Pozvánka na 7.12.2010

Zveme Vás tímto na meditaci s Miroslavem Skalou, předsedou OS Aikido Kenkyukai Říčany.
Meditace se koná 7.12.2010 od 20 h v prostorách CPR Dokolečka, Doubravčice 94.
Připravte se na uvolnění, protažení a následnou meditaci podle Paramhans Swamí Maheshvaránandy a jeho systému Jóga v denním životě. Dozvíte se také něco z jógové filosofie.

Pozvánka na 4.1.2011

Zveme Vás tímto na meditační setkání na vlnách Světla a Lásky.
Meditace se koná 4.1. 2011 od 20 h v prostorách CPR Dokolečka, Doubravčice 94.
Meditace lásky na srdeční čakru jsou nejvíce léčivé a pomáhají citlivě srovnávat všechny naše
čakry, otvírat vědomí a prohloubit propojení se sebou. Zkusíme otevřít i napojení na své
duchovní průvodce a svoji pravou podstatu, duši a vše propojíme do harmonické rovnováhy,
vnitřního klidu, míru a láskyplného přijetí.
Vede Mojmír Mišun, více najdete na webu www.fengsuej.info
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Vstupné na akce dobrovolné. Na všechny zájemce se těší za CPR Dokolečka Iva Švejdová
Více info na tel. 720 122 550, e-mail: ivana.svejdova@ seznam.cz

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.
Inzerce kontakt: alena.kvasnickova@gmail.com; OÚ Doubravčice čp. 94 (kancelář)
Ceník čb inzerce: cena uvedena vč. DPH
celostránková A5 - 600,-Kč 1/2 stránky A5 - 300,-Kč 1/4 stránky A5 - 150,-Kč
•

Starší pohlednice obce Doubravčice a okolí; jiné starší pohlednice všech žánrů, staré
mapy, odborné knihy atd. Převezmu - koupím - vyměním. Za nabídky předem děkuji.
!!! PLATÍ STÁLE !!!
Kontakt: tel. 603 189732, e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com
Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, inzerátu
či gratulace v příštím čísle OZ, zašlete své materiály na
email: alena.kvasnickova@gmail.com
popř. je odevzdejde na OÚ nebo do krámku U Radnice.
Dotazy, návrhy a připomínky
lze zaslat/odevzdat tamtéž.
(Uzávěrka OZ číslo 17 bude 15.02.2011)

OBECNÍ ZPRAVODAJ
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 350 výtisků, distribuce zdarma
Tisk: Tiskárna J. Průša Klučov

příští číslo vyjde v březnu 2011 (pro období březen - červen)
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BLESKOVÉ ZPRáVY

AKTUALITY - CPR DOKOLEČKA DOUBRAVČICE

Volby - DOUBRAVČICE 2010
Volby do zastupitelstva obce Doubravčice byly ve dnech 15.-16. října 2010.
Počet volených členů zastupitelstva byl 7. Voličů v seznamu bylo 348, vydaných
obálek 128, odevzdaných 127. Volební účast byla 36,78%. Platných hlasů 519.
Zvolení členové zastupitelstva - Volební strana 1. - Občané Doubravčic
pořadí

jméno

věk

pořadí na HL

počet hlasů

1

Jaroslav Prkno

36

5

85

2

Miroslav Hájek

71

1

66

3

Tomáš Němec

42

2

74

4

Petr Jeník

38

3

63

5

Tomáš Baborský

39

4

81

6

Martin Rubeš

43

6

72

7

Martina Pačesová

35

7

78

Dne 1.11.2010 proběhla ustavují schůze zastupitelstva. Zastupitelstvo zvolilo:

p. Jaroslava Prkna ml. do funkce starosty
p. Tomáše Němce do funkce místostarosty
Prodej obecních pozemků pro výstavbu RD
Obec Doubravčice v souladu se zákonem č. 128/2000 sb. zveřejnila záměr prodeje
obecních pozemků v lokalitě Na Číhadlech (u chatové osady). Bližší informace osobně
nebo telefonicky v úředních hodinách nebo na emailu obce.
Svoz bioodpadu v roce 2011 - firma A.S.A. Říčany
Pro bioodpad ze zahrad a z domácností je možné využít služeb firmy A.S.A., která
nabízí zajištění svozu od dubna do konce listopadu (pravidelný vývoz 1x14 dní). Cena
za svozové období je 996,-Kč/740,-Kč dle nádoby. V ceně svozu je pronájem speciální
nádoby 240 l/120 l (lze i zakoupit), svoz a využití na kompostárně. V případě zájmu o
tuto službu kontaktujte do 31.1. 2011 Obecní úřad, kde získáte další informace.
Vše o bioodpadu naleznete na www.asa-group.com/cs/Ceska-republika/Sluzby/Svozbioodpadu.asa.
Polní cesta U hruštičky (Čihadla - Masojedy)
Podél obnovené, chodci i cyklisty využívané, polní cesty byly v loňském roce obcí
vysázeny stromky (třešně a jeřabiny). Většina z nich se dobře ujala a roste, šest jich
však bylo zničeno (zvěř, počasí...). Obec nabízí zájemcům na uvolněná místa výsadbu
vlastního stromu. Zasazeny byly již dvě hrušně a zamluveno je místo na oskeruši.
Zbývající 3 místa jsou volná - máte-li zájem, informujte OÚ !
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ODPOLEDNÍ KURZY HRANÍ NA FLÉTNIČKU
Nabízíme nově kurzy odpolední hry na zobcovou flétnu:
STŘEDA ODPOLEDNE, od 15.30 hodin
Prosíme zájemce, aby se hlásili co nejdříve
– jakmile budou alespon tři, bude kurz zahájen
(nejpozději začátkem nového roku).
Kurz povede Karolína Baborská.
ZRUŠENÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
Bohužel kvůli malé návštevnosti jsme nuceni cvičení zrušit – máte nějaké podněty
na zlepšení?
AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011:
listopad
15.11. KORÁLKOVÁNÍ
19.11. CESTA ZA SVETÝLKEM – lampionový průvod
27.11. ADVENTNÍ VĚNCE - prostory keramické dílny
29.11. Beseda o dentální hygieně v rámci projektu ZDRAVÝ ÚSMĚV (herna)
29.11. VÝROBA SVÍČEK - prostory keramické dílny (přihlášky do 20.11.)
prosinec
4.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA*
7.12. BESEDA S ……
9.12. VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ NA PODPORU ČESKÉHO JEŽÍŠKA - před OÚ)
15.12. MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ (přihlášky do 26.11.)
16.12. VEŘEJNÉ PŘEDSTAVENÍ DĚTSKÉ JÓGY (kurz vedený Ivou Švejdovou)
16.12. BESEDA S MARIÍ PAČESOVOU – téma Andělé
20.12. VÁNOČNÍ NADĚLOVÁNÍ CPR DOKOLECKA
aneb sejdeme se pod stromečkem:
OTEVŘENO DOPOLEDNE 9.30-11.30h I ODPOLEDNE 15.00-17.00h
(místo středeční herny) - koledy, cukroví, dárečky pro Dokolečka – vybalování
*Mikulášská nadílka - vstupenky je možné zakoupit:
v CPR Dokolečka při všech programech
v MŠ Ledňáček
v krámku U Radnice
v období 10.11. - 28.11. 2010
Vstupné 50,- Kč místní děti, 80,- Kč ostatní (přespolní) děti
Peníze budou použity výhradně na dárky pro děti.
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keramický kroužek dti

sourozenci samozejm mžou být spolu dohromady, po dohod s lektorkou. Dosplí pouze když chtjí samostatn tvoit, ne jako doprovod dítti, díky za pochopení
Keramika

jednotlivý vstup 50,30,-

MINIŠKOLIKA *

vždy 2.tvrtek v msíci (PROSÍME O TEL. POTVRZENÍ ÚASTI 605878825)

jóga pro dti
jóga pro dosplé
20,20,800,-/pololetí
1500,-/rok
50,píspvky na vstup:
herna s programem
herna odpolední
tanení pípravka

MINIŠKOLIKA *

PÁTEK

KERAMIKA PRO DOSPLÉ 18.00 - 21.00 50,-/hodina

JÓGA PRO DTI 18.15 – 19.15 od 6let
JÓGA PRO DOSPLÉ 19.30 - 21.00
MINIŠKOLIKA *

TVRTEK

17.10 – 18.10 POKROILÍ – DTI OD 8 LET A DOSPLÍ

KERAMIKA

16 -17 hod ZAÁTENÍCI, NOVÁCI, NEPRAVIDELNÍ NÁVŠTVNÍCI -DTI 4-8 LET

HERNA 15.30 – 17.30
možnost hraní deskových her,volná hernika
oteveno od 27.10.2010 -30.3.2011
MINIŠKOLIKA *

MINIŠKOLIKA *

ÚTERÝ

STEDA

BESEDA S …...1.úterý v msíci od 20 hodin

TANENÍ PÍPRAVKA I. 16.00 - 17.00
TANENÍ PÍPRAVKA II. 17.00 - 18.00

MINIŠKOLIKA *

KNIHOVNA 16-18

HERNA 9.30 – 11.30
Pro nejmenší. Program dle návštvnosti

PONDLÍ

DOPOLEDNE
DEN

platný od listopadu 2010

PRAVIDELNÝ PROGRAM CPR DOKOLEKA

ODPOLEDNE

o.s. DOKOLEČKA - centrum pro rodinu
www.dokolečka.cz
e-mail:dokolecka@doubravcice.cz
tel.: 724 689 786

Rekonstrukce nádraží v Českém Brodě
Budova českobrodského nádraží z 20. let minulého století, navržená ve slohu geometrické moderny s prvky kubismu, se dočkala ukončení rozsáhlých oprav. Investice
do celkové rekonstrukce (včetně interiérů) dosáhla téměř 20 miliónů korun. Stěny
podchodu zdobí velkoplošné kresby českobrodských památek od žáků a učitelů
2. základní školy.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 1. 10. 2010
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem I. podlaží domu
čp. 94 OS Dokolečka do 31.12.2012, souhlas s podnájmem, jinak původní podmínky.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č.
123 s Mgr. Hromádkovou za účelem provozování obecního kompostu za prominutí
poplatku za komunální odpad a 2x ročně posekání pozemku p.č. 123 po dobu trvání
smlouvy.
Obec má historicky právo věcného břemene chůze a jízdy po pozemcích p.č. 193/1
až 193/4. Tyto pozemky jsou v současné době oploceny vlastníky pozemků a věcné
břemeno není dlouhodobě využíváno. Zastupitelstvo souhlasí se vzdáním se práva
věcného břemene chůze a jízdy pro pozemky p.č. 193/1 až 193/4.
Pro svůj developerský projekt stavebních pozemků Na Číhadle obec potřebuje získat
75 m2 pozemku p.č. 337 PK pro účely rozšíření plánované komunikace. To je nutné
pro získání územního rozhodnutí na výstavbu. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením
smlouvy o budoucí darovací smlouvě, kdy vlastník pozemku p.č. 337 PK daruje obci
část pozemku. Jako odměna bude vlastníkovi pozemku zařazena jeho zbývající část
do zastavitelného území.
Dle výsledků výběrového řízení vyhrála veřejnou zakázku na výstavbu kanalizace v
obci společnost Zepris s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku.
Základní parametry smlouvy: předmět díla: vybudování tlakové kanalizace v obci,
hlavní řady v délce 8674m, 195 ks domovních přípojek, ČOV pro 800 EO, zahájení
stavby 5.10.2010, ukončení 31.12.2011. Cena díla 49.080.735 Kč bez DPH. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Zepris s.r.o. s parametry dle
předložené nabídky.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene uložením kabelu pro ČEZ na p.č. 191/14, 191/2, 191/1, PK 191/1, PK 191/2.
Odměna za zřízení věcného břemene 15500 Kč.
Martin Rubeš vznesl problém odvodnění pole Na Zámkách. Při deštích nadbytek vody
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vytéká z pole a zaplavuje nemovitosti pod ním.
T. Němec vysvětlil, že k se v dané lokalitě plánuje výstavba a v souvislosti s ní bude
řešen problém odvodnění. Byla rovněž zmíněna voda, vytékající z pole na hlavní komunikaci II/113 Na Číhadlech. Zde bylo navrženo odvodnění vlastníkem, resp. správcem komunikace SÚS Kutná Hora.
Obec Štíhlice obdržela dotaci na výstavbu vodovodu vč. přivaděče z Kostelce n. Č.
L., který je nutný i pro připojení vodovodu Doubravčice. V souvislosti s tím došlo ke
změně projektu (zkrácení trasy), což povede k úspoře v řádu mil. Kč. Obec Štíhlice
žádá o úhradu podílu na nákladech v souvislosti se změnou projektu ve výši 126.000
vč. DPH.
Zastupitelstvo souhlasí s úhradou části nákladů v souvislosti se změnou projektu
obci Štíhlice ve výši 126.000 vč. DPH a pověřuje T. Němce projednáním splátkového
kalendáře a vypracováním návrhu smlouvy.
Ze zasedání zastupitelstva dne 15.11.2010
Obec zveřejnila záměr prodeje pozemku p.č. 335/92, 809 m2 – lokalita výstavby na
obecních pozemcích Na Číhadle. Jediný zájemce p. M. Peter nabídl cenu 1690 Kč/m2.
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p. M. Peterovi za 1690 Kč/m2.
Připomínky ke změně č. 3 územního plánu obce:
1) Žádost majitelů pozemků (Hromádková, Pačes, Hájek, Kroupa, Trnková) o zrušení
podmínky zpracování územní studie a o vložení již předložené územní studie do
územně plánovací dokumentace pro lokalitu Třešňovka (za OÚ). P. Pačes a Mgr.
Hromádková uvedli, že není jasné, kdy budou chtít začít stavět. M. Hájek uvedl, že
vložení stávající územní studie má chránit budoucí investory.
T. Němec navrhl, aby územní studie byla vložena za podmínky podepsání plánovací
smlouvy, jež obec ochrání před případnými investicemi do infrastruktury, kterou by
měli vybudovat majitelé pozemků, resp. investor lokality.
Zastupitelstvo souhlasí se zanesením územní studie pro lokalitu Třešňovka do územně
plánovací dokumentace ze podmínky, že bude podepsána plánovací smlouva s majiteli pozemků.
2) Žádost P. Pačese, manž. Loudilových, Mgr. Hromádkové o opravu zakreslení vedení komunikací na pozemcích p.č. 106/6, 106/10, 981/1. Zastupitelstvo souhlasí se
změnou zakreslení vedení komunikace dle návrhu žadatelů.
3) Žádost p. Chmely - neuplatnění regulativu max. výšky hřebene 6m pro p.č. 164/130.
Zastupitelstvo souhlasí se změnou regulativu pro p.č. 164/130. Max. výška hřebene
bude 7m .
Pronájem bytu a restaurace čp 94. Záměr pronájmu byl řádně zveřejněn dle zák. č.
128/2000 Sb., o obcích. Obec obdržela tyto nabídky:
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CPR DOKOLEČKA
a O.S.ČÍHADLO
POŘÁDAJÍ

MIKULÁŠSKOU
BESÍDKU
V SOBOTU 4.12. 2010
Od 15.00
V KULTURNÍM SÁLE
Odpolednem nás bude provázet herečka
a moderátorka Ivana Boháčová z divadélka „Paleček“

na téma: Vánoce, Vánoce kouzelný čas
a samozřejmě nebudou chybět andělé, čerti a Mikuláš

Tak přijďte a udělejte si s dětmi
hezké odpoledne!
sponzoři a podporovatelé akce:

OBEC DOUBRAVČICE

Přejeme všem krásné vánoce
a šťastný nový rok 2011 !
t ý m o. s. D o ko l ečk a
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soukromá mateřská školka v Doubravčicích

LEDŇÁČEK
Potřebuje Vaše dítě dětský kolektiv? Chcete nastoupit zpět do zaměstnání či podnikat?
Přijďte se podívat k nám, rádi Vás i Vaše děti uvítáme.
Naše MŠ klasického životního stylu je přístupná všem dětem ve věku 3-7 let, bez
ohledu na bydliště.
Přihlášky do školky přijímáme v průběhu celého roku až do naplnění celé kapacity.
Možnost dopolední či celodenní docházky, nebo jen několikadenní v měsíci.
MŠ LEDŇÁČEK - Doubravčice 94 -282 01 Český Brod
Provoz školky: po - pá
6:30-17:00 h
tel.: 605 878 825, 720 332 030
e-mail: skolka.lednacek@seznam.cz
www.ms-lednacek.cz

Cukrářství
U Bártů
čerstvé zákusky - lívance - vafle palačinky - zmrzlina - ovocné poháry
- mléčné koktejly - káva - víno - pivo
příjem objednávek dortů
letní terasa - zimní zahrádka

St - Ne 9 - 17 hodin
Doubravčice - Čihadla 168
tel.: 775 205 701
www.cukrarnaubartu.cz
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TĚŠÍME SE NA VÁS!

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

J. Marek
Doubravčice 128
tel.: 603 329 940

1) Na pronájem restaurace:
- Monika Zlámalová, nájem 11.000 Kč/ měs.
- František Rajman, nájem 8.000/měs.
- manž. Rajmanovi, nájem 7.500/měs.
2) Na pronájem bytu:
- Zdenka Vlková, 4.000/ měs.
- František Rajman, 5.100/měs.
- manž. Rajmanovi, 5.600 /měs.
Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s tajnou volbou nájemce restaurace (starosta se zdrží
hlasování). V tajné volbě zastupitelstvo souhlasí s pronájmem restaurace v čp. 94
paní Monice Zlámalové.
Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem bytu v čp. 94 p. Františku Rajmanovi na dobu 1
roku.
Paní Marie Jiráková nesouhlasí se způsobem výběru nájemce restaurace a argumentovala porušením zákona o veřejných zakázkách.
T. Baborský odpověděl, že pronájem majetku obce není dodávku zboží ani služeb
obci, tudíž se na toto nevztahuje zákon o veřejných zakázkách. Obec při pronájmu
majetku postupuje dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Záměr pronájmu byl min. 15
dní před projednáním v zastupitelstvu řádně zveřejněn a zastupitelstvo pak následně
vybralo nájemce, se kterým bude podepsána nájemní smlouva.
Na minulém zasedání bylo opomenuto schválení počátku nároku nového zastupitelstva na odměnu dle zákona (vyjma těch členů, kteří se nároku zřekli). Zastupitelstvo
souhlasí s počátkem nároku na odměnu zastupitelů ode dne ustavujícího zasedání,
tj. od 1.11.2010.
Vodovod a kanalizace
Jak již většina z Vás postřehla, byla v říjnu tohoto roku zahájena stavba ČOV v lokalitě
Na Číhadlech, na počátku chatové osady u Lázného potoka.
Vítězem veřejné zakázky na stavbu kanalizace a ČOV pro Doubravčice se stala
společnost ZEPRIS s.r.o., jež nabídla nejlepší podmínky. Jedná se o smlouvu o dílo v
celkové hodnotě přes 50 mil. Kč bez DPH.
Náklady na stavbu ČOV jsou však oproti předpokladu vyšší o téměř 3,5 mil. Kč. To je
způsobeno nutností vybudování výtlaku až za soutok Lázného potoka a Šembery.
Výtlak o délce více než 1 km byl u orgánů ochrany životního prostředí prolobbován
některými majiteli rekreačních nemovitostí od Lázného potoka.
Spolu s čistírnou bude v příštím roce dokončeno cca 8 km hlavních řadů a 195
přípojek k jednotlivým nemovitostem. Připojena bude prakticky celá “stará” část
obce a několik desítek rekreačních nemovitostí.
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Na počátku roku 2011 obdrží všichni majitelé připojovaných nemovitostí výzvu k
přípravě jímek s uvedením termínu kdy budou prováděny práce na jejich pozemcích.
Povinnost provedení přípojky a osazení jímek bude platit i pro ty majitele nemovitostí, kteří nemají s obcí podepsanou Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku.
Podrobné informace bude obec zasílat písemně.
Ještě v tomto roce podá obec žádost o poskytnutí dotace na stavbu vodovodu. Jedná
se o dotace poskytované ministerstvem zemědělství.
Pokud budeme úspěšní, začne v dubnu 2011 i stavba vodovodu a vodovodních
přípojek.
T. Němec

Upozornění OÚ
Informujeme všechny občany, že v katastru obce Doubravčice
se nenachází žádná veřejná skládka.
Máte-li ze zahrady či domácnosti biologický odpad, likvidujete ho na svém pozemku
či využijte obecní kompost příp. nabídku svozu firmy A.S.A. Říčany.; neodkládejte ho
na cizím/veřejném prostranství.
Stavební suť, starý nábytek a jiný podobný odpad nepatří podél cest ani do lesa!
Ve vlastním zájmu se dohodněte s odvozcem odpadu, nebo navštivte sběrný dvůr v
Úvalech. (tel.: 281 980 506 , www.mestouvaly.cz/sberny-dvur-uvaly).
Svoz odpadu 2011
Poplatek za nemovitost s číslem popisným je možno uhradit bezhotovostně na účet
č. 427918339/0800 (variabilní symbol číslo popisné), nebo v hotovosti v kanceláři OÚ
nejpozději do 31.01.2011.
Poplatek za nemovitost s číslem evidenčním (svoz kontejnerů 1100 l od 1.4. do 30.10.)
uhraďte prosím převodem na účet obce Doubravčice č. 427918339/0800 nejpozději
do 30.4.2011. Jako variabilní symbol uveďte číslo chaty.
Aktuální poplatky za svoz odpadu naleznete od 12/2010 na webových stránkách obce
a na obecní vývěsce.
Podle zák. č. 185/2000 Sb. o odpadech, je povinností každého občana třídit odpad a
ukládat jej na místo určené obcí. Pro plast, papír a sklo jsou tímto místem barevné
kontejnery na návsi a u řadovky – nikoliv prostor kolem kontejnerů!

6

KRáTCE Z OKOLÍ
Masojedy - archeologické nálezy
Po skrývce zeminy byly v říjnu t.r. na pozemku na okraji Masojed provedeny archeologické sondy, které přinesly potvrzení o dávném osídlení této lokality. Nalezeny byly
keramické střepy a další důkazy lidské činnosti.
Český Brod - výstava betlémů
Výstava betlémů v kostele sv. Gotharda bude zahájena 25. 12. 2010 od 15 hodin.
Při zahájení výstavy můžete od 15 do 16 hodin shlédnout živý betlém a zazpívat si
spolu s chrámovým sborem koledy. Výstava betlémů - jižní ochoz kostela - otevřeno:
25.12.(15 -18 h), 26.12 (14 -17 h), 27.- 31.12. (15 -16h ), 1.1. - 2.1.2011 (15 - 17 h).

NOVOROČNÍ PLES
pořádá O.S. Číhadlo

29. ledna 2011
v KD Doubravčice

hudba - skupina Syntéza bohatá tombola
Přijďte si zatančit a pobavit se !
OZNÁMENÍ
Toto číslo Obecního zpravodaje, které právě pročítáte, je poslední
u kterého proběhla

DISTRIBUCE DO DOMÁCNOSTÍ ZDARMA.

Od následujícího vydání bude Obecní zpravodaj k dispozici pro všechny
zájemce na výdejních místech;
již ho tedy nenaleznete ve svých schránkách.
Výdejní místa:

KRÁMEK U RADNICE
CUKRÁRNA U BÁRTŮ
RESTAURACE ČABUZI
RESTAURACE U RADNICE
Náklad zůstane zachován, OZ je i nadále bez poplatku - ZDARMA.
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Slovo starosty

nabízí klasické kadeřnické služby
dámské - pánské - dětské
NOVINKA
prodlužování a zahušťování vlasů
brazilský keratin
horké nůžky
Provozovna:
Na návsi 10 (hotel Praha)
Vyžlovka
tel. 776 885 238

KRÁMEK U RADNICE

nabízí:

 základní sortiment potravin a drogerie
 chlazené a mražené zboží, alko a nealko nápoje, čerstvé pečivo,

pomazánky, chlebíčky, uzeninu, noviny a časopisy
 individuální objednávky zboží do 24 h
 objednávky studené kuchyně (chlebíčky, chuťovky, obložené mísy)
 výrobu dárkových košů
 nákup po telefonu rozvoz v obci ZDARMA
(pro potřebné)

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

tel.: 777 328823
předprodej vstupenek Číhadlo o.s.
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Děkuji všem, kteří mi dali hlas a přispěli tak k mému členství v zastupitelstvu obce
Doubravčice.
Přiznávám, že začátky na úřadě nejsou jednoduché, ale doufám ve Vaše porozumění.
Jakožto místní rodák a stálý obyvatel se budu snažit hájit zájmy obce a podporovat v
aktivitách ty, kterým není lhostejný život v obci a její vzhled.
Záměrem nově ustanoveného zastupitelstva je mimo jiné provedení a dokončení
výstavby kanalizace a vodovodu, zahájení výstavby mateřské školky, obnovení
činnosti Sboru dobrovolných hasičů (SDH Doubravčice), pokračování rekonstrukce
KD... a řešení mnoha dalších závažných i méně důležitých úkolů.
To vše lze však naplnit pouze za pomoci nás všech a tím myslím nejen zastupitelů,
kteří své funkce nemají jen papíře, ale skutečně pro obec pracují.
Na závěr bych chtěl poděkovat minulému zastupitelstvu za odvedenou práci a
především bývalému starostovi Tomáši Baborskému za maximální úsilí, pracovní
nasazení a veškerý čas, který věnoval v této náročné funkci naší obci.
A všem členům současného zastupitelstva děkuji za toleranci a cenné rady, bez
kterých by můj vstup do úřadu starosty byl mnohem komplikovanější.
J. Prkno

PODĚKOVáNÍ
Jak již asi všichni víte, na počátku listopadu odešla z naší Obecní knihovny paní
Hana Pohořalová. Knihovnicí zde byla více než dvacet let a za tuto dobu si získala
oblibu mnoha čtenářů.
Knihovně a dalším povinnostem s ní spojených věnovala svůj volný čas a celou dobu
si přála hlavně změnu knihovny k lepšímu. To se nakonec podařilo. Knihovna prošla
nedávno celkovou rekonstrukcí a její současný vzhled je především zásluhou paní
Pohořalové.
Vážíme si její dlouholeté práce a právem jí patří poděkování nás všech.
Přejeme jí do dalšího života hodně zdraví a pohody a věříme, že i nadále bude pravidelnou návštěvníci naší knihovny a že jí láska ke knihám nikdy neopustí.
Za OÚ Doubravčice J. Prkno
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

7

KNIHOVNA
Vážení a milí čtenáři a čtenářky,
s přicházejícím zimním obdobím se již teď začínám těšit na příjemně strávené večery
s knihou, u plápolajícího krbu. A jak to tak vypadá, na výběr budu mít z několika
tisíců zajímavých knih. Náhoda tomu chtěla a já jsem se přes svou lásku ke knihám
ze dne na den stala opatrovnicí knížek a nyní mám tu čest pozdravit Vás jako nová
knihovnice místní knihovny.
Jmenuji se Věra Ouzká, nedávno jsem oslavila 31 let a mnozí z vás mě jistě znají
z některých kulturních akcí OS Číhadlo (na kterých občas vypomáhám), nebo
z dětského dne, dětské Mikulášské či z keramické dílny od Martiny Pačesové. Mezi
mé koníčky patří kromě knížek ještě keramická tvorba a jiné rukodělné činnosti
(malování na hedvábí, malování na plátno, kreslení, šití, háčkování, pletení z pedigu
a mnoho dalších). Více se o mé tvorbě můžete dočíst na mém blogu http://www.
verakaras.blog.cz.
Kdo mě přesto dosud nepotkal, může vždy v pondělí zavítat do Obecní knihovny (od
16:00 do 18:00 hodin), kde Vás velmi ráda přivítám a budu ráda za každého čtenáře.
Doubravčická knihovna vyšla z rekonstrukce jako velmi příjemné a útulné místo pro
dychtivé čtenáře všech věkových kategorií a rozličných zájmů. Na výběr zde máte
z několika tisíců stálých knížek a stovek různých knih, které se po čase pravidelně
obměňují z knihoven z Kutné Hory a Kolína.

ZEMNÍ PRáCE
s pásovým minirýpadlem Caterpillar 302,5
a mininakladačem “bobík”
výkopové a zemní práce dle zákazníka
výkopy pro vedení a opravy inženýrských sítí
přípravné práce pro stavby
výkopy základů
úpravy pozemků
Luboš Šebek
Doubravčice 182
tel. : 723 532 775
e-mail: lubos.sebek@email.cz

Na závěr nemohu opomenout velké “DĚKUJI” vážené paní Haně Pohořalové za precizní vedení knihovny a přímo až rodinný přístup ke knihám, ale hlavně ke všem
čtenářům. Je vidět, že o knihy i knihovnu se starala s velkou láskou a nezbývá než ji
popřát mnoho štěstí, zdraví a radosti v jejím životě. Ještě jednou děkuji za Vše a sama
za sebe slibuji, že se budu snažit, aby knihovna fungovala minimálně tak dobře, jako
doposud.
Věra Ouzká, knihovnice

SPOLEČENSKá OZNáMENÍ
Vážíme si jí a velmi děkujeme za výbornou spolupráci Hance Pohořalové a
chceme jí tímto způsobem poděkovat a vyjádřit úctu k její práci v knihovně bude nám tam chybět!
A také děkujeme Věře Ouzké, že se práce v knihovně ujala a věříme, že navážeme
podobně výbornou spolupráci jako s Hankou, aneb KNIHOVNA je pro nás v
Doubravčicích důležitá!
Linda Pačesová
za o.s. DOKOLEČKA
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ČÍHADLO
Po téměř půlroční odmlce jsme uspořádali poslední říjnovou sobotu Posvícenskou
zábavu, která měla velký ohlas a byla velmi úspěšná. Jsme za to skutečně rádi a
doufáme, že vysoká návštěvnost kulturních akcí se bude opakovat !
Teď nás čeká ve spolupráci s děvčaty z Dokolečka tradiční prosincová Mikulášská besídka. Pro děti již máme připraveno plno cen a dárků, objednáni jsou už i kolínští
ČERTI a naplánována je samozřejmě také spousta her a zábavy (info viz. strana 17).
V prosinci čeká na děti ještě speciální Vánoční show s fiktivním televizním vysíláním,
pořádaná Agenturou Amfora a doprovázená známými jmény. P. Salava a J. Čenský
zvou děti na odpoledne plné zábavy, soutěží a krásných dárků (více www.amfora.cz).
Další akcí, která je v následujícím období na našem programu je již 3.
Novoroční ples, který se bude konat 29. 1. 2011 v KD. Opět bude připravena
bohatá tombola
a doprovodí nás na něm osvědčená skupina SYNTÉZA.
I tentokrát necháme na každém z Vás, jak pojme tuto společenskou událost. Zda
skutečně bude volit (!) mezi společenským oděvem či zda dorazí na ples ve svetru
s jelenem…
Co ještě musím napsat je, že mají-li společenské a kulturní akce u nás na vsi pokračovat,
závisí především na nás všech (obyvatelích obce). Jak již delší dobu víte, pro nezájem a
velmi nízkou návštěvnost jsme se před časem rozhodli NIC dalšího NEPLÁNOVAT. Ohlas
nedávné Posvícenské zábavy nás potěšil, přesto nad pořádáním 3. ročníku Maškarního
průvodu
a
zábavy stále
visí otazník...
Bude zájem?
Věřím, že naše
plány se jmény Špinarová,
Bacily,Visací
Z á m e k ,
Garáž, nebo
Plastic People
n ez ů sta n o u
jen na papíře,
ale budou realitou našeho
kulturního
stánku!
Za Číhadlo o.s.
Jarda Prkno
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PŘÍLOHA OBECNÍHO ZPRAVODAJE
Stránka o historii, přírodě a zajímavostech obce...............................................část 9.

Oslavy výročí 680 let obce (1331 - 2011)
V příštím roce tomu bude 680 let, kdy byla sepsána a králem Janem Lucemburským
stvrzena listina, ve které se potvrzuje Hrozkovi z Hoholic darování vsi Doubravčice
královnou Eliškou Přemyslovnou za služby, které jí prokázal.
Listina byla sepsána v Domažlicích v srpnu roku 1331 a je opatřena jezdeckou pečetí
krále (o průměru 9,5 cm), přivěšenou k pergamenu na červenozelené šňůrce.
Jedná se tak o dosud nejstarší známou listinu, písemně dokládající existenci naší
obce.
U příležitosti tohoto výročí se budou konat oslavy výročí 680 let obce Doubravčice.
Termín oslav je naplánován na měsíc září 2011. Po celý víkend bude v prostorách
sálu kulturního domu otevřena výstava o historii obce, kterou bychom rádi doplnili i
zajímavým kulturním programem. Součástí oslav bude i vysvěcení nové kapličky na
horní návsi.
Přesný termín a program víkendových oslav bude včas upřesněn.
Akce je podporována Obecním úřadem a sdružením ČÍHADLO o.s.

VÝZVA OBČANŮM OBCE - OSLAVY 680 LET DOUBRAVČIC
Pro připravovanou výstavu o historii obce (a chatové osady) poptáváme
k zapůjčení různé písemné materiály, fotografie či nejrůznější předměty
s návazností na naší obec.
Stav písemností či předmětů nerozhoduje, v případě potřeby vyhotovíme pro
výstavu kopie nebo zhotovíme fotodokumentaci.
Podněty a připomínky k oslavě výročí obce
zašlete kronikářce obce či do kanceláře OÚ.
Chcete-li pomoci s organizací/zabezpečením oslavy - ozvěte se!
Alena Kvasničková, kronikářka obce Doubravčice
tel.: 603 189 732, e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com
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pánové Zámostný - Pačes našla shodný termín a pustila se do hrubé omítky fasády
kapličky. Další práce budou, vzhledem k počasí, pokračovat až na jaře.
Těmto dvěma pánům náleží poděkování nejen za časově náročné dobrovolné pracovní nasazení, ale také za věnování zvonu pro kapličku. Zvon je tedy již připraven,
byl odlit na zakázku ve zvonařské dílně v Kostelci nad Orlicí a nese nápis se jmény
dárců.
Výroby vchodové mříže se ochotně ujal kovář Václav Baštecký z Doubravčic, který ji
připraví na jaro k osazení.
Závěrečné poděkování patří všem, kteří se až dosud podíleli prací či příspěvkem (materiálním nebo finančním) na stavbě kapličky. A to těm, kteří jsou jmenovitě uvedeni na internetových stránkách obce, i těm, kteří si to nepřáli, ale stavbu výrazně
podpořili!
Pozn. Kontakt na zde zmíněné řemeslníky/firmy naleznete na webu obce (odkaz
Kaplička) a později také v Obecním zpravodaji, kde bude zveřejněn, po ukončení prací
na kapličce, souhrn všech sponzorů a dobrovolníků.
Alena Kvasničková, kronikářka obce Doubravčice
Listina krále Jana Lucemburského z 25. srpna 1331

KAPLIČKA
Obnova obecní kapličky - stručný přehled k listopadu 2010
Během měsíce září byla dokončena p. Václavem Zámostným a p. Miloslavem
Pačesem stropní klenba a vyzděn štít kapličky.
Hned na počátku října zhotovili (našimi poštovními doručovatelkami zcela správně
doporučení) tesaři Petr Daniel ze Štolmíře a Tomáš Kroupa z Chrášťan během jednoho dopoledne krov kapličky. Odvedli velmi dobrou a rychlou práci, materiál si za koupili, dovezli a svou aktivitu dopředu vždy jen oznámili. Patří jim dík za tento přístup
(i za solidní cenu)!
Následně jsme obdrželi jako sponzorský dar od rodiny Rajmových z Čáslavi, majitelů
firmy Střechy-Rajm, střešní krytinu. Volba padla na červené bobrovky, které nám
firma i zdarma dovezla. Děkujeme za podporu!
Teprve na několikátý pokus a až ke konci října se konečně podařilo sjednat klempířské
a pokrývačské práce. Měděné oplechování provedl klempíř Jaroslav Hejtmánek z
Nových Jiren a pokrývačské práce p. Jaroslav Procházka z Úval. Za několik dní tak
získala kaplička slušivou střechu.
Pak nastala několikatýdenní pauza; až teprve 19. listopadu si již osvědčená dvojice
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Kaplička získává konečnou podobu - probíhají práce na fasádě (foto: 19.11.2010)
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