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Listopad 2017 č. 11

Letošní již šestý ročník Týdne knihoven 
v Obecní knihovně Doubrava byl plný zábavy 
a novinek. V pondělí 02. 10. 2017 byly pro 
čtenáře vybrány ty nejzajímavější knižní ti-
tuly, které byly oceněny jako bestsellery, nebo 
také ty, které byly v uplynulém roce nejvíce 
půjčovány. Výběr knih byl připraven pro děti, 
ale také dospělé čtenáře. Čtvrteční den byl 
plný zábavy již od rána. Dopoledne navštívily 
Obecní knihovnu Doubrava děti z MŠ Doub-
rava. Děti si mohly prohlédnout jak knihovnu, 

tak i vybrané knižní tituly, které pro ně byly 
připraveny. Kniha s napodobeninou dinosauří 
kůže, s hádankami, či kniha s 3D brýlemi děti 
opravdu nadchla. 

Odpolední část čtvrtečního dne se odehrála 
v Národním domě v Doubravě, kde pro návštěv-
níky byla připravena ukázka deskových her, které 
si nově od října 2017 mohou registrovaní čtenáři 
také vypůjčit domů. Navíc byl přítomen zástupce 
firmy Mindok, který dětem, ale i dospělým uká-
zal, jak správně dané hry hrát. Děti tak snáze 

pochopily pravidla her. Každý návštěvník také 
obdržel drobné pohoštění a originální záložku. 

V prosinci připravujeme další takovéto 
setkání s hraním her v Národním domě, které 
bude doplněno o prodej her za výhodné ceny.

Závěr Týdne knihoven proběhl opět na 
fotbalovém hřišti v Doubravě. Děti s rodiči 
prožily krásný páteční den plný her a zábavy. 
Navíc návštěvníci mohli zhlédnout sokolnické 
vystoupení profesionální skupiny Zayferus 
s ukázkami vzácných dravců. Nechybělo také 
tradiční pouštění draků, tvořivá dílnička pro 
děti nebo opékaní párků. 

Věřím, že se čtenářům Týden knihoven 
líbil a již nyní se těším na další ročník této 
úspěšné říjnové akce.

Zuzana Kretschmerová, knihovnice

Deskohraní zahájilo projekt 
„DESKOVKY V KNIHOVNĚ“

Obecní knihovna Doubrava rozšířila pro stávající, ale i nové čtenáře nabídku služeb. 
Od října 2017 si čtenář smí odnést domů kromě zajímavé knihy také napínavou hru. 
A nabídka je opravdu pestrá! V knihovně naleznete hry pro jednotlivce i skupinové, 
strategické, vzdělávací či logické. Deskovky byly jedním z hlavních témat letošního 
Týdne knihoven.

Foto: ŠHFoto: ŠH   Foto: ŠHFoto: ŠH  

Na zářijovém zasedání zastupitelstva obce 
byl podán občanský podnět k provedení opat-
ření ke zvýšení bezpečnosti omezením rych-
losti dopravy po silnici III/47215 v úseku od 
pekárny Komendir po křižovatku k náměstí. 
Obecní úřad se podnětem zabýval a projednal 
s vlastníkem resp. správcem předmětné sil-
nice – Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
p.o. Při projednání byly zvažovány důvody pro 
možnou úpravu rychlosti v předmětném úseku 
silnice, možnosti případných opatření a jejich 

efektivnost. V současnosti je maximální rych-
lost omezena zákonem na 50 km/h, což je zcela 
dostačující omezení. Nedodržení této rychlosti 
je přestupkovým jednáním v dopravě. Zároveň 
se jedná o přehledný úsek, ve kterém nemá 
snížení rychlosti pod zákonnou hranici opod-
statnění. Omezení rychlosti provozu v podobě 
instalace zpomalovacích pásů (tzv. „retar-
dérů“) není uplatnitelná na komunikaci této 
kategorie. Další variantou pro případné sní-
žení rychlosti je užití sofistikovaného systému 

řízení provozu – tzv. „chytrý semafor“. Užití 
tohoto systému je velice nákladné opatření bez 
efektu (náklady cca 250 tis. Kč). Ze zkušenosti 
užívání tohoto systému v okolních obcích je 
zřejmé, že po velmi krátké době přestává být 
řidiči respektován. 

Bezpečného provozu na předmětném úseku 
lze dosáhnout dodržováním nejvyšší povolené 
rychlosti, k jejíž kontrole je příslušný orgán Po-
licie ČR, případně Městské Policie Orlová. 

Pavel Szostok, silniční správní úřad

Dopravní situace v oblasti „Finských domků“
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V současné době již probíhají práce 
na opravě fasád dvou obecních domů na 
náměstí, ve kterých se nacházejí pro-
dejny potravin (č.p. 127) a drobného 
zboží a chovatelských potřeb (č.p. 126). 
Zároveň probíhají stavební práce na ze-
lené rohové budově na náměstí č.p. 37. 
Budova bude zateplena a bude provedena 
výměna výkladců a oprava nebytových 
prostor, pro které již plánujeme další 
využití. Oprava těchto budov bude stát 
nemalé finanční prostředky, které bu-
dou plně uhrazeny z rozpočtu OKD, a.s. 
v rámci důlních škod. Jsme přesvědčeni, 
že po provedení oprav a stavebních prací 
se zvýší estetická hodnota těchto domů, 
což podstatným způsobem zkrášlí cent-
rum naší obce.

Na druhou stranu však musím zmí-
nit, že ne vždy se podaří realizovat naše 
záměry a projekty podle našich před-
stav. Příkladem je záměr multifunkčního 
hřiště s běžeckou dráhou, jehož výstavbu 
jsme chtěli letos zahájit. Bohužel, územní 
rozhodnutí, které bylo na stavbu vy-
dáno, bylo napadeno odvoláním jednoho 
z účastníků řízení a v současnosti podané 
odvolání posuzuje krajský úřad. Územní 
rozhodnutí proto nenabylo právní moci 
a stavbu nelze zahájit. Podat odvolání 
proti rozhodnutí je právem každého 
účastníka řízení a my to samozřejmě 
respektujeme. Je to skutečnost, kterou 
nelze ovlivnit a zdržení realizace stavby 
mne osobně velmi mrzí, protože jsem si 
vědom přínosu, který hřiště přestavuje 
pro sportovní vyžití občanů Doubravy. 
Přesto doufám, že celá záležitost dopadne 
ke spokojenosti všech zúčastněných a vý-
stavba započne co nejdříve, snad již na 
jaře příštího roku.

Mgr. Pavel Krsek, 
starosta obce

SLOVO 
STAROSTY

• Uplynulé tři roky v obci
 Rada obce bilancovala, co se v uplynulých 

třech letech v obci podařilo vybudovat nebo 
zvelebit.

 V obci byl zpracován Strategický rozvojový 
plán obce, v němž se objevily všechny ob-
lasti, kterým je zapotřebí věnovat pozornost.

 Národní dům zaznamenal výměnu oken 
a celkovou obnovu fasády včetně zateplení 
kovových komponentů skleštění.

 Opraveny byly objekty koupaliště – šatny 
a altán. Zajištěna byla údržba bazénového tě-
lesa, takže koupaliště bylo každoročně v let-
ním období k dispozici občanům.

 Zdravotní středisko – proběhly stavební 
úpravy vstupního prostoru, byly zprovoz-
něny nové rozvody vytápění pomocí ekolo-
gického kotle.

 Rozsáhlé opravy v bytovém domě č. 348 
u kostela – oprava narušených stropů s ná-
sledným vymalováním postižených bytů. 
V horním patře byla vyměněna okna.

 Hasičská zbrojnice – byla vyměněna část 
oken.

 Z prostředků EU byl zakoupen štěpkovač 
a 300 kompostérů pro domácí zpracování 
bioodpadu.

 Naučná stezka – již dvě sezóny slouží od-
počívky a informační tabule našim občanům 
i projíždějícím cyklistům. Dětem na Hrani-
cích jsou k dispozici herní prvky.

 Byl zpracován projekt odkanalizování 
obce v části obce Hranice pro územní 
rozhodnutí. 

 Hřiště za základní školou – je zpracován 
projekt, běží stavební řízení. Realizace, jak 
jste již byli informováni ve zpravodaji, pro-
běhne až v roce 2018.

 Architektonická studie nové výstavby 
„Dědina“ je těsně před dokončením. Dle 
prověřeného návrhu by v dané lokalitě mohlo 
být umístěno až 54 nových rodinných domů.

 Páteřní komunikace – byly napraveny 
nedostatky v projektové dokumentaci, dále 
proběhne změna územního rozhodnutí.

 Opravy fasád obecních domů v oblasti 
náměstí. Z finančních prostředků OKD 
probíhají opravy fasád domů s prodejnami 
potravin a zahrádkářských potřeb a dále ro-
hového domu na náměstí.

 Stavební úpravy bytového a nebytových 
prostorů na č. 37 – jedná se o rekonstrukce 
sociálních zařízení z rozpočtu obce.

 Oprava komunikace – v návaznosti na 

opravu komunikace, která proběhla v letních 
měsících, bude následovat oprava zbývající 
části, která je v majetku obce až po hranici 
s katastrem města Karviné.

 Mateřská škola – opravena podlaha v pří-
zemí budovy MŠ včetně pokládky nového 
gumolitu, opraveny rozvody vody u soci-
álního zařízení v přízemí budovy MŠ, do-
šlo k předělání sociálního zařízení pro děti 
v MŠ, provedena byla oprava pískoviště. 
Vyměněny byly koberce v MŠ, osvětlovací 
tělesa v herně, pořízen nový sporák, myčka 
nádobí, drtič potravin do školní kuchyně. Na 
pozemku za MŠ byl instalován domeček „na 
kuřích nožkách“. 

 Základní škola – zatepleny byly stropy 
v horním patře, bylo tak dosaženo požado-
vané teploty v učebnách. Byla vybudována 
nová jazyková učebna z prostředků EU, byl 
nově upraven dvůr.

 Obecní kalendář – již potřetí se připra-
vuje vydání obecního kalendáře do každé 
domácnosti zdarma. Rokem 2015 vás pro-
vázely historické fotografie, rok 2016 se nesl 
ve znamení spolkové činnosti v obci a ten 
následující se můžete těšit na obrázky dětí, 
se kterými se zapojily do výtvarné soutěže 
„Malujeme pro radost“.

 Doubrava spolu – jedná se o projekt, je-
hož trvání se datuje již od roku 2013 a patří 
mezi tradice obce. Zahrnuje kulturní akce 
pro všechny občany v průběhu celého roku. 
Mezi nejvýznamnější patří tradiční Doub-
ravské slavnosti, Drakiáda, Světluškování 
a Rozsvícení vánočního stromu s vánočním 
jarmarkem. Tento projekt je uskutečňován za 
podpory Nadace OKD a Nadace ČEZ.

 Nový rider – byl zakoupen nový sekací 
a mulčovací stroj pro údržbu zeleně ve veřej-
ném sektoru.

• Příprava odkanalizování části středu 
obce 

  Rada obce schválila záměr zpracování pro-
jektové dokumentace pro napojení středu 
obce na připravovaný kanalizační řad Sm-
VaK Ostrava a.s. včetně zrušení ČOV v dané 
lokalitě.

• Odvodnění severní části 
Doubrava – Hranice 

  Rada obce schválila záměr vybudování říze-
ného odtoku dešťových vod v severní části 
obce Doubrava – Hranice.

Mgr. Dáša Murycová, 
místostarostka obce

Radniční okénko

Omluva
V minulém čísle Zpravodaje byl v Rad-

ničním okénku (na straně 2) chybně uveden 
čas a datum změny provozní doby hřbitova 
v období Dušiček. 

Na základě výběrového řízení na odvoz a likvidaci 
odpadů z obce Doubrava byla v průběhu měsíce 
října 2017 vybrána společnost Marius Pedersen, 
a.s. na další čtyři roky, tedy do 30. 11. 2021.

Dle požadavků ze strany obce dojde k drob-
ným úpravám vlastního svozu odpadu.

Směsný komunální odpad bude odvážen 
2x měsíčně, vždy jedním svozem, již nebude 

rozděleno na dvě trasy.
Bioodpad bude vyvážen jen z 1 000 l nádob, 

které budou umístěny na operativních stanoviš-
tích v obci, odvoz bioodpadu z domácností byl 
zrušen.

Svoz papíru bude vyvážen z 1 100 l nádob 
ze stanovišť v obci, odvoz papíru prostřednic-
tvím modrých pytlů byl zrušen.

V platnosti zůstává odvoz žlutých pytlů z do-
mácností. Do těchto pytlů mohou občané třídit 
plasty, kov a kartonové obaly od nápojů. 

Všechny druhy odpadu (papír, plast, biood-
pad, kovy, obaly z nápojů, nebezpečný odpad 
apod.) lze stále možné odevzdat ve sběrném 
místě dle provozní doby. 

Pro občany obce chystáme svozový kalendář na 
rok 2018. Ten bude k dispozici ke stažení na webo-
vých stránkách obce Doubrava. Dále termíny svozu 
naleznou občané také v obecním kalendáři na rok 
2018. Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

ZMĚNY V SYSTÉMU SVOZU ODPADU
Směsný komunální odpad se bude vyvážet 2x měsíčně jedním svozem, ruší se dvě svo-
zové trasy. Již nebude svážen bioodpad a papír z domácností. Tyto změny čekají občany 
obce od ledna příštího roku.
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Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – listopad, prosinec 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

Listopad 8,22 1,15,29 22 9 7

Prosinec 6,20 13,27 27 7 5

Zimní údržba 
komunikací 2017–2018

Jako každoročně, tak i letos je zpracován plán 
zimní údržby komunikací obce. V případě nepří-
znivých povětrnostních podmínek bude ihned 
nastupovat mechanizace na úklid sněhu a posyp 
komunikací. Údržbu komunikací v nadcházející 
sezóně bude zajišťovat společnost SMO Orlová.

Upozorňujeme občany z lokality Finských 
domků na parkování vozidel u komunikace tak, 
aby nebránili v průjezdu mechanizace na úklid 
a údržbu komunikací.

Obec Doubrava má zajištěno u firmy prová-
dějící zimní údržbu telefonní číslo: 607 139 163, 
na které se mohou občané obracet se svými při-
pomínkami k zimní údržbě. Zejména dojde-li 
ke vzniku náledí na vozovce nebo neprohrnutí 
komunikace. Žádáme občany, aby toto číslo 
nezneužívali pro osobní potřeby a hlavně, aby 
odstavováním vozidel na pozemních komunika-
cích nebránili průjezdu mechanizace s pluhem. 
Bude-li bráněno průjezdu pluhu, nebude na 
příslušné části pozemní komunikace provedena 
zimní údržba.

Zimní údržba se provádí podle plánu zimní 
údržby pro daný rok, který je schválen Radou 
obce Doubrava. V obvyklé zimní situaci vlastník 
(správce) komunikace odstraní nebo alespoň zmírní 
závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace dle 
stanovených pořadí důležitosti uvedených v plánu 
zimní údržby. Tento plán zimní údržby vč. příloh je 
k nahlédnutí na stránkách obce Doubrava. 

Jiří Sznapka, správa BaNF

Tříbarevné sady tašek na třídění odpadu 
jsou stále připraveny také pro občany obce 
Doubrava. K vyzvednutí jsou na obecním 
úřadě. Celkem byly objednány sady pro 
100 domácností. Dle zájmu občanů budou 
v příštím roce objednány další.

Zájemci o třídění odpadu si mohou sadu ta-
šek vyzvednout na obecním úřadě v Doubravě, 

1. poschodí, kancelář č. 13 u pana Sznapky. Každá 
domácnost může požádat o jednu sadu tašek.

Sada na třídění odpadu obsahuje celkem 
tři snadno omyvatelné tašky, které je možné 
k sobě spojit suchým zipem. Jednotlivé tašky 
jsou barevně odlišeny tak, aby bylo třídění 
odpadů co nejjednodušší. K třídění odpadu se 
snaží lidi motivovat společně s obcemi Autori-
zovaná obalová společnost EKO-KOM.  ŠH

Tašky na třídění odpadu jsou stále k dispozici

Zahrádkáři vystavovali

Foto: ŠHFoto: ŠH  Foto: ŠHFoto: ŠH  

Od října má doubravská knihovna pro své 
čtenáře novinku. Díky Nadaci OKD, která 
finančně podpořila projekt „Deskovky 
v knihovně“ si mohou vypůjčit spoustu 
zajímavých deskových her pro všechny 
věkové kategorie.

Deskovou hru si od října 2017 může vypůjčit 
každý čtenář, který má vůči knihovně vyrov-
nané účty a je registrovaným čtenářem po dobu 
minimálně 6 měsíců. Pokud je čtenář mladší 
15 let, hru si smí vypůjčit pouze proti podpisu 
zákonného zástupce. Před každým zapůjčením 
je hra zkontrolována a čtenář obdrží potvrzení 
o výpůjčce společně se seznamem všech kom-
ponentů hry. Deskovky se půjčují na 3 týdny, 
bez možnosti prodloužení. V případě, že čte-
nář nevrátí hru v daném termínu, je povinen 
uhradit pokutu za prodlení dle daného ceníku. 
Také v případě poškození či ztráty jednotlivých 
druhů komponentů hry nebo celé hry je čte-
nář povinen uhradit vzniklou škodu. Deskové 
hry vrátí čtenář vždy v pondělí, a to z důvodu 
kontroly vypůjčené deskové hry. Čtenář nemá 

právo půjčovat deskové hry tře-
tím osobám. Bližší informace 
ohledně pravidel, ale také na-
bídky deskových her, naleznete 
v Obecní knihovně Doubrava 
nebo na webových stránkách 
www.knihovna.info.

Obecní knihovnu v Doubravě 
můžete navštívit v těchto dnech:
Pondělí 15:00–17:00 hodin
Úterý  08:00–12:00 hodin
Čtvrtek 10:00–11:30 | 12:00–16:00 hodin

Pokud byste se chtěli stát čtenářem Obecní 
knihovny v Doubravě, postačí vám k tomu 
platný občanský průkaz nebo jiný průkaz to-
tožnosti a zaplatit čtenářský poplatek. 

Pro děti a studenty činí roční poplatek 
40 Kč, pro dospělé a pracující 80 Kč a pro dů-
chodce 40 Kč. Osoby s průkazem ZTP získají 
čtenářský průkaz zdarma.

Zuzana Kretschmerová, 
knihovnice

Přijďte si vypůjčit deskové hry do knihovny

Hlášení poruch veřejného osvětlení
S nadcházejícím zimním obdobím je spo-

jeno i dřívější zapínání veřejného osvětlení a jeho 
vypínání v návaznosti na ubývání či přibývání 
denního světla. Vzhledem k tomu si mnozí z Vás 
všimnou, že některá lampa veřejného osvětlení 
nesvítí, nebo se vypíná (bliká). Při zjištění jaké-
koliv poruchy veřejného osvětlení je toto možné 
nahlásit telefonicky na tel. č. 596 513 032 nebo 
emailem na slavik@doubrava.cz. Při nahlášení 
je nutné uvést číslo sloupu, popř. se upřesní jeho 
místo a informaci zda lampa nesvítí či bliká, 
popř. jiné poškození. Veškeré poruchy jsou hlá-
šeny firmě ELTOM s.r.o., která pro obec zajišťuje 
opravy veřejného osvětlení. Opravy osvětlení 
jsou prováděny většinou v pátek a to dle počtu 
a typu poruch. Poruchy na celých větvích jsou 
opravovány ihned po jejich nahlášení. 

Pavel Slávik, majetková správa
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(pokračování na straně 5)

V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 
zákona, poskytne vydavatel zastupitelům obce 
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které 
vyjadřuje jejich názory týkající se obce. Vyda-
vatel poskytne každému jednotlivému zastupiteli 
pro vyjádření názoru v každém vydání zpravodaje 
nejvýše 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 budou 
do rubriky řazeny podle abecedního pořadí pří-
jmení 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.

 Zákon umožňuje zastupitelům oddávat snou-
bence s tím, že musí zastupitelstvo vyslovit 
souhlas s pověřením oddávat. Ve městech i ob-
cích běžně oddávají zastupitelé. Proto nebylo 
na věci nic zvláštního ani neobvyklého, když 
mne starší lidé požádali, abych je oddala. Snou-
bencům jsem vysvětlila, že v naší obci oddává 
pouze starosta a místostarostka, ať si podají na 
obec žádost, abych je mohla oddat. Řekla jsem 
jim, že si nemyslím, že by v jejich případě byl 
důvod, aby jejich prosbě nebylo vyhověno.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková
 V září na zasedání zastupitelstva byl při-
praven návrh usnesení, Jiřina Ferenčíková se 
pověřuje oddáváním v matričním obvodu obce 
Doubrava. Byl jsem rád, že obec bude vstřícná 
vůči prosbě starších lidí, že jejich žádosti bude 
vyhověno. O to větší bylo mé překvapení, když 
hned po přečtení návrhu byl podán zastupitelem 
Petrem Czapkem (KSČM) protinávrh: zastupi-
telstvo obce Doubrava neschvaluje pověření 

Jiřiny Ferenčíkové oddáváním v matričním ob-
vodu obce Doubrava. Koalice s protinávrhem 
souhlasila.

MUDr. Pavel Spurný
 Snoubenci se těšili, že budou oddáni v pří-
jemné atmosféře Jiřinou Ferenčíkovou, kterou 
znají. Vzhledem k jejich věku a vážnosti jejich 
rozhodnutí je zcela chápu. Natolik věřili, že 
bude jejich žádosti vyhověno, že si domluvili 
svatební oběd v restauraci Národní dům. Poté, 
co se dozvěděli, že jim koalice nevyhověla, roz-
hodli se uzavřít manželství v místě, kde si mohli 
oddávajícího vybrat. Současně tak nebyl důvod 
mít svatební oběd v restauraci Národní dům. 
Smutné, vše se odehrálo mimo Doubravu.

Lukáš Szebesta
 Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU nemohou 
souhlasit s postupem koalice. Nešlo o zastu-
pitelku Jiřinu Ferenčíkovou, šlo o to, vyhovět 
žádosti starších lidí, dát najevo okolí, že jsme 
pozitivně naladěná obec, která je vstřícná po-
žadavkům lidí. Je nám líto, že je tomu přesně 
naopak. Neradostný je fakt, že koalici je jedno, 
že jejich rozhodnutím přišla o výdělek místní 
podnikatelka. Zastupitelům za NAŠI DOUB-
RAVU to jedno není, byli jsme zvoleni, aby-
chom pracovali pro lidi.

Libor Trzaskalik 
 Koalice rozhodla nepověřit oddáváním za-
stupitelku Jiřinu Ferenčíkovou, protože dle vy-
jádření zastupitele Petra Czapka (KSČM) jsou 
oddáváním pověřeny 2 osoby a to je dostačující, 
aby se mohly v Doubravě svatby konat. Avšak 
skutečných důvodů mohlo být hned několik. Na-
příklad se nabízí obava koalice, že by mohla být 
zastupitelka Jiřina Ferenčíková mnohem lepší při 
oddávání nebo by pro oddávání byla více žádána 
než oddávající starosta a místostarostka. Ostatně 
názor na věc si udělá každý sám.

Ing. Petr Vrubel 

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ Drakiáda 
se sokolníky

Foto: David BijokFoto: David Bijok  

Foto: David BijokFoto: David Bijok  

Opět nastala hlavní topná sezóna a všichni 
provozovatelé spalinových cest by neměli 
zapomenout na povinnosti související 
s jejich provozem, které jsou stanoveny 
Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kon-
trole a revizi spalinové cesty, která nabyla 
účinnosti 29. ledna 2016.

Abyste se i vy nestali smutným číslem ve 
statistice požárů způsobených zanedbáním 
čištění a kontrol spalinových cest, je dobré si 
opětovně připomenout hlavní zásady jejich 
provozování.

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, 
revize a čištění spalinových cest musí provádět 
a kdo je může provádět? 
Kontrola spalinových cest se provádí po je-
jich vyčištění posouzením:
• zda stav a provedení spalinové cesty v době 

kontroly odpovídá technickým požadav-
kům, podle kterých byla navržena a prove-
dena a bylo zahájeno její užívání,

• zda stav a provedení spalinové cesty za-
jistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptý-
leny do volného ovzduší spaliny od všech 

připojených spotřebičů,
• zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke 

spalinové cestě a k jejím vybíracím, vy-
metacím, kontrolním, měřícím a čisticím 
otvorům,

• zda je dodržena bezpečná vzdálenost spali-
nové cesty od hořlavých předmětů a staveb-
ních hmot třídy reakce na oheň B až F,

• zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště 
při prostupu spalinové cesty vodorovnými 
a svislými stavebními konstrukcemi, půd-
ním prostorem nebo střechou a vývodů spa-
lin obvodovou stěnou,

• zda nedošlo k zásadním změnám oproti 
stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo 
revizi.

Kontrolu spalinové cesty provádí opráv-
něná osoba, kterou je držitel živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného 

spotřebiče,
• před připojením spotřebiče do nepoužívané 

spalinové cesty,
• před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou 

výměny spotřebiče stejného druhu, typu, 
provedení a výkonu za podmínky, že způ-
sobilost spalinové cesty je potvrzena zprá-
vou o provedení čištění a kontroly spalinové 
cesty,

• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. 

při důvodném podezření na výskyt trhlin ve 
spalinové cestě.

Revizi spalinových cest může provádět 
oprávněná osoba, která je zároveň držitelem 
osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištění spalinové cesty 

Čištěním spalinové cesty se rozumí čisticí 
práce, zejména se zaměřením na odstraňování 
pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě 
a na lapači jisker a na vybírání pevných zne-
čisťujících částí nahromaděných v neúčinné 
výšce komínového průchodu nebo kondenzátů 
ze spalinové cesty.

Čištění spalinové cesty provádí oprávněná 
osoba, kterou je držitel živnostenského opráv-
nění v oboru kominictví.

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů 
s výkonem do 50 kW včetně lze provádět své-
pomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.

Topení a komíny
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Návštěva obecního úřadu

Dne 27. 9. jsme se vydali na obecní úřad 
v Doubravě. Tam nás čekala paní Rentová, aby 
nám ukázala staré matriční knihy a další zají-
mavosti z matriční agendy. Mohli jsme vidět 
matriční knihy od r. 1898, do kterých se zapi-
sovalo, kdo se narodil, oženil nebo zemřel v té 
době v naší obci. Viděli jsme rovněž mnohé 
staré fotografie, noviny a dokumenty obyvatel 
Doubravy. Nejstarší byl křestní list z r. 1929 
a vysvědčení z r. 1934. Paní Rentová nám také 
řekla další zajímavosti z historie i života naší 
obce a odpověděla na naše otázky. Chceme jí 
poděkovat nejen za čas, který nám věnovala, 
ale také za dárky, které dětem udělaly radost.

Květa Tajovská

Plavání měst
Plavání měst se konalo 4. října 2017 tradičně 
na krytém bazénu v Orlové. Této celorepubli-
kové akce se žáci naší školy účastní pravidelně 
každý rok. Letos plavalo za 1. stupeň 10 žáků 
a za 2. stupeň 15 žáků. 100 metrů uplavali 
všichni bez problémů a je třeba je za jejich vý-
kon pochválit. 

Mgr. Alice Marečková

OKÉNKO mateřské školy
Adaptační dny v MŠ
Rodiče s malými dětmi, které naši mateřskou 
školu prozatím nenavštěvují, mají opět mož-
nost využít každé čtvrteční odpoledne. V době 
od 14:30 do 15:30 hodin mohou navštívit MŠ 
Doubrava. Děti se seznámí s prostředím, no-
vými kamarády a poznají místo plné hraček 
a pomůcek, které je jistě zaujme.

Pan Popela opět v akci
V jaké akci? Ve sběru papírů. 

Jako každoročně, tak i letos sbíráme papír 
v soutěži s panem Popelou. Do MŠ Doubrava 
můžete nosit staré noviny, časopisy, brožury, 
kartony svázané do balíčků nebo v krabicích. Pan 
Popela se postará o odvoz a následně za každé 
zvážené množství získáme finanční obnos.

V loňském roce jsme obdrželi cca 3.000 Kč. 
Tyto peníze jsme využili k uskutečnění výletu 
do Beskyd.

Děkuji tímto všem obyvatelům obce Doub-
rava, kteří nám přivezením papírů přispívají 
k tomu, abychom dětem uhradili autobusovou 
dopravu k výletu.

Mateřská škola děkuje
panu Lubomírovi Kozubkovi, tatínkovi Na-
tálky, který nám s ochotou ve svém volném 
čase, na vlastní náklady opravil poškozené 
vybavení školní zahrady a provedl úpravu 
mříže na okně. To vše se slovy: „Vždyť je to 
pro děti“.

Jsme rádi, že děti mohou mobiliář opět 
bezproblémově využívat a že zde jsou lidé, 
kterým není okolí lhostejné.

Za MŠ Doubrava 
Radomíra Jasenková, ředitelka

VE ŠKOLE 
ROZHODNĚ 
NENÍ NUDA

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty uvádí následující tabulka.

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců 
v kalendářním roce.

Výkon připojeného 
spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné Kapalné Plynné

Celoroční 
provoz

Sezónní 
provoz

Celoroční 
provoz

Sezónní 
provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové 
cesty

3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok

Kontrola spalinové 
cesty

1 × za rok 1 × za rok 1 × za rok

nad 50 kW
Čištění a kontrola 
spalinové cesty

2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok

V případě vzniku požáru sazí v komíně 
se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned 
volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 
112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. 
Komín by mohl popraskat nebo by dokonce 
mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je 
možné zkusit hasit plameny vhazováním su-
chého písku vymetacími dvířky nebo ze stře-
chy do komína. Místo písku lze použít i hasicí 
přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to 
možné, omezte přístup vzduchu do komína 
(např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, 
odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu 
třeba i starými montérkami).

Hasební práce však provádějte pouze v pří-
padě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo 
života zasahující osoby!

Závěrem bychom rádi připomněli pár zá-
kladních zásad při užívání tepelných spotře-
bičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce 

ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze 
takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič 
určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva 
používejte suché palivo, zabrání se tím ne-
dokonalému spalování a vzniku nadměrných 
usazenin ve spalinové cestě.

kpt. Ing. Lukáš Rylko, koordinátor – metodik 
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva 

a krizového řízení Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje územní 

odbor Karviná

(pokračování ze strany 4)

Vánoční tvoření 
v mateřské škole
Zveme tímto dospělé a děti na 
vánoční vyrábění do MŠ Doub-
rava. Ve tvoření nás podporuje 
Nadace OKD v rámci projektu Mámo, táto, 
babi, dědo hrajeme si spolu. Koná se ve čtvr-
tek 7.12.2017 v době od 8,00 do 16,00 hod.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOUBRAVA
Nový školní rok už běží na plné obrátky

Projekt ,,Útulek“
I v letošním školním roce bude pokračovat spolupráce ZŠ Doubrava 

s Psím útulkem v Dětmarovicích. Letošní žáci šesté třídy se chystají na-
vštívit pejsky, vyvenčit je, pohrát si s nimi a zpříjemnit jim tak mnohdy 
dlouhé chvíle čekání na nové majitele. V období vánočních svátků mají 
žáci v plánu zorganizovat pro psy a kočky celoškolní sbírku granulí, 
pamlsků, hraček i dek, kterých v zimním období není nikdy dostatek.

Projekt ,,Kamarádíme 
s předškoláky“

Žáci sedmé třídy budou v průběhu celého roku spolupracovat s MŠ 
Doubrava. S předškoláky si budou nejen hrát, ale i tvořit. Další společ-
nou aktivitou bude prohlídka školy, v rámci které předškoláci usednou do 
školních lavic a nanečisto si vyzkouší roli prvňáčků. Děti se mohou rovněž 
těšit na divadelní představení, jehož příprava v těchto dnech právě vrcholí. 
Cílem projektu je budování kamarádských vtahů mezi dětmi a především 
odbourání strachu a nervozity z budoucího prostředí školy.

Projekt ,,Pomáháme si“
Projekt ,, Pomáháme si“ je založen na spolupráci osmé a první třídy. 

Každému prvňáčkovi bude přidělen osobní patron (žák osmé třídy), 
který mu po celý rok bude pomocníkem i rádcem. Prvňáčci se mohou 
také těšit na společné aktivity, např. čtení pohádek, loutkové divadlo, 
spojené hodiny výtvarné či hudební výchovy. Cílem projektu je opět 
budování kamarádských vztahů mezi žáky.

Projekt ,,Myslíme na stáří“
V rámci etické výchovy budeme i letos pokračovat v projektu ,, Mys-

líme na stáří“, který jsme odstartovali v loňském školním roce. Během 
roku navštíví žáci 9. třídy několikrát Dům seniorů Pohoda v Orlové. 
V době našich návštěv se žáci seznámí s chodem a financováním zaří-
zení, s akcemi, které pořádá, s využívanými léčebnými metodami. Se-
tkají se také s klienty domova a absolvují společné aktivity, např. trénink 
paměti, procházky, aktivizační činnosti atd. Dále se naši žáci postarají 
o vánoční i velikonoční výzdobu pokojů. Hlavním cílem tohoto projektu 
je aktivace prosociálního jednání, tedy jednání ve prospěch druhého, 
z vlastní vůle či přesvědčení a bez očekávání protislužby nebo výhody.

Kolektiv ZŠ Doubrava

NOVINKY
z první třídy

V českém jazyce jsme se již naučili všechny samohlásky a brzy se 
vrhneme na souhlásky. Čteme si pohádky a učíme se básničky. Ruku 
trénujeme pomocí uvolňovacích cvičení a procvičujeme i jemnou mo-
toriku. V matematice cvičíme prostorovou orientaci, učíme se zapo-
jovat logiku a seznámili jsme se i s čísly od nuly do pětky. V prvouce 
jsme si povídali o slušném chování, společně s druhou třídou jsme 
byli i na hodině angličtiny. Baví nás také tvořit, na fotografii jsou naše 
podařené deštníky za podzimního počasí.

Mgr. Kristina Sýkorová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOUBRAVA

Každý člověk se rodí jako jedinečná, neo-
pakovatelná osobnost. Lišíme se od sebe nejen 
obličejem, ale i povahou či myšlením. A stejně 
tak jedinečný je i náš rukopis, do kterého se 
výrazně promítá to, jaký člověk skutečně je.

Dáte mi jistě za pravdu, že po stránce 
estetické na nás dělá lepší dojem písmo 
úhledné než nečitelné “škrábance”. Ať 
chceme nebo ne, rukopis je naší vizitkou 
a psaní i nadále bude součástí našeho běž-
ného života, přestože můžeme mít občas 

pocit, že psaní rukou v dnešní moderní 
době je činnost zastaralá.

Úhledným a čitelným rukopisem vyja-
dřujeme navíc i úctu ke čtenářům, kterým 
informace sdělujeme. To vše nás přivedlo na 
myšlenku obnovit po několika letech soutěž 
v krasopise. Soutěž byla vyhlášena začátkem 
října mezi žáky na prvním stupni a jejich 
obrovský zájem se zúčastnit byl pro nás pří-
jemným překvapením. Do soutěže se zapojily 
téměř tři desítky dětí. V první kategorii se 

o nejlepšího písaře utkali žáci z druhé a třetí 
třídy, v kategorii druhé pak soutěžili čtvrťáci 
a páťáci. Úkolem bylo přepsat úryvek z po-
hádky nebo pověsti tak, aby se jejich rukopis 
co nejvíce blížil vzoru psacího písma, kterému 
se žáci učí již od první třídy. Ačkoliv se někte-
rým žákům do textu vloudilo pár pravopisných 
chybiček, na celkový estetický výsledek to vliv 
nemělo a rukopis výherců jsme mohli označit 
za skutečný krasopis. Ostatně posuďte sami.

Bc. Denisa Hrčkuláková

Krasopisu ještě neodzvonilo

1. kategorie
1. místo: Adam Czyž
2. místo: Adrian Török
3. místo: Marie Tokárová
4. místo: Jakub Jachymčák

2. kategorie
1. místo: Markéta Hugáňová
2. místo: Lucie Mosinová
3. místo: Kateřina Durasová
4. místo: Vojtěch Hugáň

Bc. Denisa Hrčkuláková

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
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V sobotu 7. října 2017 jsme v Národním 
domě přivítali profesionální divadlo SILE-
SIA Ostrava. Divadlo zahrálo představení 
autorů Ondřeje Suchého a Ludmily Forétkové 
„Ljuba – žena, která ví.“ Divadelní hra, ve 
které se zpívalo jak jinak než na živo, byla re-
trospektivou životem a tvorbou herečky, zpě-
vačky a první šansoniérky Ljuby Hermanové. 
Hlavní roli Ljubu Hermanovou velmi zdařile 
ztvárnila jak zpěvem tak i pohybově právě 
spoluautorka hry Ludmila Forétková. Diváci se 
dozvěděli mnoho zajímavého ze soukromého 
i profesionálního života Ljuby Hermanové. 

Z nadšení diváků, dlouhého a opakovaného 
aplausu, které si divadlo SILESIA zasloužilo, 
bylo zřejmé, že jsme se opět trefili do vkusu 
a nálady diváka. Velmi nás těší, že se divákům 
hra líbila. To je pro nás impulzem pro další 
práci a přípravu kulturních i společenských 
akcí v následujícím roce. Moc děkujeme divá-
kům, že přišli, užili si představení a vytvořili 
skvělou atmosféru. 

Jak už je naším zvykem ani tentokrát 
nechybělo domácí občerstvení, zákusky, 

chlebíčky a nově jsme obohatili naši nabídku 
o kanapky s křepelčím vajíčkem. Diváci si po-
chutnali, dokonce se nám dostalo pochvaly, že 
občerstvení vypadá luxusně. 

Mou milou povinností, které se s potěše-
ním ujmu, je poděkovat za finanční podporu 
společnosti GRAND – pracovní oděvy s.r.o., 
panu Aleši Sobíkovi a obci Doubrava, bez je-
jich přispění by cena vstupenky nemohla být 
tak přijatelná. Děkujeme.

Závěrem bych ráda poděkovala členům 
spolku NAŠE DOUBRAVA, sousedkám 
a všem příznivcům, kteří se zdarma bez jaké-
koliv náhrady a ve svém volném čase podíleli 
na přípravě sálu, domácího občerstvení, jeho 
prodeji a organizaci všeho potřebného, aby se 
mohlo divadlo hrát.

Těšíme se na setkání s vámi na dalších 
NAŠÍ DOUBRAVOU pořádaných kulturních 
i společenských akcích.

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

www.nasedoubrava.cz 

NAŠE DOUBRAVA SKLIDILA 
POCHVALU, DIVADLO SE VYDAŘILO

Dne 22. 09. jsme byli 
povoláni k odstranění 
spadlého stromu přes komunikaci na ulici 
„za včelínem“, na místě zasahovali Slávik 
P., Šebesta R., Šebesta L., Kotas J. a Verner 
M. Dále jsme 28. 09. byli povoláni k po-
žáru skladu v Orlové Městě, ul. Nádražní, 
zde zasahovali Branny V., Kotas J, Kotas S. 
a Vidlička M. Soutěže se nám pomalu, ale 
jistě blíží ke svému konci, nicméně pro naše 
„starší pány“ to není žádný problém, pro-
tože v sobotu 16. 09. se zúčastnili „soutěže 
starých pánů“ v Dětmarovicích a soutěž ve 
své kategorii vyhráli. Nutno podotknout, že 
svým časem by v kategorii mužů skončili na 
druhém místě, takže je zřejmé, že do starého 
železa ještě zdaleka nepatří. 

V pátek 13.10. jsme se zúčastnili námě-
tového cvičení v Petřvaldě na ul. Ráčkova 
1737, kde byl nahlášen požár domu s pečova-
telskou službou. Na místě zasahovalo celkem 
5 jednotek orlovského okrsku s profesionál-
ními hasiči z Orlové Lutyně. Naší jednotku 
zastupovali Kotas J., Šebesta R., Šebesta L. 
a Majer M. Na místě byla prováděna kont-
rola objektu za pomocí dýchací techniky, 
evakuace osob a kontrola hydrantové sítě 
v nejbližším okolí.

V sobotu 14.10.jsme se v polských Ry-
dultowech zúčastnili dalšího ročníku Čes-
kopolské soutěže v požárním útoku, která 
se tentokrát konala podle polských pravidel. 
I přesto jsme se společně s naší spřátelenou 
jednotkou z OSP Jedlownik předvedli ve 
skvělé formě a po sečtení časů dvojic spřáte-
lených jednotek jsme se umístili s Jedlowni-
kem na prvním místě a putovní poháry se tak 
na rok přesunuly do našich zbrojnic. Příští 
rok na podzim budeme naše vítězství obha-
jovat na naší domácí půdě. V neděli 15.10. 
jsme se zúčastnili soutěže nositelů dýchací 
techniky, kterou pořádal SDH Bohumín Ko-
pytov. Soutěž se skládala ze sedmi úkolů, 
které se vykonávaly v plné zásahové výstroji 
a za použití dýchací techniky. V kategorii 
mužů se na prvním místě umístil Vojtěch 
Branny, Lukáš Šebesta skončil na třetím 
místě. V kategorii nad 34 let se na druhém 
místě umístil Pavel Slávik a na šestém místě 
se umístil Martin Vidlička.

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

HASIČSKÉ
OKÉNKO

Sbor dobrovolných hasičů obce Doubrava pořádá 
v úterý 05. 12. 2017 | od 16:00 hodin 

v Národním domě 

Tradiční mikulášskou nadílku. 
Cena balíčku pro jedno dítě je 150 Kč, 

zájemci se mohou hlásit u Vandy Sosnové tel. 724078578 
nebo přes členy našeho SDH .

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat ve-

liteli jednotky SDH Doubrava panu Pavlu Slá-
vikovi a členu Lukáši Šebestovi za pomoc při 
pokácení stromu na naší zahradě.

Nebylo v našich možnostech tento výkon 
provést, a proto jsme oslovili pana Slávika 
a ten nám ochotně vyšel vstříc a vyřešil tuto 
situaci.

Přejeme jim hodně pracovních i osobních 
úspěchů.

manželé Pilchovi, Yvona Pilchová
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Z DOUBRAVSKÉ FARNOSTI
Volím Desatero

Stalo se v padesátých letech při vycházce 
vězňů na nádvoří Mírova. Kdesi se z okna hla-
sitě ozvalo: „Jsme svobodní! Vlády se ujímá 
arcibiskup Beran!“ Pak náhle konec – a křik 
dozorce. Ten „převrat“ ohlásil františkánský 
kněz – psychicky vyřízený dlouhými výslechy 
a samotkami. On nechtěl proklamovat nějakou 
vládu církve. To jen tehdejší mocipáni u něho 
vyprovokovali touhu po poctivé osobnosti 
v čele národa. 

A co byl Svoboda, co Husák? A co jsou 

dnes pánové jako Babiš, Sobotka, Okamura? 
Koho vinit za politickou situaci tehdy i dnes? 
Kapitalisty, komunisty nebo anarchisty? Kdo 
jsou viníci? Lidé žijící proti Božímu zákonu. 
Ti lhostejní, co mají na zřeteli pouze vlastní 
blaho, a životní zásady si tvoří podle své chuti. 
Ti jsou viníci.

Čeká se, až přijde NĚKDO. Kde by se ale 
vzal? A tak se dějiny protlačují skrze průměrné 
a podprůměrné představitele – námi volené. Se 
ztrátou křesťanství se ztratilo i vědomí hříš-
nosti, jakákoli schopnost kát se, vyznat vinu 
a prosit za odpuštění. Neexistuje „otcovský 

dům“, kam by se měl vrátit 
marnotratný syn.

Je opět po volbách. Jsme 
zvědaví, „kdo půjde s kým“, vždyť se to 
týká nás všech. Škoda, že nikdo nekandido-
val s heslem: „Vrátím lidem Desatero“, nebo: 
„Věřte Bohu víc než lidem“. Byl by to bez nad-
sázky nejlepší politický a lidský program. Sice 
by nedostal mnoho hlasů, ale určitě by byl ten 
nejlepší, jaký může být. Tak na to, prosím, pa-
matujme, až budeme v lednu volit prezidenta. 

připravil P. Dr. Marcel Puvák, farář
rkf.doubrava@doo.cz , tel.: 731 402 008

Kam vyrazit…
 KREATIV Ostrava 2017
10.11.2017 – 12.11.2017, 
výstaviště Černá louka Ostrava
Tvořím, tvoříš, tvoříme – tak bude vypadat 
letošní ročník výstavy KREATIV Ostrava 
2017. V oblíbených workshopech si vyzkou-
šíte nejrůznější výtvarné techniky jako je 
EBRU, decoupage, enkaustiku, práci s po-
lymerovou hmotou, scrapbooking, malování 
na hedvábí, výrobu mýdel a jiné. Načerpáte 
zde plno inspirativních nápadů k vlast-
nímu tvoření. Budete mít možnost si vybrat 

z nepřeberného množství materiálů a nářadí 
to, co budete potřebovat k výrobě vlastních 
originálních výrobků.

Více informací na www.cerna-louka.cz 

 Svatomartinské slavnosti v Opavě
11.11.2017, Dolní náměstí v Opavě

Připíjet si jedenáctého listopadu Svatomar-
tinským vínem bylo zvykem už na dvoře 
císaře Josefa II. V tento den totiž vinařům, 

kteří hospodařili u větších sedláků, končila 
služba. Také v Opavě čeká na všechny příz-
nivce gastronomický zážitek a očekávat mů-
žeme i sv. Martina na bílém koni. V 16 hodin 
se také otevřou provozovny, které nabíd-
nou rovněž Svatomartinská nebo mladá 
vína. Lidé tak můžou absolvovat již známou 
Opavskou vinnou stezku, tentokrát na téma 
Svatomartinské.

Více informací na www.opavske-slezsko.cz
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VÁNOČNÍ 
PRODEJNÍ 
VÝSTAVKA

Srdečně Vás zveme na další výstavku 
vánočních dekorací, ozdob na stůl i

k zavěšení, adventních věnců

v sobotu 25. 11. 2017
v době od 9.00 do 12.00 hodin

ve školní družině v budově 
mateřské školy.

Přijďte mezi nás, udělejte si radost 
v předvánočním shonu prohlídkou

vánočních ozdob nebo nákupem drobností 
pro sebe či své blízké.

Těšíme se na Vás. SRP ZŠ a MŠ Doubrava

ZLATÁ SVATBA
Dne 07. 10. 2017 oslavili na obecním úřadě v Doubravě 

50 let společného života 
JUDr. Marie Mrózková a Ing. Roman Mrózek.

Zemřeli
Jan Swakoń
Jaromír Kantek

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

ZLATÁ SVATBA
ne 07 10 2017 oslavili na obecním úřadě v Doubravě

SSpolečenská polečenská kronikakronika

Do dalších společných let přejeme vše nejlepší! 

PoděkováníPoděkování
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem známým, přátelům 

a kamarádům, za jejich účast a květinové dary při posledním roz-
loučení s Jánkem Kolískem, se kterým jsme se naposledy společně 
rozloučili ve středu 20. 09. 2017 ve smuteční síni v Orlové Městě. 
Naše poděkování samozřejmě patří i těm, kteří se z různých dů-
vodů nemohli dostavit, ale přesto uctili jeho památku tichou vzpo-
mínkou. Zvláštní poděkování patří členům SDH Doubrava, kteří 
ve smuteční síni drželi čestnou stráž. Naše loučení bylo smutné 
a bolestné, ale i díky Vám všem důstojné a nezapomenutelné.

Ještě jednou děkujeme. Rodina Kolískova a Slávikova.
Pavel Slávik 

Kalendář obce na rok 2018
Kalendář obce Doubrava je již tradicí. Také letos se občané Doubravy dočkají obecního kalen-
dáře se všemi důležitými informacemi (svoz odpadů, kulturní akce, důležité kontakty apod.). 
Kalendář bude opět distribuován do každé domácnosti zdarma. V kalendáři 2018, který nese 
název „Malujeme pro radost“, naleznete kresby dětí. Doufáme, že se vám bude líbit. Kalendáře 
budou opět distribuovány přímo do schránek. (Pokud kalendář nenaleznete ve své schránce, 
můžete si jej vyzvednout od 11.12.2017 na obecním úřadě, přízemí, kanc.č.2, u paní Hugáňové.)
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Obec Doubrava a Římskokatolická farnost Doubrava 
si Vás dovolují pozvat na

ADVENTNÍ
KONCERT

v Římskokatolickém kostele 
sv. Hedviky v Doubravě

ve čtvrtek 07. 12. 2017
od 16:30 hodin

inzerce

ADVENTNÍ
KONCERT

v Římskokatolickém kostele 
sv. Hedviky v Doubravě

ve čtvrtek 07. 12. 2017
od 16:30 hodin

Zaposlouchejte se do vánočních písní a koled.

VSTUP ZDARMA!
(Změna programu vyhrazena.)
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