vybrat projektanta
pro umístění stavby splaškové kanalizace, což
považuji za významný posun k realizaci celého
záměru. Mnozí zastupitelé se obávají vysokých
nákladů a tedy následného financování celé
kanalizace. Jakmile budou nějaká další čísla
k dispozici, budeme vás informovat.
Zatím je pouze předběžný rozpočet na
tlakovou kanalizaci, kterou vypracoval pan Fiala
(projektoval kanalizaci pro Doubravčice).
Tento návrh počítal s tím, že se kanalizace spojí
do systému Doubravčic a bude se čistit v čistírně
v Doubravčicích. Tento návrh je projektantem
odhadnut na cca 18 mil. Kč. Mně osobně se
částka zdá naprosto nesmyslná, uvidíme, co
navrhne další oslovený projektant na spádovou
kanalizaci. Budeme vás informovat.
Je to samozřejmě především otázka finančních
možností každé obce, ale je to pro naše životní
prostředí a kvalitu života nás a našich dětí věc
nevyhnutelná. Je to také cíl v dlouhodobém
horizontu rozvoje Středočeského kraje a ČR vybudování čistíren odpadních vod pro každou
obec do roku 2015.
Jsou dvě varianty řešení a to tlaková nebo
spádová kanalizace. Obě varianty mají své
výhody i nedostatky. Spádová, nebo také
gravitační kanalizace, je stavebně náročnější a
tím také dražší. Vyžaduje výkopy, revizní šachty
a další technické detaily, které tuto variantu
komplikují. Ovšem co do provozních nákladů
na údržbu a celkových nákladů pro každý dům
již nejsou třeba další investice.
Jednotlivé domácnosti totiž neplatí za el.
energii na provoz potřebného čerpadla, tak
jako při variantě tlakové kanalizace.

Také odpadá investice do shromažďovací
jímky, která je dnes řádově 25 tisíc korun na
jeden dům. Vlastní čistírna je pro obě varianty
stejná, jak její pořizovací cena, tak provozní
náklady.
Jistě víte, že v obci je již několik desítek let
v provozu kanalizace pro povrchovou vodu.
Doposud byla opravována dvakrát, z důvodu
mechanického poškozením
od občanů,
kteří ji při stavbách svých domů poničili. Po
opravách ale funguje stále dál a mnozí o ní ani
nevědí. Vzhledem k celkové geografii obce
se domnívám, že i přes zvýšené náklady na
výstavbu gravitační kanalizace tato varianta je
z dlouhodobého pohledu pro každého v obci
nejvýhodnější.
V naší obci žijí nebo se rekreují také chataři.
Je mezi nimi dost šikovných a pracovitých lidí,
kteří určitě rádi obci různě pomohou, třeba
i z hlediska zhodnocení svých nemovitostí a
komfortu ve svých chatách.
Určitě bychom uvítali i jejich nápady a návrhy,
abychom je mohli na OZ prosazovat.
To se samozřejmě netýká jenom chatařů, to
je záležitost všech, kteří chtějí zlepšit život
v obci, chtějí pomoci nebo jen napsat názor na
věci společné či upozornit na nepravosti kolem
provozu a života v obci.
Chtěli bychom vás tedy touto cestou
informovat a poslechnout si i vaše názory.
Hezké dny a dobré zdraví
vám za Sdružení Nové Masojedy přeje
Vladimír Olmr
Přijďte se podívat na veřejné zasedání !
Kontakty:
Sdružení Nové Masojedy
V. Olmr - tel. 602 312 429
Obecní úřad Masojedy
Masojedy 27
tel.: 321 677 902
e-mail: masojedy@quick.cz
www.masojedy.cz
úřední hodiny: středa 18 - 19 h
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BROŽURA
O OBCI
DOUBRAVČICE
PAMĚTNÍ MINCE

pásové minirýpadlo
CATERPILLAR 302,5
mininakladač
“bobík”

POHLEDNICE
vydané
u
příležitosti
680 let obce
jsou stále
k zakoupení
info:
www.doubravcice.cz

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

kancelář OÚ
kronikářka obce
obchod - Potraviny

PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ

akční cena 1490,- Kč
platná jen do 1. května 2012 !
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Luboš Šebek
Doubravčice 182
tel.: 723 532 775
e-mail: lubos.sebek@email.cz
www.zemnipracesebek.cz

Obec Doubravčice nabízí k prodeji
pozemky v lokalitě Na Čihadle,
mírný jižný svah, velikost v rozmezí
800 - 865 m2.
Součástí kupní smlouvy je i závazek
vybudování sítí, chodníků atd.

ZEMNÍ PRÁCE

http://pozemky.doubravcice.cz

www.zemnipracesebek.cz
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I přes nepřízeň počasí se
sešli zájemci v sobotu 18.
února před KD, odkud po
14 h vyrazil průvod na svou
cestu po obci. Nechyběl již
tradiční medvěd, jeptiška,
policajt, kat, mnich nebo
hasič, poprvé se objevil
sněhulák či vodník. A kdo
nemohl nebo neměl odvahu procházet se v masce
ve dne po obci, vynahradil
si to večer! Originalita a
nápaditost nám tedy určitě
nechybí - a proto díky všem,
které to baví!
A protože k masopustnímu
veselí neodmyslitelně patří
také zabijačkové pochoutky,
děkujeme za jejich přípravu a
dodání Vlastovi Šindelářovi
z Masojed. Odpolední
průvod by se nemohl konat
bez zapůjčeného traktoru a
vleku od Bohouše Holuba
a nemalý dík posíláme i
ochotnému řidiči - Vaškovi
Divišovi.
Pozn. Masopustní průvod by
příště uvítal vřelejší přijetí ze
stran obyvatel obce - pokud
jste doma, vykoukněte,
otevřete, i ten taneček pro
vás zařídíme, domácí jitrnici
či jelítko nabídneme...

IV. NOVOROČNÍ PLES

Zaplněný sál, dobrá nálada, bohatá tombola, zábava až do pozdních
ranních hodin a spokojení návštěvníci nejen z naší obce... tak by se
dal stručně popsat letošní IV. Novoroční ples v Doubravčicích, který
se konal 28. ledna.
Za doprovodu hudební skupiny SYNTÉZA si večer užilo v přes 150
účastníků, kteří se stali i svědky “dražby starosty”. Za 4 000,- Kč ho
na jediný večer získal J. Hudec, kterého starosta pozval na večeři do
známé restaurace v Klokočné. Částka bude věnována na zakoupení
nových lip ke kapličce. Organizace plesu se tradičně ujalo Číhadlo
o.s., tombolu zajistilo O.s. obce Doubravčice.
Poděkování patří všem (i těm nejmenovaným:), kteří přispěli do
atraktivní tomboly:
Ovoce-zelenina Budský Mukařov, cukrářství u Bártů,
SICAR s.r.o., Potraviny Doubravčice, Městské lesy
Český Brod, Kubelka Štíhlice, časopis Zahrádkář,
Truhlářství Pavel Dusil, O. Zámostný - malířské
práce, Zdravé hubnutí a cvičení s úsměvem - L.
Bílková, Vzduchotechnika engineering s.r.o. a
obec Doubravčice

DĚKUJEME všem návštěvníků i těm, kteří akci podpořili: zachovejte
nám svou přízeň a účast na V. Novoročním plese v roce 2013 !

MASOPUST 2012
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