číslo 28 ročník VI.
období listopad 2014 - únor 2015

OBECNÍ ZPRAVODAJ

Držitel certiﬁkátu ISO 9001, 14001
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Z obsahu: KOMUNÁLNÍ A SENÁTNÍ VOLBY - NOVÉ OBECNÍ ZASTUPITELSTVO - DOSTAVBA MATEŘSKÉ
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vozidel na

Petr Hruška
Vánoční přání
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DOUBRAVČICE

Časem jsem Ježíška dostal
do rámu
renesančních obrazů
a rámce
předvánočního prodeje

Ale to vůbec nemá nic společného
s m čmoudem
na chodbě domu
když zaskočená sousedka
připaluje zlatou rybku
i s jejími návrhy

P. Hruška (1961), básník a literární historik, oceněný v roce 2013 Státní cenou za literaturu
Ze sbírky Obývací nepokoje (1995)

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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PRODEJ
OBECNÍCH POZEMKŮ
cena 1 290,- Kč / m 2 bez DPH
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LOKALITA NA ČIHADLECH - DOUBRAVČICE
- komunikace
- zasíťování, přípojky
- veřejné osvětlení
- zeleň

http://pozemky.doubravcice.cz
Vstupné symbolické 10,- Kč
Rezervace tel.: 739 198 491
ve spolupráci s obcí Doubravčice a O.s. obce Doubravčice
SRDEČNĚ ZVEME CELÉ RODINY A ŠŤASTNÉ VÁNOCE VŠEM PŘEJEME!

H O S P O D A

UPOZORNĚNÍ PRO KUPUJÍCÍ - všeobecná informace
o Rozhodnete-li se pro koupi zasíťovaného pozemku od právnické osoby (resp. jako podnikatel),
týká se vás od ledna 2014 Novela zákona o dani z přidané hodnoty.
o Před vlastní koupí by si měl každý kupující ve vlastním zájmu dobře ověřit skutečný stav
pozemku - zda se opravdu jedná o pozemek stavební!

AUTODOPRAVA . KONTEJNERY

DOUBRAVČICE

PETR ŠERMAUER

775 146 400



TEPLÁ JÍDLA
DOPOLEDNÍ SVAČINY
NEKUŘÁCKÝ SALONEK
ZAHRÁDKA
OTEVŘENO DENNĚ

OZ 28.indd 2

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

26.10.2014 19:39:58

INZERCE

Inzerce řádková je pro občany zdarma, stejně tak oznámení, gratulace a kulturní akce. Firemní
inzerce je placená. Odmítnuta bude inzerce nee cká, v rozporu s dobrými mravy; zjevně klamavá
či v nesouladu s obchodními zvyklostmi, poškozující práva nebo chráněné zájmy jiné osoby.
Tyto ceny jsou platné od 15.6.2012.
Inzerce kontakt: alena.kvasnickova@gmail.com; OÚ Doubravčice čp. 94 (kancelář)
Ceník čb inzerce: 1/1 A5 - 720,-Kč , 1/2 A5 - 360,-Kč, 1/4 A5 - 180,-Kč ; vč. DPH
Ceník barevné inzerce: 1/1 A5 - 1440,-Kč, 1/2 A5 - 720,-Kč, 1/4 A5 - 360,-Kč; vč. DPH
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.

OBEC DOUBRAVČICE nabízí

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

PAMĚTNÍ MINCE - 49,- Kč
mosaz, průměr 31,8 mm, varianta lesk/patina, náklad 500 ks
POHLEDNICE OBCE - 5,- Kč
4 druhy pohlednic včetně reprintu z 20. let min. století

Z výtěžku sbírky Skutečná pomoc budujeme zdroje pitné vody, stavíme školy a
nemocnice a podporujeme drobné rolníky, aby se sami dokázali uživit.
Nákupem darovacího certifikátu v e-shopu Skutečný dárek přispějete na sbírku
Skutečná pomoc. 100 % ceny darovacího certifikátu jde právě do veřejné sbírky
www.skutecnapomoc.cz. Info také na www.clovekvtisni.cz
Děkujeme
Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, inzerátu či informace ve společenské rubrice v příš m
čísle OZ, zašlete své podklady na e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com popř. je odevzdejte na OÚ
nebo do Potravin. Dotazy, návrhy a připomínky lze zaslat/dát tamtéž.
Uzávěrka OZ č. 29 je 15.2.2015 

OBECNÍ ZPRAVODA J OBCE DOUBRAVČ ICE
Vychází 3x ročně, vydavá obec Doubravčice, www.doubravcice.cz. Ev. č. MK ČR E 18702, IČ 00235369.
Náklad 500 ks, zdarma. Kontakt A. Kvasničková, alena.kvasnickova@gmail.com, tel.: 739 198 491.
Výdejní místa - OÚ Doubravčice, Hospoda, restaurace Čabuzi, Cukrárna U Bártů, Potraviny.
Tisk TISKÁRNA JAN PRŮŠA Klučov. Grafická úprava a foto A. Kvasničková (není-li u fota uvedeno jinak).
 OZ č. 29 vyjde 1.3.2015 (pro období březen - červen 2015) 
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NA ÚVOD...
Vážení spoluobčané,
je po volbách a já si dovolím v pár větách
popsat dění posledních let. Tento článek měl
podle několika vašich názorů zaznít ještě před
volbami, aby se shrnuly ak vity a realizace
zastupitelstva. Záměrně to však píši až nyní.
Jsem moc rád a všem děkuji, že jsem opět dostal vaši důvěru ve vedení obce a m zároveň i
v tvorbě tohoto pravidelného úvodníku.
Shrnu : Podařilo se dokončit projekt
připravovaný předchozím zastupitelstvem
a vybudovat 90% kanalizačního a vodovodního řadu v celé obci, postavit a vystrojit vlastní vodojem a ČOV. K tomu jsme ale
navíc museli vybudovat i vodovodní přivaděč
z Kostelce n. Č. lesy do Kozojed, který však
nyní není nikým využíván. Proč se tomu tak
stalo je všeobecně známo :-( Zvládla se
zrealizovat ČEZem dlouho slibovaná výměna
a posílení NN a VN a s m i vybudovat nová
síť veřejného osvětlení ve „staré“ zástavbě
Doubravčic. Oživil se projekt MŠ, který se
zrealizoval a teď probíhá přístavba další třídy.
Můžeme se tak pyšnit jednou z nejhezčích
a nejmodernějších staveb v okolí, navíc se
skvělým personálem.Dokončil se developerský projekt „Akátová“, kde jsme všem
investorům s pozemky ukázali, jak správně
vypadá stavební pozemek. Pozemky jsme již
ze dvou tře n rozprodali a letos zde byla zkolaudována první stavba.Zásadní proměnou
prošel i Kulturní dům, úprava zeleně na
veřejném prostranství i na návsi, kde navíc
vyrostla za přispění dobrovolníků znovu i
kaplička. Zasadilo se několik nových stromů
a připravily se podmínky pro další úpravy a
obnovy obecního majetku a ploch. Byl nám
odsouhlasen obecní znak i vlajka, oslavili
jsme společně 680 let obce a prošli dvěma
změnami územního plánu.
Úhrnem vzato, za ty poslední roky se
zhodno l obecní majetek o cca 110 mil. Kč na
současných 140 mil. Kč. Na dotačních tulech se
nám podařilo načerpat více jak 60 mil. Kč. Tím
samozřejmě vzrostl i obecní dluh, který jsme z

původních 51 mil. Kč stáhli na současných 40
mil. Kč. Píši to záměrně, spousta z vás žije
v domnění, že všechny dotace jsou se 100%
kry m, tedy bez finanční spoluúčas obce!
Zároveň musím upozornit, že na pár zrealizovaných projektů jsme dotaci ani obdržet
nemohli, nebot´ nebyla vůbec vypsána!
Co nás čeká v nejbližší době: Prioritou je
umořování dluhu! To však neznamená, že
by se v obci na delší období nic neplánovalo.
V současné době je v běhu výstavba již
zmíněné další třídy školky a souběžně i rekonstrukce komunikace od hřiště k MŠ. Obě tyto
akce jsou spolufinancované z 85% ROPem St.
Čechy. V době distribuce tohoto zpravodaje
bude už patrně hotova i obnova zelených
prostranství před Kulturním domem a na
návsi okolo nádrže vč. okolí.
Tady si musím trochu rýpnout do pomyslného doubravčického patrio smu některých
z vás. Všichni, kteří byli zaskočeni a téměř až
v šoku a nemohli se smířit s vykácením těch
“překrásných” stromů před KD, jen ukázali
jak moc se o dění v obci průběžně zajímají
a jak velký přehled o tom co se tady děje
mají! Jestliže mi někdo dnes začne vyčítat
počin, který se schvaloval před půl rokem a
všichni měli dostatečný prostor a čas se k
návrhu vyjádřit, tak je to jasný důkaz o tom,
jak moc lidem záleží na místě kde žijí. Proto si
nepřipouš m kri ku těchto lidí. Místo toho,
aby přišli a diskutovali s námi o tom, jak se
tady žije a co vše bychom společně mohli
změnit pro „obec krásnější“ dokáží jen krizovat, klít a pomlouvat. Proč však někdo z
nich není schopen mi své výtky a názory říct
osobně?!
Bohužel se m jenom ukazuje, že hranice zájmu mnoha lidí o Doubravčice a život
v nich začíná a končí jejich vlastním domem a
plotem okolo něj. Vše co je za ním je obecní,
tedy není moje tj. co je mi do toho. Veškerý
kontakt s úřadem je pak jen na jedno téma:
Já pla m daně a proto já chci... Musím však
uznat, že těchto lidí naštěs není většina.

Foto na tulu: Divadlo Excelsior - představení Betlémská hra vánoční v kostele ve Starých Bohnicích (foto divadlo)
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Plány: Čekáme na vyhodnocení žádos
o dotaci na úplnou dostavbu a úpravu
areálu Mateřské školy Doubravka z Ministerstva školství. Připravujeme podklady
pro žádost na SFDI, kde požádáme o dotaci
na rekonstrukci stávajících chodníků podél
celé komunikace II/113. Konečně snad již
dokončena bude i kanalizace a vodovod v
oblas Na Zámkách a několika málo dalších
ulicí v obci. Tady se musím stále dokola
omlouvat lidem z těchto míst za nekonečný
průtah realizace a musím znovu opakovat, že
sled událos a možnos s touto výstavbou
nebylo možné řešit jiným způsobem.
Vše ostatní, co by naše obec potřebovala nové komunikace, výměna starého veřejného
osvětlení, nebo úprava dalších veřejných
prostor bude záležet jen a jen na finančních
možnostech obce a přístupu vás všech.
Obci pomůže:  Jestliže těch cca 200
trvale zde žijících - leč k pobytu nehlášených
- obyvatel přehodno situaci a uzná, že obec
potřebuje a zaslouží si za ně přidělované

peníze ze státního rozpočtového určení
daní (RUD). Jestliže se začnou zastavovat
rodinnými domy všechny pozemky k tomu
určené.  Jestliže se zapíší na KÚ všechny
zkolaudované stavby tak, aby z nich mohly
být odváděny do obce ve 100% výši daně z
nemovitos . Jestliže v obci žijící podnikatelé, kteří mají více zaměstnanců, přihlásí
své firmy na doubravčické adresy, aby 20%
z odvodu za tyto zaměstnance směřovalo v
přerozdělování zpět do obecních financí.
Potom lze navrhovat a společně realizovat změny, které si Doubravčice zaslouží nebo
je potřebují. Je to záležitost nás všech!
Závěrem děkuji všem ak vním lidem a firmám, zajímajících se o obec a podporující život
v Doubravčicích. Děkuji i za přízeň voličům minulého a současného zastupitelstva.
S přáním krásných a veselých Vánoc a
úspěšným vykročením do dalších let…

JAK JSME VOLILI V DOUBRAVČICÍCH
Volby do zastupitelstva obce Doubravčice
konané ve dnech 10.-11. 10. 2014 - počet volebních
okrsků 1 - počet okrskových komisí 1 - počet volebních obvodů 1 - počet volebních stran ve volebním
okrsku 1- počet volených zastupitelů 7 - celkový
počet osob zapsaný ve výpisech seznamu voličů
409 - celkový počet voličů, kterým byly odevzdány
úřední obálky 205 - celkový počet odevzdaných
úředních obálek 205 - počet hlasů pro stranu 923
Volební strana č. 1 - SNK Doubravčice
Poř. na HL Jméno a příjmení

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4
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Počet hlasů

Jaroslav Prkno
160
Mar n Rubeš
87
Miroslav Hájek
79
Mar n Hladík
105
Kristýna Žákovcová
130
Fran šek Chmelenský
120
Tomáš Němec
82
Mar n Kubica (náhradník)
79
Petra Kněžourová (náhradník) 81
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Jaroslav Prkno
staronový starosta obce Doubravčice

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Komunální a senátní volby 2014 aneb

&35'2.2/(ÿ.$9É6=9(9321'đ/Ì

7đãÌ0(6(1$9,'đ128
inzerce

www.doubravcice.cz
Volby do senátu ČR
konané ve dnech 10.-11. 10. 2014 - počet osob zapsaný ve výpisech seznamu voličů 409 - celkový počet
voličů, kterým byly odevzdány úřední obálky 154
- celkový počet odevzdaných úředních obálek 154
- počet platných hlasů ve volebním okrsku 148
Č. kand.

Jméno a příjmení

dovoz

OPRAVY

VODY

AUTOMATICKÝCH

Počet hlasů

1.
Emilie Třísková
53
2.
Pavel Lebeda
2
3.
Pavel Kárník
23
4.
Roman Škrabánek
5
5.
Regina Davídková
46
6.
Milan Rak
8
7.
Fran šek Švarc
11
V obci byla celková účast na komunálních
volbách 50,12% obyvatel.
A co se děje po volbách?
Ti, které jsme si zvolili, jsou už teď našimi
novými obecními zastupiteli.
Vzhledem k tomu, že u nás byla sestavena
jen jedna volební strana, nebyla možnost kombinace kandidátů z více stran. (Což neznamená, že
v příš m volebním období to bude stejné... Každý
má přece možnost zapojit se do vedení obce a
voliče o tom přesvědčit).

odvoz
ODPADNÍCH VOD
(jímky/fekál)
Tomáš Rychta
Štíhlice

tel. 604 414 916

PRAČEK
zn. Whirlpool, Ignis,
Philco a jiné
Spolehlivost,
rychlé jednání.
J. Marek
Doubravčice 128
tel. 603 329 940
21
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CpR DOKOLEČKA

www.dokolecka.cz

12.12. Pouštění balonků na podporu českého Ježíška od 14.30 před OÚ
15.12. odpolední herna 17-18.30 Vánoční tvoření
kolem 20.12. rozdávání Betlémského světla u kapličky sv. Jiří na horní návsi
LEDEN
05.01. odpolední herna 17-18.30 Tříkrálové setkání
13.01. Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20 h
13.01. dopolední herna 9.30-11.30
20.01. dopolední herna 9.30-11.30
27.01. dopolední herna 9.30-11.30
27.01. Hojivé úterky se Sara nou od 20 h - jak léčit sám sebe, alterna vní metody
ÚNOR
09.02. odpolední herna 17-18.30
10.02. Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20 h
17.02. dopolední herna 9.30-12
24.02. dopolední herna
DALŠÍ AKCE:
21.03. MAŠKARNÍ BÁL v kulturním sále
15.05. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - oslava 8. narozenin Dokolečka
kolem 1.6. DĚTSKÝ DEN na fotbalovém hřiš

ZKsZ,WZK<K><
Eͬ^

ϵ͘ϯϬͲϭϭ͘ϯϬ

ϮϬϭϰͲϮϬϭϱ
ϭϲ͘ϬϬͲϭϴ͘ϯϬ

WKE >1

jdZ|

ϭϴ͘ϯϬͲϭϵ͘ϭϱ
,ZEWZKD>/
s><
;ϭϲ͘ϰϱͲϭϴ͘ϯϬͿ
ϭϬ͘ϭϭͬ͘ϭϱ͘ϭϮͬ͘ϱ͘ϭͬ͘ϵ͘Ϯ͘

ϮϬ͘ϬϬͲϮϮ͘ϬϬ

W1sE1>/Ks|,W1^E/<
ZK/EE<KE^d>
ϭϭ͘ϭϭͬ͘ϵ͘ϭϮͬ͘ϭϯ͘ϭͬ͘ϭϬ͘Ϯ͘

,ZE^WZK'ZDD
WZKE:DEa1

,K:/sjdZ<z
Ϯϱ͘ϭϭͬ͘Ϯϳ͘ϭ͘

^d\
dsZd<

<ZD/<WZK d/;ϭϲͲ
ϭϳͿ
<ZD/<WZKK^W >
;ϭϳ͘ϭϬͲϭϴ͘ϭϬͿ

20
OZ 28.indd 5

:M'WZKK^W >
;ϭϵ͘ϰϱͲϮϭ͘ϭϱͿ
dEE1<hZzϭǆǌĂϭϰĚŶş

Wd<
ƉŽǌŶ͗͘

:M'WZK d/

ŬĞƌĂŵŝŬĂƉƌŽďşŚĄǀŬĞƌĂŵŝĐŬĠĚşůŶĢ
ũſŐĂƉƌŽďşŚĄǀDaŽƵďƌĂǀŬĂ
ŽƐƚĂƚŶşƉƌŽŐƌĂŵǀWZŽŬŽůĞēŬĂ;Da>ĞĚŸĄēĞŬͿ
ǌƉşǀĄŶşůŝĚŽǀǉĐŚƉşƐŶŝēĞŬͲŶĞƉƌĂǀŝĚĞůŶĢĚůĞƉŽǌǀĄŶş

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Práv a povinnos zastupitelé nabývají až
ve chvíli, kdy na první schůzi zastupitelstva složí
předepsaný slib. Ta se však koná až po dese
dnech, což je zákonná lhůta pro napadení platnos voleb. Tento termín končí dnem 24. října a
jeho 16 hodinou.
Jakmile uplyne tato lhůta, začíná běžet jiná
- patnác denní. Během těchto dnů se musí
uskutečnit první ustavující schůze. Zároveň však
musí ohlášený termín první schůze OÚ oznámit
občanům na úřední desce. A zde musí oznámení
viset alespoň sedm dní. Zastupitelstvo tedy nelze svolat okamžitě. Nejzazší termín pro ustavující schůzi je 10/11/14 (lhůta vychází na sobotu,
proto se posouvá na nejbližší pracovní den).
Bývá zvykem již na prvním zasedání oficiálně
zvolit jednotlivé funkce (zastupitelé zvolí starostu, místostarostu, pokud tak již neučinili dohodou...). Zákon každé obci také nařizuje, aby
měla min. dva výbory - kontrolní a finanční.
Zastupitelé a náhradníci
Přestože bylo možné v komunálních volbách
zaškrtávat jednotlivé kandidáty, samotnému
kandidátovi k posunu na kandidátní lis ně
volební strany to posloužilo jen výjimečně. To
by to ž musel získat o 10% více hlasů, než je
průměr počtu hlasů každého z kandidátů.
Což je i případ našich kandidujících
náhradníků, kteří se členy sedmičlenného zastupitelstva v tomto volebním období zvolením
tedy nestanou.

Zpomalovací retardéry
V současné době probíhá kontrola a obnova
retardérů v obci. Opět osazeny byly v ulici z centra obce směr Zámka, obnoveny budou na silnici
k MŠ od hlavní komunikace a pak dále od MŠ
směrem na Močidla.

Voda a kanalizace Na Zámkách
Připravuje se dodatek ke smlouvám o
inves čním příspěvku, týkající se lokality Na
Zámkách. Projekční kancelář Fiala již dokončuje
dokumentaci ke st. povolení. Podařilo se vykoupit většinu pozemků v této lokalitě, které
nebyly součás ÚR. Následně budou zapracovány do doplňujícího ÚR a stavebního povolení. Předpokládaný termín dokončení projektové
dokumentace je do konce letošního roku.

www.doubravcice.cz

Mateřská školka a dotace
V článku na str. 15 se ředitelka MŠ zmiňuje
o zahájené přístavbě další třídy školky. Tato akce
byla uskutečněna ze získaného dotačního tulu
z Regionálního operačního programu (ROP).
Ze stejného zdroje pochází i další dotace, ze
které je financovaná rekonstrukce komunikace
u školky. Jedná se o úsek od hlavní silnice II/113
kolem hřiště, školky a pak směrem do staré
zástavby. Součás rekonstrukce vozovky bude i
realizace parkovacích stání u MŠ. Po ukončení
stavebních prací bude tato komunikace z
důvodu bezpečnos a možnos průjezdnos
jednosměrná (směrem od MŠ do obce - Na
močidla).
Starosta obce by rád touto cestou poděkoval
představitelům TJ Sokol Doubravčice, kteří
ochotně poskytli pro potřeby výstavby komunikace parkoviště na pozemku Sokola. Tato
plocha nyní dočasně slouží jako přechodná
deponie recyklátů, štěrku atd.

Rozvoz obědů v obci
Od 6. 10. byla zahájena již dříve oznámená
služba - dodání resp. dovoz obědů. Službu
zajišťují Tech. služby Doubravčice, obědy dodává
místní MŠ (vaří paní Rajmanová). Nabízen je v
současné době dovoz oběda až do domu pro
potřebné nebo jeho převze v Potravinách před
OÚ, což je využíváno více.
O obědy si může požádat kterýkoliv (dospělý
a pla cí) obyvatel obce, není zde žádné věkové
či fyzické omezení. Základní cena oběda při
převze je 60,- Kč (pro trvale hlášené osoby sleva). Po dostavbě MŠ bude možnost převze
obědů přímo v její budově. Info: Tech. služby.

Svoz odpadu v roce 2015
Pro nadcházející rok se připravují změny v
termínech svozu, v četnos kontejnerů - info viz
str. 9. Čeká nás tedy v tomto směru zkušební
rok. Zvažuje a dojednává se také možnost
umístění biopopelnic u jednotlivých RD, na
základě dohody s provozovatelem a to pro obyvatele zdarma. Veškeré informace vždy aktuálně
budou na úřední desce, v sekci Odpad na webu
a zpracovávají se podklady pro novou vyhlášku.
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Záruka kraje za obec
K průlomovému rozhodnu
dospěli
v září po bouřlivém jednání zastupitelé
Středočeského kraje. Doubravčice se tak
stanou první zadluženou středočeskou obcí, za
kterou se zaručí kraj.
Pokud jste četli články v novinách či na internetu s mto obsahem, nebo o nich slyšeli,
tak doplňujeme:
Starosta J. Prkno se obrá l na Středočeský
kraj z důvodu, že: obec chce všechny půjčky
ve stávající výši 39 milionů korun sloučit
do jedné a získat výhodnější podmínky
pro její splácení.
Žádná banka se to ž nechtěla k podobnému
kroku zavázat (pro fyzické osoby je tato varianta nabízena, vzpomeňte na aktuální reklamní
spoty) a po starostovi oslovené banky žádaly,
aby se Doubravčicím zaručil silnější partner. Starosta proto oslovil krajské zastupitele,
kteří podporu schválili, ale s výhradami. Podle
prověrek je však vedení obce schopné dostát
závazku a Středočeský kraj tak bude pro banku
pouze požadovaným silným garantem.
Nejde přitom jen o půjčky z poslední doby,
které byly určené na rozvoj infrastruktury v obci
(vodovod, kanalizace...).
Za uplynulé volební období vedení obce
provedlo inves ce za cca 110 milionů. Aktuální dluh obce je 39 milionů, ještě před zhruba
čtyřmi lety byl 51 milionů.
Články sk: www.prazskydenik.cz
TV: h p://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/286234-stredocesky-kraj-se-zarucil-zadluhy-obce-a-sklidil-kri ku/

Úprava zeleně v obci - před OÚ
V OZ č. 26 vyšla informace (stejně jako byla
na webu obce a tudíž i úřední desce) ohledně
vypracovaného návrhu úpravy zeleně před OÚ
a pod návsí. Také tam byla připojena informace,
že veřejnost má možnost se k těmto návrhům
vyjadřovat.
Nenašel se však nikdo, kdo by v daném termínu návrhy připomínkoval a ty se tudíž staly
součás žádos o dotaci na úpravu veřejné
zeleně. Dotaci obec úspěšně obdržela a nyní se
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návrh úprav začíná realizovat.
Na prostranstvím před OÚ dojde k celkové
obměně stávající zeleně (zde stojící stromy byly
v týdnu od 20.10. vykáceny). Vedle Potravin
vznikne postupně zpevněná plocha s možnos
usazování vánočního stromu příp. májky,
odstraněna bude stávající autobusová zastávka
a vznikne nová. Lavičky, chodník, vymezení parkování... to vše je také součás projektu a bude
to průběžně realizováno.
Pokud tedy nyní máte nebo budete mít
připomínky k probíhajícímu kácení stromů před OÚ,
znovu upozorňujeme, že termín pro nesouhlasné
vyjádření či jiné návrhy již dávno minul.

Úsekový radar Na Číhadle

CpR DOKOLEČKA

www.dokolecka.cz

Pravidený program:
HERNA:
na základě domluvy se členy Dokolečka, bude v letošním roce dopolední herna probíhat vždy
v ÚTERÝ v čase . - . h
 dále pokračujeme s odpolední hernou s tvořením pro rodiče s dětmi, které mohou přijít i po
školce, vždy jedenkrát za měsíc v pondělí - . hodin, při pobytu v herně je možno využít i
návštěvy knihovny, která má ve stejnou dobu také otevřeno.
 odpolední herna bude otevřena v tyto dny: . . / . . / . . (tříkrálové setkání)/ . .
KROUŽKY:
 pokračuje KERAMICKÝ ve čtvrtek od
do
h pro dě , od . do . h pro dospělé v
keramické dílně, kontakt M. Pačesová
JÓGA pro dospělé ve čtvrtek od . do . h v prostorách MŠ Doubravka
nově: JÓGA pro dě ve čtvrtek 18.30 - 19.15 h pro dě od 5 let v prostorách MŠ Doubravka

Obec Doubravčice získala všechna potřebná
povolení pro instalaci úsekového radaru. První
kamerová brána bude umístěna na rovince
Doubravčice - Š hlice, druhá “U bytovek” . Do
konce tohoto roku bude postavena první brána
a bude za m sloužit jako stacionární radar.
Finanční prostředky na stavbu radaru obec
získala sponzorským darem.
V této souvislos připomínáme:

SETKÁNÍ PRO DOSPĚLÉ:
 úterky večer věnujeme řešení vztahů, komunikaci, našemu zdraví, stravě, zpívání lidových
písniček, výchově dě apod.
RODINNÉ KONSTELACE s Janou Chaloupkovou: 9.9. / 14.10. / 11.11. / 9.12. / 13.1. / 10.2.
HOJIVÉ ÚTERKY se Sara nou (Lenkou Kadlecovou): 30.9. / 25.11. / 27.1.
setkání skupiny rodičů k přípravě vzdělávání dě 1. stupně ZŠ: 17.6. / 22.7. / 22.9. / 3.11.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ: každých 14 dnů v pátek od 24.10. 2014 od 19.30-21.30 h v kulturním
sále - pro začátečníky i pokročilé, kontakt Š. Hladíková 604 502 394

I v naší obci platí dopravní předpisy.
Při průjezdu obcí hlavní silnicí je to
50 km/h (v omezeních 40 km a 30 km). V
obytných zónách, tedy na všech místních
komunikacích, je to pak jen 20 km/h.

Důležité termíny programů a akcí:

Děkujeme všem kteří předpisy dodržují a
neobtěžují své sousedy hlukem, prachem a
bezohlednou jízdou.

Vodné a stočné
Připomínáme, že v prosinci letošního roku
budou probíhat v obci odečty vodného.
Cena vodného a stočného je usměrňována
státem, proto počítáme s m, že pro příš rok
dojde v závislos na státu k její změně. Bližší
info viz OZ č. 27 a webové stránky obce.

Zničený most na Šembeře
Kauzou mostků se zabývá článek na str. 11,
tady jen všetečná otázka na doplnění: proč
nikdo již dříve nenahlásil na OÚ neschůdnost
mostu? To jsme tak nevšímaví nebo pasivní?

LISTOPAD
03.11. setkání skupinu rodičů - komunitní vzdělávání (19 h)
04.11. dopolední herna 9.30-11.30 h
07.11. Cesta za světýlkem - lampionový průvod od 17.00 h (viz plakát)
07.11. taneční pro dospělé - 2.lekce
10.11. odpolední herna 17-18.30 DĚTI DĚTEM - výtvarné tvoření v rámci kampaně Křídla a kořeny
naší rodiny Sítě MC (viz plakát)
11.11. rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20 h
18.11. dopolední herna 9.30-11.30
21.11. taneční pro dospělé - 3.lekce
25.11. dopolední herna 9.30-11.30
25.11. Hojivé úterky se Sara nou od 20 h - jak léčit sám sebe, poznávání sebe sama
28.11. vazba adventních věnců v keramické dílně od 16 h
30.11. rozsvícení vánočního stromku se zpíváním koled od 17 hodin před OÚ
PROSINEC
02.12. dopolední herna 9.30-11.30 h
05.12. Mikulášská nadílka s divadélkem
02.12. dopolední herna 9.30-11.30 h
09.12. Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20 h
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OBECNÍ KNIHOVNA
KNIHOVNA DOUBRAVČICE
Doubravčice 94 (budova OÚ, 1. patro)
E-mail: knihovna@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz

www.doubravcice.cz

Otevírací doba:
pondělí

17-19 h

Knihovnice: Hana Pohořalová

Přeji všem čtenářům krásné podzimní a zimní čtení, příjemně prožité Vánoce a
věřím, že si v novém roce najdete opět cestu k nám do knihovny.
Zájemce upozorňuji, že jsme obdrželi další knihy do naší nabídkové akce knih zdarma. Starší kuchařky, romány a průběžně nabízíme i knihy vyřazené z našeho knižního
fondu. Aktuálně máme také omezenou nabídku různých časopisů z roku 2014.
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Podle legislavity České republiky musí mít
každý občan na území naší země trvalé bydliště.
Každý občan může mít trvalé bydliště (místo trvalého pobytu) jen jedno a může si je sám
zvolit. Podmínkou je, aby bylo v objektu, který
je označen číslem popisným nebo evidenčním,
případně číslem orientačním. Objekt pak musí
být určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Nejčastěji si tak lidé zvolí místo,
kde mají rodinu, byt nebo kde pracují. Místo
trvalého pobytu nemusí být totožné s místem,
kde se člověk skutečně zdržuje, nicméně při
jeho volbě je třeba přistupovat s rozmyslem.
Je třeba si uvědomovat, že místo trvalého
bydliště je vedle data narození nebo rodného
čísla, jeden z hlavních evidenčních osobních
údajů a iden fikátorů fyzické osoby používaný
v každodenním životě. Například je podle něj
určována příslušnost občana k orgánům státní
správy a je klíčové i pro určení místní příslušnos
soudů v civilním i trestním řízení.
Co však přihlášení k trvalému pobytu v
konkrétním místě znamená např. pro obec?
Někteří lidé si neuvědomují, že jejich místo
trvalého bydliště zanesené ve státních evidencích přinese obci finanční prostředky.
V případě obce velikos Doubravčic se
tak jedná, při zohlednění počtu obyvatel, demografického složení a dalších ukazatelů, o
přibližně 9 síc korun ročně za každého trvale
přihlášeného občana. Tyto prostředky pak
obec může použít např. na opravu chodníků,
osvětlení, úklid, údržbu veřejných prostranství.
Problémem obcí v blízkos hlavního města,
či dalších velkých měst kam lidé dojíždějí za
prací, je právě stav, kdy v obcích, kde reálně žijí a
zdržují se v nich i ve volném čase, trvalé bydliště
hlášeno nemají. Jedná se o celé rodiny a z jednoduchého propočtu není těžké zjis t, o kolik fin.
prostředků pak obec přichází. Přitom to lidé
využívají obecní chodníky, cesty, hřiště, odpadkové koše a např. pouliční lampy sví i pro ně.
Řada zastupitelstev obcí přikračuje k
opatřením, která by měla na tento stav poukázat
a změnu trvalého bydliště na místo, kde lidé

www.doubravcice.cz
skutečně přebývají, se snaží zatrak vnit.
Může se jednat o různé slevy na služby a další
zvýhodnění poskytovaná trvalým rezidentům.
I Doubravčice se touto myšlenkou již
zabývají a jedním z kroků důrazněji poukazujících na otázku trvalého bydliště se
například stane zvýhodněná cena za odvoz
komunálního odpadu pro osoby v obci
přihlášené k trvalému pobytu.
Rozhodnu o tom, zda zvolit trvalé bydliště
v Doubravčicích je předmětem úvahy každého
obyvatele. Pokud však této změně nebrání
skutečně zásadní překážky, měl by si každý
uvědomit, že díky tomuto kroku může obci, kde
se rozhodl žít, i pomoci.
Nové zastupitelstvo obce se tématu trvalého
bydliště v Doubravčicích bude intenzivně věnovat.
Kristýna Žákovcová, místostarostka

Poděkování zastupitelům
Za zájem, snahu, činnost a odvedenou
práci v minulém volebním období starosta
obce děkuje členům končícího obecního
zastupitelstva a
zároveň pevné nervy, op mismus a
pořádnou dávku chu do práce pro obec
přeje členům nově nastupujícího zastupitelstva obce Doubravčice!

PŘEDVÁNOČNÍ
BLEŠÍ TRH
15. 11 . 2014
v KD DOUBRAVČICE
UKLIĎTE DOMA
PRODEJTE NEVYUŽITÉ
URČETE CENU
SYMBOLICKOU
návoz věcí od pátku 14. 11.
a dle dohody
kontakt R. Tlášek:

776 111 011
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Oprava propustku u bytovek - výluka
autobusu - rok 2015
V říjnu měla proběhnout uzavírka silnice na
silnici II/113 směrem na Český Brod. Uskutečnila
se až na druhý pokus a termín byl stanoven na
13. 10 - 19. 12. 2014. Důvodem tohoto opatření a
následné objízdné trasy přes Přišimasy a Tismice
(vozidel i autobusů) měla být potřebná oprava
propustku o poblíž doubravčických bytovek.
Uzavírka však byla po necelých dvou týdnech
zrušena a silnice znovu zprůjezdněna (24. 10. 2014).
Na jednání KSÚS Stř. kraje v Říčanech
(Krajská správa a údržba silnic), bylo rozhodnuto, že stavba bude přerušena. Po realizaci
projektovaných zemních pilot bylo shledáno,
že stávající geologické podmínky nejsou shodné
s předpokladem realizace stavby.
Po tomto zjištění byl nucen realizátor opravy
propustku (firma Porr s.r.o.) opět nové skutečnos
předložit k připomínkování projektantem. Navíc a
vzhledem k předpokládaným změnám ve výstavbě
reálně hrozil časový posun do klima cky nevhodných podmínek pro stavbu. Proto byl schválen termín opravy až pro rok 2015 (za m bez termínu).
Uzavřená část vozovky byla následně uvedena do
původní stavu, tj. byly opraveny poškozené stavební čás , opět doplněna svodidla atd.

Vyhlášené tuly
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
přijímá žádos na nově vyhlášené tuly do
prvního týdne měsíce ledna 2015.
Obec připravuje podklady pro žádost
na realizaci (obnovu) chodníků. Plánujeme
uskutečnit, v případě získání tohoto dotačního
tulu a při nutnos dodržení jeho podmínek je zaměřen na bezpečnost, chodníky od hřiště
až k bytovkám. Součás dotace je i výměna
dešťové kanalizace a vznik nových vpus .
Ministerstvo
školství,
mládeže
a
tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) již
dotace vyhlásilo a uzavřelo, do konce října bude
probíhat vyhodnocování podaných žádos .
Mezi přijatými je i žádost obce na dokončení
mateřské školky. Tato dotace, v případě jejího
přidělení, by se týkala nejen budovy, ale také kompletní a konečné realizace podoby školní zahrady.

8
OZ 28.indd Sec1:8

www.doubravcice.cz
OBECNÍ ÚŘAD DOUBRAVČICE
Doubravčice 94
282 01 Český Brod
tel. kancelář OÚ: 321 - 677 901
tel. starosta: 776 324 423 (PO -PÁ)
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz
úřední hodiny:

PO 9 - 10.30 h
PÁ
17 - 19 h
Zastupitelé 2014 - 2018:
Jaroslav Prkno, starosta
Kristýna Žákovcová, místostarostka
- legislativa
František Chmelenský - lesní
hospodářství
Martin Hladík - nájemní smlouvy a
veřejná prostranství
Martin Rubeš - technické služby
Tomáš Němec - pořádek v obci,
kanalizace, vodovod
Miroslav Hájek - technické služby
Zastupitelé samozřejmě navzájem spolupracují a jejich činnosti se často prolínají.

Ukradená pivní lavice
Kdo nutně potřeboval či komu se zrovna hodila pivní lavice z terasy před hospodou u KD se
bohužel doposud nepodařilo objasnit. Zmizela
v noci ze středy na čtvrtek 13./14.8.2014.
Přestože její majitel (J. Prkno) vypsal za
info vedoucí k jejímu navrácení odměnu (štěně
piva!) musel nakonec přistoupit k jejímu nahrazení lavicí novou, nebot´návštěvníci hospody by
nedostatkem místa utrpěli značnou újmu.
A na závěr jen informace, která je i na webu:
Případným dalším zájemcům o přesun cizího
majetku sdělujeme, že i na terasu před KD již
míří očko kamery.
Bohužel není možné nijak monitorovat celou obec, proto nabádáme všechny poc vé
místní obyvatele, aby dbali zvýšené pozornos
a své věci si vždy zabezpečili pro podobným
nenechavcům!

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
Také se stalo v Doubravčicích...
Vzpomínám si na takovou zajímavou, spíše
však humornou příhodu. Celé se to seběhlo
někdy v roce 1944.
V Doubravčicích byl v té době jen jeden
hos nec, který je ve vsi dodnes. Tam se
odehrával veškerý kulturní život. Konaly se zde
taneční zábavy, hrálo se ochotnické divadlo, byla
tu každý týden otevřená Kampelička, probíhaly
zde schůze hasičského sboru atd.
V tomto jediném hos nci v obci se však
nevařilo! Pan hos nský Chalupa měl ve své
nabídce jen utopence či olomoucké syrečky.
Z toho vyplývá, že vlastně nebyla možnost se
normálně v této vesnici stravovat.
Ale byly zde tři obchody! Jeden měla paní
Navrá lová na návsi nad školou, napro hos nci paní Slánská a Na močidle měl obchod pan
Lacina, který později převzala paní Hamáčková,
jeho dcera.
A tak když nastoupil do zdejší školy nový
učitel pan Jan Pádecký, nastal problém, jak
se bude pan učitel stravovat. Tehdy se rodiče
žáků zdejší školy domluvili, že pan učitel bude
obcházet vždy po týdnu rodiny a tak se o něho
všichni vlastně postarají. Budiž. Stalo se. Pan
učitel byl spokojený a rodinám to rozpočet
příliš neza žilo.
No a ten pan učitel Pádecký pocházel z jednovaječných dvojčat
a se svým bratrem si byli
kupodivu
i
v dospělos
podobní, jak se
říká - jako vejce
vejci, a tudíž k
nerozeznání. To
se
samozřejmě
nevědělo.
Tak se stalo, že
bratr přijel navš vit
bratra-učitele, aby
se přesvědčil v jaké
to škole pracuje a jaké
jsou ty Doubravčice

vesnice. Ovšem problém byl jak ho pohos t a
nasy t.
Pan učitel v tom týdnu chodil na obědy k
rodičům Oty a Jirky Pačesových. Svého brášku
přesně poučil jak se bude chovat když vstoupí
do kuchyně, kam si sedne, jaké řeči povede
apod. Půjčil mu svůj šedivý plášť a překvapení
mohlo začít. Vše proběhlo podle plánu, bratr
se najedl a v tom tam přišel ten pravý učitel,
Jan Pádecký. Dovedete si jistě představit to
překvapení! Najednou byli v kuchyni dva naprosto stejní lidé! Samozřejmě se najedl i učitel a
byla z toho velká legrace. Dlouho se na to
vzpomínalo. A loni jsme o tom s Otou Pačesem
zase se smíchem mluvili!
Dnes by se to asi nestalo, protože o stravování v obci je postaráno. Možná ale ten malý
obchod v Doubravčicích bude při současném
rozvoji obce po čase nedostačujícím.
Zdraví vás a krásný a pohodový
podzim a zimu přeje
Jarda Stárek
(dříve Doubravčice č.p. 36)

Psáno
na Šumavě, dne 5.října 2014
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TECHNICKÉ SLUŽBY DOUBRAVČICE S.R.O.
Odpadové hospodářství v obci
od roku 2015

Od září 2014 probíhá dostavba MŠ
- přístavbou další třídy. Před m byla
směrem do zahrady realizována
dřevěná pergola s posezením.
MŠ DOUBRAVKA
Doubravčice 232
282 01 Český Brod
tel.: 314 001 200
h p://ms.doubravcice.cz
inzerce

Obec Doubravčice nabízí
pozemek č. 342/1

***

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY

***

MASÁŽE
INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
POMOC PŘI BOLESTECH
ZAD A KLOUBŮ
NOVINKA! KOSMETICKÉ SLUŽBY
Ing. Lydie Bílková
Doubravčice 154
tel.: 604 835 939
www.hubnu acviceni.cz
16
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PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU
U LÁZNÉHO POTOKA

cena 500,- K č/m 2
Výhodné odkoupení
jen části pozemku v okolí
příslušné nemovitosti (chaty)!
Splátkový prodej možný.
www.doubravcice.cz
ou@doubravcice.cz
321 677 901

Vážení občané,
rád bych se v souvislos s blížícím se koncem
roku krátce zmínil o připravovaných změnách
a op malizaci odpadového hospodářství v naší
obci.
Cílem této op malizace je snaha snížit výdaje
obce za svoz odpadu při zachování dostatečných
možnos pro občany řešit nakládání s odpady a
současně přispět k ochraně životního prostředí.
Jako ekonomicky velmi neefek vní se ukazuje především počet samotných svozů, kdy cca
polovina obyvatel využívá frekvenci svozu 1x za
týden a polovina obyvatel 1x za 14 dní.
Prvotně tedy volíme sloučení tj. snížení
počtu samotných svozů. A napro tomu
navýšení počtu kontejnerů na separovaný odpad a s m spojené ještě daleko pečlivějšího
třídění odpadu ze strany občanů.
Chápeme, že určitou nepříjemnou novinkou
bude možnost svozu směsného odpadu už jen
v periodicitě 1x za 14 dní (tedy již nikoli i týdně,
jak tomu bylo dosud).
Věříme však, že důvody k tomuto kroku budou pro občany srozumitelné. Jedná se o značné
úspory nákladů obce, zvýšení důrazu na třídění
odpadu a hlavně ochranu životního prostředí.
Již teď skoro polovina obce s frekvencí svozu
1x za 14 dní vystačí. Věříme, že i občané, kteří
využívají dosud svoz 1x týdně, přechod na delší
frekvenci zvládnou. Cestou může být důkladnější
třídění odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové
kartony, bioodpad). Pokud občan vystačí (např.
z důvodu pečlivějšího třídění odpadu) s původní
popelnicí nově 14 dní, ušetří ročně 650,- Kč. A
pro ty, kteří s běžnou popelnicí o objemu 110 l
za 14 dní i přes plnohodnotné třídění odpadu
nevystačí, je možným řešením dokoupení druhé
popelnice příp. jedné velké 240 l. Cenově vyjde
takové řešení stejně jako dosud (kromě prvotní
inves ce do samotné nádoby).
V souladu s vládní koncepcí Min. životního
prostředí a koncepcí EU o zintenzivnění a
zkvalitnění procesu třídění odpadu celkově po-

http://ts.doubravcice.cz

sílíme počet kontejnerů na separovaný odpad
(papír, plasty a sklo) a to i nově na stáních vedle
stávajících kontejnerů na směsný odpad v chatových oblastech. Nádoby na separovaný odpad zde však budou na rozdíl od kontejnerů na
směsný odpad celoročně.
V krátké době bude ze strany obce
Doubravčice provedeno výběrové řízení na novou firmu na svoz odpadu od počátku roku 2015,
kterého se zúčastní i Technické služby obce,
s ambicí dostat pod plnou kontrolu množství
sváženého odpadu (směsného i separovaného)
a náklady s ním spojené.
Je třeba si uvědomit, že za odvoz směsného
odpadu a jeho skládkování na skládce v Radimi
my všichni pla me. Vzato selským rozumem –
čím méně odpadu budeme do Radimi odvážet,
m méně zapla me. Za odpad separovaný se
nám naopak peníze vracejí!
Rádi bychom pro občany zachovali princip
ročního poplatku – paušálu a to za daný objekt. Poplatek chceme sjedno t a zjednodušit.
O jeho přesné výši na rok 2015 vás budeme včas
informovat na obecní vývěsce i na webových
stránkách obce a Technických služeb.
Vzhledem k uvedeným změnám je
připravována i nová obecní vyhláška na svoz odpadu.
Pro informaci a zajímavost bych ještě rád
uvedl, že dne 24. 9. 2014 proběhl ze strany
obce Doubravčice kontrolní svoz směsného odpadu u firmy A.S.A.
Svoz samotný po obci trval čistého času
2 hodiny a 50 minut a celkově bylo za obec, včetně
kontejnerů v chatových oblastech, na skládce v
Radimi vyloženo 4,24 tuny (!) odpadu.
Další kontrolní svoz proběhne v měsíci
prosinci, kdy budeme vidět, jaký rozdíl v
hmotnos bude činit faktor absence sezónně
umísťovaných chatových kontejnerů a naopak
přírůstek popela z topných zařízení v obci.
V rámci kontejnerových stání budou od
1. 1. 2015 zajištěny též kontejnery na bioodpad. Obecní kompost již není nadále užitečné
a ekonomické ze strany obce podporovat a
provozovat.
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TECHNICKÉ SLUŽBY DOUBRAVČICE S.R.O.
Pevně věřím, že nám praxe v následujícím
období ukáže, že naše plány a nové kroky
budou pro obec a všechny naše občany
přínosem a ty občany, kterých se dotkne
snížení frekvence svozu odpadu, žádám o
počáteční shovívavost a vstřícný přístup k zavedení nového systému.
A ušetřené prostředky obce, které lze použít
rozumnějším způsobem i čistší příroda budou
dostatečnou odměnou za tuto snahu.
Pro jakékoliv dotazy a připomínky jsem vám
k dispozici na e-mailu ts@doubravcice.cz nebo
na tel.: 776 883 903.

http://ts.doubravcice.cz

Technické služby Doubravčice s.r.o.
Doubravčice 94, 282 01 Český Brod
Jednatel: Martin Rubeš

A na závěr ještě informace, že v září proběhlo
výběrové řízení na dodavatele již avizovaného
mul funkčního traktůrku značky John Deere
- JD 3720 z dotace SFŽP. Již byl vybrán dodavatel, se kterým v nejbližší době podepíšeme
kupní smlouvu.
Krásný podzim všem!
Mar n Rubeš

Mob.: 776 883 903
Tel.: 321 677 901
E-mail: ts@doubravcice.cz
Web: ts.doubravcice.cz
IČ: 02870991
DIČ: CZ02870991
Č. účtu: 3495574359/0800
Úřední hodiny v kanceláři OÚ:
PO 17:30 - 19:00 h
ST 7:30 - 9:00 h

PRODEJ
vánočních

STROMKŮ
jevanských

KAPRŮ
MASOJEDY 48
vánoční stromky (jedle, smrky) - od 1. 12. 2014 od 15-19 h
kapři - 20.-22. 12. 2014 od 10-19 h
v.masojedy@seznam.cz
10
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Milí občané Doubravčic,
pojďme se společně ohlédnout za uplynulým
měsícem v Mateřské škole Doubravce, který byl
ve znamení velkých změn.
Poté, co byla obci Doubravčice schválena
dotace na dostavbu další třídy se v září začalo
stavět. Pokud někdy jdete na procházku kolem
školky, určitě jste si všimli, jak třída „roste“.
Budeme držet palce, aby bez problémů dospěla
až ke svému otevření. Po dostavbě, dovybavení
a vyřízení všech formalit termín otevření třídy i
zápis zveřejníme.
Další schválenou dotací je výstavba komunikace kolem školky, která se také momentálně
realizuje. Omluvte tedy případné problémy s
dojezdem do MŠ během výstavby. Pomyslnou
třešničkou na dortu bude cesta bez výmolů a
prachu. Moc se na to těšíme.
Nám stavba do fungování ve třídě nijak
významně nezasahuje, naopak mnohé kluky
zajímají pracovní stroje, které se teď kolem
školky motají. Někteří dokonce chtěli pomáhat
na stavbě, a to zejména poté, co jim páni dělníci
řekli, že „je to takové jejich lego“.
Uvnitř školky se také mnohé změnilo. Z lesa
se k nám nastěhoval nový skřítek, Hubert. Když
přišel, neměl jméno, tak mu ho dě musely
vymyslet. Dále musely
skřítka naučit, jaká
máme ve školce pravidla a jak se k sobě chovají
kamarádi. Teď už Hubert všechno zná a stal
se z něj dobrý kamarád
nejen pro dě , ale i pro
Doubravku, se kterou
ve školce bydlí. Jen o
víkendu se spolu nevidí,
protože to je čas, kdy
Doubravka navštěvuje
své dětské kamarády
doma a prožívá s nimi
spoustu legrace a
dobrodružství.
Dě si v září mohly
vyzkoušet, jaké to je sedět

http://ms.doubravcice.cz
v kabině kombajnu. Tento zážitek nám umožnili
zemědělci v Tismicích. Kromě kombajnu jsme si
prohlédli traktory se všemožným příslušenstvím a
dě se s rados pohrabaly v haldách obilí a hrachu.
Velké díky patří paní Lence Olmrové, která
nás pozvala na svou zahradu a vyprávěla dětem
o včelařství včetně zkoušení včelařského klobouku, rukavic, ukázky včelařských pomůcek
a návštěvy úlu. Při odchodu dě objevily ještě
kapry v rybníčku, takže hrozilo, že místo oběda
ve školce budeme společně s kapříky žvýkat
rybí granulky. Naštěs vše dobře dopadlo, oběd
jsme s hli, jen si do dneška nejsem jistá, zda
dě víc zaujaly včely nebo kapři.
Zcela neplánovaně se nám naskytla možnost
vidět psa fotbalistu, který dě bavil na zahradě
začátkem října. Nebyl to žádný zatoulaný zoufalec, ale cvičený pes, díky kterému se dě
dozvěděly, jak se mají i nemají k cizím pejskům
chovat. Jako bonus na závěr předváděl pes Sorbon jak mu to jde s míčem.
Za m poslední akcí bylo fotografování. Dě
pózovaly, seč jim síly a mimika stačily, tak se
budeme těšit na krásné dárky pod stromečkem.
Přeji všem barevný a klidný podzim
Jana Halaxová

Prohlídka kombajnu v Tismicích
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K ZAMYŠLENÍ (?)
Kauza mostky...

TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ
zahajujeme
10. 10. 2014

VI. NOVORO,NÍ

PLES

KD DOUBRAV,ICE - 31. 1. 2015
HRAJE SKUPINA KOMPROMIS - ZA,ÁTEK VE

20 H - SPOLE,ENSKÝ OD4V

VSTUPNÉ 80 K, - REZERVACE V POTRAVINÁCH A NA TEL. 739 198 491
SRDE,N4 ZVOU OBEC DOUBRAV,ICE

pokračujeme
1x za 14 dní

KD
DOUBRAVČICE
19.30-21.30 h
pro začátečníky
i pokročilé
info:
604 502 394

Tak za m nevím proč, ale máme tu opět
jeden neschůdný či jen těžko a navíc ne
pro každého zdolatelný přechod přes říčku
Šemberu. Jinými slovy - zničený most. Tentokrát na soutoku Lázného potoka a Šembery.
Jedno je jisté, ten most se do stavu, v jakém
je, nedostal sám od sebe.
Jako první byla prověřována varianta pádu
stromu a tudíž možné přeražení mostu. Kácelo
se tam však naposledy na počátku července, kdy
po červnové bouřce popadalo do koryta řeky kolik okolních stromů. Při té příležitos byl most
prohlédnut a dobrovolníky vyměněno několik kusů
příčných kula n a vyspraveno zábradlí. Jakékoliv
lesní práce v této lokalitě nebyly potvrzeny ani
zástupcem Městských lesů města Český Brod.
Jako druhá varianta se logicky nabízí úmyslné poškození způsobené lidskou rukou. Nebo
možná pneuma kou?
Snad se tato záležitost podaří objasnit.

Zůstává nám ovšem jedna aktuální otázka.
Parafráze na Nerudovu Kam s ním?
Co s ním? Co tedy se zničeným mostem?
Pokud si vzpomínáte - tedy především , kteří se
akcí zúčastnili - velká obnova mostků proběhla
v roce 2008 (havarijní stav), pak následovala
menší v roce 2011 (povodeň) a další v roce
2013. Tehdy byl značně poničen (vodou, ale
především motorkáři a čtyřkolkami) také větší
mostek na červené tur. stezce směr Kozojedy.
Přiznávám, že dobrovolníků ochotných pomoci je vždy velmi málo, těžko se shánějí a nedivím se, že ubývají. Zvlášt´ když jejich práce
nevydrží nijak dlouho buď díky přírodě, nebo
je jinými lidmi poškozována. Netolerancí a
porušováním zákonů.
Má-li někdo nějaký návrh, je ochotný pomoci nebo dokonce celou akci na rekonstrukci
mostu zorganizovat - hurá! Dejte vědět!
Je potřeba najít si čas, domluvit povolení,
pokácet stromy, zajis t a upevnit nosné klády,
znovu udělat zábradlí, vyměnit část
příčných kula n... Jinými slovy - postavit nový most.
Znáte-li tedy odpovědi na základní otázky Co? Kdo? Kdy? Jak? Proč?
ozvěte se.
Alena Kvasničková
kronikářka obce Doubravčice
Foto: stav mostu k 12.10.2014

Pro info aneb neznalost zákona neomlouvá:

Jízdou na motorce a čtyřkolce v
lese se porušuje Zákon č. 289/1995
Sb. o lesích: v § 53 zakazuje vjezd
a stání motorových vozidel v lesních
porostech i na účelových lesních komunikacích (pozn.např. i svážnice),
dále ve stejném § zakazuje rušit v lese
klid a cho nadměrným hlukem.
Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivos v § 9 zakazuje plašit zvěř, rušit
ji při hnízdění a kladení mláďat, a to
i hlukem a pojezdem motorovými
vozidly.
Zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon
upravuje v § 257 poškozování cizí věci
a v § 258 zneužívání vlastnictví (pozn.
výjimku může povolit majitel lesa).
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osvíceníí jako první podle legendy slavil král Šalamoun, když svě

l svůj chrám v
Jeruzalémě. Každý rok v ten stejný den pak pořádal hos nu pro své přátele. Jak již
tato legenda naznačuje, posvícení byla výroční slavnos , která se slavila v neděli před
nebo po svátku světce, jemuž byl zasvěcen místní kostel.

P

Posvícení bývalo jedním z nejoblíbenějších svátků prostého venkovského lidu, kterým
zároveň oslavoval ukončení polních prací. Posvícení v Čechách a hody na Moravě se slavívaly
na podzim, tedy v období kdy již byl nový mák do buchet, zásoba čerstvé mouky a vajec, zralé
švestky na povidla a vykrmené husy na pekáč, zkrátka ideální doba.
Za starých časů se posvícení slavilo téměř v každé farnos v jinou dobu. Lidé chodili na
posvícení konaná v okolních obcích na návštěvu příbuzných, přátel, aby něco utržili prodejem
různého zboží, a také proto, že se jim naskýtala možnost dobrého jídla a zároveň odpočinku od
práce. A m, jak se lidé bavili, pracovní morálka trpěla. Císař Josef II. chtěl nějakým způsobem
sjedno t oslavy v celé zemi a
proto roku 1787 vydal nařízení,
kterým lidu nařídil slavit posvícení v jeden čas. Termín stanovil na neděli po svátku svatého
Havla. Poslušní poddaní přijali
toto nařízení velice nadšeně. Od
té doby slavili tře neděli v říjnu
tzv. „císařské hody nebo také
havelské posvícení“ a mimo
nich dál i svoje místní posvícení
tzv. „naše posvícení“.

Letošní posvícení předčilo očekávání. Nejenže se
sešlo devět účastníků v soutěži O nejlepší posvícenský
koláč, ale navíc ještě většina z nich nešetřila, napekla více
a přebytky věnovala k ochutnání všem na sále.
Moc děkujeme, bylo to skvělé.
Dámy zajisté prominou volbu uveřejněného snímku, ale právě na něm je nejlépe vidět,
že soutěžní porota skutečně zodpovědně hodnotila (pro ně anonymní koláčky!) a zároveň jí
chutnalo! Volba vítěze byla proto o to těžší... V porotě zasedli: R. Poláčková, D. Hromádková, H.Mojžíšová, D. Kabeláč, J. Bízková a P. Zámostný.

Zdroj: Kniha Lidové obyčeje a nápady
pro šikovné ruce - Podzim
Foto: Posvícenský koláč paní Kučerové

3
Vítězem a překvapeným majitelem živé posvícenské husy domácí se nakonec stal pan
Zbyněk Kučera, který cenu převzal za svou maminku, která další koláče pekla ještě v
době zahájení taneční zábavy (1). Druhé místo bylo také v zastoupení,
cenu - také za svou maminku, paní Svobodovou - převzala Monika
Prknová (2). Ta získala poukaz na živého bažanta. Třetím místem pak
porota ohodnotila koláčky paní Breburdové, hostinské v
Hospodě. I tady však Martina Pačesová předala cenu (opět
poukaz na bažanta od J. Konečného z doubravčické Farmy
Eliška a podzimní chryzantémy) zástupci (3).
I když se sál KD zcela nezaplnil, dorazilo téměř 70
platících návštěvníků, snědlo se 200 ks chlebíčků, nepočítaně
koláčů a ke všeobecné pohodě hrála osvědčená dvojice pánů z
Českého Brodu - Bíza band :o)
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