
Průběh schůze Spolku přátel Doubice 3.11.2012  
 

Jediným bodem programu bylo jednání o tom, jestli chce spolek v Doubici zřídit muzeum a za 

jakých podmínek. Z diskuse přítomných vyplynulo níže uvedené: 

 

Účel muzea 

- prezentovat Doubici, a to jak její historii, tak současnost  

 

Způsob prezentace 

- expozice historických fotografií Doubice s popisky 

- uvedení významných rodáků nebo návštěvníků s místy, kde pobývali 

- historické mapy Doubice např. s vyznačením domů, které již neexistují 

- historie Doubice  

- prezentace předmětů (nevelkých), které dokládají historii Doubice, způsob života v 

minulosti 

- spřátelená obec Daubitz v Německu 

- výstavy dle aktuálního nápadu, podnětu  

v prostorách muzea by také byly uloženy např. „Kroniky Pavla Nečáska“, které by tak mohly 

být pro zájemce veřejně přístupné  

 

Bylo zdůrazněno, že s nápadem vytvořit muzeum přišel jako první Jirka Hamáček a všichni 

přítomní by si přáli, aby na realizaci této své myšlenky i nadále pracoval, především pokud 

jde o obsah expozice 

 

Provoz muzea 

- otevřeno by  bylo vždy v sobotu od 14 do 16 hod (odpovídá otevírací době obdobných 

zařízení) – samozřejmě ještě k diskusi  

- kromě toho by bylo možno si půjčit klíče (byly by uloženy v hospodě u Krále) a 

prohlédnout si expozici i jindy 

- vstupné dobrovolné 

- náklady provozu by platilo SPD 

 

Umístění 

- v domě č.p. 1 v Doubici – vedle Doubické hospody. Jde o místnost o výměře asi 25 

m2, přístupnou přímo ze silnice. Dům je ve vlastnictví Jardy Krále 

 

Náklady na vybudování 

- aby ve výše uvedeném prostoru mohlo být muzeum provozováno, je nutné provést 

stavební úpravy (podlahy, elektroinstalace, omítky, el. hodiny, přímotop, dveře….) 

- tyto úpravy již probíhají, zatím bylo investováno přibližně 30.000,- Kč, z toho 2.000,- 

Kč bylo vypůjčeno z úspor rybníkářů – ostatní finanční prostředky byly z darů členů a 

malá část ze zisku z tomboly pořádané na plese  

- do stavebních úprav nebudou investovány peníze rybníkářů (na vysvětlenou – pod 

hlavičkou SPD působí i tzv. rybníkáři, tedy skupina členů, kteří již od poloviny 90. let 

provozují aktivity souvisící s rybářstvím a provozem rybníka a z důvodu financování 

této činnosti po celou dobu platí – na rozdíl od ostatních členů SPD – roční příspěvky 

z nichž se podařilo ušetřit částku 14.026,78 Kč, která je v současné době uložena na 

účtu SPD); na schůzi rybníkářů nebylo jednáno o použití těchto peněz na stavební 

úpravy, proto tyto peníze použity nebudou (podmínkou použití by bylo schválení 

rybníkáři); zapůjčená částka bude vrácena  



- podle předběžné dohody mezi Jardou Králem a Pavlem Nečáskem by se investice SPD 

do stavebních úprav místnosti postupně umořovala nájemným  

- další stavební práce nutné k dokončení muzea by byly financovány z darů (v současné 

době jsou vyčerpány všechny dosud shromážděné finanční prostředky) 

 

Hlasování o tom, zda SPD zřídí muzeum, neproběhlo, neboť podle názoru většiny přítomných 

je možno (i když by se myšlenka existence muzea líbila) o zřízení rozhodnout až poté, kdy 

bude jasné jaké náklady si vyžádají stavební úpravy prostoru a jaké budou podmínky nájmu.  

 

Proto bylo dohodnuto, že  

Emil Hanč zjistí obvyklou výši nájemného (postupem, který používají znalci při 

zjišťování obvyklého nájemného pro soud) v místě (Doubici) jako podklad pro dohodu o výši 

nájemného 

Jirka Reich a Lešek Bubík stanoví náklady, které by si vyžádalo dokončení úprav 

místnosti – muzea.  

Za tři týdny v sobotu 24.11.2012 od 20 hod. se znovu uskuteční schůze, přítomní budou 

informováni o nákladech a nájemném a bude rozhodnuto.   

 

Dále bylo rozhodnuto, že se stanoví roční členský příspěvek člena Spolku přátel Doubice 

v částce 100,- Kč. Dosud – kromě rybníkářů – žádné členské příspěvky nebyly, pokud se 

někdo chtěl stát členem, stačilo zaplatit 50,- Kč a jiné povinnosti již člen neměl – jen právo 

podílet se aktivně – chtěl-li – na činnosti spolku. To se nyní mění a každý člen je povinen 

ročně zaplatit 100,- Kč, a to buď na účet SPD 107-1104360267/0100 nebo hotově (např. 

v krámě Vlastě).  

 

Pokud se nebudete moci zúčastnit schůze 24.11. 2012, je možné sdělit názory mailem opět na 

adresy hankati@volny.cz nebo jiri.reich@seznam.cz  
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