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OÚ DOUBRAVČICE,  Doubravč ice  94,  282 01 Český  Brod
PO     9  -  10.30 h
PÁ    17  -  19  h 

te l . :  321 -  677 901,  e-mai l :  ou@doubravc ice.cz ,  www.doubravc ice.cz  

  DOUBRAVČICE
OBECNÍ  ZPRAVODA J

číslo 21 ročník IV. (období červenec - říjen)

Stěžujeme si častokrát, jak máme málo času, ale mnozí z nás jednají tak, jako by ho měli 
nekonečně mnoho.
             Lucius Annaeus Seneca (4 př.n.l. - 65 n.l.)

POTRAVINY DOUBRAVČICE
základní sortiment potravin a drogerie
chlazené a mrazené zboží
alko a nealko nápoje
čerstvé pečivo, pomazánky, chlebíčky, uzenina
noviny, časopisy, pohlednice obce
objednávky studené kuchyně  
(chlebíčky, chuťovky, obložené mísy)

výroba dárkových košů
individuální objednávky zboží 
(do 24 h)
nákup po telefonu
rozvoz v obci ZDARMA  
(pro potřebné)

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá        6:00 - 13:00
So                 7:00 - 12:00
Monika Prknová
tel.: 777 328 823
předprodej vstupenek Číhadlo o.s.
výdejní místo Obecního zpravodaje

Z obsahu: REKONSTRUKCE KD - PRŮJEZD KAMIONŮ OBCÍ - VODOVOD A KANALIZACE - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ           
 DOSTAVBA MŠ - ÚPRAVA PARKOVÁNÍ V OBCI - KAUZA PAMÁTNÝ STROM - LETECKÝ  DEN DĚTÍ 

H O S P O D A
DOUBRAVČICE

TEPLÁ JÍDLA
-

DOPOLEDNÍ
SVAČINY

-
NEKUŘÁCKÝ

SALONEK
-

PIZZA

 PO      10 - 14 h
 ÚT/ST/ČT  10 - 21 h
 PÁ/SO      10 - 22 h
 NE       10 - 15 h  
  a  18 - 21 h

Doubravčice 94

tel.: 777 328 823
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odvoz odpadu, sutí
doprava písku, štěrku, betonu, st. materiálu

přeprava stavebních strojů

AUTODOPRAVA l KONTEJNERY
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Zapisování dětí do cestovních dokladů zrušeno - dítě musí mít vlastní pas 
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a zákona č. 197/2010 Sb., skončilo 
dnem 1. 7. 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů.  Provedené zápisy dětí v cestovních 
dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. června 2012, po tomto datu budou moci děti cestovat 
jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do OP rodičů. 
Město Český Brod, Budova 2 - nám. A. z Pardubic 54
odbor vnitřních věcí, oddělení pasové; tel.: 321 612149
Úřední hodiny:  pondělí 8 - 11 h, 12 - 17 h       středa 8 - 11 h, 12 - 17 h

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:
 - občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let
   - občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let
Občan je povinen uvést údaje do žádosti pravdivě a jejich pravdivost prokázat, a to:
 - doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu - např. platný občanský 
průkaz. Za občana mladšího 15 let, předkládá zákonný zástupce rodný list dítěte, předchozí ces-
tovní doklad, nebo doklady k ověření o státním občanství (rodné listy rodičů).
Poplatek za vydání cest. pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:
 - občanovi mladšímu 15 let - 100 Kč   - občanovi staršímu 15 let - 600 Kč
Doba vyhotovení dokladu: do 30 dnů. Dobu jeho platnosti nelze prodloužit.
Poplatek za vydání cest. pasu bez strojově čitelných údajů (tzv. rychlý pas, platnost 6 měsíců):
 - občanovi staršímu 15 let - 1 500 Kč  - občanovi mladšímu 15 let - 1 000 Kč

Naučná stezka Po stopách kameníků
Slavnostní otevření stezky proběhlo 1. dubna 2012, součástí programu bylo i pěvecké vystoupení 
dětí ZŠ Mukařov. Trasa stezky ve své celé délce čítá cca 25 km a prochází skrz 6 vesnic (Louňovice, 
Struhařov, Svojetice, Srbín, Mukařov a Žernovku). 
Začátek stezky je v Louňovicích na Horní návsi poblíž Obecního úřadu u kamenického skanzenu.
Na trasu můžete vyrazit ve třech variantách:
Celý okruh: po zastaveních 1–13 v délce cca 25 km
Větší okruh: vede převážně po lesních cestách (18 km) – zastavení 1–6
Menší okruh: vede převážně přes vesnice (7 km) – zastavení 1, 6–13

Knihovna Doubravčice
Od dubna se vrátila na místo knihovnice paní Hana Pohořalová. V knihovně je možné si zapůjčit 
knížky z místního fondu, nebo v rámci výměnného programu z fondu knihoven z Kutné Hory a Kolí-
na příp. si vybrané tituly i předobjednat. Veřejný internet a kopírovací služba zůstávají zachovány.

Obecní knihovna - Doubravčice 94 (budova OÚ, 1. patro)
e-mail: knihovna@doubravcice.cz, www.doubravcice.cz (Služby a vybavenost)

tel.: 321 - 677 901 a 774 342 632

Foto na titulu: dětské hřiště před rekonstrukcí - vlajkonoši na Dni Země na Klepci (21. 4 .2012) - Letecký den dětí na 
letišti Osičiny (9. 6. 2012) - hudební vystoupení místních dětí před kaplí sv. Jiří (5. 5. 2012)

BLESKOVÉ ZPRÁVyINZERCE          UPOZORNĚNÍ: NOVÝ CENÍK INZERCE
Inzerce  řádková je pro občany zdarma, stejně tak oznámení, gratulace a kulturní akce. 
Firemní inzerce je placená. Odmítnuta bude inzerce neetická, v rozporu s dobrými mravy; 
zjevně klamavá či  v nesouladu s obchodními zvyklostmi, poškozující práva nebo chráněné 
zájmy jiné osoby.  Tyto ceny jsou platné již pro č. 21 Obecního zpravodaje.                   
Inzerce kontakt: alena.kvasnickova@gmail.com; OÚ Doubravčice čp. 94 (kancelář)
Ceník čb inzerce: 1/1 A5 - 720,-Kč , 1/2 A5 - 360,-Kč, 1/4  A5 - 180,-Kč ; vč. DPH 
Ceník barevné inzerce: 1/1 A5 - 1440,-Kč, 1/2 A5 - 720,-Kč, 1/4 A5 - 360,-Kč; vč. DPH 

l Prodej Publikace Doubravčice 
Pohled do historie obce a okolí do roku 1950 (od 15 stol. do 50. let 20. stol.)
Vydáno vlastním nákladem; knihu je možné zakoupit přímo v Doubravčicích, nejlépe na 
základě dohody s autorem, panem dipl.tech. Miroslavem Pačesem.
Kontakt: tel. 722 714 111 (ne sms) nebo Linda Pačesová tel.  724 689 786
l Pohlednice/fotky obce Doubravčice (a jiné písemnosti všeho druhu) i ze širšího okolí; 
zájem mám také o odborné knihy, mapy apod. Za nabídky předem děkuji. 
Kontakt: tel. 603 189 732, e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com

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. Kvasničková.

8 OZ č. 22 vyjde 1. listopadu 2012 (pro období listopad 2012 - únor2013) 7

OBECNÍ  ZPRAVODA J OBCE DOUBRAVČICE

Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, inzerátu či informace ve společenské rubrice v příštím 
čísle OZ, zašlete své podklady na e-mail: alena.kvasnickova@gmail.com popř. je odevzdejde na OÚ 
nebo do Potravin. Dotazy, návrhy a připomínky lze zaslat/dát tamtéž. 

8 Uzávěrka  OZ č. 22 je 15.10.2012 7

PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ      
                

aktuální cena 1 390,- Kč

Obec Doubravčice 
nabízí  k  prodej i

pozemky v lokalitě Na Čihadle, 
 mírný jižný svah, 

 velikost v rozmezí 800 - 865  m2.
Součástí kupní smlouvy je i závazek 

  vybudování sítí, chodníků atd.

http://pozemky.doubravcice.cz

Školní autobus - UPOZORNĚNÍ 
Autobus odvážející každodenně místní děti do školy v Mukařově končí svou činnost posledním 
červnovým dnem. Na další školní rok je potřeba opět uzavřít novou smlouvu s obcí (smlouva 
je zasílána také e-mailem).  Máte-li zájem o tuto dopravu svého dítěte do školy v Mukařově i v 
příštím období, uhrad´te obratem dlužnou částku za školní rok 2011/2012, jinak se vystavujete 
možnosti neobnovení smlouvy. 
Nebude-li získána příznivější cena s provozovatelem autobusu (SICAR Masojedy), obec bude mu-
set  rodičům upravit částku  na spoluúčast platby autobusu od příštího školního roku.

PRODÁNO     PRODÁNO

                       PRODÁNO

                      PRODÁNO
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H L E D Á M E
 p r o  n a š e h o  k l i e n t a

N E M O V I T O S T 
v  D o u b r a v č i c í c h  a  o k o l í

  

Michaela Vaňousová, realitní makléř, Úvaly

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

www.century21.cz

OPRAVY
AUTOMATICKÝCH PRAČEK

zn. Whirlpool, Ignis, 

Philco a jiné.

Spolehlivost,

rychlé jednání.

J. Marek

Doubravčice 128

tel. 603 329 940

BLESKOVÉ ZPRÁVy
Svoz bioodpadu
Pro bioodpad zahrada/domácnost je možné využít služeb firmy A.S.A., která nabízí zajištění svozu 
od dubna do konce listopadu (pravidelný vývoz 1x14 dní). Cena za období je cca 1000,- Kč dle ná-
doby. V ceně je i pronájem speciální nádoby 240 l/ 120 l (lze také zakoupit). 
Tato služba byla bez odezvy občanům nabízena  již v listopadu 2010, nyní je opět aktuální, neboť 
se ozvali zájemci. V příštím vydání (OZ č. 22 listopad 2012 - únor 2013) tedy naleznete informační a 
přihlašovací formulář, který bude nutno na OÚ Doubravčice odevzdat nejpozději do 31. 1. 2013.
Vše o bioodpadu naleznete na: http://www.asa-group.com/cs/ceska-republika/Sluzby/Svoz-bioodpadu.asa

Oslavy školy v Mukařově
V sobotu 19. 5. 2012 proběhla v areálu základní školy celodenní akce - oslavy 50 let ZŠ V Mukařově. 
Kdo se od nás zúčastnil či pomáhal s přípravami, ví jak vše probíhalo: Stánky s výrobky dětí, spou-
sty napečených zákusků od rodičů, vystoupení taneční skupiny Dancing Crackers z Říčan, loučení 
devátých tříd, poděkování učitelům, vědomostní kvíz pro rodiče, soutěže pro děti... 
Pro ně i další zájemce je k nahlédnutí soubor fotek: http://www.youtube.com/watch?v=HBMJcFq4IoU

Kruhový objezd - Mukařov
V březnu začala, po několika letech řešení a vyjednávání s Řiditelstvím silnic a dálnic a dalšími 
institucemi, výstavba kruhového objezdu na často využívané křižovatce, kde se protínají ulice               
Kutnohorská (směr Říčany - Louňovice), Choceradská (směr Srbín) a Školní (směr Žernovka).
Z důvodu probíhající výstavby objezdu tedy dochází k omezení dopravy, zde jsou termíny prací:

16.4.2012 - 25.6.2012 uzavírka 1/3 vozovky I/2 + úplná uzavírka silnice II/113 směr jih   
(Srbín) - stavba první poloviny okružní křižovatky, schéma B/1 + B/15
25.6.2012 - 10.9.2012 - uzavírka poloviny vozovky I/2 + úplná zavírka silnice II/113 oba   
směry - stavba druhé poloviny okružní křižovatky + oprava obrusné vrstvy, schéma B/6 + B/15

I u nás hoří...
Požár osobního automobilu, 5. 6. 2012 - 16:23, místo: Doubravčice, osada Čihadla
Na místo dorazily tři jednotky HSZ - Český Brod, Mukařov a Kostelec n. Č. lesy. Majitel vozu však 
požár uhasil před příjezdem jednotek.
Požár trávy, 25. 3. 2012 - 17:33, místo: Doubravčice
Šlo o požár trávy o rozloze cca 70 x 70 metrů poblíž zahrady rodinného domu. Na zásahu se podí-
lely HSZ Český Brod a Kostelec n. Č. l.
Požár trávy a stromů, 3. 3. 2012 - 15:27, místo: Doubravčice, Na Zámkách - zahrádkářská kolonie
Postačila technika HSZ Český Brod, přivolaní hasiči z Kostelce na místo již nezajížděli.

Klepec 2012 - Den Země
Letos, 21. dubna, se na Klepec vypravilo na 800 návštěvníků, aby se zúčastnili již  6. ročníku Dne 
Země. Ten se tentokrát nesl ve znamení ekologie a tradic. Základním materiálem v ekodílničkách byly 
proto PET lahve, nápojové kartony či víčka. Louku na Klepci zaplnily stánky pro děti, pořadatelských 
obcí (Hradešín, Přišimasy, Tismice, Doubravčice), nechybělo občerstvení, domácí koláče, květiny. 
Nakoupit se dal i domácí med, sýry, keramika...  O poznávání přírody či o lesní bojovku se postarala 
lokální občanská sdružení, skvělé počasí pak už bylo jen příjemným doplňkem vydařeného dne.

Názvy ulic v obci
Vzhledem k přetrvávajícím problémům s orientací v obci (HSZ (hasiči), ZZS (sanitky), ale i přepravní 
firmy apod.) bude přistoupeno k zavedení názvu jednotlivých ulic. Své návrhy  na jména ulic můžete 
již teď zasílat na místní OÚ.

 

Bojujete s kily, chtěli byste zhubnout?

Chcete zpevnit a zformovat postavu?

Potřebujete si jen odpočinout?
 

 Výživové poradenství a analýza 
složení těla přístrojem InBody

Individuální trénink

Cvičení na VibroGymu

Sportovně-relaxační masáže

Masáže proti bolestem hlavy

Ing. Lydie Bílková
 tel.: 604 835 939

Doubravčice 154
 www.hubnutiacviceni.cz

V R B A  P RO  O S I Č I N Y  -  P a n u  K o ž n a r o v i  p a t ř í  p o d ě k o v á n í  z a  d a r o v á n í  v z r o s t l é  v r b y ,  k t e r á 
b y l a  1 8 . 6 .  z a s a z e n a  n a  n e d á v n o  o b n o v é  p o l n í  s t e z c e  p ř e s  O s i č i n y  s m ě r e m  k  l e t i š t i .
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:                                  www.doubravcice.cz

Kostelec n.Č.lesy, Pražská 426
Pondělí – Pátek: 9 - 12, 13 - 17hod.

  Sobota: 9 - 1130hod.

Kontakt: Tel.: 736 209 284, 775 440 944

 cadina.petr@volny.cz

www.podlahycadina.cz

P r o d e j  a  p o k l á d k a
-    klasických dřevěných parket (dub,buk,jasan atd.)

- parket z exotických dřevin (např.průmyslové mozaiky)

- vinylových podlah

- plovoucích podlah, koberců, PVC

- OSB desek

Renovujeme staré parkety a prkna
Konzultace na místě a kalkulace ceny zdarma.
Nově nabízíme úklid Vašeho domu – jednorázový, či pravidelný

MŠ klasického životního stylu 
děti 2-7 let - bez ohledu na bydliště!
přihlášky během celého roku
dopolední či celodenní docházky 
několikadenní  docházka v měsíci

8CELOPRÁZDNINOVÝ PROVOZ  7

SOUKROMÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLKA 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

d o v o z
V O D Y

o d v o z
O D P A D N Í C H

 V O D
( j í m k y / f e k á l )

Tomáš Rychta
Št íhl ice

tel. 604 414 916

VODOVOD A KANALIZACE
Pokračující výkopové práce v obci sice nejsou ničím příjemným, ale - jak jistě uznáte - vodovod, 
kanalizaci či veřejné osvětlení jiným způsobem vybudovat nelze. 
Pokud došlo, či dojde k jistému nevyhovujícímu stavu některé z komunikací, bude učiněna náprava 
a po dokončení prací budou povrchy obnoveny.

Vodovod
Od července bude zahájena stavba vodovodního přivaděče z Kostelce nad Černými lesy. V úterý 
19. 6. 2012 proběhl zahajovací kontrolní den, byla uzavřena dohoda a vyřešeny všechny doposud 
přetrvávající nejasnosti a připomínky (město Kostelec n. Č. l., obec Doubravčice, ZEPRIS s.r.o. a 
VODOS s.r.o.). Současně s touto akcí začne také vystrojení doubravčického vodojemu (Na Čihadle). 
Z titulu získané dotace je nejzazší termín  ukončení (kolaudace) do konce tohoto roku, ovšem 
předpoklad je již přelom srpna a září 2012.

Stočné
Od měsíce dubna (po kolaudaci čistírny odpadních vod - ČOV) bylo zahájeno připojování na šachty 
a začaly se podepisovat smlouvy o stočném. Vzor smlouvy s cenou stočného, obchodní podmníky, 
obecní vyhlášku  č. 2/2012 a vyhlášku 428/2001 - novelizována 2012, najdete na webu obce  v 
odkazu Vodovod a kanalizace.
Vyhláškou č. 2/2012 byla stanovena úhrady  stočného ve dvousložkové formě a stanoven druh   
pevné složky: pevná složka stočného se stanoví podle podle profilu vodovodní přípojky [§ 32 
odst.1 písm. b), vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích.
V současné době je z 240 nemovitostí připojeno pouze 100 (včetně chat). ČOV však musí najet co 
nejdříve na plný výkon, což představuje min. 400 osob tj. 150 přípojek.
Nevíte-li si rady s připojením soukromých částí (dům- šachta) jsou zde firmy, které toto realizují. 
Kontakt na ně naleznete opět na webu obce v odkazu Vodovod a kanalizace příp. se obraťte s 
dotazem na OÚ. Pokud jste již služeb některé z uvedených firem využili, uvítáme zkušenosti s jejich 
prací (krátké info prosím zašlete na OÚ). 
UPOZORNĚNÍ: Váháte-li s podpisem smlouvy o stočném, přípomínáme, že letos je tzv. zkušební rok 
tj. cena stočného je neměnná po celý rok bez ohledu na datum podepsání smlouvy. V současné 
době je cena stočného vč. daně a pevné složky 24,- Kč/m3. Období zkušebního roku bude také 
sloužit k výpočtu ceny pro další rok. Čím nižší bude letos  vybraná částka stočného, o to vyšší bude 
příští rok (dle počtu přípojených nemovitostí) nebo-li čím méně se letos získá na stočném, o to 
vyšší bude částka v příštím roce, která musí pokrývat náklady na čistírnu.

Kanalizace
Všichni majitelé nemovitostí, kteří vypouštějí odpadní vody do dešťové kanalizace, měli možnost 
se do 30. 4. 2012 připojit na obecní kanalizaci bez budoucích sankcí. Jak jsme si ověřili, nestalo se, 
vypouštění odpadních vod do trativodů v některých místech stále pokračuje.
Obec je tudíž rozhodnuta odkrýt dešťové trativody (podél silnic, na obecních pozemcích) a u každého 
připojení, kde bude zjištěn přepad fekálního odpadu (i za pomoci sondy), se majitel připojené 
nemovitosti vystavuje pokutě v částce min. 50 000,- Kč. Kontrola trativodů bude prováděna ve 
spolupráci s Odborem životního prostředí v Českém Brodě.

Pro celkové vylepšení vzhledu naší obce 
(místa po výkopech, čištění a údržba zelených a vodních ploch atd.) 

obec poptává 
dobrovolníky na úpravu těchto míst.

Přihlaste se na OÚ, termíny dní úprav naleznete také na webu a vývěsce během 7/2012.
DĚKUJEME ZA ZÁJEM O OBEC, 

VE KTERÉ ŽIJETE
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PROSBA: 
Letos je naše sdružení bohužel odkázáno pouze na dotaci z obce Doubravčice, dotace z kraje 
a z MPSV  odpadla úplně.    
Pokud budete mít zájem podpořit   jakkoliv náš provoz, či přispět nám na naši činnost, budeme 
vám velice zavázáni - i díky vám fungujeme už 5 let!!!
o.s.Dokolečka – centrum pro rodinu
dokolecka@doubravcice.cz
www.dokolecka.cz
tel.: 724 689 786
č.účtu: 217257712/0300

AKTUALITy DOKOLEČKA

Přes prázdniny je možné se sejít v herničce dle dohody - nebojte se nás kontaktovat.
Určitě bude i občasné setkání jógové -  info naleznete včas na webu.
Koncem srpna počítejte s valnou hromadou - vždy bývá poslední srpnový týden.
Začátkem září vyvěsíme zápisy do kroužků a aktuality pro nový školní rok 2012/13.
Začínáme hernou druhý zářijový týden -  pravidelný rozvrh zveřejníme začátkem září.

Tradiční jednorázové akce pro rok 2012:

l Babí léto (konec září/začátek října)
l podzimní divadélko (říjen/listopad)
l Cesta za světýlkem (listopad)
l Mikulášská (prosinec)
l dále chystáme výtvarné tvoření včetně oblíbených adventních věnců

 
7  NOVINKA BALET  8

máte -li  dítě se zájmem o balet, přihlašte se  nám - máme šikovnou paní lektorku!

Přejeme krásné prázdniny
a těš íme se na shledanou nejpozděj i  v  novém školním roce!

Sledujte  aktual i ty  na našem webu a  vývěskách :o)

LETECKÝ DEN DĚTÍ - OSIČINy, 9. 6. 2012
Dětský den, přesto že se konal na neobvyklém místě, byl z našeho pohledu vydařený. 
Počasí se umoudřilo a zasoutěžit si přišlo přes 70 dětí ve věku 0 - 15 let (i když občas soutěžili více 
rodiče :o) Všichni si vyzkoušeli tradiční disciplíny jako skákání v pytli, navlékání korálků atd. 
Vzhledem k problematickému získání elekřiny nebyl přítomen oblíbený nafukovací skákací hrad, 
děti se ale dostatečně vyřádily na trampolíně a pro nejmenší byl nachystán balonkový bazén.
Všichni soutěžící si  nakonec odnesli sladkou odměnu i nějakou maličkost pro radost.
Doufáme, že se návštěvníkům den s letadly líbil - i díky našemu přispění - a budeme se těšit na 
příští rok.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám pomáhali -  z řad Dokolečka i ostatním. 
Také díky Vám se to povedlo!
Jana Burešová za tým CpR Dokolečka

Veřejné osvětlení
Výměna veřejného osvětlení  a nevyhovující stav sítě NN v obci je investiční akcí firmy ČEZ Distri-
buce a.s. Obec dala souhlas se stavbou a následně se vyjadřuje pouze k udělení věcných břemen 
se stavbou na obecních plochách a rozhoduje o převzetí povrchu obecních pozemků (např. převzetí 
obnovených povrchů komunikací). Způsob a průběh prací je zcela v kompetenci dodavatelské firmy. 
V každém případě jsou práce závislé na příznivém počasí. 

Mateřská školka v Doubravčicích
V lednu došlo k předání hrubé stavby MŠ. V dubnu byla přijata ze Středočeského fondu rozvo-
je obcí a měst (FROM) dotace ve výši 3 999 873,- Kč na dostavbu II. etapy. Výběrové řízení na 
dostavbu vyhrála firma SILMEX s.r.o., která již zahájila práce. Předpokládané ukončení (podmíněné 
i smlouvou) je srpen 2012. 
V době přípravy zpravodaje je ještě ( do 25.6.) otevřen termín výběrového řízení na pozici ředitel/ka 
MŠ Doubravčice (propozice ke stažení na webu obce a na obecní vývěsce). Ostatní personál školky 
bude již přijímán běžným způsobem - z rozhodnutí zřizovatele (obec Doubravčice) a ředitele/ky.  
Upřednostněni, při splnění potřebných podmínek, budou trvale hlášení obyvatelé Doubravčic, z 
důvodu vytvoření nových pracovních pozic v místě bydliště.
V současné době má budova školky již venkovní zateplení, osazují se okna, dokončují se elektroin-
stalace, vnitřní omítky a připravuje se vnitřní zařízení a technologie kuchyně.
Otevření školky (zápis v září) se plánuje na říjen 2012.
Akce “ÚPRAVA OKOLÍ  ŠKOLKY ” za pomoci  dobrovoln íků,  kteř í  ve  spolupráci  s  obc í 
chtěj í  př ispět  k  pěknému prostředí  pro dět i ,  je  stá le  aktuáln í .  Př ipojte  se   tak  k 
paní  J .  Dvořákové a  dalš ím chatařům, kteř í  j i ž  nabíd l i  svou pomoc. . . 
Info  naleznete  včas   na OÚ,  webu,  obecní  vývěsce. 

Rekonstrukce Kulturního domu
Během loňského roku byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci KD (po mnoha letech zcela 
nevyhovující stav).  Předpokladem při získání dotace bylo vypsání výběrového řízení na dodavatele 
stavby a zahájení prací od konce dubna 2012. 
Dotace z Programu rozvoje venkova ČR ve výši 6 289 700,- Kč byla však schválena později a obcí  
tudíž přijata až na červnovém jednání zastupitelstva. Právní důvody nakonec vedly k tomu, že bude 
znovu vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Tyto časové posuny oddálí zahájení prací o 
několik měsíců, KD zůstává prozatím pro veřejnost otevřen a sál je pro jednorázové/krátkodobé 
akce i nadále k pronájmu.

Dětské hřiště
Jak jsme již informovali, po několika letech intenzivního využívání (a občas bohužel i záměrného 
ničení) je nutné přistoupit k celkové rekonstrukci dětského hřiště Na Močidle. Obec vyhlásila ve 
spolupráci s Občanským sdružením obce Doubravčice dobrovolnickou akci na demontáž prvků, 
opravy a další potřebné práce, která se však nakonec neuskutečnila. Většinu prvků totiž nejde ani 
po opravě znovu využít z důvodu zpřísněných podmínek pro realizaci dětských hřišť tj. nevyhovují 
novým normám (ČSN EN 1176, ČSN EN 1177). 
Areál hřiště byl tudíž z bezpečnostních důvodů pro veřejnost UZAVŘEN. O investici pro dětské 
hřiště a zajištění nových hracích prvků se nyní jedná. 
NABÍDKA:  vyřazené hrací prvky je po opravě  možné využít pro soukromé účely (vlastní zahrada),  
obec je proto nabízí bezplatně zájemcům z řad obyvatel obce. Zájemce, po domluvě na OÚ, může 
provést na vlastní náklady jejich demontáž a odvoz. Nabídka platí do 20. 7. 2012.
Po tomto termínu provede demontáž obec a následně zahájí odvoz písku a úpravu terénu.   O 
průběhu rekonstrukce budete informováni. 
Děkujeme tímto také všem ochotným dobrovolníkům, kteří se přihlásili na, v květnu vyhlášené, 
dva dny prací na hřišti. Ceníme si  Vašeho zájmu!
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KAUZA - Dub letní
V minulém čísle OZ (č. 20 str. 22) byl uveřejněn krátký příspěvek o  snaze vyhlásit za památný 
strom dub letní, při silnici a na hranici katastrů obcí Doubravčice a Masojedy. Do situace      za-
sáhlo i nepovolené vybudování svozové/těžební linky a kácení  v katastru Doubravčic. Namísto 
náhrad obec navrhovala vyjádření souhlasu s udělením statusu památkového stromu.

a zobrazil jej do KMD (katastrální mapa digi-
talizovaná), nachází se cca 1 metr od JZ koutu 
tohoto pozemku. Tudíž není majetkem jednot-
livce, ale obce. Digitalizací se však nezlepšila 
přesnost původních map, pokud by byly pochy-
by, lze polohově a geometricky průběh hranic 
zpřesnit pouze jejich vytýčením a souhlasným 
prohlášením dotčených vlastníků. Zatím však je 
nutné vycházet ze současných podkladů.
Ohledně ochranného pásma - ano roste spolu s 
korunou stromu, ale vzhledem ke stáří stromu 
a již pomalému růstu je toto zanedbatelné. 
Kromě toho, pásmo je cca široké co koruna, 
která jistě také není ideální pro větší techniku. 
A i panu Pazderovi zajisté záleží na tom, aby      
takto vzrostlý a dominantní jedinec zůstal do 
budoucna zachován. Tabulka se státním znakem 
a kolonka v seznamu by tedy nikomu neublížily 
a běžná  zemědělská činnost by tím nebyla nijak 
ohrožena. 
V případě tohoto dubu je ochranné pásmo          
o poloměru 10 m kolem stromu (obvod kmene 
315 cm ve výši 130 cm; tj. průměr 100 cm x 10). 
Miroslav Pačes, geodet

Ochranná pásma při ochraně přírody 
Zákon o ochraně přírody vymezuje tzv. zvláště 
chráněná území. I u památných stromů lze vymezit 
ochranné pásmo před vlivy z okolí. Platí, že pásmo 
památného stromu má tvar kruhu o poloměru 
desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 
130 cm nad zemí. V  tomto pásmu nejsou povo-
leny žádné stavby, terénní úpravy, odvodňování, 
chemické zásahy... Pokud by mělo při hospodářské 
práci (hnojení, postřiky, odvodňování, vyžínání 
klestu) dojít k zásahu do pásma, musí mít investor/
hospodář povolení. Bez něj je každá vůči stromu 
teoreticky nebezpečná činnost v pásmu zakázána. 
Památné stromy nelze skácet, nebo i jinak poškodit. 
Jde pak o přestupek, za který hrozí velmi vysoká 
finanční pokuta (jednotlivci i organizaci).

Vyjádření zastupitelů Masojed
Rádi bychom se vyjádřili ke článku DUB LETNÍ 
od pana Prkna publikovaném v minulém čísle 
Obecního zpravodaje. 
Zastupitelé obce se písemně omluvili za 
nepovolené vybudování části svozové linky na 
území Doubravčic a navrhli, aby svozová linka 
byla využívána v celé délce i obcí Doubravčice 
s přáním, aby svozová linka sloužila oběma 
obcím ke spokojenosti. Samozřejmě jsme 
v dopise uvedli, že náhradu škody za stromy 
vykácené v šíři svozové linky uhradíme. 
Dub není obecním majetkem, a proto není 
možné, aby zastupitelé nutili soukromého 
vlastníka k souhlasu s udělením statutu 
památkového stromu. Majiteli stromu (panu 
Pazderovi ml.) opravdu nejde o pytel bram-
bor, ale o to, že ochranné pásmo, které roste 
zároveň s korunou stromu, velmi znesnadňuje 
práci na poli. Vzhledem k tomu, že doposud 
se pod stromem oralo, košatá, zdravá koruna 
stromu mluví za vše. 
Josef Pazdera st., Josef Pazdera ml., Kristýna 
Šťastná, Alena Jarkovská 
- zastupitelé obce Masojedy

Příspěvek k památnému stromu
Pominu-li nepovolenou těžební linku a kácení, 
dovolím si jen několik poznámek.  
Návrh na vyhlášení památného stromu je projed-
náván již přes dva roky. Strom splňuje potřebné 
atributy, které mu ukládá zákon (dominanta,   
estetická funkce, perspektivní  jedinec, stáří 150 
-200 let, průměr kmene přes 3  m,  historická/
tragická  událost,   sousedící kamenná památka 
(krucifix r. 1850)...
Z mého pohledu se strom nachází na pozemku  
p.č.  762,  což  je  původní cesta,  majetek obce  
Masojedy,  nyní  rozoraná  a  využívaná jako  
součást pole. Když jsem totiž zaměřil střed dubu

Údržba zeleně a vyhláška č. 3/2012
Na dubnovém jednání zastupitelstva přijatá vyhláška č. 3/2012 O údržbě veřejné zeleně na území 
obce Doubravčice, je zatím většinou dotčených občanů nedodržována. Obec tedy před tzv. druhou 
sečí začne dodržování této vyhlášky kontrolovat. A to i s následným postihem.

(Výňatek bodů z vyhlášky)
Čl.2

Vymezení základních pojmů
(1) Pro účely této vyhlášky se vymezují níže uvedené základní pojmy:

(2) Veřejné prostranství - všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 

vlastnictví k tomuto prostoru.
(3) Veřejná zeleň - parky, lesoparky, sadovnicky upravené plochy zeleně, zeleň v zástavbě, uliční 

zeleň, aleje a ostatní plochy zeleně, kromě půdy využívané k rostlinnému zemědělství.
Čl.3

Údržba veřejné zeleně
Vlastníci veřejné zeleně na území obce Doubravčice jsou povinni zeleň udržovat formou pravidel-

ných sečí a hrabání listí.
Četnost sečí je minimálně 3 x ročně, četnost hrabání listí je minimálně 1 x ročně, přičemž:

- první seč musí být provedena do 31.05 příslušného roku
- druhá seč musí být provedena do 15.07 příslušného roku
- třetí seč musí být provedena do 30.09 příslušného roku

- sečení bude provedeno včetně likvidace posečené hmoty, likvidace hmoty bude provedena 
nejpozději do třetího kalendářního dne ode dne ukončení seče

- hrabání listí bude provedeno do 15.11 příslušného roku.

Tohoto tématu se dotýká i otázka mezí a svahů při komunikacích. Obec vyzývá k zamyšlení je-
jich majitele, kteří často ani netuší, že jim pozemek patří až k silnici - tudíž ho neudržují, zda by 
pro ně nebylo vhodnější pás podél silnice obci věnovat. Příkladem může být nedávno vyčištěný a 
prořezaný strmý svah po pravé straně silnice II/113 (směrem od návsi, za č.p. 110, naproti odbočce 
ke hřišti). Nutná úprava plochy proběhla tentokrát na náklady obce, v dalších případech však obec, 
v případě podobných prací a údržby veřejné zeleně dle čl. 3 vyhlášky č. 3/2012, předá  náklady za 
odvedenou práci majiteli pozemku.

Provoz v obytné a pěší zóně
Pravidla silničního provozu (výňatek)
§ 39
(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou “Obytná zóna” a 
konec je označen dopravní značkou “Konec obytné zóny”.
(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně 
nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.
(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené 
ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je 
dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
(6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané v přenesené 
působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání 
nákladního vozidla nebo jízdní soupravy.
(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v 
obytné zóně.

Vzhledem k tomu, že v obci stále  přetrvává parkování  na  nepřiměřených místech (zelené plochy,



MUZEUM HRNČÍŘSTVÍ
Kostelec nad Černými lesy

Výročí této významné osobnosti připomene 
výstava v Muzeu hrnčířství nazvaná Vévodkyně  
Savojská, velká mecenáška Černokostelecka, 
která byla zahájena 1. 6.  2012 princem Konstan-
tinem von und zu Liechtenstein. Návštěvníci 
zde      mohou vidět  portrét  Marie Terezie od  
malíře  Martina van Meytense, propouštěcí list 
měšťanů z poddanství, potvrzení jejich privi-
legií,    kopii manželské smlouvy s vévodou  
Tomasso Emanuelem de Savoy-Carignano 
nebo Zlatou knihu Černokostelecka.
Muzeum hrnčířství
nám. Smiřických 51, Kostelec n. Č. l. 
tel: 321 697 039, mobil 603 555 184
e-mail: muzeum@kostelecncl.cz

ČT - PÁ - SO     10.00 - 12.00       13.00 - 17.00 h

Návštěva prince z Liechtensteinu
Constantin, nejmladší syn vládnoucího knížete Hanse-Adama II. z Liechtensteinu, navštívil první 
červnový den v našem regionu památky spojené s životem a dílem vévodkyně Savojské, jedné ze 
čtyř dcer zakladatele liechtensteinského knížectví. Historikové ji zaznamenali jako uvážlivou ma-
jitelku panství a mecenášku nejen tady u nás na Černokostelecku.

Princ během svého krátkého pobytu v Kostelci zahájil výstavu o vévodkyni, zúčastnil se mše cele-
brované kardinálem Dominikem Dukou, pokřtil knihu Dominia Smiřických a Liechtensteinů v 
Čechách od Pavla Juříka, navštívil bojiště u Křečhoře, Kolín nebo také zámek v Radimi.

Letošní výstava, věnovaná vévodkyni Savojské, má své opodstatnění. Od převzetí panství vévod-
kyní uplyne v tomto roce 300 let, příští rok si připomeneme stejné výročí jejího sňatku s vévo-
dou Tomášem Savojským, 250 let od propuštění měšťanů z poddanství a 240 let od jejího úmrtí 
(pohřbena je ve Vídni, v katedrále sv. Štěpána).

Marie Terezie vládla neuvěřitelných šedesát let a byla svými poddanými velmi oblíbena; lidově se jí 
říkalo Savojka (Cafojka). Po brzké smrti manžela i syna, zasvětila  život  dobročinnosti a zvelebování 
rozlehlého panství. Kromě péče o chudé a nemocné, zřízení fondů a nadace ji připomíná  do dnešní 
podoby upravený zámek, kostel sv. Andělů strážných nebo špitál v Kostelci. 
V okolí nechala postavit řadu kostelů, vzniklo i mnoho menších sakrálních památek. Nařídila také 
stavbu soch sv. Donáta (ochránce) a stavbu zvoniček, ke kterým dodala zvony; jedna  z nich byla 
postavena i na návsi v naší obci. 
Patrně nejvýznamnějším činem 
vévodkyně bylo zrušení robotní povinnosti                             
kosteleckým měšťanům v roce 1763.     -a.k-
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vévodkyně  Marie Terezie Anna de Savoy-Carignano, 
dcera knížete Jana Adama I. z Lichtenštejna a kněžny 
Edmundy z Ditrichštejna (1694 - 1772)

1. 6. 2012 - 29. 7. 2012

blátivé úseky, obecní pozemky, vytváří se omezení průjezdu atd.) bude po dohodě s obyvateli jed-
notlivých lokalit přistoupeno k vytvoření parkovacích míst. 
Jako příklad lze uvést lokalitu staré části obce pod návsí. Na obecním pozemku u č.p. 13 a 41 (u lípy) 
budou zpevněním zelené plochy vytvořena parkovací místa, osazeny značky. Následně pak bude 
výše uvedený § 39 nejen platit, ale začne se i dodržovat. 
Obytné zóny vzniknou nově i Na Močidle a Na Zámkách, změnu čeká také parkovací systém před 
OÚ a KD.

Dotace 2012
Na rekonstrukci KD -  získána dotace z Programu rozvoje venkova ČR ve výši 6 289 700,- Kč.
Na II. etapu výstavby kanalizace (Na Zámkách + zbývající ulice nezahrnuté do I. etapy) - žádosti 
zrušeny a odsunuty na zatím neurčitou dobu, vzhledem k současné situaci (prověřování čerpání 
dotací, kontroly - Středočeský kraj).
Na dostavbu dvou tříd v MŠ Doubravčice (III. etapa stavby) - žádost dotace z Regionálního 
operačního programu (ROP) byla zamítnuta. 
Pozn. nebude-li nyní provedena realizace dvou dalších tříd MŠ, kolaudaci a následné otevření 
školky (plánované na podzim 2012) to nijak neovlivňuje. 

Chodníky v obci
Situaci při silnici II/113, velmi často nebezpečnou pro chodce, začala obec řešit rozšiřováním 
chodníků, které by měly získat min. šíři 120 cm. Samozřejmě záleží na dohodě mezi jednotlivými 
vlastníky a obcí (svolení, dohoda, převod pozemku). Zatím byl rozšířen chodník a vybudována zídka 
od návsi směrem k OÚ, nyní práce pokračují na úseku od návsi směrem Na Čihadla. Na tento chod-
ník již nebude použita běžná zámková dlažba, ale bude vydlážděn žulovými kostkami.
Kamenné z ídky,  př i  kterých se využ ívá  žulového kamene z  místních zdrojů,       
rea l izuj í  pánové  Mi lan Bouček a  Jaromír  Hladík .  A  nutno podotknout,  že  je j ich 
dobře odvedená práce velkou měrou př ispěje  k  pěknému vzhledu obce!
Při stavbě se použil kámen z původních zdí, z probíhajících výkopových prací a z obecních staveb-
ních pozemků Na Čihadlech, kde probíhaly terénní úpravy.  Máte-li vhodný neopracovaný kámen, 
můžete ho věnovat obci na dostavbu zídek podél silnice, uvítáme každé množství.

výstavba kamenné zídky podél chodníku při silnici II/113 (6/2012)
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Průjezd kamionů obcí – neudržitelná situace, CO S TÍM??!!
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás touto formou stručně informoval o aktuálním vývoji situace ohledně našeho úsilí 
o řešení stále narůstajícího počtu projíždějících kamionů naší obcí a přilehlým okolím, který já 
osobně hodnotím jako alarmující, nepřijatelný a dále již neakceptovatelný.
 Záležitost průjezdu kamionů naší obcí byla intenzivně řešena již za funkčního období starosty pana 
Ing Baborského a v práci na eliminaci nebo alespoň omezení průjezdu kamionů se pilně pracuje      
i nyní. Cílem tohoto příspěvku není podrobně rozepisovat objektivní technické a další argumenty, 
které jasně prokazují absolutní neadekvátnost přítomnosti kamionů na „naší“ komunikaci  II/113. 
Takže pouze slíbené status quo: V nedávné době proběhla z iniciativy starostky obce Tismice         
Ing. Zdražilové petiční akce, ke které se připojili mnozí z Vás, ale i další z dotčených obcí. 
Stručně řečeno, odpověď na tuto petici a související, hlavu a patu mající, korespondenci paní          
starostky Tismic smetly příslušné orgány Středočeského kraje ze stolu a v podstatě se této 
záležitosti ve svých „odborných“ odpovědích vysmály. Proč ne, tito „kompetentní“ úředníci jsou 
„pouze“ placeni z daní nás všech a hlavně zde oni ani jejich děti nebydlí, takže proč by se měli 
angažovat, že? Tento postoj pouze barvitě dokresluje, jak záleží příslušným orgánům státní správy 
na blahu občanů!!!
Co tedy my na to. Inu nenechali jsme se milými kompetentními úředníky znechutit a s paní sta-
rostkou Tismic jsme se nedávno vypravili za panem starostou obce Dolní Břežany, kde se  jim před 
časem (jak asi mnozí z Vás víte) podařilo zcela zakázat průjezd nákladních vozidel nad 12 tun (s 
vyjímkou dopravní obsluhy, jak zde stojí na osazených dopravních značkách). V úseku od Zbraslavi 
až po Jesenici. 
A pan starosta byl tak hodný, že nám poskytl cenné 
rady, jak postupovat, abychom nebyli dotčeným 
orgánům státní správy pouze pro srandu. Co přesně 
pro zdar věci nyní uděláme, se budete průběžně 
dozvídat, nemůžeme vše prozrazovat dopředu, co 
kdyby si to pak náhodou přečetl někdo z těch hod-
ných úředníků na kraji, kteří se nám ze všech sil tak 
snaží v uvedené záležitosti pomoci…
A nebudeme na to sami, kromě Tismic do toho jdou 
s námi společně Mukařov se Žernovkou, Štíhlice a 
Mrzky, to znamená všechny obce na „trase“, které 
již ty cizí kamiony opravdu pěkně prudí. Takže toť 
zatím vše a přeji krásné léto, pokud možno bez 
kamionů.
Martin Rubeš

Říčanská nemocnice představila nový pavilon
Rozšířené rehabilitační oddělení s možností vodoléčby či magnetoterapie, diabetologická                               
a echokardiografická ambulance nebo modernizovaná laboratoř našly své místo v právě 
dokončeném novém pavilonu říčanské nemocnice. 
Vítanou změnou nemocnice je především rozšíření prostor rehabilitačního centra. 
Kompletní rekonstrukcí prošla ambulantní i lůžková část. Oddělení v současnosti nabízí třicet 
kvalitně vybavených lůžek v bezbariérovém interiéru. Lékaři, masér a vyškolení fyzioterapeuté 
se zde zaměřují na  léčbu  lidí  po  cévních  mozkových  příhodách, ortopedických  operací a 
po  traumatech. Využívají moderní techniky a postupy včetně použití pružných tahů lepených 
přímo na kůži. „Kromě řady rehabilitačních cvičení nabízíme také léčbu pomocí magnetoterapie, 
biostimulačního laseru a vodoléčbu. K dispozici máme komfortní vany pro celkové i končetinové 
procedury,“ uvedla primářka rehabilitačního oddělení a ambulantního rehabilitačního centra 
říčanské nemocnice Martina Kupková.
Do nových prostor se stěhovala také zdejší biochemická a hematologická laboratoř. V jejím rámci 
mají zdejší lékaři k dispozici mimo jiné moderní automatickou linku s robotickým ramenem a dva 
nové imunochemické analyzátory. „Denně provedeme v laboratoři desítky vyšetření na různé 
ukazatele z dodaných biologických vzorků od zhruba dvou set pacientů. Okolo sta vzorků přitom 
denně odebíráme přímo na našem oddělení v nemocnici,“ informovala vrchní laborantka oddělení 
klinické biochemie a hematologie Marcela Hrdličková. V novém pavilonu našla své místo také     
diabetologická poradna, která se specializuje na prevenci, diagnostiku a terapii cukrovky a jejích 
komplikací. 
Novinkou nemocnice je i echokardiografická ambulance. 
Výstavba nového pavilonu trvala více než rok a náklady na stavbu a vybavení se pohybovaly v řádu 
mnoha miliónů korun. 

Bližší informace poskytne: MUDr. Radek Cabrnoch, ředitel nemocnice Říčany
                                               e-mail: reditel@nemocnice-ricany.cz, www.nemocnice-ricany.cz
(Tisková zpráva 6/2012 - zkráceno)

nová echokardiografická ambulance říčanské nemocnice

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

Prosba starosty obce:
Kancelář obecního úřadu je otevřena v úřední 
hodiny, uvedený mobilní telefon na starostu lze 
využít v běžnou dobu ve všední dny. 
O víkendech a ve dnech volna má nárok na 
odpočinek i starosta :o)

Pozn. Jak je však  uvedeno na webových stránkách 
-  v případě krizové situace v katastru obce 
Doubravčice je toto číslo samozřejmě k dispozici.

Nové vyhlášky v roce 2012:
č. 1/2012 - užívání znaku a vlajky obce
č. 2/2012 - stanovení úhrady stočného
č. 3/2012 - údržba zeleně v obci
8 vyhlášky k dispozici na webu obce a na OÚ 7
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Občanské sdružení obce Doubravčice
Doubravčice 123, 282 01 Český Brod

tel.: 739 198 491
info@osdoubravcice.cz
www.osdoubravcice.cz

IČ: 22764844
č. účtu: 2800198325/2010 Fiobanka

Z OKOLÍ                 

o. s. obce DOUBRAVČICE                                                www.osdoubravcice.cz

Za poslední tři měsíce se konalo v obci několik akcí, které pořádalo naše sdružení, nebo se na nich 
podílelo...
Taneční zábava se skupinou POHODA (27. 4. 2012 - KD Doubravčice)
 I přes nepříliš početnou návštěvnost velký úspěch a zábava do pozdních nočních hodin. Vzhledem 
k tomu, že byl zájem o zopakování akce v letních měsících, bylo domluveno další vystoupení sku-
piny Pohoda na 4. srpna 2012 - viz upoutávka Venkovní zábava str. 23.

Venkovní mše před kaplí sv. Jiří (5. 5. 2012 - náves Doubravčice)
Zahájení se ujaly děti ze ZŠ Mukařov pod vedením učitelky Dinové, které zazpívaly a zahrály několik 
písniček (Holubí dům, Oj Bože...). Úvalský farář K. Lach poté zahájil mši svatou. Mimo jiné podotkl, 
že když se již podaří v současné době vybudovat za přispění obyvatel obecní kapličku, musí být tato 
také využívána. Proto jednou ročně, na svátek patrona obce  sv. Jiří, zde bude sloužena mše svatá; a 
to i za minimální účasti obyvatel obce a také těch, kteří o výstavbu kapličky dříve projevili zájem...

Letecký den dětí (9. 6. 2012 - letiště Osičiny Doubravčice)
Tradiční oslava Dne dětí se letos konala na místním letišti Osičiny. Pro menší děti zajišťovalo          
program sdružení CpR Dokolečka (soutěže, puzzle, trampolína, horolezecká stěna...), větší děti 
měly možnost získat bezplatný vyhlídkový let. Celkem 15 dětí splnilo úspěšně všechny potřebné 
podmínky a odpoledne nasedlo do letadel. Akce se uskutečnila z iniciativy pilota a majitele letiště 
Osičiny, p. Jana Béma. Ten dal k dispozici prostor letiště, nabídl bezplatné lety pro děti a osobně 
i jedno z letadel pilotoval. Poděkování patří tedy především jemu a pak také všem ochotným 
organizátorům (včetně chatařů - členům Sokola, kteří ráno pomohli se stavbou stanů zapůjčených 
zdarma od firmy SICAR Masojedy), věnujícím se dětem celé odpoledne. Více o akci viz str. 12 - 13.
FOTO ke shlédnutí: http://www.youtube.com/watch?v=17q3aLhQZYE (odkaz také na webu obce a sdružení)
Máte-li zájem o fotografie z leteckého dne, piště na email: alena.kvasnickova@gmail.com

PŘIPRAVUJEME:   4. 8. 2012 - Venkovní zábava u KD se skupinou Pohoda
REALIZUJEME:   Adopce stromů (str. 2)
   Informační tabule 

Informační tabule
Na jaře 2012 jsme, v rámci rozdělování prostředků pro volnočasové aktivity v obci, obdrželi dotaci 
na projekt “Turistická a informační tabule”. Cílem projektu je vytvoření několika tabulí (panelů) v 
katastru obce, s jejichž realizací se počítá již během tohoto léta. 
Jedna velká tabule (u OÚ) by měla podat celkové informace o obci a o lokalitě, doplní ji mapa 
obce a okolí.  Druhá velká tabule (u kaple) bude zaměřena na historii původní části obce. Tři menší 
panely pak budou: a) na konci polní cesty U hruštičky (naproti krucifixu a dubu) b) v chatové oblasti 
poblíž soutoku c) na stezce na Osičiny.
Vše je závislé na finančních možnostech a na do-
brovolnické práci.... Zhotovit je potřeba nejen 
dřevěný základ (firma TRUNA s.r.o.), ale i grafické 
návrhy, zajistit  a upravit  mapové podklady, foto-
grafie, texty, korektury, samotný tisk a instalaci. 
I proto nabízíme možnost umístění loga firmy 
na mapu obce a logo či odkaz/info do dolní části  
tabulí (další info na www).                                   -a.k-

REKLAMA ZADARMO? DÍKY POŠEMBEŘÍ ANO

Region Pošembeří – Dnes Vám nikdo nedá nic zadarmo, natož reklamu. 
Výjimkou je místní akční skupina Region Pošembeří. Díky projektu financo-
vanému z Programu rozvoje venkova mohou podnikatelé, drobní živnostníci 
a dokonce neziskové organizace inzerovat své služby a produkty zdarma. 
Uzávěrka je již 15. srpna.

Inzeráty ve formě řádkové inzerce vyjdou v tištěném katalogu, který bude distribuován na 
sklonku letošního roku zdarma do všech pošemberských domácností v nákladu téměř 19  tisíc 
kusů (v regionu žije přes 36 tisíc lidí!). 
Databáze všech inzerátů bude rovněž dostupná online na internetu na www.venkovskatrznice.
eu doplněná o praktické vyhledávání s možností aktualizovat zadané údaje. Pro uživatele, kteří 
nemají přístup na internet, bude po regionu rozmístěno v obcích celkem 36 vývěsek. 
Zájemci by neměli váhat, uzávěrka příjmu inzerátů je 15. srpna. Ozvat se mohou na e-mail 
istvanikova@posemberi.cz nebo se s dotazy obracet na telefon 724 033 722. 
„Je to jednoduchá příležitost, jak zdarma informovat o tom, co děláme. Určitě lidem pomůže 
zorientovat se například mezi spolky v obcích, nemluvě o řemeslnících, drobných výrobcích či 
pěstitelích,“ uvedla B. Svobodová, která provozuje košíkářský atelier laVeterina v Č. Brodě.

Inzerce je financována prostřednictvím tzv. projektu spolupráce názvem „Venkovská tržnice III“, 
do kterého je kromě MAS Region Pošembeří zapojeno dalších šest místních akčních skupin. 
Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova. Cílem je propojit poptávku obyvatel regionu 
s nabídkou podnikatelů, živnostníků a neziskových organizací. Výsledkem bude živá databáze 
praktických informací k okamžitému použití v několika formách – katalog, internet, vývěsky.

Kontakt:
Štěpánka Šoupalová
Tel. 732 23 01 23
soupalova@posemberi.cz
Region Pošembeří o.p.s.

ČÍHADLO o.s.                    www.cihadlo.cz            
V poslední době se naše sdružení podílelo na březnovém jarním úklidu obce, 
zorganizovalo čarodějnice v lomu (letos za pěkného počasí, při účasti cca 150 
lidí a se závěrečným ohňostrojem!), zajistilo v místě občerstvení a přispělo i k 
zajištění služeb a organizaci velmi povedeného Leteckého dne dětí (viz str. 10 a  12 -13). Sledujeme 
samozřejmě také vývoj situace kolem rekonstrukce Kulturního domu, neboť, jak jistě všichni víte,  
sdružení ho má v dlouhodobém pronájmu. Získaná dotace přes 6 mil. korun byla přijata zastupitel-
stvem na červnovém zasedání, po vyhlášení nového výběrového řízení bude stanoveno datum za-
hájení prací. Do té doby je KD stále veřejnosti k dispozici. Úterní lekce Zumby tedy zrušeny nebyly, 
stejně jako možnost pronájmu sálu na jednorázové akce.
Jarda Prkno, za Číhadlo o.s.
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Půjčka bez ručitele
Bez poplatku předem
Bez volání na placené linky
Vyplácíme exekuce
10.000 – 1.000.000,- Kč
Tel: 775 383 034
www.pujcimevamdohodiny.cz

Půjčka bez ručitele
Bez poplatku předem
Bez volání na placené linky
Vyplácíme exekuce
10.000 – 1.000.000,- Kč
Tel: 775 383 034
www.pujcimevamdohodiny.cz
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Letiště Osičiny - Doubravčice (LK57)
Typ letiště:  plocha pro sportovní létající zařízení
Nadmořská výška: 381 m                 Dráha: tráva

Provozovatel: Jan Bém

(NĚKTERÉ) REKORDy JANA BÉMA aneb Chci  letět  tam,  kde ještě  nikdo nebyl . . .

Expedice Annapurna High 2000
Myšlenka létat nad himalájskými osmitisícovkami na motorovém rogale napadla Jana Béma při 

návštěvě Nepálu v roce 1987. Zorganizoval tedy výpravu a v roce 1993 dosáhli světového prven-
ství - překonali sedmitisícovou Ama Dablam (poté, co závada na speciálně upraveném motoru 
neumožnila přeletět nejvyšší horu světa Mount Everest). V roce 2000 se však vrátili. 
A dne 29. září 2000 se jim podařilo překonat světový rekord, když Jan Bém přelétl na motorovém 
rogale české výroby první osmitisícovku, vrchol Annapurny I  v Himalájích (8091 m). Výška přeletu 
byla 8400 m, teplota minus 350C.   888DVD o expedici na vyžádání na OÚ Doubravčice 777 

Milovice 2007
Na letištní ploše  bývalého letiště v Milovicích vytvořil pilot Jan Bém, se svou dcerou              

Jane-Marie, na motorovém dvoumístném rogale (OK-WZA 01) dva světové letecké rekordy. Vylétl 
do výšky 6876 m a nastoupal do šesti kilometrů nad místem startu za 33 minut a 15 vtěřin. Rogalo 
bylo mimo jiné obtěžkané tlakovými lahvemi na kyslík, naloženo 30 litry benzinu a v dosažené výšce 
(kde létají běžně jen dopravní letadla či vojenské stroje) byla teplota téměř minus 400C. Současně 
se světovými rekordy byly zapsány i tři české národní (absolutní dostup, rychlost stoupání do šesti 
kilometrů a do tří kilometrů).

Milovice 2010
Opět prostor letiště v Milovicích a další světový rekord. Jan Bém v září 2010 vzlétl se svým 

motorovým dvoumístným rogalem a spolupasažérkou Olgou Záluskou do výšky osmi tisíc metrů. 
Jak po návratu podotkl, šlo by letět ještě výše, ale  přístroje zřejmě zamrzly a nic neukazovaly a 
lepší je tedy neriskovat. 

Díky těmto úspěchům se stal Jan Bém naším  nejlepším leteckým sportovcem roku 2007 a v březnu 
2012 převzal ocenění (spolu s O. Záluskou) “Nejlepší letecký sportovec v kategorii ultralehkého 
létání” za rok 2011. 

Letecký dětský den 2012 se uskutečnil 
z inciativy pilota a majitele letiště, Jana 
Béma. Odměnou pro děti (při splnění 
určitých podmínek) byl bezplatný  krátký 
vyhlídkový let nad okolím. Čtyřmístnou 
CESSNU pilotoval Jan Bém, dvoumíst-
nou          SIERRU P2002 Jan Kříž. 
Poděkování od všech účasníků   leteck-
ého odpoledne si zaslouží nejen oni, ale 
také říčanští modeláři a další ochotní 
organizátoři letů (Saša Tilingerová, 
Franta Adamec...  :o)
- a.k -
Článek o Leteckém dni dětí  naleznete v 
NAŠEM REGIONU - Říčansko,  dne  21.6.2012 

LETIŠTĚ
OSIČINy
9. ČERVNA 2012


