
výkopové a zemní práce
opravy inženýrských sítí
přípravné práce pro stavby
výkopy základů - úpravy pozemků

24 1

OÚ DOUBRAVČ ICE,  Doubravč i ce  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 23 ročník V. 
(období březen - červen 2013)

Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve 
musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře..

Saint Antoine De Exupéry (1900-1944), francouzský spisovatel, letec, filozof

Z obsahu:  PREZIDENTSKÉ VOLBY 2013 - MATEŘSKÁ ŠKOLKA - VODOVOD A KANALIZACE - KOMIKSOVÁ 
PŘÍLOHA POVĚSTI DOUBRAVČIC - REALITY  NA PRODEJ - NOC V KNIHOVNĚ - ODMĚNA STAROSTY

odvoz odpadu, sutí
doprava štěrku, písku, betonu, st. materiálu

přeprava stavebních strojů

AUTODOPRAVA . KONTEJNERY

Luboš Šebek, Doubravčice 182

tel.: 723 532 775
e-mail: lubos.sebek@email.cz
www.zemnipracesebek.cz

ZEMNÍ PRÁCE
www.zemnipracesebek.cz

pásové minirýpadlo
CATERPILLAR 302,5

mininakladač
“bobík”
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LOKALITA NA ČIHADLECH  - DOUBRAVČICE           
             - komunikace
           - zasíťování, přípojky
           - veřejné osvětlení
                                                     - zeleň

http://pozemky.doubravcice.cz

PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ    
                   cena 1 290,- Kč/ mcena 1 290,- Kč/ m22

MATEŘSKÁ ŠKOLKA DOUBRAVKA DOUBRAVČICE (únor 2013)
herna - jídelna/mul  funkční místnost - dětské hygienické zázemí - Jiří Bouček při výmalbě MŠ
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Den Země na Klepci 2013
Letošní, již 7. ročník této regionální akce, se připravuje 
na sobotu 20. dubna. Obec Doubravčice by i letos uvíta-
la své zastoupení v rámci odpoledního programu, hledá 
proto dobrovolníky, kteří by se tohoto úkolu zhos  li 
(příprava a obsluha stánku obce, vlajkonoš).
Bližší informace na OÚ.

Adopce stromů 2012
Kdo se v loňském roce zúčastnil úspěšného projek-
tu Adopce stromů zakoupením “adopcí” stromku a 
neobdržel osobně Adopční list, může si ho i nadále    
vyzvednout v kanceláři OÚ.

Prezidentské volby 2013 

První i druhé kolo prezidentský voleb přineslo pro tyto 
dva kandidáty poměrně vyvážené výsledky. 
V prvním kole získal Zeman 70 hlasů a Schwarzenberg 
60 vašich hlasů. V druhém kole pak Zeman 111 hlasů, 
Schwarzenberg 108. Sečteno bylo 100% hlasů a volební 
účast v obci byla 58,12%.

Sta  s  cké údaje - sčítání obyvatel
K 1. lednu 2013 žije v Doubravčicích 525 trvale hlášených 
obyvatel. Hranici pě   set občanů jsme překročili  již v 
březnu 2011 (celostátní sčítání lidu, domů a bytů), byť o 
jednoho jediného obyvatele. 
Ovšem díky tomu jsme se konečně dostali zpět na vyšší 
hodnoty (tj. počtem obyvatel obce), které zde byly na 
přelomu 60.-70. let min. stole  . 
Podle ČSÚ je věkový průměr obce stále těsně pod 40 
lety, celkový počet mužů a  žen je velmi vyvážený, dě   
do 14 let zde žije zhruba 120.

Mrtvý muž byl objeven až po několika dnech
V závěru loňského roku byl v lesním prostoru katastru 
obce nalezen oběšený muž. Jeho auto zajis  la Policie ČR 
na parkoviš   pod obcí, muž pocházel z Ústecka. Případ 
je stále v šetření.

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

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
Pohlednice/fotky obce Doubravčice (a jiné písemnos   všeho druhu) i ze širšího okolí; zájem 
mám o odborné knihy, mapy atd. Převezmu, odkoupím. Za nabídky předem děkuji. 
Kontakt: tel. 739 198 491, 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. Grafi cká úprava A. Kvasničková.

OZ č. 24 vyjde 1. července 2013 (pro období červenec - říjen 2013) 

OBECNÍ  ZPRAVODA J OBCE DOUBRAVČ ICE

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

Uzávěrka  OZ č. 24 je 15.06.2013 

OBEC DOUBRAVČICE
nabízí k prodeji

BROŽURY O OBCI - vydané u příležitosti 680 let  
od první písemné zmínky o obci (1331 - 2011);
A5, 24 stran, barevné a čb foto, textová část - 39,-Kč
PAMĚTNÍ MINCE - mosaz, průměr 31,8 mm, 
varianta lesk/patina, náklad 500 ks - 49,- Kč
POHLEDNICE OBCE - 4 druhy pohlednic včetně 
reprintu z 20. let min. století - 5,- Kč/ks

NA ÚVOD...
Máme za sebou první přímou volbu 
prezidenta, tedy další z možnos  , 
které   nám  nabízí  demokra  cký   
systém státu. Zda je tato varianta v 
rámci demokracie šťastnou volbou  o 
tom ať popřemýšlejí jiní a zohlední ji 
v čase.
Jak dopadlo volební rozhodování v 
naší obci si můžete přečíst v tomto 
zpravodaji.
Kradlo se, krade se a krást se zřejmě 
stále bude. Kdo a proč však stále 
častěji krade v Doubravčicích? To 
je nyní v šetření Policie ČR, já jako 
starosta se k této situaci připojuji 
a nabízím: odměnu  za  oznámení  
vedoucí  k  dopadení pachatele či 
pachatelů drobných i větších krádeží 
v obci.
Nově obec také zřídila přestupkovou 
komisi, která je plně kompetentní 
k řešení přestupků, podstoupených 
zpětně od Police ČR.
Jak si počínali podvodníci a zlodějíčci 
na našem okrese za 1. republiky, to si 
přečtěte na stránkách Přílohy OZ.
Potěšila mne naopak velmi slušná 
účast na kulturních akcí poslední doby.  
V  loňském  roce  se  vydařila Posvícen-
ská zábava, lednový Novoroční ples, 
přišli jste se pobavit i o Masopustu, 
přestože průvod byl vzhledem k 
počasí zrušen. Překvapením je i velký 
zájem o Taneční kurz pro dospělé (viz 
str. 9).    Poptávka   byla  i   po    opa-
kování letní venkovní zábavy před KD 
- zapište si tedy sobotu 3. srpna, hrát 
bude opět Pohoda.
Finišují nám práce na mateřské školce,  
která    nyní       prochází   výmalbou 
(zajišťuje J. Bouček), vyřizuje  se 
dotace na úpravu zahrady u MŠ i na 
dětské hřiště Na Močidle. 
A v průběhu března může ve svých 
domácnostech očekávat vodu z nově 
vybudovaného obecního vodovodu.
Nejen tyto informace Vám však 
přináší aktuálního číslo OZ...
Jaroslav Prkno, starosta obce

Foto na  tulu: Letecký pohled na Doubravčice - Lázný potok - 
keramika nalezená při výzkumech v 60. letech 20. stol. na hradiš  
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OPRAVY
AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK
zn. Whirlpool, Ignis, 

Philco a jiné.

Spolehlivost,
rychlé jednání.

J. Marek
Doubravčice 128
tel. 603 329 940

VODOVOD A KANALIZACE
V lednu 2013 úspěšně proběhla kolaudace celého vodo-
vodního řadu od Kostelce n. Č. l. a to včetně Doubravčic. 
Kolaudace se týkala i vodojemu. 
V době vydání tohoto zpravodaje se čeká na pravomoc-
né vydání kolaudačního rozhodnu  .
Po jeho vydání bude uzavřena smlouva s fi rmou VODOS 
s.r.o. Kolín (dodavatel vody), ze které bude vypočítáno 
vodné a na základě toho budou následně připraveny 
smlouvy pro občany. 
V průběhu měsíce března by měla být již voda z nového 
obecního vodovodu v jednotlivých domácnostech.
K polovině února 2013 je z celkového počtu 250 
kanalizačních přípojek připojeno pouze 180,  ostatní 
nejsou dosud připojeny z důvodů nezájmu vlastníků 
nemovitos   o přepojení gravitací soukromých čás   (dům 
- kan.šachta). Díky těmto vlastníkům nepřipojených 
nemovitos  , kteří ani nemají podepsanou smlouvu na 
stočné bude o chybějící částku, nevybranou na těchto 
domovních přípojkách, navýšeno stočné pro příš   rok. 
Dále bude samozřejmě podán podnět k šetření na odbor 
Životního prostředí v Českém Brodě o doložení nakládání 
s domovním odpadem za poslední roky! (dohledatelné v 
účetnictví fi rmy, která odvoz odpadu prováděla) 
Kdo nebude využívat kanalizaci a není připojen resp. z důvodu nepodepsání smlouvy nemůže být 
připojen, musí zapla  t poplatek za přípojku v částce 1440,-Kč (viz stočné - Vyhláška č. 2/2012).
Dodnes není na 70 nemovitos   připojeno na kanalizaci. Nevíte-li si rady s připojením soukromých 
čás   (dům- šachta) jsou zde fi rmy, které toto realizují. Kontakt: web obce/Vodovod a kanalizace 
příp. dotaz na OÚ. Pokud jste již služeb fi rem využili, uvítáme zkušenos   s jejich prací. 
Servisní smlouva mezi obcí a vybranou fi rmou/osobou bude podepsána v okamžiku kolaudace 
plného provozu kanalizace. Servisní smlouva zajis   servis domovních přípojek, péči o vodojem, 
šachty, ČOV. Kontaktní údaj na zodpovědnou osobu bude  uveden na nástěnce OÚ a na webu obce. 
Smlouva by měla zajis  t odstranění poruchy do 24 h od nahlášení, sankce při nedodržení atd.
Ohledně dokončení kanalizace a vodovodu bylo zažádáno o fi nancování na II. etapu průběhu prací 
tj. oblast Na Zámkách a ulic parc. č. 310/1, 312/8, 398/16 a 490/11. Nyní je na většinu II. etapy již 
ÚR nebo stav. povolení. V lednu byla přijata žádost na zajištění dotace pro výstavbu (v loňském roce 
vzhledem k pol. situaci ji fondy nepřijaly), čeká se na její posouzení. V případě schválení začnou 
práce v polovině roku 2013.
Dodatek ke smlouvě o Inves  čním příspěvku (rok 2007) - v článku II bude ve smlouvách nahrazen 
termín plnění termínem novým. Z tohoto důvodu je nutno doložit na OÚ zaplacení in. příspěvku 
(týká se tedy osob, které smlouvy podepsaly a zavázaly se k úhradě).
Komunikace od cukrárny k ČOV v chatové osadě: zpracovává se projektová dokumentace na 
zpevněnou cestu, týkající se však nejen uvedeného úseku, ale také komunikace k vodojemu a MŠ.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE                                      www.doubravcice.cz

T  R  U  H  L  Á  R  N  A 

zakázková výroba 
nábytek na míru
lamino a masiv



montáže nábytku


zastřešení teras
stavba pergol

722 922 096
maila4@seznam.cz
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

ŘÍČANY

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 profi lu vodo-
vodní přípojky [§ 32 odst.1 písm. 
b), vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích.

Výše vybraného stočného ovlivňuje 
budoucnost - má vliv na stanovení 
výše částky na další období. 

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY
Nyní se o obecní ČOV  nezištně stará pan IVAN POLÁČEK, který zajišťuje odběr vzorků 
a celkovou kontrolu čistírny. Za tuto dobrovolnou iniciativu mu náleží naše uznání!

dovoz

VODY

odvoz 

ODPADNÍCH VOD

(jímky/fekál)

Tomáš Rychta
Štíhlice

tel. 604 414 916
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE                                       www.doubravcice.cz

Kontrola MV ČR
V obci proběhla kontrola, s výsledky byla obec srozuměna písemně na počátku února t.r. 
Z dopisu Odboru kontroly a dozoru veřejné správy MV ČR (celý dopis viz web - úřední deska):
Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, Vaším prostřednictvím obdrželo na 
vědomí fotokopii trestního oznámení na místostarostu obce Doubravčice, a to z podnětu občanů 
vlastnících na území jmenované obce rekreační nemovitost.
Jak jsme Vás již informovali naším dopisem ze dne 27. října 2012, č.j. MV- 100386-2/ODK-2012, 
zdejší odbor zařadil obec Doubravčice do interního plánu komplexních kontrol výkonu samostatné 
působnos   (v mezích naší působnos  ) na prosinec 2012. Na základě obsahu předmětného podání 
bylo mj. prověřeno 
a) konání neveřejného zasedání zastupitelstva obce dne 12. prosince 2011,
b) naplňování práv občanů obce dle § 16 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),
c) naplňování práv občanů obce dle § 16 odst. 2 písm. f) a g) zákona o obcích.
K bodu a) b)
... Obec tak na všechna (10) zasedání ZO, která se konala od 1. srpna 2011 do doby provedení kon-
troly, doložila splnění ustanovení § 93 odst. 1 zákona o obcích, podle kterého obecní úřad informuje 
o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce... 
...Přitom kontrolou nebylo zjištěno či prokázáno, že by v obci došlo ke konkrétnímu porušení práva 
občanů obce vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem stanoviska k 
projednávaným věcem (srov. § 16 odst. 2 písm. c/ a d/ zákona o obcích).
K bodu c)
Na základě namátkově vybraných podání občanů obce směřujících do oblas   její samostatné 
působnos   a dokladů o jejich vyřízení nebylo v kontrolním protokolu konstatováno porušení ustano-
vením § 16 odst. 2 písm. f), resp. g) zákona o obcích...
Závěrem lze tedy říci, že provedené šetření neprokázalo žádné pochybení ze strany místostarosty 
či vedení obce, poukázalo pouze na drobné nedostatky v oblas   administra  vy. Výsledky kontroly 
byly předmětem jednání zastupitelstva obce v únoru 2013.
Dětské hřiště Na Močidle
V současné době se vyřizuje dotace, získané fi nanční prostředky budou použity také na úpravu 
zahrady a hracích prvků u dokončované MŠ.
Veřejné osvětlení 
Kolaudace osvětlení proběhla v únoru, typ osvětlení je natolik unikátní, že již přilákal pozornost 
někalika zástupců větších měst nejen z ČR, ale také ze Slovenska. Toto osvětlení se za  m využívá 
např. na osvícení le  šních ploch, vlakových nádraží, nyní o něm jedná také město Praha.
Černé skládky
V minulém čísle OZ (str. 7) jsme upozorňovali na neustálé nedovolené obnovování či tvorbu nových 
černých skládek v katastru obce. Fotografi í doložená černá skládka v lese pod obcí je již minulos  , 
její tvůrce byl na základě odhozených odpadků odhalen a byla mu uložena příslušná pokuta.
ASA - BIOODPAD
Obec nabídla zájemcům na rok 2013 možnost svozu bioodpadu, který by zajišťovala fi rma ASA. 
Zájem o tuto službu byl však nepatrný, proto nebude realizována.

VÝZVA STAROSTY
Dle poznatků Policie ČR stojí za rostoucím počtem různých krádeží v obci místní  
obyvatelé. Starosta vyzývá občany, aby nejen nedávali ke krádežím příležitost,  ale 
aby případné delikty či podezřelé okolnosti též nahlásili bezprodleně na OÚ a Poli-
cii ČR. Starosta  zároveň VYHLAŠUJE ODMĚNU  za  oznámení poznatků, vedoucích  k      
dopadení pachatele/ů těchto drobných i větších krádeží v naší obci.

CpR DOKOLE KA

SLAVÍ 6.NAROZENINY

15.5. 2013

9.30-13.00

M PROGRAMEM

                                    v 10.45

DOPOLEDNÍ

Princezna a drak

v „ “

SÍTÍ MC,

.
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CpR DOKOLEČKA                                                                      www.dokolecka.cz                                OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE                                      www.doubravcice.cz

Dále se můžete v roce 2013 těšit na větší i menší akce pro veřejnost:
19.2. Rodinné konstelace pod vedením Jany Chaloupkové od 20hodin v Dokolečku

Pokud potřebujete pochopit nějaký problém ve vaší rodině nebo vůbec ve vztazích s druhými 
lidmi, pokud vás zajímá i něco ohledně vašeho majetku, můžete díky konstelaci nahlédnout 
na tento problém z pohledu nezávislého pozorovatele, což vám usnadní danou situaci 
přijmout a pochopit. Příspěvek činí 50,-Kč

16.3. Maškarní bál (viz plakát)
19.3. Rodinné konstelace pod vedením Jany Chaloupkové od 20hodin v Dokolečku
26.3. Hojivé úterky s L. Kadlecovou aneb semináře, jak začít léčit sám sebe - od 20h v Dokolečku

Trápí vás nějaký zdravotní problém? Nebo chcete umět čelit nemocem i jinak než pomocí 
an  bio  k a chemických léků?Chcete porozumět svému tělu, co vám říká o svém stavu a 
dokázat ho léčit? Hledáte účinnou metodu, jak pomoci při nemocech svých dě  ? Zajímá 
vás alterna  vní medicína? To vše se vám během Hojivých úterků bude snažit přiblížit Lenka 
Kadlecová, která nabízí i osobní konzultace a poradenství v konkrétních případech zdravot-
ních problémů. Příspěvek činí 50,-Kč.

16.4. Rodinné konstelace pod vedením Jany Chaloupkové od 20hodin v Dokolečku 
23.4. Beseda s novou paní ředitelkou MŠ Doubravčice 

(pro rodiče školkových dě  ) od 18h v nové MŠ - informace k zápisu, provozu, zaměstnancích, 
prohlídka nových prostor školky

23.4. Hojivé úterky s L. Kadlecovou aneb semináře, jak začít léčit sám sebe - od 20h v Dokolečku
15.5. Den otevřených dveří s divadélkem - 6.narozeniny Dokolečka (viz plakát)
21.5. Rodinné konstelace pod vedením Jany Chaloupkové od 20hodin v Dokolečku
28.5. Hojivé úterky s L. Kadlecovou aneb semináře, jak začít léčit sám sebe - od 20h v Dokolečku  
  1.6. Dětský den (bližší info včas doplníme)

Další podrobnos   ke všem akcím i pravidelnému programu na webu nebo uvedených kontaktech
www.dokolecka.cz / dokolecka@doubravcice.cz / 724 689 786

Z úřední desky
Záměry obce
Servisní smlouva - na revizní údržbu kanalizačních a vodovodních šachet, pravidelné odběry vzorků 
z ČOV a Vodojemu v Doubravčicích, autorizační opravy a servis čerpadel AQ 4 a AQ 6, kompletní 
zajištění služeb spojených s připojováním domácích přípojek na tlakovou kanalizaci a vodovod, 
pravidelné odečety vodného a pravidelné kontroly kanalizačních a vodovodních řadů a požárních 
hydrantů. 
Požadavky: autorizační oprávnění s cer  fi kátem od AQ SPOL – dodavatel čerpadel proškolení pro 
obsluhu ČOV od Inramo Praha – dodavatel technologie proškolení pro obsluhu Vodojemu od VODA 
CZ – dodavatel ATS odstranění nahlášených poruch čerpadel do 24hodin samostatnost.
Případné dotazy a doplňující informace zodpoví starosta obce (aktuálnost do 28.02.2013).

Z jednání zastupitelstva obce dne  26.11.2012
Seznámení s výsledky výběrového řízení: zařízení a vybavení MŠ Doubravčice - fi rma SILMEX s.r.o., 
technologické vybavení vodojemu - fi rma VODA CZ s.r.o.

Z jednání zastupitelstva obce dne  27.12.2012
Schválení rozpočtu na rok 2013, předložení nabídky na pronájem prostoru v budově č.p. 94, smlou-
vy na zajištění dotací na rekonstrukci místních komunikací (s fi rmou CUI BONO s.r.o. a AMBROTA 
PLUS s.r.o.), schválení podpisu smlouvy na zimní údržbu a úklid sněhu do 12/2013 (fi rma Luboš 
Šídlo).

Z jednání zastupitelstva obce dne  07.02.2013
Schválení přestupkové komise, schválení záměru načástečný pronájem nebytových prostor v č.p. 
94 (výuka ANJ), projednání návrhu směnné smlouvy s TJ Sokol Doubravčice (narovnání pozem-
kových vztahů), projednání výsledků kontroly MVČR, servisní smlouva (kanalizace, vodovod).

Přestupková komise:
Starosta jmenoval jako členy přestupkové komise:
předseda: Tomáš Holub, členové: Tomáš Baborský, 
Miroslav Hájek, Kristýna Žákovcová
Členové složili slib do rukou starosty. Komise bude 
jednat vždy ve tříčlenném složení a vyřizovat případy 
dle přestupkového zákona. 
Jednou ročně bude informovat zastupitelstvo obce 
o stavu přestupkové agendy. 

Bude-li mít tedy občan obce např. konfl ikt s volně 
pobíhajícím psem, podá oznámení na příslušné 
oddělení Police ČR. Pokud ta konfl ikt vyhodno   
jako přestupek, předá ho po 30 dnech k vyřízení 
přestupkové komisi v obci.

Přestupek (výklad): je deliktní jednání nižšího stupně 
závažnos   než trestný čin, které je společensky 
škodlivé a které je výslovně za přestupek označeno 
zákonem - buď přímo zákonem o přestupcích nebo i 
jiným zvláštním zákonem. 
Klasickými přestupky jsou přestupky dopravní, pro   
veřejnému pořádku nebo pro   občanskému souži  . 
Přestupku se může dopus  t pouze fyzická osoba, 
tzv. přestupce.

 CPR DOKOLEČKA nabízí pravidelný program nejen pro rodiny s dětmi:

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, Martina Pačesová, 
Miroslav Hájek,  Tomáš Baborský

V případě zájmu bychom ve spolupráci s panem Kubalou věnovali jednu dubnovou neděli, 
asi 14.4.2013 semináři NEJKRÁSNĚJŠÍ SLOVA PRO VAŠE DĚTI - pro rodiče, pedagogy a vůbec 
lidi, KTEŘÍ MLUVÍ: Návod jak vědomě používat svá slova, jak uvolnit svou tvořivost a jak pro 
své dě   a se svými dětmi tvořit novou Zemi pomocí příběhů, písní a říkadel.
Více zde: h  p://www.slovamenisvet.cz/seminare/
 - hledáme alespoň 10 zájemců! Prosím, hlašte se předběžně na uvedené kontakty.

ROZVRH CPR DOKOLEČKA        

PONDĚLÍ  HERNA S PROGRAMEM PRO NEJMENŠÍ    9h - 12h   
ÚTERÝ  BALET     16.30-17.30 můžete se ještě hlásit  
  RODINNÉ KONSTELACE  od 20hod  3.úterý v měsíci  
  HOJIVÉ ÚTERKY   od 20hod  4.úterý v měsíci  
ČTVRTEK KERAMIKA   16h - 17h  děti  
      17h - 18h  dospělí  
  JÓGA PRO DĚTI   17.30-18.30 
  JÓGA PRO DOSPĚLÉ  19.45-21.15
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Reality
Obec Doubravčice nabízí k prodeji obecní pozemky:
a) v lokalitě Na Čihadlech - stavební pozemky, odkaz 
h  p://pozemky.doubravcice.cz
b) pozemek v chatové oblas   u Lázného potoka 

UPOZORNĚNÍ PRO KUPUJÍCÍ
Realitní kanceláře a prodejci nabízejí v lokalitě 
Doubravčic na prodej stavební pozemky. Velmi často 
se jedná o mylný údaj, ve skutečnos   jen několik 
pozemků, které jsou v současné době uvedeny v 
nabídkách např. na internetu jsou opravdu stavební 
parcely! Před případnou koupí si ve vlastním zájmu 
dobře ověřte  skutečný stav pozemku.

Obecní studna Na Močidle
Po ukončení prací v rámci výstavby kanalizace, vodo-
vodu a el. osvětlení byl upraven zelený pás kolem 
obecní studny (tráva). Velmi záhy však došlo k jeho 
rozježdění, bahnem se znečišťovala okolní asfaltová 
komunikace. Způsobili to řidiči, kteří si zelený pás 
a) zvolili jako jízdní trasu,  b) řidiči, kteří takto zajíždějí 
přímo ke studni pro vodu.  
OPĚTOVNĚ VŠECHNY UPOZORŇUJEME, ŽE ZELENÝ PÁS KOLEM STUDNĚ NENÍ KOMUNIKACE, ALE 
TZV. OBECNÁ VEŘEJNÁ ZELEŇ. Příslušným řidičům (není jich mnoho) hrozí,  v případě dalšího 
využívání tohoto prostoru, sankce.

ASA - Pytle na odpadky
Žluté pytle na plasty s názvem společnos   jsou v dostatečném množství k dispozici na OÚ. Tyto 
pytle jsou jediné, ve kterých lze odkládat plastový odpad v rámci svozu fi rmou ASA. V jiném obalu 
nebudou plasty vyvezeny! Pro letošní rok však jsou pytle zpoplatněny společnos   ASA částkou    
20,- Kč (tj. cena svozu). Na OÚ je však můžete zakoupit dotované obcí za 10,- Kč/ks. Každý rok byly 
pytle okamžitě rozebrány, letos je o ně kupodivu zájem minimální... N  ?

Svoz odpadu 
Tímto malým přehledem, namátkovým výběrem do okolí, reagujeme na několik nega  vních názorů 
na stanovenou cenu svozu odpadu v naší obci (závěr si udělejte sami):
Doubravčice  svoz 1x týdně popelnice  110 l 1650,-Kč/popelnice
  svoz 1x týdně kontejnery 880,-Kč/objekt s č. evidenčním
Tismice      700,-Kč/osoba a)s trvalým pobytem 
      b) majitel nemovitos   bez trval. pobytu
Vrátkov      600,-Kč/osoba a) s trvalým pobytem
      b) majitel nemovitos   bez trval. pobytu

Vyžlovka  svoz 1x týdně popelnice 110 l 2090,-Kč/popelnici
  svoz 1x týdně   768,-Kč/duben-říjen
Louňovice svoz 1x týdně popelnice 110 l 2450,-Kč/popelnice
  svoz 1x 14 dní         popelnice 110 l 1100,-Kč/duben-říjen
  svoz  rekreač. nem. bez popelnic 1150,-Kč/duben-říjen 

Na  Vyžlovce mají velmi vybíravé požitkáře. Zahradníkovi Sedláčkovi snědl zjištěný občan psa                
anglického boxera v ceně 500 Kč. Již o vánocích jsme tu měli zprávu, že na Vyžlovce někomu 
nestačilo oslavit vánoce prostým smrčkem z černokosteleckých lesů, ale že na to musel mít vzácné 
cizokrajné konifery, uzmuté z vilových zahrad.  
V Semicích neznámý zloděj ukradl domkáři  V. Čmelařovi 4 králíky a 4 slepice.  -  Tismická sběrna 
mléka má 53 členy, kteří loni dodali 316.122 litrů mléka a dostali za ně 3221.997 Kč. Soukromí 
mlékaři tam pla   za litr mléka 85 haléřů. - Českobrodš   holiči se usnesli, že budou mí   holírny 
každé pondělí zavřené. -  V Kouřimi byla zavedena dávka z přepychových bytů.  - Neznámý podo-
vodník telefonoval jako tamní okr. soudce Nožičkovům v Kouřimi, aby mu půjčili kolo, pro něž 
si prý pošle sluhu. Ten sluha to byl sám podvodník, který na půjčeném kole ujel. - V Kouřimské 
zprostředkovatelně práce neznámý zloděj využil ruchu vzniklého při návalu uchazečů o práci a 
ukradl cenný psací stroj.  
Cetlův doubravčický autobus cestou na Buda se vzňal a úplně shořel. Škoda je jen s 20.000 Kč kryta 
pojištěním.  -  Nedávno se v příslušných úředních kruzích jednalo o tom, jak odpomoci trapnému 
nešvaru ve venkovských hudbách, které neumějí pořádně zahrá   čsl. státní hymnu. Letošní 28. 
říjen opět ukázal, že úřady opravdu musí dbá   toho, aby naše hudby se hymnu naučily hrá   aspoň 
obstojně, neboť prachsprostá šumařina a rozladěné nástroje vše zneuc  vají.

Obec Doubravčice nabízí 
k prodeji pozemek č. 342/1

v chatové oblasti 
u Lázného potoka.

cena 500,- Kč/m2

Výhodné odkoupení jen části  
pozemku v okolí příslušné 

nemovitosti (chaty)!
Splátkový prodej možný.

www.doubravcice.cz
ou@doubravcice.cz

321 677 901

PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU
U LÁZNÉHO POTOKA

PO Z N Á V Á T E ? 
Doubravčice, rybníček pod návsí, rok 1955.  Autorem obrazu nazvaného Léto v 
Doubravčicích je malíř Otakar Moravec (1903 Pardubice - 1962 Č. Brod). Absolvoval 
AVU  u prof. Nejedlého, často maloval krajinu a vesnická zákoutí Českobrodska a 
Černokostelecka (Jaro na Vrátkovské silnici, Obleva ve Zvánovicích, Stará kovárna v 
Nučicích...).
Léto v Doubravčicích - technika olej na plátně - rozměr 41 x 51 cm - v současné době je 
obraz nabízen k prodeji za 8.000,- Kč.
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Milí rodiče budoucích školkáčků,

vzhledem k problémům s uvolňováním peněz z kraje na dokončení školky, bude MŠ Doubravka 
v Doubravčicích otevřena až v září roku 2013.

Postup prací ve školce
Nyní bude probíhat malování vnitřních prostor školky, následně vybavování kuchyně a interiéru. 
Pro tyto práce potřebujeme, aby kraj uvolnil peníze, což by v nejbližší době mělo nastat. Z tohoto 
důvodu si za  m netroufám blíže specifi kovat termín zápisu do MŠ, měl by však proběhnout do 
prázdnin. Od Lindy Pačesové jsme dostali  p na požádání o dotaci na realizaci školní zahrady. Poku-
síme se grant získat a vytvořit funkční environmentální zahradu. O pokrocích v zařizování se vás 
budu snažit průběžně informovat.

Zaměstnanci
Plánuje se konkurz na místa školnice a vedoucí kuchyně. Pokud byste někdo měl zájem o tyto 
pozice, pošlete mi životopis na školkový mail. Konkurz na místo učitelky proběhl. Vybraná paní 
učitelka není z Doubravčic a v současné době se také ak  vně podílí na koncepci a materiálním vy-
bavení MŠ. Z důvodu odložení otevření školky nechce, abych její jméno uváděla, což respektuji.

Prosba
Pokud byste měli zájem pomoci s materiálním vybavením školky, kontaktujte mě také na uvedený 
mail. Uvítám téměř vše, snad jen plyšáky ne.
Potřebovali bychom kočárky, panenky, miminka, nádobíčko do kuchyně, knihy, papíry bílé (také z 
jedné strany po  štěné), barevné, lepidla, plastelíny. Fantazii se meze nekladou. Předem děkuji za 
jakoukoliv maličkost, která nám ušetří peníze na eduka  vní pomůcky.

Anketa
Rádi bychom se zřizovatelem znali přibližný počet dě  , které budou školku Doubravku navštěvovat. 
Chápeme, že roční oddálení otevření školky mohlo některé z vás dostat do situace, kdy jste byli nu-
ceni dítě přihlásit jinam, tak si chceme udělat předběžný odhad naplněnos   třídy. Pokud se tedy 
chystáte zapsat dítě do školky Doubravky, napište mi na mail jméno a věk dítěte. Pokud nemáte 
přístup k internetu, informujte starostu Doubravčic.

Omlouváme se za nepříjemné zdržení a 
doufáme, že nám zachováte přízeň. 
Přeji vám všem klidný a úspěšný rok 2013
Jana Halaxová, ředitelka školky

Pozn. Aktuální foto MŠ viz str. 23

MŠ DOUBRAVKA
Doubravčice
282 01 Český Brod
Zřizovatel: OÚ Doubravčice
Typ: Příspěvková organizace

Ředitelka: Jana Halaxová
E-mail: ms@doubravcice.cz
Web: h  p://ms.doubravcice.cz

23.4.2013 od 18 h
BESEDA S ŘEDITELKOU MŠ
v nové MŠ, informace k zápisu, provozu, 

prohlídka prostor školky

PŘ ÍLOHA OBECNÍHO  ZPRAVODAJE
Stránka o historii, přírodě a zajímavostech obce............................................. část 13

Různé příhody a o čem se u nás povídá.
Bratrem nešťastného básníka K. Hynka Máchy 
byl   Michal Mácha, který dne 6. února 1853 slavil 
v Čes. Brodě sńatek s Annou Kneblovou, dcerou 
poděbradského obuvníka, která zemřela až r. 1918. 
Jeden   Máchův   příbuzný    žil  ještě nedávno také   
v   Kostelci n. Č. L.    -  Kasaři, kteří chtěli 12. pro 
since   vyloupi   pokladnu školního statku v Uhřiněvsi 
a kteří stříleli po ponocném, byli dopadeni v Bakově  
n. Jiz. 

Když r. 1935 svatbínský dělník čis  l v Dobrém Poli 
rolnici Váňové studni, měl za to dostat aspoň pivo. 
Ale poněkud úchylná rolnice nedala mu nic. A když 
v květnu 1936 přišel vdovu upomínat aspoň o 20 Kč, 
zavřela se před ním do chléva. Dělník, který byl takto 
se svým spravedlivým nárokem na odměnu zdráha-
vou a neuznalou ženou odmrštěn, zavřel v šest ho-
din chlív zvenčí na petlici a rolnice v něm musela 
volky nevolky zůsta   celé tři hodiny, než ji sousedé 
vysbododili z nedobrovolného zaje  . Před vánoci byl 
svatbínský dělník souzen v Praze pro ú  sk, za což se 
dostal na několik dní vězení.  

Tulák a 27krát již trestaný zloděj K. Svoboda z 
Přišimas je zas hledán četnictvem, že na svých 
potulkách světem krade harmoniky a kola a pod-
vádí kdekoho, jak se dá. Obchází s harmonikou 
hos  nce a při vyhrávání si tam vždy něco vyhlédne, 
co není hřebíkem přibito. Na cestách se  legi  muje 
domovským listem svého bratra.  

V noci na 17. prosince vnikli   v Přišimasech zloději 
do chlévka rolníka Jos. Černého a zabili tam 120 ki-
lovou březí prasnici za  1000 Kč. Odvlékli ji za stodolu do zahrady, kde ji vyvrhli, rozřezali a odnesli 
směrem k Úvalům. Po půlnoci byli u Úval spatřeni dva podezřelí muži, kteří šli příkopy a nesli těžké 
batohy. Ve 14 dnech je to již druhá krádež prasete v obvodu úvalské četnické stanice.  -  V Černíkách 
téže noci ukradl někdo soukromnici Růž. Kuncové 6 králíků, s nimiž uprchl na kole k Břežanům. Je 
domnění, že to udělal některý kůžičkář.  -  V Liblicích se V. Rezkovi ztra  l králík. Dvacet mladých 
zloděj v králíkárně nechal.  -  Dne 1. dubna bylo řezníkovi Jos. Skálovi z Masojed ukradeno kolo v 
Třebohos  cích před hos  ncem.   

Letos je ve středních Čechách zase velké množství chroustů. Obce vybízejí k jejich sběru a pla   po 
20 hal. za litr.  -  V Kostelci n. Č. L. byl minulý týden zatčený a 9krát pro podvody již trestaný tkal-
covský dělník Jos. Sedláček, vydávající se za učitele, statkářova syna a spisovatele.

PRŮBOJ, nezávislý týdeník              
vydávaný v Kostelci nad 
Černými lesy v letech 1928 
- 1938  knihtiskařem Františkem 
Kadeřábkem. 
Časopis hájil zájmy a pokrok 
středních Čech  a vedl  ho známý 
redaktor František Šimáček. Průboj 
vycházel pravidelně každou sobotu, 
čtvrtletní předplatné stálo 8 Kč, 
jeden výtisk 60 haléřů.
Pod knižnicí Průboje byla v roce 
1935 např. vydána a vytištěna další 
kronika města nazvaná
Za poznáním města Kostelce 
n. Č. lesy a jeho okolí (autor F. 
Šimáček).

Zprávy zde uvedené na str. 17-18 byly přejaty 
z týdeníku Průboj ročník IX., rok 1937.
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Jak jsem již podotkl v úvodu zpravodaje, je potěšující velmi slušná účast na kulturních akcích v 
posledních době.  Novoročního lednového plesu se zúčastnila téměř stovka pla  cích návštěvníků, 
které neodradila ani nečekaná závada na plynovém kotli a tudíž chlad, panující na sále. 
Na zahřá   si však každý něco zajisté našel :o) S úspěchem se setkal i bohatý dárkový koš, první to 
cena plesové tomboly.  Již tradičně jsem přispěl také tzv. Cenou starosty, kterou byla opět uzená 
kýta, tentokrát o váze 9 kg!
Milým překvapením je nejen zorganizování 
Tanečních kursů pro dospělé, ale i velký 
zájem o ně. Doufejme, že návštěvnost 
vydrží. Kurzy jsou pořádány každých 14 
dní v sále KD Doubravčice, pod vedením 
zkušených tanečníků z TK Astaire Praha.
Tímto  Vás  srdečně zvu na další lekce, z 
nichž nejbližší  se uskuteční  1.3.,  následu-
jící pak 15.3. a 29.3.2013.        
Nezapomínáme ani  na přislíbenou rekon-
strukci KD. V loňském roce jsme s jistým 
zdržením nakonec obdrželi přislíbenou 
částku  cca 6 mil.  korun, nyní se připravuje 
a přehodnocuje dokumentace k rekonstrukci KD.
Fotky z Masopustní zábavy (odpolední průvod  obcí se letos pro něpřízeň počasí nekonal) si 
prohlédněte na str. 2 a na webu obce (Foto).  Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci 
a zajištění večerní zábavy , nebo nám přispěli do tomboly. A za výborné zabijačkové 

pochoutky si uznání opět zaslouží 
Vlasta Šindelář z Masojed. 
Posledního dubna připravujeme 
opět Pálení čarodějnic. Proběhne  v lomu pod Doubravčicemi 
(u hájovny), na místě bude stánek s občerstvením a naplánován 
je také noční ohňostroj.  Snad nám bude letos počasí přát a  
obejdeme se bez děšťové nadílky či jiného překvapení. 
Průvod vychází od OÚ, sraz před 19 h, účast žádoucí!
Aktuální informace k jednotlivým akcím naleznete na webu 
sdružení a na obecním webu.
Jarda Prkno, předseda Číhadlo o.s.

                                                                                    

Číhadlo o.s.
 www.cihadlo.cz
 e-mail: informace@cihadlo.cz

www.doubravcice.cz, www.dokolecka.cz, www.sokoldoubravcice.cz, www. cihadlo.cz, www.osdoubravcice.cz

PROGRAM AKCÍ 2013
změna programu vyhrazena :o)

16.03.2013 Dětský maškarní bál 

06.04. 2013          Jarní úklid (náhradní termín 13.04.2013)
  
26.04.2013 Noc s Andersenem  (noc v knihovně) 

27.04.2013 POŠUK - 2. ročník běžeckého závodu

30.04.2013 Pálení čarodějnic

duben/květen  Venkovní mše u kaple sv. Jiří (termín bude včas zveřejněn)

15.05.2013 6. narozeniny CpR Dokolečka - Den otevřených dveří

01.06.2013 Dětský den (údaje budou včas doplněny)

červen 2013 Turnaj Malá kopaná

03.08.2013  Letní venkovní zábava před KD se skupinou POHODA

J A R N Í  Ú K L I D  O B C E        6 .  4 .  2 0 1 3J A R N Í  Ú K L I D  O B C E        6 .  4 .  2 0 1 3
náhradní termín v případě nepříznivého počasí  - sobota 13. 4. 2013
od 14 h před OÚ výdej rukavic, pytlů, info o úklidových lokalitách...
pytle s nalezeným odpadem zanechávejte  dostupné a viditelné pro svozový vůz 
všem kdo se zapojí do úklidu - DĚKUJEME
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V lednovém čísle informačního listu POŠemberská POŠta, který sděluje novinky,  py na dotační 
možnos   i zprávy z dění v obecně prospěšné společnos   Region Pošembeří, začal vycházet seriál 
rozhovorů s lidmi, kteří v rámci dotačního programu LEADER realizovali nějaký projekt.
Poslední z nich je rozhovor s předsedou občanského sdružení Číhadlo, jehož zkrácenou verzi 
pře  skujeme. Celý rozhovor (připravila ho Šárka Šoupalová) naleznete na internetu: h  p://www.
posemberi.cz/leader/hotovo/

Archiv minulých čísel listu POŠemberská POŠta dostupný z 
h  p://www.posemberi.cz/o-nas/publicita/posemberska-posta/

KULTURÁK OŽÍVAL ZNÁMÝMI JMÉNY I TRADICÍ

Občanské sdružení Čihadlo oživilo kulturní dům v Doubravčicích nejen známými interprety, ale i 
tradičními akcemi. A okny již dávno nefičí meluzína ...

OBČANSKÝ PRŮKAZ PROJEKTU:
Název: 
Rekonstrukce kulturního domu Doubravčice – I. etapa
Zajímavost: 
v minulosti koncerty známých interpretů a skupin
Žadatel: o.s. Číhadlo
Celkové výdaje projektu: 341.207,- Kč
Výše dotace: 307.086,- Kč
Podáno: v I. výzvě na podzim 2009
Realizace ukončena: březen 2010
Udržitelnost projektu do: duben 2015

Na otázky odpovídal: pan Jaroslav Prkno – zakladatel a předseda o.s. Číhadlo a  od roku 2010 
starosta obce Doubravčice  
Projekt podávalo občanské sdružení Číhadlo. Kdy bylo založeno a proč? 
Číhadlo se zakládalo proto, aby existovala nějaká složka, která tady bude organizovat společenské 
akce. Sdružení vzniklo v prosinci 2008. Na začátku nás bylo 7 lidí, počet zhruba zůstává, i když s 
obměnami, aktivních je přibližně 5 lidí.  
Necítí těch pět skalních členů jisté vyhoření?
Ze začátku tady byla každý měsíc nějaká akce. Dá se říci, že jsme lidi „přesytili“ kulturními ak-
cemi. V současné době se to omezilo na zhruba čtyři akce za rok, protože je to tak akorát, abychom 
naplnili sál. 
Chcete říci, že tím, že bylo hodně akcí, chodilo na ně míň a míň lidí?
Přesně tak. Zvali jsme ty interprety, které jsme si mohli finančně dovolit. Později jsme ale začali 
pociťovat velký úbytek zájmu lidí, i když to byli umělci zvučných jmen. Dá se říci, že poslední 
vydařená akce byl koncert Visacího zámku, kdy tady bylo přes 400 lidí. Na další koncert skupiny 
Děda Mládek Ilegal Band přišlo asi 70 lidí. To se uvažovalo dokonce, že se to zruší. Nakonec jsme 
se s kapelou dohodli, že nehráli za plnou cenu. 
A pak už to začalo upadat. A nebyly to jenom koncerty, třeba i zábavy apod.
Nakonec jsme se dohodli, že akce zachováme, ale v duchu tradic. Takže zůstanou tři čtyři tradiční 
akce, které budou každý rok - počínaje novoročním plesem, který je vnímán jako společenská 
událost v obci, masopust, posvícenská zábava a už několik let organizačně spolupracujeme na 
Hradešínských strunách.
Jinak samozřejmě pomáháme ostatním sdružením v obci s pořádáním některých akcí, které se dějí 
v kulturním domě. To je většinou o.s. Dokolečka a vánoční nebo mikulášská besídka. 

ČÍHADLO o.s.                                                                         www.cihadlo.cz

kreslí: Jiří Filípek
píše: Alena Kvasničková

Speciální obrázková příloha
Obecního zpravodaje 

obce Doubravčice

O MUŽÍČKOVI 
S PYTLEM ZLAťÁKŮ

DOUBRAVČICKÉ POVĚSTI A LEGENDY
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Pojďme si povídat o projektu, který jste vymysleli a podali žádost o jeho podporu. Vy jste ho 
podávali již necelý rok po založení o.s. Měli jste 10% spoluúčast (tj. cca 34 tis.Kč). Jak jste řešili 
vůbec předfinancování celé investiční akce?
Záměrem Čihadla bylo, že se kulturák bude postupně dávat dohromady, tedy alespoň sál. Měli jsme 
v plánu, bohužel se to asi nikdy neuskuteční … ale tradicí tady bývalo ochotnické divadlo a promí-
tání. To bohužel asi už kapacitně nezvládneme … Počítalo se s tím, že peníze, které by se vydělaly, 
by se dávaly do obnovy a postupné rekonstrukce. A začalo se okny, která byla prioritou. 
A jak to bylo tedy se spoluúčastí?
To byl výtěžek ze vstupného z akcí. Takhle to fungovalo od samého začátku.  
Měli jste celých cca 300 tisíc i na předfinancování?
Ne, tak samozřejmě na to, abychom ta okna zaplatili, na to jsme si museli půjčit a pak se to z dotace 
vrátilo.  
Vzali jste si úvěr od banky?
Ne, myslím, že to byly půjčky od známých, od soukromých subjektů. 
Proč jste podávali právě rekonstrukci KD? Nic jiného v obci nebylo potřeba? 
My jsme chtěli hlavně ten prostor využít, aby sloužil, když už tady je. 
 
Co je to vlastně za budovu? Čemu dříve sloužila?
Je to budova z počátku 50. let 20. století a v podstatě chátrala. V roce 2006 do objektu zatékalo 
střechou, obvodové zdivo bylo poškozeno vzlínající vodou a napadeno plísní. Původní okna a 
dveře ze smrkového dřeva byla zničená, ze stropu odpadávaly kusy omítky, elektroinstalace byla 
nefunkční. 
Poslední akce, které se tady konaly, byly ještě za dob JZD, občas se konala nějaká zábava. Život 
tady skončil po jedné vesnické bitce, po které se společenské akce zakázaly. Kulturák vlastně sloužil 
hlavně JZD, protože tu byla první jídelna, než si ji postavili v družstvu. Jinak to bylo úplně prázdný, 
to bylo pro potřeby družstva, občas hasiči udělali ples … 
V čem spočíval projekt?
Zamýšleli jsme ho jako první etapu rekonstrukce, která spočívala v opravách vnitřních omítek a 
malby, opravě parketové podlahy, zateplení stropu a výměně oken a vchodových dveří. 
Zlepšil se tedy komfort návštěvníků …
Vytápění se vyřešilo úplně jinak, protože my jsme pořídili (Čihadlo) plynovou nádrž za dům a 
veškeré vytápění, které dříve fungovalo na tuhá paliva a šlo z hospody a nebylo možné to vytopit, 
si teď řešíme po svém, nezávisle na hospodě přes plynový kotel.  
Na projekt jste chtěli navázat druhou a třetí etapou. Mělo se jednat o výstavbu sociálních zařízení, 
opravy hydroizolací a instalaci vzduchotechnického zařízení. Ve třetí pak dokonce vytápění tepel-
ným čerpadlem. To tedy již nepřichází v úvahu?
Nene, pokračovali jsme dál již bez jakýchkoli dotací. Podařilo se nám postavit samostatné sociálky 
za pomoci a přispění obce. Další realizaci rekonstrukce řeší už obec jako taková, protože jsou jiný 
možnosti na čerpání dotací než malého sdružení.  
Podávala obec projekt tedy někam jinam?
Na podzim 2011 jsme podali přímou žádost zase na SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond 
– pozn.red.) a úspěšné přidělení dotace jsme letos na jaře podepsali.  
A čeho se podpora týká?
Dostali jsme na rekonstrukci sálu a kulturního domu jako takového. Podařilo se nám získat zhruba 
6,3 milionu korun. 

Po loňské sérii úspěšných projektů a akcí (Adopce 
stromů, Informační a turis  cká tabule, tombola 
Novoročního plesu, letní venkovní zábava...) 
budeme muset v letos z činnos   slevit. 
Důvody jsou nejen časová vy  ženost, minimální 
počet realizárotů a dlouhodobá rehabilitace  
kolegy Zámostného, ale také fakt, že obec pro 
letošní rok nevypsala dotační program pro kul-
turu, sport a volnočasové ak  vity pro nestátní 
neziskové organizace a další subjekty. 

Nenajdeme-li jinou možnost, plánované 
dokončení projektu Infotabulí bude odloženo. 
Letos měly být vytvořeny další 4 ks tabulí                
formátu A2, s umístěním: Na Zámkách (odbočka 
na zel. turist. trasu), Na Močidlech (u nádrže), v 
Dolánkách (na křižovatce Zahrady/Doubravčice/
Kostelec) a na rozces   Na Šembeře.

Ak  vity 2013: 
Připravujeme opět venkovní mši u obecní kapličky   
sv. Jiří, u příležitos   dubnového svátku tohoto 
patrona (přesný termín je v jednání s úvalským 
farářem).
Jakmile to počasí dovolí bude zpět umístěna      
vyvrácená informační tabule u polní cesty přes  
Osičiny  a  současně  také  provedena  kontrola 
loni vysazených ovocných stromků. 
Na srpen (sobota 3.8.2013) je již naplánována 
letní venkovní zábava před KD, opět se skupinou 
Pohoda.

Bližší informace ohledně činnos   sdružení i       
aktuální info k jednotlivým akcím: 
www.osdoubravcice.cz a nástěnka u OÚ.

Alena Kvasničková, za O.s. obce Doubravčice

V minulém čísla byl zveřejněn první ze série komiksů, 
pověst z Doubravčic - O čarodějné knize. Ten dnešní 
má název O mužíčkovi s pytlem zlaťáků a zavádí nás 
do období velikonoc. Vypráví doubravčickou verzi           
legendy o tom, co se děje s poklady na Velký pátek a 
jak lidé mohou v tento den přijít ke skrytému bohatství 
(str. 15).

Komiksovou přílohu připravuje kronikářka obce ve 
spolupráci s výtvarníkem a malířem Jiřím Filípkem.
h  p://www.fi lipek.webz.cz

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

SPECIÁLNÍ PŘ ÍLOHA OBECNÍHO  ZPRAVODAJE

LETNÍ VENKOVNÍ 

ZÁBAVA

SE SKUPINOU

POHODA
3.8.2013

DOUBRAVČICE

PŘED KD
POŘÁDÁ O.S. OBCE DOUBRAVČICE 

WWW.OSDOUBRAVCICE.CZ
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Doubravčická obecní knihovna završila další rok svého fungování a hned na počátku roku 2013 
byl její fond obohacen o nové knižní přírůstky. D Ě K U J I   mto paní Heleně Brožové, za darování 
zhruba 30 ks nedávno vydaných detek  vek (D. Francis, E.S. Gardner, E. McBain a jiní), které jsou u 
nás velmi žádaným č  vem.

Na  základě poptávky  mladších čtenářů se knihovna rozhodla  uspořádat  
doubravčickou  NOC  S ANDERSENEM,

která se uskuteční v pátek 26. dubna 2013.
 

O co jde:  Vyprávění a čtení z knížek na dané téma s následným přespáním dě   v knihovně za 
přítomnos   zodpovědné dospělé osoby. Ranní odchod z knihovny v 9 - 10 h.
Kdo se může zúčastnit: Dítko bez doprovodu rodičů, prokazatelně samostatné, schopné noclehu v 
cizím prostředí a přijatelně poslušné (min. věk 7 let).
Co s sebou: Spacák, karimatku, pyžamo, kartáček a pastu na zuby, malý ručník, uzavíratelnou láhev 
s pi  m, něco dobrého k večeři (o co se lze podělit s ostatními - večeře ze společných zásob:o) 
Snídaně zajištěna!
Jak se přihlásit: Vyplněním přihlášky s testem (ke stažení na webu obce - Knihovna, nebo k dostání 
v knihovně a na nástěnce OÚ - u kanceláře) a následném odevzdání do knihovny.
Akce se bude konat při min. účas   5 dě  , max. počet je také omezen  - prostorem knihovny. 
Aktuální info o akci bude na webu obce.
Na setkání se těší Hana Pohořalová, knihovnice

 

To je úžasné! Kam peníze tedy půjdou, co všechno se opraví a vylepší?
Teď máme dva roky na to, abychom mohli začít čerpat. Takže my si tady v klidu doděláme akce, 
které se blíží ke konci a pak se pustíme do dalšího. 
Z projektu hodláme pořídit střechu, sanaci, odvodnění, izolace, fasádu. Pokud zbudou peníze, i 
elektroinstalaci.  
Projekt se týká jen sálu nebo celého objektu včetně hospody a dalších prostor?
Peníze jsou především na sál, na rekonstrukci kanceláře úřadu. Nebude zahrnut obecní byt, hosp-
oda, ani prostory rodinného centra Dokolečka, které již rekonstrukcí prošly. Pokud by šlo všechno 
dobře, chtěli bychom zvelebit prostory na půdě. 

Překvapilo Vás něco nečekaného při realizaci projektu anebo vše probíhalo hladce?
Překvapilo? Myslíte tu byrokracii? 
Určitě, jestli to považujete za zásadní při přípravě projektu, tak by to mělo zaznít. Dosud nezkušení 
žadatelé by měli být připraveni i na tohle.
Já věřím tomu, že kdo si tímhle jednu prošel, podruhé už do toho nepůjde. Pokud na to vyloženě 
nemáte čas někde sedět a sepisovat, podávat zprávy apod. Vím, že tehdy to zabralo čas dvou lidí. 
Dá se říci, že je Váš projekt nebo to, co se kolem něho děje, něčím zajímavý například v rámci re-
gionu? Co třeba jinde nefunguje …
(Povzdech …) Po pravdě nevím. Já třeba závidím Přišimasům, kde jsou lidi tak jednotný tady v těch 
kulturních akcích, že tam když se něco děje, tak mám pocit, že do toho jde celá vesnice.  
Tady ten pocit nemáte?
Ne.

Jak byste zhodnotil dosavadní starostování?
Za volantem jsem měl daleko menší nervy. Po pravdě, jediné, co mi to přineslo je, že jsem si udělal 
obrázek o lidech. Dnes vím, co od koho můžu v obci čekat.  
Budete znovu kandidovat?
Asi určitě.  
Ještě pár otázek k Doubravčicím. Hrají tady velkou roli chataři?
Velkou. Červených čísel máme 225 a žlutých čísel je 278. Chatařů je tedy víc než místních. V 
obci žije něco málo přes 500 obyvatel, přitom dalších 200 není přihlášených plus navíc zmiňovaní 
chataři. Do hovoru vstupuje místostarosta Tomáš Němec: obec má z chatařů příjem sedm procent 
obecního rozpočtu, ale agenda vůči chatařům činí 60%.  
To je tedy zajímavý poměr.
Víte co, tady to byla původně rekreační oblast. Postupem času, tady vyrůstaly obytné lokality a lidi 
se stěhovali natrvalo. V současné době je připraveno dalších 80 zasíťovaných parcel… doženeme 
je.  
Máte také novou mateřskou školku …
To je právě jedna z investičních akcí, které probíhají. Po kanalizaci a vodovodu jsme postavili 
školku. Je to takový růstový program – až to bude celé stát, tak tam budou tři třídy. Postavili jsme 
to s tím základem a zatím s jednou třídou. Kapacitně je to zhruba 27 dětí. Jak budou děti dorůstat, 
budou přibývat třídy až na tři. Celkem zhruba 90 dětí. 
Z čeho jste ji fi nancovali?
Opět z dotace. První etapa – hrubá stavba a střecha - nás stála asi 4,5 a teď ta druhá (dovedení ke 
kolaudaci) 8 milionu korun včetně zařízení a vybavení tak, aby se mohl spus  t provoz.

ČÍHADLO o.s.                                                                         www.cihadlo.cz KNIHOVNA                                                                     vwww.doubravcice.cz

2. ročník běžěckého závodu
16,5 km - 500m převýšení - 90% lesní cesty - 100% 
nádherné výhledy - 2 občerstvovací stanice na 
trase - start a cíl na louce pod Doubravčicemi!

Registrace, info, mapa trasy:
www.posuk.net

KNIHOVNA DOUBRAVČICE
pořádá

NOC S ANDERSENEMNOC S ANDERSENEM
26. DUBNA 2013

od 18 h

Téma noci: 
Pověsti a legendy

KNIHOVNA DOUBRAVČICE
Doubravčice 94 (budova OÚ, 1. patro)   otevírací doba:
e-mail: knihovna@doubravcice.cz    pondělí  17 - 19 h
www.doubravcice.cz
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