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: 1/1 A5 - 600,-Kč , 1/2 A5 - 300,-Kč, 1/4 A5 - 150,-Kč ; vč. DPH
NOVĚ možnost barevné inzerce!

VODY
odvoz

ODPADNÍCH
VOD
(jímky/fekál)

Tomáš Rychta
tel. 604 414 916

červene 18
číslo

AUTOMATICKÝCH PRAČEK
zn. Whirlpool, Ignis,
Philco a jiné.
Spolehlivost,
rychlé jednání.
J. Marek
Doubravčice 128

tel.

603 329 940

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 U radnice.
Dotazy, návrhy a připomínky
lze zaslat/odevzdat tamtéž.
(Uzávěrka OZ číslo 19 bude 15.10.2011)

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 500 výtisků, distribuce na výdejní místa zdarma
Tisk: Tiskárna J. Průša Klučov

příští číslo vyjde v listopadu 2011 (pro období listopad - únor)
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OPRAVY

dovoz
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OBECNÍ ZPRAVODA

Z obsahu:

oslavy 680 let obce 3.-4. září 2011
vysvěcení obecní kapličky
kanalizace a vodovod
koeficient daně z nemovitosti
fotbalové utkání Amfora - Stará garda
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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Bleskové zprávy
Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Zasedání se koná v pondělí 27. června 2011 od 18 hodin.
Z programu: rozp. výhled obce, veřejné osvětlení, výběrové řízení na dodavatele vodovodu

Obecní knihovna

Provozní doba obecní knihovny v období červen - srpen 2011: pondělí 16 h - 17 h
knihovna je uzavřena 4.7., 22.8. a 5.9. 2011
- na požádání je možno domluvit jiný termín pro vstup do knihovny -

Putování Českobrodskem - Podlipanské muzeum v Č. Brodě

www.podlipanskemuzeum.cz

Ve čtvrtek 16. června byla slavnostně zahájena výstava s názvem Putování Českobrodskem.
Návštěvníci muzea se tak mohou seznámit s historií a památkami obcí (včetně Doubravčic) na
Českobrodsku; doplněno sbírkovými předměty se vztahem ke zmiňovaným místům.
Termín: 14. 6. - 4. 9. 2011 ; otevírací doba : ÚT- PÁ 9 - 17 h, SO - NE 11 - 17 h;

Nařízení o podmínkách požární bezpečnosti

Od 1.1.2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti
při provozu komína, frekvence jeho kontrol a čištění. V každém případě, kdo využívá provozu
komína, musí mít o provedeném čištění a kontrole vystaven a uschován doklad “ Zpráva o
provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty”. Nařízení č. 91/2010 - http://www.skcr.cz

Naučná stezka Údolím Šembery

Ekoncentrum Koniklec ve spolupráci s městem Český Brod realizuje v současné době novou
naučnou stezku, vedoucí z centra Č. Brodu proti proudu říčky Šembery až do katastru naší
obce. Stezka bude určena především pro pěší a tabule doplněny interaktivními prvky s otázkami a obrázky pro děti. Připraveno je i zastavení u pivovaru a v prostoru hradiště a hradu
Šember; tématicky je stezka zaměřena především na les a Šemberu (funkce lesa, myslivost,
místní fauna, meandry). V případě získání potřebných finančních příspěvků bude stezka
prodloužena o další 3 zastávky (přes pramen Šembery) až na Vyžlovku.
Instalace tabulí bude probíhat na konci srpna (případná pomoc je vítána!), slavnostní otevření
se uskuteční 10. září 2011 v 9:00 h a jeho součástí bude i exkurze pivovaru v Č. Brodě.
Partněři projektu: město Český Brod, Ekocentrum Koniklec, MŽP, PEFC, MAS Pošembeří,
Skauti Český Brod, ZO ČSOP Český Brod, Skauti Český Brod a obec Doubravčice. (viz str. 16).

Farmářské trhy 18. června 2011

Počasí akci nepřálo, většina ohlášených prodejců proto na poslední chvíli svou účast odřekla,
přesto bylo vidět, že o tento druh trhů je u nás velký zájem. Příště také počasí nikdo neovlivní,
prodejce však ano a návštěvníky žádáme: zachovejte nám přízeň a přijďte na další trhy!

Prodej zeleniny a ovoce před OÚ - od 25. června 2011

Soukromník pan Malý bude každou sobotu mezi 8 - 12 h prodávat sezónní zeleninu a ovoce
z Litoměřicka ve stánku před OÚ. (mj. český česnek, brambory, květák, cibule, okurky, kopr,
jablka). Sortiment doplní bylinkami a květinami. Objednávky na zakázku možné.
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SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:

Dne 9. září se dožívá úctyhodných 80 let paní Marie Hrdličková.
Pevné zdraví, duševní i tělesnou pohodu a spokojenost do příštích roků
dcery Hana a Marie s manželem Mirkem.

Znak obce

l

přejí

V červnu oslavila své 60. narozeniny paní Marie Prknová.
Vše nejlepší do dalších let jí touto cestou ještě jednou přeje celá rodina.
l

V měsíci září oslaví své narozeninové jubileum kronikářka obce, redaktorka
Obecního zpravodaje, všestranná organizátorka a iniciátorka různých akcí v obci
- paní Alena Kvasničková.
Přejeme jí pevné zdraví, štěstí a hodně elánu do všech jejích aktivit.
M + M Pačesovi a za obec Doubravčice starosta J. Prkno
l

POTŘEBUJETE POMOCI
S PRODEJEM NEBO PRONÁJEM?

nabízí klasické kadeřnické služby
dámské - pánské - dětské
NOVINKA
prodlužování a zahušťování vlasů
brazilský keratin
horké nůžky
Provozovna:
Na návsi 10 (hotel Praha)
Vyžlovka
tel. 776 888 845
22

Jsem profesionálně proškolená
realitní makléřka
se specializací na Vaši lokalitu.
Ráda Vás provedu světem realit.
Neváhejte mne kdykoliv kontaktovat.
tel.: 725 293 521, 281 866 806

Z několika variant symbolů obce, navržených Mgr. Janem Tejkalem, byla na květnovém
zasedání zastupitelstva zvolena varianta č. 15. Ta zvítězila i ve veřejné anketě ukončené k
24.04. 2011.
Nyní bylo požádáno - prostřednictvím Podvýboru pro heraldiku a vexilologii - Předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o udělení symbolu.
Celkové výsledky veřejného hlasování k návrhu znaku a vlajky obce Doubravčice:
návrh č. 15 ............................... 219 hlasů
návrh č. 3 ................................ 20 hlasů
návrh č. 6 ................................ 14 hlasů
návrh č. 9 ................................. 9 hlasů
návrh č. 5 ................................. 1 hlas
Náhledy návrhů zůstávají zachovány na webových stránkách obce www.doubravcice.cz.

Popis varianty č. 15
„Ve stříbrno-zeleně polceném štítě nad
polcenou cimbuřovou patou opačných
barev vlevo zelený dubový list, vpravo
zlatý obilný klas s listy.“
- barevný návrh znaku viz str. 13
Návrh obecních symbolů (zkráceno)
Návrh znaku obce vychází v intencích zásad heraldické tvorby z doloženého obrazu historické
pečeti obce a reflektuje také další motivy z historie a geografie obce, přičemž počítá i s
uplatněním tzv. mluvícího znamení vyjadřujícího název obce.
Mluvící znamení má ve variantách návrhu znaku logicky dominantní postavení.
Název obce, který je v toponomastické literatuře vykládán od polohy obce v blízkosti menšího
dubového lesa, je variantně vyjádřen prostřednictvím figury dubu, nebo figury dubového
listu. Na pečeť obce odkazuje figura obilného klasu.
Kromě mluvícího znamení a odkazů na historickou pečeť obce návrh znaku obsahuje také motivy heroldských (tj. geometrickým dělením štítu konstituovaných) figur cimbuřového nebo
pilovitého dělení štítu, případně motiv obecné (tj. z reality odvozené a heraldicky stylizované)
figury palisádové hradby.
Uvedené figury představují odkaz na historické lokality v okolí obce Doubravčice – hrad
Šember, tvrz Dolánky a slovanské hradiště.
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Prodej obecních pozemků
Obec Doubravčice nabízí k prodeji 11 z celkového počtu 14-ti pozemků v lokalitě Na Čihadle.
Podle nově vzniklé ulice se celý projekt nazývá “Akátová”.

Pozemky jsou v mírném jižním svahu o velikosti
v rozmezí 800 - 865 m2.
Prodejní cena je 1.690,- Kč/m2.

Součástí případné kupní smlouvy je i závazek
obce vybudovat do konce listopadu 2011
veškeré sítě, přípojky sítí na jednotlivé
pozemky, vodoměrné a kanalizační šachty,
komunikace, chodníky veřejné osvětlení atd.
Zároveň bude v lokalitě vysázena i veřejná
zeleň.
Pro potřeby budoucí občanské vybavenosti
jsou zde vyčleněny dva samostatné pozemky.
Kromě získání finančních prostředků na stavbu kanalizace a vodovodu má způsob realizace tohoto projektu i další účel.
Obecní úřad Doubravčice
Doubravčice 94, 282 01 Český Brod
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz
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Do budoucna bude sloužit jako ukázkový
příklad pro ty , kteří chtějí ze svých pozemků
vytvářet stavební parcely.

ky v Úvalech a okolí, 3 italská vína od obce Doubravčice, 3 dárkové balíčky od obce Přišimasy a
obraz vrátkovské zvoničky od sdružení Rozvoj Vrátkova. Po předání cen následovalo slavnostní
zapálení vatry zástupci pořadatelských obcí, pod dohledem Jaroslava Weigla ze Skautského
sdružení br. Jiřího Bubáka Úvaly. U vatry ve tvaru Davidovy hvězdy se sešli zástupci obcí: Pavel
Frank (Přišimasy), Ing. Martina Zdražilová (Tismice), Pavel Běloch (Hradešín), MUDr. Jan Šťastný
(Úvaly), Ing. Antonín Rubín (Škvorec) a místostarosta Mgr. Pavel Janík (Český Brod). Každý z
přítomných pronesl řeč a společně na důkaz přátelství v 17 hodin zapálili vatru. Hasičský dozor
zajišťoval sponzorsky SDH Úvaly, který sledoval možné šíření ohně a celkové dohašení. Dřevo
na vatru zajistila sponzorsky obec Hradešín.
Souběžně s programem bylo pro návštěvníky otevřeno tradiční stanové městečko nabízející
veřejnosti řadu zajímavých produktů, upomínkových předmětů i aktivit pro děti. Vedle stálých
stánků Klubu žen Přišimasy s koláčky a vuřty od pana Nováka z Újezda n. lesy, Otevřených
Úval s projekty, Přírodní park Králičina, obec Tismice s upomínkovými předměty, humanitární
organizace ADRA, Zahradnictví Limuzy s květinami, region Pošembeří s projektem Ukliďme
Pošembeří, cyklotrasami, Leccos s výtvarnou dílnou pro děti, zde byly zastoupeny stánky
poprvé: Rozvoj Vrátkova (malování kraslic, oslavy obce), Život pod Klepcem (pomlázky, projekty, zelňačka), obec Doubravčice (oprava zvoničky, zářijové oslavy 680 let obce) a Ekodomov
Šarapatka (prezentace kompostérů) sponzorsky zajištěné obcí Tismice.
Před lesíkem se utábořili skauti a občerstvení Romana Kabeláče z Kolovrat, nabízející pivo
a klobásy. To ke škodě návštěvníků neposílilo o výdejní místa, čímž se tvořily i půlhodinové
fronty. Obec Přišimasy postavila u lesíka obrovskou trampolínu pro malé i velké děti a MŠ
Přišimasy připravila různé hry.
Medializace probíhala nejen v místních periodikách, na webových stránkách obcí a spolků, s
akcí se mohla veřejnost seznámit také na portálech www.denzeme.cz, www.ouvaly.cz, www.
posemberi.cz a nově na Facebooku. Region Pošembeří úspěšně prezentoval Den Země na
únorovém veletrhu Regiony České Republiky v Lysé nad Labem. Plakáty ve formátu A2 sponzorsky věnovala tiskárna Boomtisk Kolín; visely nově v Českém Brodě, Doubravčicích, Vrátkově
a jinde. Náš region převzal nad akcí mediální záštitu a články se objevily v Kolínském pressu
a Kolínském deníku, jehož redaktoru hlavní organizátor akce poskytl na Klepci rozhovor. Novinkou bylo natáčení akce nově vznikající internetovou televizí TV Arim, jež připravuje o vrchu
Klepci propagační dokumentární film.
Organizátoři: obec Přišimasy, obec Tismice, obec Hradešín, obec Doubravčice, městys
Škvorec, město Úvaly, město Český Brod, MŠ Škvorec, MŠ Tismice, MŠ Přišimasy, Skautské
středisko br. Jiřího Bubáka Úvaly, Rytmus Úvaly MDDM Úvaly, Klub přátel historie a přírody
Úval a okolí, Klub žen Přišimasy, Leccos, Otevřené Úvaly, Život pod Klepcem, Rozvoj Vrátkova
a Region Pošembeří, o.p.s.
Partneři: Zahradnictví Limuzy, Kompostéry Šarapatka, ADRA a SDHÚvaly
Sponzoři: obec Přišimasy, obec Tismice, město Úvaly, městys Škvorec, obec Hradešín, Boomtisk Kolín a Řeznictví Novák Újezd nad Lesy
Média: Náš Region (mediální partner), Kolínský deník, Kolínský press, Českobrodský zpravodaj,
Život Úval, Zpravodaj z Přišimas, Trubadúr, Rostoklatský zvěstovatel, Doubravčický zpravodaj,
Facebook, Rengl, TV Arim, www.denzeme.cz, www.kudyznudy.cz, www.ouvaly.cz, www.posemberi.cz
Jan Psota ml. - koordinátor akce
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KRÁTCE Z OKOLÍ
Den Země na Klepci V. (Tisková zpráva)

Na Klepci se slavilo, žíznilo i hasilo
Den Země na Klepci se již pátým rokem snaží přispět k prohloubení vztahů mezi obcemi, neziskovými sdruženími a školami. Jeho posláním je spolupráce a rozšiřování obzorů v činnosti
pro děti a mládež, prezentování místních produktů a připomenutí významu Přírodní památky Klepec. Tato kulturní akce neníjen nezávislou oslavou jara, celosvětového Dne Země, je
zároveň slavností regionu a našich obcí. Je to akce, která je otevřena široké veřejnosti.
Duchovním otcem a zakladatelem Dne Země na Klepci je kronikář Jan Psota ml., který tuto
původně jednorázovou akci uspořádal jako mezník projektu občanského sdružení Spolek pro
obnovu a rozvoj obce Hradešín s názvem „Regionem po spirále času”. Klepec se jedno sobotní
odpoledne roku 2007 proměnil ve výstavní prostory malých umělců zúčastněných základních
a mateřských škol. U příležitosti 30letého výročí od prohlášení ochrany vrchu byly sehrány
divadelní scénky, zasazeny pamětní stromy, vydána brožurka a odhaleny informační tabule.
Nikdo ze spolupracovníků projektu neměl tušení, že se Den Země na Klepci stane oblíbenou
oslavou každoročních setkání v regionu, kde se budou návštěvníci pravidelně seznamovat s
přírodou, tradicemi, minulostí, přáteli i sousedy.
Prosluněné sobotní ráno vítalo 23. dubna 2011 na Klepci skupinky úvalských skautů, lidí z
Přišimas a Hradešína, kteří pokračovali z předchozích dní v přípravách akce. Starosta z Přišimas
svážel stany, lavice a další materiál, zatímco hradešínský starosta s dobrovolníky sekal traktorem louku. Postupně se sjížděli i ostatní účastníci, spolky a obce, aby v krátkém čase rozbili své stany a připravili Klepec pro konání akce. Ta byla zahájena ve 14 hodin na mýtince u
zatopených jezírek v dolní části vrchu, kde vlajkonoši ze sdružení Otevřené Úvaly nesli zástavy
pořadatelských obcí Přišimas, Hradešína, Škvorce, Úval a nově i vlajku Tismic, jíž čerstvě schválila Poslanecká sněmovna. U mikrofonu moderovali průvodci Jan Psota ml. a Petr Řádek,
jenž připomněli významná výročí regionu a Klepce. Ta přerušilo všemi očekávané dětské vystoupení MŠ Škvorec a Marty Vykouřilové Kdyby byl ten Škvorec. Jezírka poskytla malebnou
přírodní scénu i pro vystoupení Rusalek s vodníkem v podání taneční skupiny Rytmus Úvaly
Aleny Navrátilové z MDDM Úvaly, která zde vystoupila po 5 letech. Závěrem proběhlo předání
pamětních listů a poděkování účinkujícím. V této části programu byla zrušena scénka Fůra
sena.
Vlajkonoši dovedli od jezírek přítomné návštěvníky až ke kameni Slouha, kde již čekala MŠ
Tismice Zdeňky Lundákové s vystoupením Víly a králové lesa. Po nich mezi nás přišli Slouha
a zlá selka v podání Milana Bednáře a Petry Kyselové z Klubu přátel historie a přírody Úval a
okolí, jež sehráli proslulou legendu o vzniku vrchu. Závěrem tohoto programového vstupu
představil Mgr. Miloslav Oliva výsledky egionální akce Ukliďme Pošembeří, do níž se v rámci
úklidů obcí, komunikací a veřejných prostranství zapojila řada obcí a měst regionu. I zde byly
předány pamětní listy vystupujícím.
Třetí část programu se přesunula k slavnostní vatře, kde moderátoři připravili slosování volných vstupenek o ceny. Tentokrát skauti na dvou stanovištích vydávali barevně odlišené vstupenky, aby byla zjištěna přesná účast. Z rekordního počtu 740 návštěvníků dorazilo 487 lidí
směrem od Přišimas, 160 od lidí směrem od Přišimas, 160 od Limuz a 93 lidí z řad organizátorů
a účinkujících. Bylo vylosováno 8 výherců a ti obdrželi podepsanou publikaci Drobné památ-
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Kanalizace a vodovod
Kanalizace
Jak je v obci vidět i slyšet, práce na stavbě kanalizace byly před několika týdny zahájeny.
Zatím se budují hlavní řady, stavby přípojek začnou začátkem července, stavba čistírny odpadních vod je dokončena včetně oplocení a terénních úprav (foto viz www.doubravcice.cz).
Smlouva
Prosíme každého, kdo obdržel Smlouvu o dílo na stavbu přípojek, aby ve smlouvě doplnil
své aktuální telefonní číslo. Stavba musí být hotova do konce tohoto roku a není možné vše
řešit korespondencí. Poskytnutá telefonní čísla budou použita pouze pro stavbu kanalizace a
následně i vodovodu.
Majitelé nemovitostí, kteří nemají podepsánu s obcí Doubravčice Smlouvu o poskytnutí
investičního příspěvku a ti, kteří neodevzdali Smlouvu o dílo do 17. 6. 2011 obdrží
“Rozhodnutí o povinnosti připojení se na kanalizaci”. V tomto rozhodnutí bude stanoven termín pro zhotovení kompletní přípojky. Po dohodě s dodavatelem stavby, společností Zepris,
a.s., bude ke každému “Rozhodnutí ...” přiložena i Smlouva o dílo. Jejím podpisem se majitel
nemovitostí oprostí od všech starostí (kromě úhrady výsledné částky) a obec zajistí projekt
přípojky, projednání se stavebním úřadem a následnou realizaci.
Dotazy
Protože se k tomuto tématu jistě objeví celá řada otázek, předpokládáme na webových
stránkách obce k odkazu Vodovod a kanalizace přidání rubriky “Často kladené dotazy”.
Zde budeme odpovídat na konkrétní dotazy doručené poštou, osobně, tel. nebo emailem.
Důležité upozornění
Konečné opravy povrchů komunikací v obci budou provedeny až po dokončení přípojek.
Při deštivých dnech nevjíždějte do bláta, znečištění komunikací bude sankcionováno v souladu se silničním zákonem.
Vodovod
Spolu se stavbou hlavního řadu kanalizace je na základě objednávky obce Doubravčice
pokládána i trouba pro budoucí vodovod.
Dodavatel
Výběrová komise již vybrala budoucího zhotovitele díla sdružení “Vodovod Doubravčice” zastoupené ALSTAP s.r.o., čekáme však ještě na příslib dotace z MZe. Zadávací řízení pro veřejnou
zakázku na st. práce proběhlo pod vedením Inženýrských staveb Hradec Králové s.r.o..
T. Němec

ZEPRIS - kanalizace a vodovod

Naše firma začala v průběhu května s pokládkou kanalizačních řadů ve vaší obci v chatových osadách Na zámkách a Na čihadlech. V současné době probíhají práce v ulicích s novostavbami v oblasti Na čihadlech a začínáme práce u fotbalového hřiště. V průběhu července
bude probíhat pokládka řadů technologií řízených podvrtů v komunikaci II. třídy ve směru
od Štíhlic do centra obce. V případě příznivých geologických podmínek bude pokládka řadů
v silnici II. třídy pokračovat ke konci obce směrem na Český Brod. Současně budou probíhat
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výkopové práce na komunikaci III. třídy směr Škvorec, u družstva a postupně v ulicích severně
od komunikace Mukařov - Český Brod v centru obce. Pokud vše půjde podle očekávání měly
by řady tlakové kanalizace v rozsahu I. etapy být dokončeny do konce srpna 2011. V průběhu
července začnou práce na přípojkách vodovodu a tlakové kanalizace v zavislosti na množství
uzavřených smluv o dílo, týkajících se nákladů, které nehradí za občany obec a uhrazených
nákladů na tyto práce na obecním účtu.
Přípojky tlakové kanalizace budou pokládány současně s přípojkami vodovodními. Obec
zajišťuje pro obyvatele, kteří podepsali smlouvu a složili smluvní částku, přípojky 3 metry za
hranici pozemku. V případě čerpacích šachet tlakové kanalizace obec hradí i technologický
soubor - čerpadlo s ovládáním.
Každý občan je povinen si do místa zamýšleného osazení ovládacího rozvaděče domovní
čerpací jímky vyvést kabel dle dispozic projektu. Po osazení čerpací šachty, provedení přípojky
tlakové kanalizace a přivedení kabelu včetně revize bude osazeno čerpadlo tlakové kanalizace s ovládacím rozvaděčem. Po dokončení těchto prací a v případě ukončené pokládky
kanalizačních řadů v celé obci bude možno provést přepojení spádové kanalizace do čerpací
jímky.
Upozorňuji: do systému tlakové kanalizace není možno přečerpat stávající septiky. Může dojít ke
zničení čerpadla a otrávení bakterií v čistírně odpadních vod.

Omlouvám se za zhoršené životní prostředí způsobené prováděním prací, zejména prašnost,
či naopak bláto. V prašných cestách i silnicích budou provedeny definitivní obnovy povrchu
vozovky až po provedení přípojek. Do té doby lze tyto prostory považovat za staveniště.
Jan Nový, manažer projektu, ZEPRIS s.r.o.

MZ ČR - povinnost připojení se na kanalizaci

celé znění výkladu naleznete v odkazu Kanalizace na www.doubravcice.cz

Daně, daně, daně
Zvýšení daně z nemovitosti
Na minulém veřejném zasedání (9.5.2011) byl po bouřlivé diskuzi zvýšen koeficient daně
z nemovitosti na “3”. Pro drtivou většinu majitelů nemovitostí to znamená navýšení přibližně
o 150 - 200 korun ročně. Bohužel pro majitele chat nebo rozlehlých nemovitostí bude toto
zvýšení úměrně vyšší.
Nutno říci, že toto zvýšení se netýká orné půdy, sadů, lesů apod. tedy téměř 60% veškerých
pozemků v obci. Obec díky zvýšení obdrží v příštím roce do rozpočtu více o 200.000,- Kč.
Trocha historie
Systém rozpočtového určení daní, který stanovuje kolik z vybraných daní dostane stát, kraje a
obce, je nastaven nevýhodně pro obce. Díky tomu nelze z příjmů obecního rozpočtu financovat jakýkoliv rozvoj obce. Tato situace trvá již od roku 1990 a je všeobecně známa.
Na vytrvalý tlak obcí vláda reaguje vždy poněkud šalamounsky. Nejdříve v roce 1995 proběhlo
odtržení místní samosprávy od státní správy. Stát tehdy převedl veškerý státní majetek
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Fakta o fotbalové Staré gardě Doubravčic
Jestli někdo očekával, že fotbalový oddíl Doubravčic pořádá pravidelně srazy svých veteránů,
pak je na omylu, pokud nepokládá za pravidelnost dobu 1x za 13 let. Ano, naposledy se Stará
garda sešla v roce 1998, kdy sehrála duel proti Sokolu Přišimasy, kterému předcházelo další
utkání z dnešního pohledu před cca 26 lety.
Tato “pravidelnost” není příliš lichotivá, nicméně by právě to mohlo být i pro Sokol impulsem
k zamyšlení - co takhle dávat veteránům prostor častěji a třeba je i přihlásit do soutěže, která
na Kolínsku probíhá?
Jinak k nastávajícímu nedělnímu utkání s Amforou stojí za to zmínit, že věkový limit je od
45 let, přesto se na hřišti v barvách Doubravčic možná setkají hráči, které od sebe dělí i tři
desítky roků. Uvidíme těsně před utkáním. Za Starou gardu nastoupí i slavný sparťan Bohouš
Veselý, účastník MS ve fotbale 1970 v Mexiku, který na tomto mistrovství stál proti neméně
slavným hráčům jakými byli třeba Roberto Rivelino nebo Pelé (pozn. B.V. je trvalým obyvatelem naší obce).
Poslední poznámka a zároveň i lákavá pozvánka: Amfora klub Praha je nejatraktivnější soupeř
Doubravčic v celé jejich fotbalové historii, takže se máme na co těšit.
Sportu zdar a fotbalu zvláště!
Oldřich Zámostný, za SG Doubravčice

Našim “hráčům-veteránům” patří dík za elán, s jakým přistoupili k účasti na fotbalovém
utkání s Amforou a všem za ochotu, kterou projevili už tím, že si našli čas a zúčastnili se
společného fotografování.
Oldovi Zámostnému děkuji za to, že se ujal sestavení týmu hráčů.
A někdo projevil i velkou trpělivost a porozumění a pomohl mi nejen informacemi...
Všem tedy náleží poděkování a doufám, že ocení i malou upomínku, která pro ně byla
připravena za pomoci pana Olmra a jeho firmy SICAR spol. s.r.o.
Alena Kvasničková

(předpokládaná) Sestava hráčů Staré gardy Doubravčic pro zápas SG - Amfora 26.6.2011
Asník Václav

Choulík Jan

Pačes Miroslav

Štěpánek Jiří

Bouček Jan

Jireš Roman

Pohořal Zdeněk

Šulc Pavel

Bouček Milan

Krákora Petr

Příhonský Rostislav

Veselý Bohumil

Brož Zdeněk

Lehner Rudolf

Šídlo Václav

Zámostný Oldřich

Dostál Václav

Němeček Václav

Šlapanský Josef

Horák Michal

Hudec Jan

Olmr Vladimír

Šlapanský Ladislav

Partneři TJ Sokol Doubravčice:
obec Doubravčice, VIKTOR FRIČ s.r.o., ARNOŠT s.r.o.- Český Brod,
CUKRÁŘSTVÍ U Bártů, TISKÁRNA Jan Průša - Klučov, F. BAMBULA - Dobročovice,
SICAR spol. s.r.o.
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na území obcí na tyto obce. Problém financování se tak o několik let odložil, protože zastupitelstva obcí řešila nedostatek financí prodejem obecního (dříve státního) majetku. Do roku
2000 prodaly obce vše co se dalo a situace se opakovala.
Přišel zákon o obecních poplatcích, který umožnil obcím vybírat nové poplatky nebo zvyšoval
ty staré. Tlak obcí na zvýšení podílu na daňových příjmech ale sílil a vláda provedla opět
tah hodný chytré horákyně - zvyšte si daň z nemovitosti a budete mít peníze (zapomněl ale
snížit některou jinou daň tak, aby nedošlo k celkovému zvýšení daňové zátěže). Tím se stát
nepříjemností a obcí zbavil. Alespoň do té doby, než všechny obce zvednou daň na maximum
a peníze opět začnou chybět.
Jak velký je vlastně obecní rozpočet
V roce 2010 obdržela obec Doubravčice na daňových příjmech cca 3 miliony korun (po
výrazném zvýšení daně z nemovitosti). S trochou nadsázky se dá říci, že je to spíše rodinný
než veřejný rozpočet.
Přitom obec musí platit dotace pro veřejnou dopravu, dotace školám, veřejné osvětlení, vedení účetnictví, opravy komunikací, opravy veřejného osvětlení, opravy a údržbu obecního
majetku, údržbu zeleně, úklid sněhu atd., atd.
Z historie obecního hospodaření
V letech 1996 - 2006 prodalo obecní zastupitelstvo 140 000 m2 obecních pozemků.
Ve většině případů se jednalo o pozemky stavební. Vše bylo prodáváno za cenu 100-200,- Kč/
m2. I při této podezřele nízké ceně utržila obec téměř 16 milionů. Nemá smysl pátrat, kde tyto
peníze jsou. Je velká škoda, že ti, kteří se o finance obce zajímají dnes se nezajímali tenkrát.
Kdybychom tyto pozemky měli dnes, mohli jsme z prodeje jen třetiny této rozlohy mít kanalizaci a vodovod zdarma včetně přípojek, šachet a všeho ostatního.
Kocourkov?
Jeden příklad za všechny: Obec prodala pozemky na stavbu chat za 150,- Kč/m. Utržila tedy
750.000,- Kč. Realitní kanceláři zaplatila obec provizi 150.000,- Kč. Za 600.000,- Kč vybudovala obec do lokality příjezdovou cestu. Nový majitel pozemků je obratem prodal za 300,- Kč/
m. Konec příběhu.
A to je jen jeden z mnoha z doubravčické ekonomické historie.
Proč potřebuje obec peníze...
Vedení obce bývá pravidelně kritizováno za zbytečný souběh investic.
Stavíme kanalizaci, vodovod, školku, plánujeme během dvou let obnovit a doplnit veřejné
osvětlení (stávající bude zrušeno - je na sloupech ČEZu a ten je bude odstraňovat), v roce 2012
bychom rádi postavili hasičárnu. Vše souvisí s dotacemi.
Přísun evropských peněz končí v roce 2013. Co nevybudujeme do té doby tak už nikdy!
Proto je dnes lepší se i zadlužit na spoluúčast k dotacím, ale získat evropské peníze (v našem
případě cca 90 milionů). Tato šance se již nikdy nebude opakovat. Úvěry ale budeme muset splácet. Aby bylo z čeho a nebyl ohrožen základní chod obce, musíme navyšovat příjmy.
Zvýšení daní je jen jeden ze způsobů. Souběžně s tím obec začíná podnikat. Zatím jako developer, plánujeme se však věnovat např. i zemědělství - rostlinné výrobě.
T. Němec
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Mateřská školka v Doubravčicích

Projekt MŠ je připraven pro celkem 3 třídy s celkovou kapacitou až 70 dětí a umožní i případné
využití pro jiné účely. Výstavba bude probíhat ve 3 etapách. Zahájení prací se předpokládá na
přelomu června a července 2011. Bude to tzv. I. etapa výstavby školky za cca 4.600.000,-Kč.
Tato částka pokryje hrubou stavbu (tj. zastřešená budova).
Na podzim 2011 se již připravuje zažádání o dotaci na financování II. etapy (dokončení
výstavby 1. třídy pro cca 24 dětí a zázemí včetně kuchyně a technologií).
V případě optimálního průběhu stavebních prací a získání prostředků z dotace Středočeského
fondu rozvoje měst a obcí předpokládáme v červenci 2012 zápis dětí do MŠ a zahájení provozu od 1. září 2012. Stavbu školky bude provádět firma Tost.cz, s.r.o. z Ledče nad Sázavou.

Obnova nevyhovujícího stavu sítě - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ PRACÍ

Nevyhovující stav sítě NN (špatný mechanický stav, špatné přenosové schopnosti vrchního
vedení NN) si vyžádal rekonstrukci v celé obci. Vrchní holé vedení NN bude nahrazeno za nové
kabelové zemní vedení NN.
Znovu připomínáme, že rekonstrukce znamená, že budou prováděny nejen změny
transformačních stanic (TS Bytové jednotky, TS u OÚ, TS K Masojedům), ale v celé obci budou
zahájeny výkopové a zemní práce až do hloubky 1,5 m pod úroveň terénu.
Trasy nových a rekonstruovaných kabelových rozvodů jsou k nahlédnutí na OÚ.
Investorem akce je ČEZ Distribuce a.s., dodavatel je firma FABRICOM CZ, a.s. z Prahy, jejíž
zástupce již oznámil termín prací a to od 15. 7. 2011 do 30. 11. 2011.

Krátce ze zasedání zastupitelstva dne 9.5.2011

Zastupitelstvo vybralo a schválilo symboly obce (více viz str. 3) také s ohledem na hlasování ve
veřejné anketě. Byl zvýšen místní koeficient daně z nemovitosti ze 2 na 3 a vydána závazně
obecná vyhláška 1/2011. Přítomní občané vyjádřili nesouhlas se zvyšováním koeficientu. Dále
byly schváleny jednací řády zastupitelstva a kontrolní komise a závěřečný účet za rok 2010
( k nahlédnutí na elektronické úřední desce a na OÚ).
Vzhledem k nové výstavbě a přírůsteku obyvatel je nutné rozšíření ČOV a přivaděče vody. Byl
podán a odsouhlasen návrh, že každý stavebník, který požádá o vydání souhlasu se stavbou po
9.5.2011 uhradí obci investiční příspěvek ve výši 150.000 Kč na rozvoj občanské vybavenosti.
Celý zápis ze zasedání zastupitelstva je na elektronické úřední desce - www.doubravcice.cz.
Pozn. OZ: Zastupitelstvo obce Mukařov na svém jednání dne 10.5.2011 vydalo obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2011, kterou se stanovuje místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí ve výši 3 a násobí se tak
daňová povinnost poplatníka (s účinností od 1.1.2012).

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE DOUBRAVČICE
INZERCE

na titulní straně webu s odkazem, ikonou a popiskem
cena 960,-Kč/12 měsíců
vhodné především pro firmy a soukromníky s místní působností
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680 let OBCE DOUBRAVČICE

V roce 2011 si připomínáme 680 let od první dochované písemné zmínky o naší obci.
Jedná se o darovací listinu s jezdeckou pečetí krále Jana Lucemburského, datovanou v srpnu
1331. Královna Eliška Přemyslovna v ní ves Doubravčice, zde nazývanou villa Dubravcicz,
dává šlechtici Hrozkovi z Hoholic. Originál latinsky psané listiny na pergamenu je uchováván
i s pečetí ve státním archivu.

TERMÍN OSLAV 680 LET OBCE: 					

3. - 4. září 2011

PROGRAM:
sobota 3. září 2011

výstava pohlednic, fotografií a dokumentů v Kulturním domě
farmářský trh a řemeslné stánky před OÚ				
fotbalové utkání Staré gardy Doubravčic (bude upřesněno)

10 - 18 h
10 - 18 h
odpoledne

neděle 4. září 2011

vysvěcení nové kaple biskupem Karlem Herbstem		
10 h
dětské zábavné odpoledne“ Pirátská výprava”na hřišti TJ Sokol od 14:30 h
naučná procházka s výkladem (obec - hradiště - hrad Šember)* od 14:30 h
sobota 10. září 2011						
9h
otevření nově realizované turistické stezky s názvem “Údolí Šembery” za spoluúčasti obce
Doubravčice; exkurze pivovaru v Českém Brodě - www.ekocentrumkoniklec.cz
* při splnění podmínky minimální účasti 10 osob; lze se nahlásit předem u kronikářky obce
- změna programu vyhrazena, aktuální info naleznete na www.doubravcice.cz a nástěnce OÚ

TJ SOKOL DOUBRAVČICE

www.sokoldoubravcice.cz

SOKOL

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
25. června 2011
hřiště TJ Sokol Doubravčice
zahájení v 8:00 h
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

STARÁ GARDA DOUBRAVČICE - AMFORA KLUB PRAHA
26. června 2011
čestný výkop v 10:30 h
17

K ZAMYŠLENÍ

příspěvek čtenáře

Daň z nemovitosti od příštího roku vyšší o 50 %

- krajně nepopulární rozhodnutí většiny zastupitelů obce Doubravčice nezbytností nebo
projevem arogance moci?

Doubravčice, 10. června 2010

Doubravčice, 11. června 2011
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Zdůvodnění zastupitelů obce je velmi jednoduché – obec potřebuje peníze. Jenže kdo z nás
peníze nepotřebuje?
Vždyť samotnou ekonomii můžeme definovat jako vědu o rozhodování v podmínkách neomezených potřeb a omezených zdrojů.
Potřeby obce Doubravčice se rozhodováním jejích zastupitelů termínu neomezené velmi
přibližují. Vedle jednoznačné priority vybudování kanalizace je to výstavba vodovodu, školky,
nové hasičské zbrojnice, nového veřejného osvětlení, za posledních 10 let již několikátá rekonstrukce kulturního domu, mimo jiné i provozních prostor obecní restaurace atd.
Je pravdou, že obec se snaží šetřit. Veřejné osvětlení se v jednu hodinu v noci vypíná, od stavby
nadzemního vodojemu s rozhlednou bylo upuštěno a zbudován byl vodojem méně nákladný
podzemní bez rozhledny. Co na tom, že je bez vody, na tom přece nezáleží. Vždyť voda se do
něj určitě dostane – buď se podaří získat potřebné dotace nebo časem skončí životnost izolací
proti vodě podzemní. Dle mého laického názoru by bylo bývalo lepší stavbu vodojemu odložit
a za ušetřené peníze položit vodovodní potrubí do výkopů pro kanalizaci v zájmu snížení budoucích nákladů na výstavbu vodovodu (pokud by obec do tak nejisté záležitosti z hlediska
získání potřebných dotací měla vůbec dopředu investovat).
Projekt na školku, nakonec zaplacený z dotací, se ukázal jako neufinancovatelný a na náklady
obce musel být vypracován nový. Místostarosta Němec mě však ujistil, že peníze na původní
projekt školky marně vynaloženy nebyly, původní projekt by nezatracoval, vždyť obec
Doubravčice nemá školu. Rovněž jsem byl upozorněn, že ani domov důchodců obec dosud
nemá. A tak bych ve výčtu potřeb obce mohl pokračovat, pravděpodobně donekonečna.
Je pochopitelné, že při omezených finančních zdrojích obce se zastupitelé snaží finanční
rozpočet obce vylepšit. Už jen proto, že při bohatším rozpočtu se lépe rozhoduje.
Pokud rozpočet obce zastupitelé vylepšují získáváním dotací, úspornými opatřeními, racionálním hospodařením, je vše v naprostém pořádku. Jenže navýšením příjmů rozpočtu obce
zvýšením místního koeficientu daně z nemovitosti berou zastupitelé peníze přímo z kapes
vlastníků nemovitostí v obci. Finanční situace a především finanční jistoty majitelů nemovitostí v obci zastupitele (s výjimkou p. Hájka), jak se domnívám, očividně nezajímají.
Jinak by lidem v obci avizovali alespoň svůj názor na to, zda zvýšení místního koeficientu
na 3 je konečné anebo se postupně zvýší až na 5. Na můj dotaz mi starosta obce sdělil, že
stávající navýšení na 3 by snad, opakuji snad, mohlo být konečné, ze slov místostarosty jsem
vyrozuměl, že místní koeficient by se měl zvyšovat postupně, aby lidé tolik neprotestovali, až
na číslo 5. V této souvislosti je nutno připomenout, že v republice je 6331 obcí, pouze 303
z nich má pro letošní rok stanoven místní koeficient, tj. pouze necelých 5% z celkového počtu.
Většina z uvedených 303 obcí má stanoven místní koeficient 2. Koeficient 3 má 24 obcí (0,38
%), koeficient 4 používá 1 obec (0,01 %) a koeficient 5 stanovilo 11 obcí (0,17 %).

9

Tato skutečnost je zastupitelům obce nejspíše lhostejná. Rovněž tak ignorují staré známé,
že „řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek“. Nezajímá je, že jejich navýšení daně
z nemovitosti o desítky procent by mohlo některé majitele nemovitostí dostat do finančních
potíží, protože takto vysoké daně z nemovitosti nejsou v České republice běžné, a sociální síť
ani běžná výše např. pachtovného s takovou výší této daně nepočítají.
Tito lidé ani nemají možnost požádat obec o snížení či prominutí daně, protože to do pravomoci obce nespadá. Navíc zvýšení daně z nemovitosti z rozhodnutí zastupitelů přichází
v době, kdy vlastníci nemovitostí budou mít nemalé náklady související s připojením na budovanou kanalizaci.
Zastupitelé by měli mít při zvyšování daně z nemovitosti na zřeteli, že ne každá, byť rozumná
a chvályhodná potřeba obce, má vyšší prioritu před jinými potřebami lidí v obci (např. nová
střecha, nová okna, izolace apod.), které budou v důsledku vyšší daně muset lidé odložit či je
nerealizovat vůbec.
Nechci se již dále rozepisovat, ale chtěl bych povzbudit zájem lidí o hospodaření v obci
a o své vlastní peníze, které jim zastupitelé navyšováním místního koeficientu přímo vytahují
z kapes.
Z tohoto hlediska vůbec nezáleží na tom, zda majitel nemovitosti je v obci přihlášen k trvalému
pobytu (je tudíž občanem obce) nebo ne. Není-li přihlášen v obci k trvalému pobytu, má
stejná práva jako každý občan obce s výjimkou práva volit a být volen do zastupitelstva obce
a hlasovat v referendu.
Každý vlastník nemovitosti v obci má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá
stanoviska k projednávaným věcem, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce, požadovat projednání určité záležitosti, je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce (v případě
Doubravčic stačí podpisy dvou občanů obce. Občanem obce je fyzická osoba, která je státním
občanem ČR a je v obci hlášena k trvalému pobytu – není podmínkou vlastnictví nemovitosti
v obci), podávat zastupitelstvu obce návrhy, připomínky a podněty a zastupitelstvo se jimi
musí zabývat.
Na závěr bych chtěl vyzvat zastupitele, aby alespoň veřejně sdělili, jaký mají záměr s místním
koeficientem do budoucna, a toto své stanovisko pak respektovali po celé své volební období
( s výjimkou situace, že by chtěli koeficient snížit – v tomto případě se domnívám, že by se
v obci nenašel nikdo, kdo by byl proti).
Ing. Roman Holubička
poplatník daně z nemovitosti v obci

pozn. Článek nevyjadřuje stanovisko OZ, jedná o osobní názor autora.
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Příloha obecního zpravodaje
Stránka o historii, přírodě a zajímavostech obce.............................................část 11.
Obnova obecní kapličky - stručný přehled k červnu 2011
Po poslední práci v listopadu 2010 nastala pauza až do dubna. Mezitím byla výroba vchodové
mříže zadána místnímu kováři panu Bašteckému, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu však
zakázku převzal jeho synovec p. Kohout z Kozojed.
11. dubna byly obnoveny práce na kapličce. Během týdne p. Zámostný a p. Pačes dokončili
vnitřní a venkovní fasádu a připravili podmínky pro umístění zvonu. V pátek 15. dubna byl
zvon zavěšen. Zvon byl zhotoven na zakázku přímo pro naší kapličku a je opatřen nápisem:
Kapličce v Doubravčicích věnují Václav Zámostný, mistr zednický a Miroslav Pačes, geodet.
L.P. 2010
V květnu byla kovářem osazena vchodová mříž, dokončili se práce na římsách a oltáři a v
průběhu druhé poloviny měsice získala kaplička, díky Oldřichu Zámostnému, svůj konečný
bílý vzhled.
V červnu položil Václav Zámostný půdovky a pak už následovala finální úprava terénu a úklid
okolí stavby. Přivezená zemina byla rozhrnuta a přemístěna ke kapli za vydatné pomoci rodiny
Standy Bílka. Nyní nás ještě čekají drobné dokončovací práce, ale vzhled kapličky je v současné
době již jasně daný.
Podaří-li se ještě dohodnout a finančně zabezpečit informační tabuli, plánujeme do podzimu
její umístění na návsi. Obsahovala by informace nejen o kapli, ale především o obci samotné
(historii, tur. zajímavosti).
V podzimním čísle OZ naleznete celkové shrnutí postupu prací, sponzory, dobrovolníky a článek o vysvěcení kaple.

Dovolujeme si Vás pozvat na

VYSVĚCENÍ KAPLIČKY
sv. Jiří v Doubravčicích

v neděli 4. září 2011 v 10:00 hodin
biskupem pražské římskokatolické arcidiecéze
Mons. Karlem Herbstem
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POTRAVINY DOUBRAVCICE
základní sortiment potravin a drogerie l chlazené a mražené zboží, alko a nealko nápoje, čerstvé
pečivo, pomazánky, chlebíčky, uzenina l noviny, časopisy, pohlednice obce
individuální objednávky zboží do 24 h l výrobu dárkových košů l objednávky studené kuchyně
(chlebíčky, chuťovky, obložené mísy) l 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

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

ZEMNÍ PRÁCE

předprodej vstupenek Číhadlo o.s.
výdejní místo Obecního zpravodaje

pásovým minirýpadlem
Caterpillar 302,5
a
mininakladačem “bobík”

pondělí - neděle 9 - 23 h

NABÍDKA:
teplá jídla, staročeská kuchyně,
dopolední svačiny
nekuřácký salonek
první pátek v měsíci Country večer
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Luboš Šebek
Doubravčice 182
tel. : 723 532 775
e-mail: lubos.sebek@email.cz
www.zemnipracesebek.cz
11

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

l

KONTEJNERY

CUKRÁRNA

D O U B R AV Č I C E

AUTODOPRAVA

Zvolený znak a vlajka obce (viz strana 3)

cukrárna U Bártů

čerstvé zákusky - lívance - vafle - palačinky - zmrzlina ovocné poháry - mléčné koktejly - káva - víno - pivo
letní terasa - zimní zahrádka
příjem objednávek dortů
Út - Ne 9 - 17 h
tel. 775 205 701; www.cukrarnaubartu.cz
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