
Doubice 2018 = 100% Doubice

DOUBICE 2018 

Vážené sousedky a sousedé, vážení spoluobčané, 
dne 14. března proběhnou v Doubici opakované komunální volby, tedy volby místních obecních 
zastupitelů. Sdružení nezávislých kandidátů  “Doubice 2018” se na Vás opět obrací s žádostí o 
Vaše hlasy. Dovolte nám představit naše úspěchy v minulém volebním období a také naše cíle ve 
volebním období nastávajícím.  

= 
100 % DOUBICE
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Co se nám podařilo 
• opravy většiny místních komunikací (od hotelu JEF, kolem Fuksů, Stavomontu až k Vachalcům, od úřadu 

nahoru k lesu kolem Šikýřů, k penzionu Matyáše a k Salaši + k Fabrice)

• zprovoznění bicího ústrojí na kostelních hodinách, včetně výměny žaluzií v oknech kostelní věže

• vybudování biocentra obce (pěšinky, lavičky, mostky, zábradlí, výsadby atd.)

• vybudování opěrné zdi u Nacházelů (stabilizace sesuvu)

• oprava povodní poškozeného mostu přes potok k “Matyášovi”

• oprava hráze Velkého rybníka

• oprava můstku na zkratce (u Čapků)

• nákup zařízení na výrobu běžkařských stop, včetně vyjednání možnosti úpravy a udržovaní běžkařských 

stop na území národního parku, Lesů České republiky a u dalších majitelů pozemků

• zastřešení kolumbária na hřbitově

• zavedení obecního rozhlasu


Každoročně se nám dařilo hospodařit s vyrovnaným rozpočtem obce a po všech provedených 
investičních akcích se nám podařilo na obecním účtu zvýšit objem finančních prostředků z 1,7 miliónů 
korun na 2,1 milóny. Můžeme proto úspěšně tvrdit, že dokážeme dobře hospodařit.


Díky dobrým výsledkům v soutěži o Skleněnou popelnici, které jsou hlavně Vaší zásluhou, jsme mohli 
pravidelně rozšiřovat dětské hřiště pod bývalou “Poštou”. 

V následujícím volebním období plánujeme 
• opravit cestu kolem kostela k hotelu JEF v 

takové kvalitě, aby unesla vozidla nad 15 tun a 
pokračovat v opravách místních komunikací,  
nadále vylepšovat dětské hřiště a zvelebovat 
centrum obce - tzv. Biocentrum


• vybudovat nové osvětlení od křižovatky u fary k 
hotelu JEF v rámci pokládky elektrického vedení 
pod zem


• optimalizovat ostatní veřejné osvětlení (větší 
počet lamp)


• odbahnit Velký rybník a tím zvýšit jeho retenční 
kapacity


• zvýšit průtočnou kapacitu koryt potoků, hlavně 
v oblasti kolem zatáčky u Legerů a u Čapků a v 
dolní části Doubice směrem na Chřibskou


• vybudovat místní informační systém - ukazatele, 
cedule, popisky míst


• pořádat pravidelné setkávání s občany, 
naslouchat jim a řešit jejich podněty a 

připomínky, vydávat informační letáky o 
aktuálních záležitostech obce


• pokračovat v dobré spolupráci s Policií České 
republiky za účelem udržení bezpečnosti v obci 
a to včetně bezpečnosti silničního provozu


• provést odborný prořez stromů na obecních 
pozemcích a zároveň v tomto směru nabídnout 
všem majitelům nemovitostí spolupráci při 
odborném posouzení zdravotního stavu stromů 
rostoucích mimo les


• pokračovat v dobré spolupráci s Národním 
parkem České Švýcarsko a chráněnými 
krajinnými oblastmi, které nás obklopují (veřejná 
a státní správa, územní plánování, rekreace, 
přednášky, exkurze atp.)


• zprovoznit informační bod Zadní Doubice 
(celnice), a tím připomenout zaniklou část naší 
obce a zvýšit její turistickou atraktivitu. 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Naše cíle 
V nadcházejím volebním období chceme Doubici neustále vylepšovat tak, aby byla pro nás všechny 
příjemným místem pro žití. Chceme zachovat samostatnost naší obce, její soběstačnost a nezadluženost, 
zachovat její typický “doubický” ráz. Budeme podporovat dobré jméno naší obce tak, aby nadále byla 
žádanou lokalitou k žití i rekreaci. Chceme podporovat různé kulturní a společenské akce a to pro celé 
spektrum našich sousedů od seniorů až po naše nejmenší občánky.


Zaměříme se na promyšlené čerpání smysluplných dotací tak, aby byl finančně posílen obecní rozpočet v 
maximální možné míře. Zůstaneme aktivně zapojeni do spolupráce s okolními obcemi, abychom snáze 
dosáhli společných cílů při prosazování našeho regionu. Při úpravách územního plánu udržíme současný 
krajinný ráz obce. Nadále Vám budeme zprostředkovávat prodej palivového dřeva za výhodných 
podmínek ve spolupráci se Správou Národního parku České Švýcarsko.


Kdo jsme a co Vám nabízíme 
Martin Schulz, 60, novinář, publicista, starosta

• mám zkušenosti s řízením a vedením 

pracovního kolektivu 

• umím aktivně prosazovat zájmy obce


Břetislav Jemelka, 36, lesní v NP České 
Švýcarsko

• nabízím své praktické zkušenosti při zadávaní a 
řízení různých pracovních činností v obci


• jsem komunikativní a rád pomohu s jakýmkoliv 
problémem v Doubici


Ing. Jan Drozd, 38, vedoucí odboru v NP České 
Švýcarsko 

• mám zkušenosti s čerpáním dotací a jsem 

připraven shánět dotace a administrovat je pro 
Doubici


• ovládám legislativu týkající se veřejné a státní 
správy


Miloslav Čapek, 70, důchodce

• znám velice dobře Doubici a budu jí svou prací 

pomáhat

• chci zachovat Doubici pro budoucí generace


Filip Molčan, 33, fotograf, podnikatel

• chci do Doubického zastupitelstva vnést 

dravost podnikatelského ducha, mám bohaté ( i 
zahraniční) podnikatelské zkušenosti


• jsem připraven obci pomoci v oblasti IT

 

Jaroslav Navara, 35, provozovatel restaurace a 
klubu, zvukař

• umím zajistit kulturní akce v obci

• záleží mi na přátelství a soudržnosti sousedů


Tomáš Kleinhampl, 67, důchodce

• mám zájem se podílet na chodu obce, ve které 

od narození rád žiji

• nabízím svou pracovitost, zodpovědný přístup a 

nové nápady


Marcela Beckelová, 59, důchodkyně

• do zastupitestva obce vnesu ženský element

• umím naslouchat lidem a jejich potřeby 

prosazovat na zastupitelstvu


Všichni kandidáti SNK Doubice 2018 žijí trvale v 
Doubici !!! 

 

Vážení spoluobčané, jestli Vám není lhostejná budoucnost 
Doubice tak nás prosím přijďte u voleb podpořit.  

DĚKUJEME



Doubice 2018 = 100% Doubice

Sdružení nezávislých kandidátů Doubice 2018 

Vážení spoluobčané, první setkání s Vámi a 
naslouchání Vašim hlasům se chystáme uskutečnit 

dne 4.března 2015 na Fabrice od 17 hodin. 

Přijďte nám prosím říci Váš názor a prodiskutovat s 
námi budoucnost obce. 

Děkujeme !  

Kandidáti SNK Doubice 2018


