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Červenec, srpen 2017 č. 7, 8

Radniční okénko
• Pořízení nové profesionální sekačky
 Obec má v majetku velké travnaté plo-

chy, které musí udržovat. K tomu je za-
potřebí dobré technické vybavení a to 
dosavadní již potřebuje větší opravy. 
Proto Rada obce schválila pořízení nové 
sekačky trávy pro komunální využití.

• Plán financování obnovy vodovodů 
a kanalizací

 Rada obce projednala a doporučila Zastu-
pitelstvu obce schválit Plán financování 
obnovy vodovodů a kanalizací na základě 
míry opotřebení a stanovení výše finanč-
ních prostředků pro obnovu majetku. 

• Schválení účetní závěrky Základní 
školy Doubrava, okres Karviná, 

Počátek měsíce června už tradičně patří 
našim nejmenším čtenářům. Již po páté pro-
běhlo v Obecní knihovně Doubrava slavnostní 
pasování prvňáčků na čtenáře. Děti knihovnu 
navštívily v úterý 06. 06. 2017 za doprovodu 
paní třídní učitelky Mgr. Veroniky Durasové. 
Samotné pasování probíhalo za účasti krále 
Knihomila, který si však nejdříve žáky vy-
zkoušel, zda už opravdu umí číst a správně roz-
dělovat slova na slabiky. Děti nás velice mile 
překvapily a připravily si ukázku z pohádky 
O veliké řepě, zazpívali písničku o své třídě, 
a také nám dokázaly, že ani anglického jazyka 
se nebojí. Poté se přistoupilo k samotnému pa-

sování. Prvňáčci složili slavnostní slib a pode-
psali se do pasovací listiny. Na památku dostal 
každý nově pasovaný čtenář knihu, čtenářský 
průkaz, diplom a placku s nápisem Už jsem 
čtenář. Kniha, kterou děti obdržely – Lapálie 

v Lampálii, byla pořízena z projektu SKIP ČR 
(Svaz knihovníků a informačních pracovníků) 
na podporu čtenářské gramotnosti – Už jsem 
čtenář. Navíc, jako symbol moudrosti a po-
můcku, si žáčci s sebou přinesli ručně vyro-
bený klíč, který po složení slavnostního slibu 
vložili do předem připravené truhly, a přene-
chali jej tak pro děti, které v září nastoupí na 
první stupeň. Věřím, že si děti tento den užily 
a těším se opět na další pasování. 
 Zároveň bych ráda připomněla všem 

čtenářům, že z důvodu plánované revize kni-
hovního fondu a provádění výmalby vnitřních 

prostor MŠ bude knihovna v období od 3. 7. 2017 
do 31. 8. 2017 uzavřena. Veškeré rezervace a vý-
půjčky budou automaticky prodlouženy.

Děkuji za pochopení.
Zuzana Kretschmerová, knihovnice

Pan král opět pasoval prvňáčky

Foto: ŠHFoto: ŠH  

Foto: ŠHFoto: ŠH  

Všichni se těší na léto a na naše koupa-
liště. Jezdí k nám stále více zájemců o koupání 
z Orlové, z Karviné a dalších okolních obcí, 
a to pravidelně. Po vyvěšení záměru s dobou 
provozování na 10 let a posléze schválení jedi-
ného přihlášeného zájemce o pronájem, tento 
zájemce sám odstoupil. Po úpravě podmínek 
a zkrácení doby provozování na dvě sezóny 

byl záměr opakovaně vyvěšen na úřední desce 
a začalo běžet druhé kolo. Předpoklad otevření 
koupaliště je od 1. 7. 2017. 

Aktuální informace o otevření koupaliště, 
provozní době a vstupném bude zveřejněna na 
webové stránce obce a na obecním facebooku. 

Jiří Sznapka, 
správa bytového a nebytového fondu

KOUPALIŠTĚ JE STÁLE 
PRIORITOU OBCE

(pokračování na straně 3)



2 OBECNÍ ZPRAVODAJ / ČERVENEC, SRPEN 2017

 JAK POKRAČUJE STÍŽNOST NA 
ŠPATNÝ SIGNÁL T-MOBILE?
Vážení občané. Měsíc uběhl jak voda a je tu 
další číslo našeho zpravodaje. V minulém čísle 
jsem vás informoval o jednání s firmou T-Mo-
bile a zde je odpověď, kterou jsem obdržel na 
mou stížnost ohledně špatného signálu tohoto 
mobilního operátora:
„Dobrý den pane starosto, reaguji na Vaši re-
klamaci kvality signálu v obci Doubrava.
V současné době je Vaše obec pokrytá signálem 
GSM (2G). Signál sítě UMTS (3G, HSPA+) do-
stupný není a LTE (4G) je pouze v omezené míře. 
Do konce letošního roku nemáme v plánu po-
sílení signálu, které by řešilo Vámi popisované 
potíže. Při potížích s uskutečněním hovorů může 
pomoci přepnout mobilní telefon do režimu 
GSM (2G). 
Případné nedostatečné pokrytí některé části 
území sice neznamená nárok na ukončení smluv 
na dobu určitou bez poplatků za předčasné 
ukončení. Mobilní služby nejsou vázány na 
jednu lokalitu. I tak se snažíme jednotlivé pří-
pady posuzovat individuálně. Mrzí mě, že pro 
Vás nemám příznivější informace. S přátelským 
pozdravem

Jakub Procházka, oddělení řešení 
zákaznických podnětů a stížností.“

K tomu patrně není třeba dodávat žádný ko-
mentář, jen to, že budeme jednat dál. Ještě jisté 
možnosti jsou a my je využijeme. Mám na mysli 
např. Úřad na ochranu spotřebitele a v krajním 
případě mediální radu. Mimochodem přepnutí 
z 3G na 2G nemá žádný účinek. V minulosti 
se signálem nebyl problém, tak nechápu proč 
nyní je. Pravda asi bude někde jinde. Smutné je 
hlavně to, že si vedení společnosti se spokoje-
ností zákazníků příliš hlavu neláme. 
 TAK TAKTO UŽ TO DÁL DĚLAT NEJDE! 
UMÍME V DOUBRAVĚ TŘÍDIT ODPAD?
V jisté době hodně diskutované téma popelnice se 
posouvá zřejmě tam, kam nechceme. Na předem 
určených místech jsou rozmístěny kontejnery 
o objemu 1100 litrů. Jsou to kontejnery modré, 
žluté a hnědé barvy. Nemyslím, že je potřeba do-
kola opakovat, do kterého patří plasty, papír a bio 
odpad rostlinného původu. Ostatně je to na nich 
i napsáno. Jinými slovy nejsou to kontejnery na 
tzv. směsný odpad. Když se povede vytřídit do 
těchto jednotlivých odpadových nádob to, co tam 
opravdu patří, můžeme za to dostat finanční od-
měnu v podobě plateb (i když se nejedná o žádné 
závratné částky, je to 83 tisíce za r. 2016). Bohu-
žel v opačném případě, když se neukládá vše na 
správné místo, je to nejen bez finanční odměny, 
ale je to s velkou finanční ztrátou. Jsou to naše 
peníze, za které by se dalo dělat pestřejší kulturní 
akce nebo přidat peníze našim spolkům. Protože 
rozdělovat můžeme pouze penízky, které ušet-
říme. Dělají to určitě jedinci, ale i oni se musí nad 
svým počínáním zamyslet. Všem ostatním, kteří 
se snaží třídit odpad, a těch je předpokládám vět-
šina, patří můj velký dík. 
Pohled do kontejneru na bio odpad asi hovoří sám 
za sebe. Je tam totiž všechno, na co si vzpome-
neme. Stejný stav je i v ostatních kontejnerech. 
Ovšem jak je vidět na fotografii, kontejnery 
v části Hranice hovoří samy za sebe, ještě je stále 
dost těch, kteří si myslí, že obec nebo někdo bude 

po nich stále uklízet jejich nepořádek. Bohužel 
je situace už neúnosná, a proto bude obec moni-
torovat tyto prostory a konkrétní jedinci si jistě 
budou muset sáhnout hlouběji do svých kapes, 
jelikož tento úklid zaplatí ze svého. Předpoklá-
dám, že konkrétní člověk poznává své plastové 
židle postříkané barvou po malování včetně pře-
pravek od pivních lahví. Odkud asi tak mohou 
být? Možná to je pro některé ještě tajemství, že 
obec Doubrava má sběrné místo, kam se má od-
vážet právě tento kusový odpad. Obec ho navíc 
odebírá zcela zdarma. 
 JAK POKRAČUJE ŽIVOT NA ZÁMEC-
KÉM STATKU V DOUBRAVĚ aneb kam na 
víkend
Není to zas tak dávno, kdy zámecký statek pře-
vzala paní Zuzana Kočířová. Přesto je na první 
pohled vidět, že na statku vládne dobrý hospodář. 
Nejsem žádný odborník přes koně, ale i tak vi-
dím, že se tam koníčci mají dobře. Krom koní je 
na statku oslík Tonda a kozel s kozičkou. Dále zde 
najdeme malá prasátka a možná už brzy budou 
i malá selátka. Morčata a králíci. Prostě takový 
malý „ráj“ pro malé děti, které se s podobnými 
zvířátky setkávají čím dál méně, jelikož chovná 
zvířata z našich domů nezadržitelně mizí. Ča-
sový shon, který je symbolem dnešní doby, nám 
asi nedovoluje chovat domácí zvířata. Jsou zde 
i spousty malých kočiček a kocourků, které si zá-
jemci mohou po dohodě vzít domů. Na pozemku, 
kde se ještě nedávno povaloval nepotřebný ma-
teriál, je vybudován malý rybníček s rybkami 
a několika okrasnými rostlinami kolem. Je to ur-
čitě prostor, kde se rodiny s malými dětmi mají 
na co těšit a mají se kde vydovádět. Pevně věřím, 
že se zde bude pokračovat v budování krásného 
prostředí. Celý areál hlídají dva velcí pastevečtí 
psi, a proto je lepší se domluvit předem a svou ná-
vštěvu naplánovat. Jistě budete vítáni. 
 OPRAVA NAŠÍ SILNICE NA KOZINCI
Oprava silnice od pekárny Komendir, která pro-
bíhá v režii krajské správy silnic, bude končit 
u jezera Kozinec. Dále už jsou pozemky obecní 
a tato akce zde končí. Proto jsme podali žádost 

na vedení OKD, aby se opravil i tento asi kilo-
metrový úsek v rámci důlních škod až na hranici 
katastru obce Doubrava. Tato žádost je schvá-
lena a oprava (výměna asfaltového povrchu) 
proběhne letos i tam. 
 POŠKOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ NAUČNÉ 
STEZKY 
Poškozování a krádeže všeho nově vybudova-
ného nejsou v Doubravě žádnou výjimečností. 
Ostatně s tím se potýkají všechny okolní obce 
a města. Začalo to poškozením a krádeží lavi-
ček v parku u katolického kostela a pokračuje to 
v podobě krádeží laviček v dřevěných poseze-
ních, která byla nedávno vybudována v rámci 
akce Naučná stezka. Možná někdo namítne, že 
se to dalo čekat, ale s tím nesouhlasím. To by-
chom nemohli dělat nic. To není řešení. Je třeba 
si více všímat okolí, a když se poštěstí a někdo 
uvidí, že se děje nějaká nepravost, uvědomit po-
licii. Vzhledem k tomu, že se jedná o unikátní 
kus dřeva, které se nedá normálně koupit, je 

jen otázka času, kdy to někdo uvidí v nějaké 
zahradě. Určitě ne v Doubravě, ale podle mého 
názoru v některé ze sousedních obcí. Pak abso-
lutně nechápu, proč někdo trhá střešní krytinu 
na domečku na kopci, viz obrázek. Je to vše vy-
budované pro nás, a proto si to chraňme. 

Starosta obce Doubrava Mgr. Pavel Krsek

SLOVO STAROSTY

Pohled do kontejneru na bio Pohled do kontejneru na bio   
odpad – náměstí.odpad – náměstí.

Toto je vizitka některých našich sousedů Toto je vizitka některých našich sousedů   
nebo i podnikatelů…nebo i podnikatelů…
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Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – červenec, srpen, září 2017
Termíny svozu pytlů jsou shodné s termíny svozu kontejnerů na tříděný odpad.

Měsíc

Svoz odpadů ze 240 l 
nádob

VOZOVÁ TRASA „A“ – 
modrá samolepka

(uveden vždy den v měsíci)

Svoz odpadů ze 240 l 
nádob

VOZOVÁ TRASA „B“ – žlutá 
samolepka

(uveden vždy den v měsíci)

Svoz plastů, 
nápojových 

kartonů, 
kovových 

obalů, ŽLUTÉ 
PYTLE

Svoz papíru 

MODRÉ 
PYTLE

Svoz bio 
odpadu 

z domácností

Červenec 5,19 12,26 26 20 4,18

Srpen 2,16,30 9,23 23 17 1,15,29

Září 13,27 6,20 27 14 12,26

příspěvkové organizace sestavené 
k rozvahovému dni 31. 12. 2016

 Po projednání důvodové zprávy Rada 
obce schválila výše uvedenou účetní 
závěrku.

• Schválení účetní závěrky Mateř-
ské školy Doubrava, okres Karviná, 
příspěvkové organizace sestavené 
k rozvahovému dni 31. 12. 2016

 Rovněž účetní závěrka Mateřské školy 
Doubrava byla po projednání důvodové 
zprávy Radou obce schválena.

• Co vzkázali žáci druhého stupně 
ZŠ v rámci výtvarné soutěže vedení 
obce?

 „Do hasičské zbrojnice chodí i Sdružení 
mladých hasičů. Před dvěma lety koupili 
novou hasičskou Tatru. Někdy nás trápí, 
když se koukneme na fasádu a vidíme, že 
se loupe, a proto prosíme o opravení.“ 

 „ZŠ Doubrava je velmi stará, ale pře-
sto krásná. Chodíme tam už dlouho. 
Naše paní učitelky jsou super, protože 
si s námi povídají, hrají a hlavně se nám 
věnují. Naše škola, tím že je stará, tak je 
svou stavbou zajímavá.“

 „Jsem ráda, že máme školu blízko a ne-
musím nikam dojíždět. Škola je lehká 
a také zábavná. Člověk se v ní nenudí. 
Máme tam skvělé učitelky, které nám 
pomůžou jak s učením, tak i s problémy 
doma. Máme tam plno skvělých kama-
rádů, na které je spoleh. Ve škole se mi 
líbí a ráda do ní chodím.“

 „Jsem ráda, že bydlím ve fiňoku. Je tady 
hezky a moc se mi tu líbí, je tu skoro vše, 
nic skoro nepotřebuji. A na Doubravě 
jsou moc pěkná místa. Moc se mi tu líbí 
v tom fiňoku.“

 Hřiště je mé oblíbené místo, protože je 
veřejnosti dostupné. Ale mohla by se 
zlepšit hrací plocha a přidat více mož-
ností sportů.“

 Školní hřiště chceme, abychom mohli 
sportovat i ve vyučování. Také bychom 
si tam přáli běžecký okruh pro vylepšení 
našich výkonů na soutěžích naší i ostat-
ních škol.“

Mgr. Dáša Murycová, 
místostarostka obce

Radniční…
(pokračování ze strany 1)

Moravskoslezský kraj na konci června opět 
vyhlásil další kolo tzv. kotlíkové dotace, která 
je určena zájemcům o výměnu stávajícího 
kotle na tuhá paliva za jiný, modernější. O do-
taci můžou žádat fyzické osoby – vlastníci či 
spoluvlastníci rodinných domů na území Mo-
ravskoslezského kraje. Stávající kotel je možné 
vyměnit za tyto druhy kotlů: kotel pouze na 
biomasu (automatický i s ručním přikládá-
ním), kombinovaný kotel na uhlí a biomasu 
(pouze automatický), plynový kondenzační 
kotel a tepelné čerpadlo. Veškeré podrobné in-
formace jsou k dispozici na stránkách www.
lokalni-topeniste.msk.cz . Na obecním úřadě 
v Doubravě jsou k dispozici informační le-
táčky k dané akci. V minulosti bylo zvykem, 
že si zájemci podávali žádost i na naší obec, 
která výměnu kotle rovněž podpořila finanční 
částkou. V současné výzvě není nutné toto 

podstoupit, neboť jsme se zapojili do této vý-
zvy a žadatelům stačí podat žádost pouze na 
kraj a kraj bude podpořené výměny kotlů účto-
vat přímo s obcí a občané mají o jednu starost 
méně. Naše obec se rozhodla podpořit celkem 
prvních deset žadatelů finanční částkou ve 
výši 5.000 Kč. Celková částka, kterou může 
žadatel za výměnu kotle získat je v rozmezí 
75.000 Kč až 140.000 Kč v závislosti na typu 
nového kotle. Více informací je možno získat 
buď na výše uvedených internetových strán-
kách, popř. telefonicky na lince 595 622 355 
(dostupná v době úředních hodin, t.j.: Po a St 
od 8 do 17h, Út + Čt od 8 do 14:30h a v Pá od 
8 do 13h), speciální emailová adresa kotliky@
msk.cz nebo na obecním úřadě v Doubravě, p. 
Slávik Pavel, 596513032, slavik@doubrava.cz.

Pavel Slávik, 
životní prostředí a majetková správa

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

Překročit státní hranici přes hraniční pře-
chod lze jen s platným cestovním dokladem, 
u členských států EU lze jako cestovní doklad 
použít i občanský průkazce strojově čitelnými 
údaji. 
Žádost o cestovní doklad se vyřizuje:
- ve lhůtě 30 dnů, 
- je-li žádost podána na zastupitelském úřadě 

v zahraničí – ve lhůtě 120 dnů 
- ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů (ne-

lze žádat prostřednictvím zastupitelského 
úřadu v zahraničí) 
Zapisování dětí do cestovních dokladů 

rodičů bylo zrušeno stejně jako zapisování 
titulů.

Žádost může podat občan starší 15-ti let, 
za občana mladšího 15-ti let podává žádost 
zákonný zástupce. Při podání žádosti o vydání 
cestovního dokladu je nutná přítomnost nezle-
tilého občana. 

Žádost o vydání cestovního dokladu se 
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s bi-
ometrickými údaji lze od 01. 01. 2016 podat 
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností nebo u zastupitelského řadu, 
včetně převzetí vyhotoveného dokladu. 

Žádost lze podat u Městského úřadu 
v Orlové, přízemí, kanc.č. 101 – blok B, v úřední 
dny, a to pondělí a středa – 8.00–11.30 a 12.30–
17.00 a čtvrtek 8.00–11.30 a 12.30–13.30. Mož-
nost objednání prostřednictvím internetových 
stránek města Orlová.
A jaké doklady musíte mít s sebou:
-  vydání cestovního dokladu pro občana 

staršího 18 let: platný občanský průkaz
-  vydání cestovního dokladu pro nezletilého 

občana staršího 15 let: nezletilý občan se 
dostaví s rodičem (zákonným zástupcem), 
oba předloží platné občanské průkazy, ne-
zletilý rodný list, zákonný zástupce jiný než 

rodič, k žádosti předloží rozsudek soudu 
o ustanovení opatrovníkem.

-  vydání cestovního dokladu pro nezletilého 
občana mladšího 15 let: rodný list občana 
mladšího 15 let, zákonný zástupce (rodič) 
svůj občanský průkaz, jiný zákonný zá-
stupce předloží platný občanský průkaz 
a rozsudek soudu o ustanovení opatrovní-
kem, pokud se jedná o první cestovní doklad 
i podklady (matriční doklady) pro ověření 
státního občanství, osvědčení o státní ob-
čanství jen v případě pochybností.
O podání žádosti o vydání cestovního 

dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosi-
čem dat s biometrickými údaji se nevyplňuje 
úřední tiskopis a nepředkládá se fotografie. 

Informace k vyřízení cestovních dokladů

(pokračování na straně 4)
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V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 
zákona, poskytne vydavatel zastupitelům obce 
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které 
vyjadřuje jejich názory týkající se obce. Vydava-
tel poskytne každému jednotlivému zastupiteli pro 
vyjádření názoru v každém vydání zpravodaje nej-
výše 500 znaků včetně mezer s tím, že zastupitel 
může předat současně s příspěvkem také jeho roz-
šířenou verzi v neomezeném rozsahu k uveřejnění 
na webových stránkách obce www.doubrava.cz, 
„Názory zastupitelů“. Jednotlivé příspěvky bu-
dou do rubriky řazeny podle abecedního pořadí 
příjmení zastupitelů. Zveřejněné příspěvky nemusí 
být v souladu s názory redakce. Rubrika názory 
zastupitelů je v souladu se Zásadami pro vydávání 
Obecního zpravodaje, které byly schváleny Ra-
dou obce Doubrava dne 10. 02. 2016 usnesením 
č. 345/27/16.

 V únoru 2016 se konala první výroční člen-
ská schůze spolku NAŠE DOUBRAVA, které 
se zúčastnil i Pavel Krsek. Během diskuze 
jsme na Pavla Krska apelovali, aby co nejdříve 
bylo zveřejněno výběrové řízení na pronájem 
letního koupaliště. Také jsme dali podnět ke 
zveřejnění pronájmu koupaliště prostřednic-
tvím inzerce, a to proto, aby se o této mož-
nosti dozvědělo co nejvíce zájemců. Pochopil 
naše argumenty, krátce na to bylo na obecní 
úřední desce zveřejněno výběrové řízení na 
pronájem koupaliště.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková
 Abychom mohli v Doubravě pořádat kul-
turní akce, je k tomu třeba nemálo ochot-
ných lidí a také financí. I přesto, že rozpočet 
je na každé položce omezen, budou letošní 
Doubravské dny velkolepé. Díky šikovnosti 
zaměstnanců a vedení obce se podařilo na 
kulturu získat z darů, dotací a od sponzorů 

237 tis. Kč. Tyto budou využity ve prospěch 
všech našich občanů, kdy se mohou přijít po-
bavit všichni bez rozdílu věku.

Mgr.Radomíra Jasenková
 Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU uvěřili, 
že Pavel Krsek pochopil, jak funguje zájem 
o provozování letního koupaliště, jak je nutné 
v této věci pracovat a postupovat. Proto je pro 
nás velkým zklamáním, že letos k datu uzá-
věrky tohoto vydání zpravodaje tj. 15. 6. 2017 
není otevřeno letní koupaliště veřejnosti a ani 
není vybrán jeho provozovatel. Z obecní 
úřední desky se dozvídáme, že 1. 6. 2017 byl 
zveřejněn opakovaně záměr pronájmu letního 
koupaliště včetně objektu určeného k prodeji 
občerstvení.

MUDr. Pavel Spurný
 Dále se z obecní úřední desky dozvídáme, že 
výběrové řízení na pronájem letního koupaliště 
bude ukončeno 19. 6. 2017 a provoz letního 
koupaliště bude zahájen od 1. 7. 2017. Přitom 
v okolí již byla letošní sezona dávno zahájena. 
Například v Karviné je koupaliště otevřeno od 
30. 5. 2017, v Havířově od 28. 5. 2017, v Čes-
kém Těšíně od 1. 6. 2017. Smutným výsledkem 
rozhodování vedení obce je, že děti, mládež 
a dospělí nemohli využívat služeb koupaliště 
od 1. 6. 2017 dle svých představ.

Lukáš Szebesta
 Žiji v Doubravě déle než 25 let a až nyní 
zjišťuji, že jsme v obci kulturně či spole-
čensky nežili. Kulturu nám totiž zajistil až 
zastupitelský klub Naše Doubrava. Všechny 
výstavy zahrádkářů, chovatelů, včelařů, 
PZKO, akce hasičů, sokolek, akce SRPŠ pro 
děti, zábavy, plesy, zájezdy na výstavy, sma-
žení vaječiny, kácení májky, sportovní akce 
Baníku – to tady prostě nebylo. Všichni víme, 
že bylo, a proto za tuto činnost všem aktivním 

členům spolků, kteří netrpí samochválou, ale 
skromností, děkuji. 

Bc. Světluše Šotkovská
 Koupaliště je v majetku obce, aby sloužilo 
ke svému účelu, je nutné vynaložit nemalé vý-
daje. Obec hledá jak uspořit na nákladech za 
provoz koupaliště, kterými přispívá na provoz 
vybranému pronajímateli. To však neznamená, 
že se má šetřit na výdajích za provoz koupaliště 
na úkor návštěvníků tím, že jim bude zkrácena 
doba užívání koupaliště. Finanční výbor na-
vrhl poskytnout budoucím pronajímateli nižší 
částku než v předchozích letech s tím, že byla 
brána v úvahu nezkrácená letní sezona.

Libor Trzaskalik
 O tom, kdo bude provozovat koupaliště, 
kdy a jak bude zveřejněno výběrové řízení 
a co bude jeho obsahem, rozhoduje rada obce, 
která už má s touto problematikou zkušenosti, 
ve složení Pavel Krsek, Dáša Murycová, Ra-
domíra Jasenková, Ivana Siekierová a Petr 
Czapek. Zastupitelům za NAŠI DOUBRAVU 
je moc líto, že nebyl zahájen provoz koupa-
liště ku prospěchu jeho návštěvníků tak jako 
v okolí. Moc si přejeme, aby výběrové řízení 
na pronajímatele dopadlo ke spokojenosti ná-
vštěvníků i obecního rozpočtu.

Jana Vrátná
 Je s podivem, že zveřejněný záměr na provoz 
koupaliště na dobu od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018 
obsahuje maximálně částku 230 000 Kč, kterou 
obec zaplatí za náklady na vodu, bazénovou che-
mii, elektrickou energii, údržbu areálu, za každou 
jednotlivou sezonu. Záměr počítá, v roce 2017 
s koupací sezonou od 1. 7. do 15. 9. a v roce 2018 
s koupací sezonou od 1. 6. do 15. 9. Je zřejmé, že 
v roce 2017 by měla obec jako správný hospodář, 
který hospodaří s penězi nás všech, zaplatit méně 
než v roce 2018. Ing. Petr Vrubel

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

Pro správní území ORP Orlová, tzn. pro 
Orlovou, Petřvald a Doubravu, se bude zpra-
covávat společná územní studie krajiny.

Územní studie krajiny bude podkladem 
pro plánovací a rozhodovací činnost zejména 
orgánů územního plánování, ochrany přírody, 
stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících 
se na rozhodování o krajině. Cílem pořízení 
územní studie krajiny je vytvořit odborný do-
kument umožňující koncepční přístup k řešení 

krajiny. Zvláštní pozornost bude věnována 
řešení cílového stavu území ve vztahu k po-
stupnému ukončování těžby černého uhlí. 
Důležitým podkladem pro zpracování studie 
krajiny jsou názory občanů, kteří jsou hlav-
ními „uživateli“ krajiny, dále pak odborné 
veřejnosti a všech, kdo se zajímají o krajinu 
a ochranu přírody na našem území.

Proto Vás žádáme o vyplnění anketního 
formuláře, který je dostupný elektronicky 

na internetové adrese http://mojeanketa.cz/
pruzkum/258013445/.

Anketní lístky v tištěné podobě budou 
k dispozici (obecní úřad v Doubravě – vestibul 
a podatelna, obecní knihovna Doubrava, potra-
viny EMEL) a je možné je odevzdat (v úřední 
dny – podatelna obecního úřadu v Doubravě, 
v otevírací době – obecní knihovna Doubrava) 
do 31. 07. 2017.

Děkujeme za Vaše názory. ŠH

Anketa pro Územní studii krajiny

Doba platnosti:
-  občanům ve věku 15 let  na 5 let
-  občanům starším 15 let na 10 let

Převzetí cestovního dokladu:
Vyžaduje se osobní převzetí občanem, je-

muž se cestovní doklad vydává (občan starší 
15 let), nebo zákonným zástupcem. Cestovní 
doklad se strojově čitelnými údaji a s nosi-
čem dat s biometrickými údaji lze převzít 
u úřadu, u něhož byla žádost podána, případně 

u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou 
působností dle požadavku žadatele. Pokud 
chce žadatele převzít tento doklad u jiného 
úřadu, než u kterého podal žádost, uhradí při 
převzetí, správní poplatek 100,-Kč.

Správní poplatky:
Vydání cestovního dokladu se strojově či-

telnými údaji a s nosičem dat ve lhůtě 30 dnů:
občanům starším 15 let 600 Kč
občanům mladším 15 let 100 Kč
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů:
občanům starším 15 let 4.000 Kč
občanům mladším 15 let  2.000 Kč

Správní poplatek se uhradí hotově při po-
dání žádosti.

Občan je povinen ohlásit neprodleně, že 
došlo k poškození, zničení, ztrátě, odcizení 
apod.

POKUD JE OBČAN DRŽITELEM 
CESTOVNÍHO DOKLADU, KTERÝ 
JIŽ POZBYL PLATNOSTI, VRÁTÍ HO 
NEPRODLENĚ A BEZ ZBYTEČNÉHO 
ODKLADU (NIKOLIV AŽ U PODÁNÍ 
ŽÁDOSTI). 

Dagmar Rentová, 
matrika, evidence obyvatel 

Informace k vyřízení…
(pokračování ze strany 3)
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Nejstarší občanka 
oslavila již své 97. narozeniny

Naše jubilantka paní Marie Konkolová 
dne 7. 6. 2017 oslavila své narozeniny. Je 
až s podivem, že tato milá paní je v tomto 
věku plná energie a po celou dobu, kdy 
jsem byl spolu s paní Vandou Sosnovou u ní 
blahopřát, chrlila jeden vtip za druhým. 
Neznalý člověk by nikdy neřekl, že je paní 
Marie nejstarší občankou naší obce. Děkuji 
za milé přijetí, za pohoštění a ještě jed-
nou přeji hodně zdravíčka, osobní pohody 
a lásku nejbližších i nás všech ostatních. Ať 
je ještě dlouho mezi námi. 

Mgr. Pavel Krsek

Blíží se období letních prázdnin a s tím 
spojené také volné dny pro děti, které je mohou 
trávit také bez dozoru dospělých. Není tedy 
zcela od věci připomenout si několik základ-
ních pravidel ohledně bezpečného chování, 
která mohou přispět k pohodovému a ničím 
nerušenému prožití tohoto období. Rozdělit je 
můžeme do několika následujících kapitol.
Bez rodičů doma

V ideálním případě by měly být děti 
v době, kdy jsou doma bez rodičů, zaměstnány 
činnostmi, které je neohrožují. Děti by měly 
být také poučeny o tom, jak se v této době cho-
vat. Přístup k telefonu společně s telefonními 
čísly na policii, hasiče a záchranáře je v dnešní 
době již standardem. Také by neměly nikomu 
cizímu otevírat dveře, naopak vždy by měly 
děti využívat bytové kukátko a bezpečnostní 
řetízek na dveřích k tomu, aby se přesvědčily, 
kdo se za dveřmi nachází. Určitě by neměly 
skutečnosti o tom, že jsou doma samy, sdělo-
vat nikomu na sociálních sítích. Své kamarády 
si zvát domu pouze se svolením rodičů. Rodiče 
by se měli vždy přesvědčit, že dítě porozumělo 
možným rizikům, která je mohou potkat.
Pohyb dětí venku (hřiště, ulice, 
cyklostezky…)

Klíče od domu či bytu by děti neměly no-
sit viditelně, případně je odkládat například 
u hřiště nebo na jiném místě, kde by se jich 
mohl zmocnit někdo jiný. Vhodný je pohyb 
dětí ve skupinách. Při jízdě na kole není od 
věci připomenout povinnost cyklisty do osm-
nácti let věku mít na hlavně řádně připevněnou 
bezpečnostní přilbu. Do deseti let věku nesmí 
cyklista užít pozemní komunikaci sám, pouze 
v doprovodu osoby starší patnácti let. Samo-
zřejmostí by mělo být již také poučení dětí, 
které se pohybují venku bez doprovodu rodičů, 

o rizicích komunikace s cizími lidmi, případně 
přebírání jakýchkoliv dárků od neznámých 
osob. Pro všechny děti, ale především pro 
ty starší platí, že by neměly experimentovat 
s žádnou návykovou látkou, alkoholem či ci-
garetami. Rodiče by měli být ze strany dětí 
vždy informováni o tom, co mají v plánu, kde 
a s kým se budou venku nacházet. Plány by 
měli děti měnit jen s jejich svolením. 
Pobyt u vody

Pokud budeme hovořit o pobytu samot-
ných dětí u vody, hovoříme už o náctiletých 
dětech. Menší děti by k vodě chodit samotné 
vůbec neměly, a to ani v přítomnosti jen o ně-
kolik málo let starších sourozenců či kama-
rádů. Velký důraz by zde měl být kladen již 
na samostatnost. Pokud jako rodiče dovolíme 
dítěti návštěvu koupaliště nebo jiné vodní 
plochy, měli bychom si být jistí, že jsou dobří 
plavci, dokážou přivolat sobě nebo jinému 
případnou pomoc. Neměly by mít také sklony 
k rizikovému chování, jako jsou skoky do ne-
známé vody, vyhledávání silných proudů na 
řekách nebo přeceňování svých sil při plavání 
na delších tratích. Opět se doporučuje návštěva 
vodních ploch ve větších skupinkách dětí.

Rodiče by měli mít vždy na paměti, že 
bezpečí jejich dětí v době prázdninového ob-
dobí je v jejich rukou. Dobrá a srozumitelná 
komunikace na obou stranách je vždy příno-
sem. Odbourá u dětí možný pocit ukřivdění, 
že jim nebylo ze strany rodičů něco dovoleno 
a u dospělých napomůže k upevnění důvěry 
ve schopnosti a dovednosti dětí. Komunikujte 
tedy s dětmi, zajímejte se o jejich plány a ča-
sový harmonogram volných chvil a také jim 
bedlivě naslouchejte. 

por. Bc. Richard Palát, komisař Policie ČR

Bezpečně doma, venku 
i u vody – prázdniny plné pohody

Komunitní centrum Maják – 
občanská poradna Orlová
Bezplatná právní rada v oblastech:

sociální dávky, sociální pomoc, po-
jištění prostředí, pracovní právo, bydlení, 
právní systém EU, zdravotnictví, veřejná 
správa, ústavní právo, majetkoprávní 
vztahy, školství a vzdělávání, ekologie 
a životní, základy práva v ČR, ochrana 
spotřebitele, rodinné a partnerské, občan-
ské soudní řízení, finanční problematika, 
trestní právo. 
Konzultační hodiny jsou: 
Pondělí 8.00–12.00
Úterý 8.00–12.00
 13.00–17.00 (objednaní)
Středa 8.00–12.00
Čtvrtek 8.00–12.00
 13.00–16.00 (objednání) 
Pátek 8.00–11.00

Poslední zájemce o konzultaci je přijat 
nejpozději 45 minut před koncem konzul-
tačních hodin.

Kontakt: Občanská poradna Orlová, 
komunitní centrum Maják, ul. B. Němcové 
853, 735 14 Orlová Poruba, (modrá budova, 
bývalá Baron School, v blízkosti ZŠ Slez-
ská), telefonní číslo: 596 512 973.

Dagmar Rentová, 
matrika, evidence obyvatel

První červnová sobota, obloha vybarvena 
tou nejblankytnější barvou, kterou byste nena-
šli ani u toho největšího malíře, a letní teplota – 
to jsou jen některé přívlastky pro čtvrtý ročník 
přátelského posezení u cimbálovky v areálu 
hospůdky U Kantorů. Jak to vlastně začalo? 
Našla se skupinka nadšenců, kteří se chtěli 
spolu se svými přáteli, spoluobčany naší obce 

i přilehlého okolí pobavit vlastními silami bez 
finančních prostředků obce. Akce se tehdy po-
dařila, všichni se dobře pobavili a počasí přálo. 
Počasí druhého ročníku přesunulo zábavu do 
vnitřních prostorů příjemné hospůdky. To však 
nezanechalo stopy na dobré náladě. Nejenže se 
hrálo a zpívalo, ale také tančilo v rytmu lido-
vých melodií. Odměnou loňského ročníku bylo 

skvostné počasí a rekordní 
počet návštěvníků. Zaplně-
nost všech připravených la-
viček letos v červnu svědčí 
o tom, že cimbálovka, která 
patří k vesnické zábavě a je 
nositelem lidové kultury, 
přilákala opět občany na-
příč generacemi a je potě-
šující, že cestu na Hranice si 
našli občané ze všech koutů 
naší rozlehlé Doubravy. Na 
žádné akci nechybělo veselé 
losování o ceny, kdy nikdo 
z přítomných neodešel domů 
s prázdnou. K lidové kultuře 
patří také domácí moučník 
a ručně malovaný perníček. 

Pro velký ohlas celé akce vám již dnes můžeme 
slíbit, že v příštím roce zazní tóny cimbálovky 
jak na Hranicích, tak v zahradě Národního 
domu. Srdečně zveme všechny příznivce po-
hodové přátelské atmosféry.

Dáša Murycová 

Cimbálovka na Hranicích



6 OBECNÍ ZPRAVODAJ / ČERVENEC, SRPEN 2017

OKÉNKO mateřské školy

V poslední době jsme pořádali dvě akce 
pro širokou veřejnost. 
První akcí bylo kácení 
májky spojené se smaže-
ním vaječiny. Na letošní 
vaječinu jsme spotřebovali 
celkem 330 ks domácích 
vajíček. K tomuto počtu 
výrazně pomohl i náš nový člen p. David 
Smolka, který věnoval celých 100 ks zcela 
zdarma. Vaječina se povedla, počasí bylo 
skvělé a zábava, ke které výrazně pomohl i p. 
Petr Stabla zajištěním hudební produkce, byla 
výborná. Druhou akcí byly pohárové soutěže 
na náměstí, které se konaly 10.6. Dopoledních 
soutěží mladých hasičů se zúčastnilo celkem 
11 družstev v kategorii mladších a 14 družstev 
v kategorii starších mladých hasičů. Výsled-
kově se naši starší hasiči umístili na 7. místě. 
Odpoledne se konala soutěž mužů O putovní 
pohár starosty obce Doubrava. Soutěž vyhrálo 
družstvo z Dolní Lutyně následované druž-
stvem Doubrava II. a třetí skončili hasiči z Or-
lové Města. Po soutěžích následovalo posezení 
v areálu hasičské zbrojnice. Všem přízniv-
cům, hostům, známým a přátelům děkujeme 
za jejich návštěvu a za příjemně strávené od-
poledne při obou akcích. 

Tak jako v minulých letech, tak i letos 
jsme připraveni pomoci našim občanům s li-
kvidací obtížného hmyzu. Občané, kteří bu-
dou mít problémy s tímto hmyzem nebo zjistí 
přítomnost jejich hnízda v domech nebo jiných 
nemovitostech, se můžou obrátit buď na linku 
150, nebo přímo na velitele jednotky Pavla 
Slávika tel.: 724 240 579, popř. přes členy 
naší jednotky nebo sboru. V případě telefo-
nické komunikace s vámi domluvíme termín 
a dobu, kdy přijedeme a pokusíme se problém 
vyřešit k vaší spokojenosti. 

Závěrem přejeme všem našim občanům 
krásně strávený letní čas, ať už na domácí 
nebo zahraniční dovolené, se samými hez-
kými a nezapomenutelnými zážitky.

Pavel Slávik, velitel VJ
www.sdhdoubrava.estranky.cz

HASIČSKÉ OKÉNKO

V MŠ si užíváme
Závěrečné týdny v MŠ jsou vždy pestré, 

rušné a akční. Tak se ani letos nenudíme. Po-
byt ve školce dětem zpestřil plavecký výcvik, 
byli jsme ve Světě techniky v Ostravě vyzkou-
šet hrací koutky, vodní svět, čarodějný les…
Zajeli jsme za zvířátky do 
ZOO Ostrava, Den dětí 
jsme strávili v Dinoparku 
a stihli jsme tam prolézt 
i průlezky a pískoviště.

Na výlet jsme se vypra-
vili na Bílou v Beskydech 
a tentokrát se zážitkovým 
programem hledali ztra-
cený poklad. S rodiči jsme 
zdolali v rámci pohybových 
aktivit na kolech Doubrav-
ský kopec po cyklistické 
stezce, zopakovali si pra-
vidla silničního provozu, 
zasportovali, opekli párky. 
A ve zbylém čase jsme vyu-
žívali naši zahradu, lesík za 

školkou, prostor za MŠ k jízdě na koloběžkách, 
hrám s míčem apod. Na hřišti jsme hráli fot-
bal, závodili v běhu, skoku a hodu do dálky. Po 
dlouhé zimě a chladném jaru dětem tolik aktivit, 
zážitků a hlavně pohybu určitě přišlo vhod.

Za MŠ Doubrava Jana Radošťanová

Výroky našich dětí 
pro zasmání
 Mireček: “My jedeme na letadla a budeme 
tam fotit“. 
P.uč.:„Tak nám přines ukázat fotky.“ „Ne, já je 
dám na fejbuk.“
 Štěpán: „P.učitelko, můžete mi to odšrou-
bit?“ (povolit matici)
 Radek: Na dotaz o pracovních 
profesích „Která paní šije šaty?“ 
odpověď – „Švagrová“.
 Filip: „Mamka furt říká, že nemá čas a dělá 
si svoje. Ale má času, kolik bude chtít“.
 Natálka. „P.učitelko, naší babičce vypadly 
všechny zuby. Tak si koupila nové“. 
Radek: „Jak koupila?“ 
Natálka: „Normálně“.

Neničte nám zahradu
Je to smutné, ale v zahradě při MŠ nám 

řádí vandalové. Asi si myslí, že skákat na la-
vičku a stůl ze země, skákat v písku na krycí 
síť nebo vylamovat latě na střeše domečku je 
normální. Není to normální. To dělají jen van-
dalové a škoda, že jsou to žáci ZŠ. Snad se nad 
tímto zamyslí a budou užívat zahradu k užitku 
a ne k ničení. Nám, dětem MŠ je na zahradě 
dobře. Staráme se o ni, pískoviště máme za-
kryté proti znečištění a lavičky pod pergolou 
pěkně udržované. Uklízíme si po sobě.

Tak si nemyslete, že to můžete ničit. Vždyť 
jste sem taky chodili.

Za děti MŠ Radomíra Jasenková, ředitelka

Družstvo na startu soutěže O putovní pohár starosty obce Doubrava.Družstvo na startu soutěže O putovní pohár starosty obce Doubrava.  

Sbor dobrovolných hasičů obce Doubrava tímto zve všechny příznivce hasičského sportu 
v sobotu 19. 8. 2017 

k hasičské zbrojnici v Doubravě, kde se od 10.00 hodin bude konat 

 9. ROČNÍK MEMORIÁLU JENDY NEDĚLY
O občerstvení bude samozřejmě postaráno. 

Zároveň všechny zveme k návštěvě hasičského stánku v rámci odpoledních Doubravských 
slavností. 

Srdečně zve Výbor SDH Doubrava.
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VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
Hurá, jsou tady prázdniny!

Poslední písemky dopsané, je dozkoušeno, 
známky na vysvědčení uzavřené, vysvědčení vy-
dané žákům. Konec nervozitě a starostem, jestli 
na vysvědčení bude jednička nebo dvojka….

Takový byl červen, jako obvykle nejhek-
tičtější měsíc ve školním roce jak pro učitele, 
tak samozřejmě hlavně pro žáky. No a po celo-
roční pilné práci jsou zde vytoužené dva mě-
síce zaslouženého volna.

Přeji všem žákům i jejich rodičům, ať si 
léto užijí „na plné pecky“, ať jim slunce svítí 
a neschází dobrá nálada. Všem učitelkám 

v našem doubravském pedagogickém sboru 
děkuji za skvěle odvedenou celoroční psy-
chicky velmi náročnou práci a přeji jim, ať si 
odpočinou a naberou nové síly. 

Našim absolventům nelze než popřát 
hodně štěstí a úspěchu v jejich vybraných stu-
dijních a učebních oborech na středních ško-
lách. Bude se nám po nich opravdu stýskat. No 
a na naše nejmenší budoucí prvňáčky, kteří 
nám nahradí odcházející deváťáky, se ve škole 
už moc těšíme!

Po prázdninách se se všemi budu těšit na 
shledanou!

Mgr. Šárka Molíková, ředitelka školy

Pohodové grilování
Ve čtvrtek 08. 06. jsme jeli naposledy 

navštívit klienty Domu seniorů Pohoda. Ten-
tokrát si pro nás překvapení připravila paní 
Třasková. Na rozloučenou pro nás uspořádala 
grilování na zahradě. Společně s obyvateli 
jsme si pochutnali na připraveném občerstvení 
a popovídali o tom, co nám projekt přinesl. 
Žáci si uvědomili, že v září většinou neměli 
představu o tom, jak život v domovech seni-
orů probíhá. Všichni jsme se však shodli, že 
jsme byli příjemně překvapeni úrovní domova 
(čtyřmi hvězdičkami se Pohoda pyšní opráv-
něně) a zejména snahou zaměstnanců zpříjem-
nit závěr života všem klientům co nejlépe tak, 
aby nestrádali a nebylo jim líto, že ho nemohou 
prožít v kruhu rodiny.

Mgr. Jana Ošeldová

Vyhodnocení III. ročníku 
výtvarné soutěže 
MALUJEME PRO RADOST

V letošním roce obec Doubrava spolu 
se SRP ZŠ a MŠ uspořádala již třetí ročník 
výtvarné soutěže, které se letos, stejně jako 
vloni, mohli zúčastnit také dospělí milovníci 
kreslení a malování. Až letos se vedle sebe po-
tkaly práce tříletých dětí z mateřské školy, ale 
také práce našich aktivních seniorů. Všechny 
zúčastněné práce byly vystaveny v zasedací 
místnosti obecního úřadu, kde svůj hlas ode-
vzdala porota v širším složení. Hlasovali za-
městnanci obecního úřadu, členové finančního 
výboru i rada obce. 

A tady jsou výsledky hlasování.
I. kategorie 1. Dominik Czyž
 2. Natálie Gáborová
 3. Anežka Figurová
 3. Hana Jachymčáková
 3. Filip Potyš
II. kategorie 1. Adam Czyž
 2. Jan Kopecký
 3. Patrik Veselý
 3. Lucie Mosinová
III. kategorie 1. Sára Siekierová
 2. Dorota Schreiberová
 3. Simona Pipreková
  Lucie Moskalová
  Dorota Schreiberová
IV. kategorie 1. Milan Jersák
 2. nebylo uděleno
 3. nebylo uděleno

Zvláštní cena byla udělena za velkoplošné 
práce kolektivu žáků 1. třídy ZŠ.

Všem oceněným autorům gratuluji a dě-
kuji všem, kteří se na soutěži podíleli. Zvláštní 
poděkování patří pedagogům, pod jejichž ve-
dením soutěžní práce vznikaly. Vyhodnocené 
práce budete moci zhlédnout ve vstupních 
prostorech obecního úřadu a některé nás bu-
dou provázet obecním kalendářem v příštím 
kalendářním roce. 

Mgr. Dáša Murycová, 
místostarostka obce

V posledním kole okresního přeboru 
v neděli 11. 06. rozhodli muži Baníku ví-
tězstvím 6:0 na hřišti Viktorie Bohumín 
o prvenství ve své soutěži a postupu do 
krajského přeboru 1.B třídy. Dramatický 
závěr byl umocněn skutečností, že před po-
sledním zápasem byli naši fotbalisté až na 
4. místě a mistrem okresu se mohla stát ještě 
3 mužstva.

Remíza mezi kandidáty postupu MFK Ha-
vířov B a FK Horní Bludovice nám zajistila 
postup z 1. místa.

Vítězný tým ve složení horní řada zleva: 
Petr Kuzník – trenér, Jarek Kopanski, David 
Giertli, Marek Piekar, Petr Bambuch, Pavel 
Entner, Radovan Gorniak,Tomáš Hrčkulák, 
Jan Kleiner, Martin Kučera, Tomáš Široký, 
Libor Olah, Milan Kuzník – vedoucí mužstva. 

Spodní řada zleva: Pavel Hanzel, Rostislav 
Hogh, Vojtěch Křístek, Kamil Antal, Michal 
Dzik, Martin Boček, Martin Fober a Jiří Kuz-
ník – kapitán mužstva.

Návrat do krajské soutěže se nám podařil 
po čtyřletém úsilí, kdy nám postup vždy těsně 
unikl.

Nedělnímu finále předcházel v sobotu 10. 
6. poslední mistrovský zápas žáků a po dešťové 
přestávce následovalo utkání žáků proti rodi-
čům a trenérům. Počasí se nakonec umoudřilo 
a konec jarní sezony mohl být uzavřen ke spo-
kojenosti všech účastníků a hostů.

V letní přestávce nás čeká hodně práce na 
přestavbě šaten pro mládež, kterou financuje 
z větší části Nadace OKD.

Tato akce ale nenaruší tradiční Letní turnaj 
v kopané a nohejbalu v sobotu 29. července, na 
který srdečně zveme všechny fanoušky a příz-
nivce doubravského fotbalu.

Peter Szabó 

Baník OKD Doubrava 
se stal mistrem okresního přeboru!
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Institut daru 
v insolvenci

Insolvence je stav platební neschopnosti, 
kdy zadlužená osoba není schopna plnit své 
platební povinnosti. Celou problematiku upra-
vuje zákon č. 182/2006 Sb., tj. Zákon o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

V rámci procesu oddlužení je zapotřebí 
uspokojit 30 % pohledávek nezajištěných vě-
řitelů. Nemá-li dlužník příjmy či majetek, 
kterým by tomuto postačil, může využít tzv. 
darovací smlouvy. Pojďme se nyní s tímto in-
stitutem ve stručnosti seznámit. 

Co je podstatou daru v rámci insolvence, 
resp. darovací smlouvy? Třetí osoba se zaváže 
k tomu, že bude měsíčně pravidelně přispí-
vat dlužníkovi na oddlužení se, či že přispěje 
jednorázovou částkou během oddlužení. Tato 
osoba si však nenárokuje vrácení darované fi-
nanční částky. Dárce zde dále nefiguruje ani 
jako ručitel, ani jako spoludlužník. 

Pokud dárce nedodrží svůj slib či „při-
plácet“ přestane, není možné po něm závazek 
vymáhat. Jestliže by vinou tohoto dlužník ne-
splnil podmínky oddlužení, soud přihlédne 
i k této skutečnosti. 

Co se poskytnutí daru týče, doporučuje 
se, aby dárce posílal měsíčně finanční částku 
přímo insolvenčnímu správci, nikoliv dlužní-
kovi, čímž nebude navyšovat jeho příjem, ale 
bude mu pomáhat splácet jeho závazky. Závě-
rem je však třeba uvést, že darovací smlouvu 
mezi sebou nemohou uzavřít manželé.

Více nejen o problematice insolvence a in-
stitutu daru Vám rádi sdělíme a na Vaše do-
tazy zodpovíme v OBČANSKÉ PORADNĚ 
Karviná, která je zřizována Slezskou diakonii. 
Odborné sociální poradenství poskytujeme 
bezplatně a anonymně. 
Úřední hodiny OBČANSKÉ PORADNY 
Karviná, sídlící na adrese V Aleji 435, 734 01 
Karviná-Ráj, jsou: 
Pondělí – Středa: 8:00-12:00 13:00-16:00
Čtvrtek: 8:00-12:00 
Pátek: 8:00-10:00 

Poslední zájemce o službu je přijat v 11:15 
před koncem konzultačních hodin dopoledne 
(v pátek v 9:15) a v 15:15, před koncem kon-
zultačních hodin odpoledne, je-li volná konzul-
tační místnost. Telefonní číslo do OBČANSKÉ 
PORADNY Karviná je 734645272.

Mgr. Magdaléna Hulová,
 sociální pracovnice OP Karviná

Ve dnech 9. – 11. 6. 2017 se naše pionýrská 
skupina a skupina Těpéra z Karviné účastnila 
republikové akce RESET 2017 v Landek Parku 
Ostrava. Na toto REpublikové SETkání při-
jela více než tisícovka pionýrů ze všech koutů 
naší republiky. Zažili jsme společně spoustu 
zábavy při aktivitách připravených v areálu 
Landeku, ale i mimo něj. Naši malí pionýři 
navštívili U6, vyzkoušeli si kin-ball, vyfotili 
se ve fotokoutku, vytvořili si fotoalba pomocí 
plotrovacího stroje Big-shot, naučili se vyrobit 
si šperky, ale zahráli si i spoustu stolních her, 
zasoutěžili si na puzzliádě. Nabídka aktivit 
byla tak široká, že jsme vše ani nestihli projít. 
I když nám sobotní déšť trošku pokazil plány, 
neztratili jsme dobrou náladu a vše jsme si 
i v pláštěnkách užívali. Nejsme přece z cukru.

Naše skupina se aktivně podílela na pří-
pravě tohoto setkání. Nezastupitelnou roli jsme 
hráli především při zahajovacím ceremoniálu. 
V pátek večer našich sedm permoníků: Kubík, 
Laura, Linda, Stela, Martin, Markétka a Te-
rezka rozsvítili těžní věž a s ní i sedm pionýr-
ských P – Paměť, Pravda, Překonání, Příroda, 
Pomoc, Poznání, Přátelství. Celý ceremoniál 
provázela cimbálová muzika Olšina. Zahá-
jení se všem moc líbilo a všichni naše permo-
níky i muziku chválili. Proto DÍKY, VELKÉ 
DÍKY, VŠEM PERMONÍKŮM A MUZICE 
OLŠINA.

Na RESETU jsme zažili spoustu nových 
věcí, poznali jsme spoustu kamarádů-pionýrů 
a poznali jsme, že v tom pionýrství nejsme 
sami.

Za dva roky se těšíme na RESET v Libe-
reckém kraji, kam určitě pojedeme.

Za 17.PS Karviná Katka Jachymčáková

Byli jsme se zresetovat

1. ZÁŘÍ 
JEŠTĚ ŠKOLA NEVOLÁ

1. 9. 2017 oslaví naše pi-
onýrská skupina 40 let.
Přijďte tyto narozeniny 
oslavit společně s námi.
Dopoledne pro vás při-
pravíme malý branný 
závod – Doubravská pionýrská stezka.

Účastnit se můžete ve třech kategoriích:
kategorie A - dvojice
kategorie B – rodiče s dětmi
kategorie C – pionýrské skupiny

Startujeme v 9:30
Evidence účastníků od 9:00
MÍSTO: zahrada Národního domu

STARTOVNÉ 20 Kč

A co vás čeká? 
Nic těžkého, prověříte si znalosti o první 
pomoci, o přírodě, zkusíte si uvázat uzel 
trochu jinak, zastřílíte si na terč, vyzkoušíte 
si orientaci v přírodě, ale hlavně, zažijete 
zábavu na konci prázdnin s prima partou.

Na každého čeká odměna.

Po celou dobu bude v areálu tvořivá dílna, 
Kin-ball a další aktivity pro děti.

Těšíme se na vás!

Vážení a milí sousedé, těšíme se, že se 
s vámi na podzim setkáme na divadelním 
představení pro mládež a dospělé, které pro 
vás připravujeme v měsíci říjnu 2017. Pevně 
věříme, že vás potěšíme. Opětovně, ale s od-
lišným programem, k nám do Národního 
domu zavítá profesionální ostravské divadlo 
SILESIA. Na programu bude komediální re-
vue „Ljuba – žena, která ví,“ autorů Ludmily 
Forétkové a legendárního spisovatele a textaře 
Ondřeje Suchého. Revue plná nestárnoucích 
melodií nás provede celým životem legendární 

nesmrtelné zpěvačky Ljuby Hermanové. 
O konkrétním termínu konání divadla a před-
prodeji vstupenek Vás budeme informovat 
v zářijovém vydání obecního zpravodaje.

Spolek NAŠE DOUBRAVA přeje všem 
našim sousedům a příznivcům vydařené léto 
plné pohody, odpočinku a příjemných zážitků 
z dovolené.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, předsedkyně 
NAŠE DOUBRAVA, z.s.

www.nasedoubrava.cz

NAŠE DOUBRAVA
připravuje divadelní představení
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Zemřeli
Milan Tarnay
Bronislava Želinská

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

PODĚKOVÁNÍ
Za krásný program, pohoštění a pěkné dárečky patří 

velké poděkování všem z obecního úřadu, kteří se podíleli na 
květnovém setkání jubilantů.

Jiřina Majerová

SSpolečenská polečenská kronikakronika

Kam vyrazit…
 Slezskoostravský hrad – prázdninový program

Na Slezskoostravském hradě opět probíhá oblíbená letní soutěž pro 
děti „Víte, kde spí v létě čerti a na které nástroje rádi hrají“. V různých 
koutech hradu budou schováni čerti s jejich pelechy. Úkolem především 
dětských návštěvníků bude najít všechny skrýše čertů, poznat nástroje, 
na které rádi hrají, vyplnit kupón a vhodit ho do losovací urny. Výherci 
získají VIP kartu na rok 2018, která je opravňuje k volnému vstupu na 
akce pořádané společnosti Ostravské výstavy a.s., a to jak na Výstavišti 
Černá louka, Slezskoostravském hradě, tak také v Miniuni – světě mi-
niatur a Pohádkovém sklepě strašidel. Soutěž bude ukončena 25. srpna 
na akci Strašidelná noc na hradě. Po dobu prázdnin je také na hradě 
k vidění výstava Válečná tažení Starého světa. Druhý srpnový víkend 
(12.-13. 8. 2017) hrad ožije kovářským uměním. Koná se zde akce Ko-
vářské sonáty 2017... aneb Kování kovářů na hradě. Navštívit zde mů-
žete také nově otevřené Muzeum záhad.

Více informací na www.cerna-louka.cz .

inzerce

inzerce

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY
Dne 27. 05. 2017 byli přivítáni tito noví občánci:

Tadeáš WaloszekTadeáš Waloszek Julie VernerováJulie Vernerová Michaela JaničákováMichaela Janičáková Vendula SvobodováVendula Svobodová

Blahopřejeme k narození děťátka!



10 OBECNÍ ZPRAVODAJ / ČERVENEC, SRPEN 2017

Obecní zpravodaj – vydává Obec Doubrava, se sídlem Obecní úřad Doubrava č.p. 599, 735 33 Doubrava • Periodický tisk územního samosprávného celku • vydá-
váno pro obec Doubrava • vychází 11x ročně v nákladu 620 ks • Registrováno pod č. MK ČR E 12 154 • Redakční rada: předseda: Mgr. Radomíra Jasenková, zástupce 
předsedy: Mgr. Monika Kozubková, členové: Ing. Tadeáš Bijok, Pavel Slávik, Libor Trzaskalik, Bc. Denisa Semerádová • Redaktor: Šárka Hugáňová • Zpracovala: Š. Hugá-
ňová • Použité zkratky: ŠH (autor: Šárka Hugáňová) • Příspěvky a inzerce: Obecní úřad Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava, tel.: 596 512 980, e-mail: huganova@

doubrava.cz • Fotosazba a tisk: Tiskárna Schenk, Ostrava • UZÁVĚRKA PŘÍSTÍHO ČÍSLA JE 15. srpna 2017 do 09:00 hodin • Redakcí neobjednané rukopisy, 
fotografie a kresby se vracejí pouze na žádost • Redakce si v případě potřeby vyhrazuje právo ke krácení a upravování příspěvků • www.doubrava.cz.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


