POŠTA JEŽÍŠKOVI
Vánoční besídka
Pojďme společně poslat dopis Ježískovi !
Děti

dostanou malý dárek a předají dopis s přáním Andělovi do
kouzelné schránky

OBECNÍ ZPRAVODAJ
Doubravčice, 26. 11. 2007

číslo 7

Vodovod a kanalizace

Dospělí

svařené víno

Všichni

si poslechneme koledy a užijeme vánočních tradic i s
betlémem

Kde

v kulturním domě v Doubravčicích

Obec obdržela 320 podepsaných smluv o investičním příspěvku. Vybudování
vodovodních a kanalizačních přípojek pro tyto nemovitosti zajišťuje na základě
smlouvy obec Doubravčice. Seznam obcí připojovaných nemovitostí byl předán
projektantovi. Aby si vlastníci nemovitostí mohli zkontrolovat, zda se s přípojkou pro
tu kterou nemovitost skutečně počítá, obec zveřejní na úřední desce a na webových
stránkách seznam připojovaných nemovitostí. Náklady na projektové práce, které
budou hrazeny z investičních příspěvků ukazuje následující tabulka.

Kdy

15. 12. 2007 od 16 hodin

Předmět smlouvy

Částka

Vstupné

50Kč

Projekt pro
územní rozhodnutí
- vodovod
Projekt pro
územní rozhodnutí
– kanalizace a
ČOV
Projekt pro
stavební povolení vodovod
Projekt pro
stavební povolení
kanalizace a ČOV
Projekt pro
územní souhlasy
pro jednotlivé
přípojky

pro děti v Doubravčicích trvale
hlášené
80Kč pro děti, které nejsou v Doubravčicích trvale
hlášené
Program zajišťuje Lucifer, Mikuláš a Anděl ze Štíhlic

Pro účast se hlaste na tel.: 724 031 792 – Yvony Pospíšilové nebo dejte lístek do
schránky na vratech Obecního úřadu (z důvodu počtu dárků pro děti)

První drink zdarma

Částka zaplacena

258.230

Smlouva
podepsána
Ano

154.700

Ano

Ne

261.800

Ano

Ne

309.400

Ano

Ne

1.300.000

Ne

Ne

Ano

Projektové práce postupují tak, aby v průběhu roku 2008 byla získána všechna potřebná
povolení. Následně bude požádáno o dotaci a zahájena stavba.
V pondělí 10. prosince 2007 se v 17 h v sále kulturního domu koná schůzka se
zástupcem projektanta vodovodu a kanalizace Ing. Fialou. Schůzka je určena
občanům, kteří se rozhodli pro variantu nechat si vybudovat přípojky obcí a budou na ní
diskutovány technické otázky související s projektem.
Tomáš Baborský

Žádáme o další peníze z dotací
Několik úspěšných žádostí o dotace v roce 2007, díky kterým mohlo být vybudováno
centrum pro rodinu, opraveno dětské hřiště, vysázen větrolam u silnice na Štíhlice a
realizován obecní kompost, nás povzbudilo k podání dalších žádostí.
Byla podána žádost o více než dvoumilionovou dotaci ze Státního zemědělského
intervenčního fondu, který přerozděluje dotace z fondů EU určené na podporu venkova.
Jelikož byl dotační titul vypsán na poslední chvíli a povinnou přílohou žádosti je
pravomocné stavební povolení (u dotací na stavby), dali jsme dohromady tři již existující
projekty pro obnovu a doplnění veřejného osvětlení v obci. Jedná se o lokality u silnice
směrem na Zámka, kde byly lampy letos z důvodu rekonstrukce nadzemního vedení
odstraněny, lokalitu kolem hřiště (v souvislosti s připravovanou výstavbou mateřské
školy) a nová výstavba nad hřištěm. Tyto tři lokality by se měly rozsvítit za asi 1,2 mil.
Kč. K žádosti byl dále přidán projekt vybudování bezdrátového obecního rozhlasu za cca
tři čtvrtě milionu korun. Podmínkou jeho realizace je právě fungující veřejné osvětlení
v celé obci, neboť je na něm umístěn a z něho napájen.
Jsme si vědomi chybějícího veřejného osvětlení i v jiných částech obce, proto obec zadá
vypracování projektu pro doplnění veřejného osvětlení ve zbývajících místech tam, kde
na to investoři v minulosti pozapomněli. O dotaci pro osvětlení těchto míst bude
požádáno v roce 2008. Obec bude v místech, kde má vzniknout nová zástavba, důsledně
vyžadovat vybudování kompletního technického vybavení, včetně veřejného osvětlení
tak, aby na náklady obce padala pouze spotřeba elektřiny za svícení.
• Obec dále žádá o dotaci na obnovu mobiliáře obecní knihovny.
•

Obec žádá o 200.000 Kč z programu obnovy venkova
Středočeského kraje. Zde jsou navrhovanými projekty rekultivace
požárních nádrží a jejich okolí a doplnění autobusových čekáren.
Uvítáme Váš názor, čemu byste dali přednost.

-

ušetřit více než 700.000,- Kč za nevyplacené odměny zastupitelům
opravit a doplnit dětské hřiště
zahájit výsadbu zeleně kolem silnice na Štíhlice
zavést třídění odpadu a uzavřít smlouvu na výkup tříděného odpadu
koupit pozemek o výměře cca 3000 m2 pro mateřskou školku
koupit pozemek pro čistírnu odpadních vod za 1.000,- Kč
rozšířit pokrytí WIFI internetem na 98%
kromě funkční multikáry obnovit kompletně komunální techniku
vybudovat a zprovoznit obecní kompost
rekonstruovat zasedací místnost OÚ na mateřské centrum
osadit kameru a uzavřít smlouvu s MP na měření rychlosti v obci
zavést tradici jarního úklidu obce, pošty Ježíškovi, otvírání studánek a
dětského dne
v kritických místech umístit nádoby na posypový materiál
projednat a zrealizovat přechod pro chodce u bývalé hasičárny
opravit pomník padlým v První světové válce
počet trvale hlášených obyvatel zvýšit o více jak 10% a zajistit tím
zvýšení obecního rozpočtu pro příští rok
v neposlední řadě zařídit bez odkladu vše pro zahájení výstavby
kanalizace a vodovodu v roce 2008

Nepodařilo se:
-

omezit průjezd nákladních vozidel obcí
zapojit seniory do aktivit v rámci klubu
rozšířit tel. ústřednu O2 o technologii pro ADSL

Plánujeme pro příští rok:
-

zahájit výstavbu kanalizace a vodovodu
opravit požární nádržky
zahájit výstavbu mateřské školky
zřídit obecní hasičárnu včetně požární techniky
vyměnit obecní vývěsky
kompletně vyměnit dopravní značení na místních komunikacích
vyčistit koryto Lázného potoka a postavit tři lávky pro pěší
zahájit přípravné práce pro vybudování obecní školy
Tomáš Němec

Klub seniorů
Vážení senioři,
v Obecním zpravodaji č. 6 ze dne 3. 9. 2007 jsme vás informovali o založení Klubu seniorů
a výhodách členství v něm. Pokud máte zájem stát se členy KS, vyzvedněte si přihlášku na
OÚ do 15. 1. 2008.
Eva Kožnarová

•

Obec v současné době provádí výsadbu větrolamu a
sněholamu podél silnice II/113 směrem na Štíhlice. Bude zde
vysázeno 60 nových stromů, které nahradí zaschlé třešně a 3000
keřů. Projekt v celkové hodnotě 330.000 Kč mohl být realizován
díky podpoře 200.000 Kč z fondu životního prostředí
Středočeského kraje.
Tomáš Baborský

Pečovatelská služba
OÚ může zajistit dovoz obědů z Pečovatelského domu v Českém Brodě. Kdo by měl o tuto
službu zájem, přihlaste se na OÚ do 15. 1. 2008.
Obědy se dováží od pondělí do pátku. V sobotu, neděli a o svátcích vám tato služba
nebude poskytnuta.
Ceny obědů :
- normální dieta
40.- Kč a 20.- Kč za dovoz, tj. za 21 den 1.260.- Kč
- žlučníková dieta
40.- Kč a 20.- Kč za dovoz, tj. za 21 den 1.260.- Kč
- diabetická dieta
43.- Kč a 20.- Kč za dovoz, tj. za 21 den 1.323.- Kč
Jakou finanční částkou bude OÚ zájemcům obědy dotovat, rozhodne zastupitelstvo na
veřejném zasedání. Rozhodne také o naléhavosti nabízené služby pro jednotlivé seniory
(omezená pohyblivost, vysoké stáří) o které se nemůže nikdo pravidelně starat.
Eva Kožnarová

Úspěchy a neúspěchy
Uběhl rok od zahájení funkčního období nového zastupitelstva. Přestože se jedná o
poměrně krátkou dobu, je to správný čas na připomenutí, co se již povedlo nebo nepovedlo.
Skutečné hodnocení je samozřejmě na voličích, tak jen několik bodů.
Podařilo se :
získat téměř 850.000,- Kč z dotací
získat 1.400.00,- Kč z příspěvků právnických osob na stavbu MŠ

Znak a prapor obce
Na veřejném zasedání dne 30. 8. 2007 schválilo zastupitelstvo zhotovení znaku a
praporu Doubravčic. Protože návrh znaku (vlajky) by neměl být záležitostí jen
heraldika a zastupitelstva, ale všech občanů naší obce, prosíme o spolupráci. Pokud
někdo z vás má nějaké informace o historii naší obce z kterékoli doby, vzniku názvu
obce nebo máte nápady jaké atributy bychom měli ve znaku (vlajce) mít, dodejte své
nápady písemně do 15. 1. 2008 na OÚ. Děkujeme za spolupráci.
Eva Kožnarová

Mapa Doubravčic
Na stejném zasedání schválilo zastupitelstvo, pro lepší orientaci jak našich obyvatel
tak doručovatelek, zdravotníků a policie, zpracování mapy naší obce. Zhotovení mapy
jsme písemnou objednávkou ze dne 12. 11. 2007 zadali VKU CZ, s.r.o., kartografické
nakladatelství v Praze. Vzhledem k nutnosti provedení detailního mapování a místního
šetření, které je závislé na počasí, předpokládá se dokončení a předání zakázky
do 15. 5. 2008.
Eva Kožnarová

PROGRAM AKCÍ NA PROSINEC 2007

•

!!! POZOR ZMĚNA u večerních programů:
•
KAŽDÉ ÚTERÝ 20:00 CVIČENÍ-ŽENY (KATKA)

•
•

•

•
•

STŘEDA 12.12. OD 16 DO 18 HODIN
pro děti od 3 let (do 5 let s doprovodem) i dospělé
s sebou: pracovní oděv

•

POZOR!!!: o.s.Dokolečka získalo grant na ohrožené programy od SÍTĚ MC,
proto od ledna bude levnější permanentka i příspěvek na tento kroužek. S
těmi, co si již permanentku zakoupili, bude domluvena vhodná kompenzace
(více vstupů/finanční vyrovnání)
permanentka 270,-/10 vstupů (cena 30,-/2 hodiny)

•

4. 11. a 18. 12.
Délka cca 60 minut, s sebou pevnou obuv

•
•

POZOR! Aerobic a cvičení na posílení a protažení svalstva

Příspěvek 30,KAŽDÝ ČTVRTEK OD 19:30 JÓGA PRO DOSPĚLÉ (IVA)
6. 13. a 20.12.
Délka cca 75 minut
•
Protahovací cvičení, relaxace, dýchání a meditace
•
Příspěvek 30,-

o

•





6.12. TANCOVALA ŽÍŽALA (KATKA)
• program cca 30 minut
• Pro děti i dospělé sportovní oblečení a přezůvky, dostatek pití
• Zábavná forma zdravotního cvičení s říkadly a písničkami
• příspěvek 20, 13.12. VÝTVARKA PRO NEJMENŠÍ (LINDA)
• budeme si vyrábět vánoční hvězdičky na okno, krabičky
• Program cca 30 minut
• S sebou: pracovní oděv, krabičky od kulatých tavených sýrů
• Příspěvek 30,- (na materiál)
20.12. VÁNOČNÍ ŘÍKADLA (KAROLÍNA) a ZPÍVÁNKY (IRENA) s VÁNOČNÍ BESÍDKOU
(JANA + LINDA)
• Program cca 60 minut
• Veselé říkání s obrázky a vánoční koledy
• Pod stromečkem si můžou děti nadělit dárečky

•

pro děti od narození do cca 5 let
• Příspěvek 30,CVIČENÍ A JÓGA (pravděpodobně od 4.12.) + VÁNOČNÍ BESÍDKA již v nových prostorách našeho CENTRA
PRO RODINU , tj. v bývalé zasedací místnosti Obecního úřadu
AKCE PRO RODINY S DĚTMI: divadelní představení

•

VE ČTVRTEK 6.12. od 16:00 v KULTURNÍM SÁLE
Pohádkový písničkál s adventní tématikou:
HVĚZDIČKA BETLÉMSKÁ (Lidové divadlo Tereza, Křivoklát)
•
děti si můžou zároveň vyzkoušet vykrajování a tvoření z těsta
•
Příspěvek za rodinu 50,VE SPOLUPRÁCI S RC KOLEČKO – Kostelec n.Č.L.
A K C E P R O S TA R Š Í D Ě T I A D O S P Ě L É
KERAMICKÝ KROUŽEK (MARTINA)
•

o


od konce listopadu vede tento kroužek Martina Pačesová, věřme, že k vaší větší
spokojenosti
ARANŽOVÁNÍ - MALÝ PATLA (LINDA)

•
•
•
•

KAŽDÝ ČTVRTEK OD !!! 10:00 PROGRAM PRO DĚTI DO 5 LET


•

•
•

•



PONDĚLÍ 17.12. OD 16 DO CCA 17:30
budeme vyrábět vlastní tzv.tvořivé kalendáře
pro děti od 5 let nebo pro mladší děti v doprovodu rodičů
s sebou: pracovní oděv, nůžky

!!! NUTNO PŘIHLÁSIT PŘEDEM DO 9.12.(kvůli počtu kalendářů)
•
cena 50,2.VALNÁ HROMADA O.S. DOKOLEČKA

•
•
•

ÚTERÝ 4.12. OD 18:30 DO CCA 20:00
v prostorách nového Centra pro rodinu Dokolečka
Pokud máte zájem stát se členy, přijďte mezi nás

kroužek PÍSKÁNÍ PRO ZDRAVÍ – začátek pravděpodobně v září 2008, pokud se přihlásí ještě nějaký zájemce (zatím
pouze 4)

DOKOLEČKA DOPORUČUJE aneb AKCE (nejen MC) v okolí:

• 15.12. SOBOTA - POŠTA JEŽÍŠKOVI – pořádá OBEC DOUBRAVČICE
____________________________________________________________________________
DĚKUJEME OBCI DOUBRAVČICE ZA VEŠKEROU (I FINANČNÍ) PODPORU NAŠICH AKTIVIT
VČETNĚ POSKYTNUTÍ PROSTOR PRO NAŠI ČINNOST
DĚKUJEME SÍTI MC ZA PODPORU VE VŠECH OBLASTECH NAŠÍ ČINNOSTI VČETNĚ
FINANČNÍ PODPORY NA ZÁCHRANU OHROŽENÝCH PROGRAMŮ
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA REKONSTRUKCI PROSTOR NOVÉHO CENTRA
PRO RODINU, ZVLÁŠTĚ VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, KTEŘÍ SI NENÁROKOVALI ŽÁDNOU
FINANČNÍ ODMĚNU: kromě členů Dokolečka, pana starosty a místostarosty, také další dobrovolníci
z řad občanů Doubravčic a malíř Oldřich Zámostný

RODIČOVSKÉ CENTRUM DOKOLEČKA (ve spolupráci s obcí Doubravčice)
Kontakty na www.doubravcice.cz, nebo přímo dokolecka@doubravcice.cz nebo na tel.777 658 685

