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Prosinec 2017 č. 12

Zasedání 
Zastupitelstva 
obce Doubrava 

Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava 
se uskuteční dne 13. 12. 2017 od 16:30 
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 
v Doubravě. 

Domy na náměstí dostanou nový kabát
V měsíci říjnu 2017 začala v rámci zahla-
zování důlních škod oprava bytového domu 
č.p. 126 na náměstí, a to včetně kompletního 
nátěru fasády. Pokračovat se bude na vedlej-
ším bytovém domě č.p. 127. Předpokládaný 
termín ukončení těchto prací je konec roku 
2017, vše se bude odvíjet od příznivých kli-
matických podmínek. K dalšímu zlepšení 
vzhledu centra obce dojde opravou fasády 
objektu č.p. 37.

Jedná se o provedení výměny výkladců, 
vstupních dveří, oken i ze dvora celého pří-
zemí nebytových prostor, opravu fasády, pro-
vedení nové omítky a nátěru fasádní barvou. 
Oprava bude prováděna opět v rámci zahlazo-
vání důlních škod s termínem ukončení prací 
do 30. 6. 2018.

Jiří Sznapka,
referent úseku BaNF a investic 

Na náměstí se začalo s opravami domů ve vlastnictví obce Doubrava. Opravy jsou prová-
děny v rámci zahlazování důlních škod. Dojde k opravě bytových domů na náměstí č.p. 
126 a č.p. 127. Do června příštího roku pak bude opravena fasáda domu č.p. 37 taktéž 
na náměstí.

Oznámení 
o změně úředních 
a pokladních hodin 
v období vánočních svátků
PONDĚLÍ – 25. prosince

ZAVŘENO – STÁTNÍ SVÁTEK

STŘEDA – 27. prosince
ZAVŘENO PRO VEŘEJNOST

PONDĚLÍ – 1. ledna
ZAVŘENO – STÁTNÍ SVÁTEK

Dostat se do televizního vysílání v dobrém vysí-
lacím čase a v přímém přenosu se může podařit 
jen významnému politikovi nebo vynikajícímu 
sportovci. Naši hráči Baníku OKD Doubrava 
politici nejsou, ale zato jsou vynikající spor-
tovci. Vynikající z několika důvodů. Věnují 
podstatnou část svého volného času sportu 
a reprezentaci naší obce a dělají to srdíčkem, 

protože za to neberou milionové částky jako 
některé „fotbalové primadony“, které nyní řeší 
spíše osobní aféry než sportovní úspěchy. Proto 
si našich „Baníkovců“ nesmírně vážím a držím 
jim palce. Utkání v Řepišti, které vysílala Česká 
televize v přímém přenosu dne 21. října tohoto 
roku, bylo příkladem a důkazem, že se práce 
v Baníčku dělá dobře. Co dobře, výborně. A ne-

jen proto se rada obce rozhodla 
hráče i klub odměnit. Sportovní 
výsledky nám všem doubrav-
ským patriotům pochopitelně 
dělají radost. Navíc zasloužené 
vítězství na domácím hřišti 
Řepiště je doslova husarským 
kouskem. A to i přesto, že za 
Řepistě hrají zkušení bývalí 
ligoví hráči. Na naše rychlé 
kluky však očividně nestačili. 
Takže závěrem chci popřát ještě 
spoustu sportovních i osob-
ních úspěchů jak na hřišti, tak 
v osobním životě. Vše nejlepší 
do nového roku 2018. Chlapci, 
jsme s vámi. 

Mgr. Pavel Krsek,
starosta obce Doubrava

NÁŠ BANÍČEK BYL V TELEVIZI

Sestava Baníku Doubrava na utkání v ŘepištiSestava Baníku Doubrava na utkání v Řepišti  
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Vážení občané,
máme za sebou další rok našeho společného 
soužití. Byl to rok, kdy jsme zaznamenali 
spoustu úspěchů, a jak to v životě bývá, 
i několik neúspěchů. Mezi velmi podstatné 
úspěchy bych zařadil tu skutečnost, že se 
z našeho malého rozpočtu podařilo ušetřit 
finanční prostředky na některé investiční 
akce, které jsme již z části realizovali, ale 
podstatná část nás ještě čeká. Je to jistě dobrý 
pocit, že i z mála se dá investovat, ale je to 
hlavně proto, že vedení obce a zaměstnanci 
našeho úřadu peníze nám svěřené neprojídají. 
Je to o mravenčí práci nás všech, kdy jsme 
si dobře vědomi důležitosti potřeb, které naše 
obec má. Mezi tyto potřeby bezesporu patří 
chod a fungování obce jako takové. Málokdo 
si uvědomuje a možná automaticky vnímá 
to, že se u nás svítí na veřejném prostranství. 
Máme poměrně rozsáhlou síť pouličního 
osvětlení. 460 světelných bodů na takovou 
malou obec je poměrně velkorysé. Mnohde 
se nesvítí ani na návsi. Děláme ale vše pro to, 
abychom tento vysoký standard udrželi a ča-
sem i zdokonalili. 

Dále to je údržba cest ve vlastnictví obce, 
která se provádí pravidelně. Do této kategorie 
pochopitelně patří i zimní údržba, kde jsme 
za podstatně menší peníz zajistili kvalitnější 
službu. 

Máme v Doubravě v podstatě i dostačující 
síť obchodů, které v jiných podobných obcích 
budeme těžko hledat. Pochopitelně i je mu-
síme podporovat. Většinou se jinde tato služba 
poskytuje prostřednictvím jednoho malého 
obchůdku, kde jsou základní potraviny, a to je 
vše. Navíc v takovém malém obchůdku někde 
najdeme i novou pobočku pošty, kde je málo 
místa a o potřebném soukromí už asi nebude 
řeč. Pošta u nás funguje v dostatečné míře 
a ještě pořád v režii mateřského podniku. 
Podstatná změna v poskytování poštovních 
služeb se u nás dlouhodobě nepředpokládá. 
Zdravotní středisko s funkční ordinací prak-
tického lékaře pro dospělé také nemá každá 
malá obec. Je sice pravda, že ukončení zubní 
ordinace je dlouhodobým problémem, ale 
s tím se potýkají i poměrně velká města jako 
je například město Rychvald, kde již přes rok 
paní starostka hledá zubního lékaře a marně. 
Pochopitelně hledáme, ale zde s nejasným 
výsledkem. 

Podařilo se nám v nedávné minulosti 
opravit fasádu Národního domu včetně vý-
měny oken. V současné době proběhly vý-
měny výkladců v provozovnách na náměstí 
včetně opravy fasády budovy, kde se rovněž 
v prvním podlaží nachází obecní byt. Dva 
domy v průčelí náměstí také budou mít nový 
kabát. Tak se náměstí stává krásnějším. Poz-
ději je na řadě budova obecního úřadu a pošty. 
Poté se nějakým způsobem bude muset řešit 
budova bývalé restaurace na náměstí, která 
ale není v našem majetku a pozvolna začíná 
chátrat. Je to běh na dlouhou trať. 

Ještě zmínka o našem novém sportovišti 
na pozemku školy, které ne naší vinou dosud 
není realizováno. O tom jsem však informoval 

v minulých vydáních Obecního zpravodaje. 
Další takovou poměrně velkou a hlavně 

nákladnou akcí bude vyčištění okrajů našich 
silnic od různých náletových dřevin, které 
různě zasahují do komunikace. Někde brání 
ve výhledu, a to podstatnější, zasahují do 
elektrického vedení v obci. Mnohé výpadky 
proudu (vesměs výpadek jedné fáze) z valné 
většiny způsobují právě stromy prorůstající 
do vedení, kde v případě větrných poryvů 
vychylují vedení, které se vyzkratuje a způ-
sobuje onen výpadek fáze. Jsou případy, 
kdy nám zasahuje vegetace do pouličního 
osvětlení. V tomto případě čekáme na tzv. 
vegetační klid, abychom mohli provádět pro-
řezy a popřípadě kácení některých obzvlášť 
problematických dřevin. Vše se musí pro-
vádět šetrně, aby se nenarušila doubravská 
vegetace, která je na této obci dost zásadní 
a krásná. 

Máme v naší obci plně funkční základní 
a mateřskou školu. I do těchto institucí ročně 
investuje obec nemalé částky. Je to pochopi-
telně pro dobrou věc. Základní škola i mateř-
ská škola jsou velmi důležitými institucemi 
pro život obce. 

Máme v obci dobře fungující spolky, kte-
rým velmi děkuji za jejich obětavou práci.
Hlavně dvěma zásadním tahounům dění 
u nás, a těmi jsou Baník OKD Doubrava 
a naši hasiči. Bez těchto spolků si dost dobře 
neumím představit další existenci Doubravy. 
Jsou to organizace, které se starají o všechny 
věkové kategorie naší populace. Je rovněž 
mou milou povinností se zde zmínit o dě-
kovném dopise od ředitele územního odboru 
v Karviné pana plk. Ing. Ivo Pietera směřo-
vanému naší jednotce sboru dobrovolných 
hasičů v Doubravě, za pomoc při řešení si-
tuace po větrné bouři Herwart, která po naší 
republice způsobila nemalé škody. K tomuto 
poděkování se připojuji i já. 

Je celá spousta věcí, o kterých se musí psát 
a připomínat je, jelikož je bohužel spousta 
těch, kteří si je možná ani neuvědomují. Jsou 
již vžité a nejsou vnímány jako bonusy pro 
naše obyvatele, které jinde budeme jen těžko 
hledat. Chtěl bych znova připomenout, že 
nic neprobíhá automaticky, je to mravenčí 
práce všech, kteří se podílejí na tom, aby se 
v Doubravě žilo dobře a stále lépe. 

V závěru bych chtěl pozvat na bohatý 
program našich adventních akcí. Adventních 
programů je celá řada a já pevně věřím, že si 
každý vybere to, co je pro něj nejkrásnější. 
V době, kdy vyjde toto vánoční číslo zpravo-
daje, bude po vánočním jarmarku, ale do Vá-
noc je daleko a celá řada akcí před námi.

Přeji jménem svým a jménem všech za-
městnanců obecního úřadu spoustu splně-
ných přání a štěstí v roce 2018. Bude to rok 
volební a já doufám, že naši občané půjdou 
k volebním urnám a tím podpoří dění nejen 
v republice, ale i u nás. Za což děkuji.

S přáním klidného a láskyplného 
adventu 

Mgr. Pavel Krsek, starosta obce

SLOVO STAROSTY
• Rozpočet obce na rok 2018
 Přípravu rozpočtu obce provázela po-

drobná analýza příjmů a výdajů v roce 2017. 
V době uzávěrky Zpravodaje je rozpočet ve 
fázi předložení Radě obce k projednání. 
Nyní je rozpočet zveřejněn na úřední desce 
a na zasedání zastupitelstva obce bude hla-
sováno o jeho schválení. Několik pozná-
mek k připravovanému rozpočtu: V roce 
2018 se počítá s příjmy ve výši 22.394.370 
Kč. Kč. Výdaje na investice budou kryty ze 
zapojeného zůstatku roku 2017. S čím tedy 
můžeme v příštím roce počítat? Bude pro-
vedena výměna oken ve druhém podlaží 
bytového domu č. 348, rekonstrukce soci-
álních zařízení v základní škole, vybuduje 
se 1. etapa hřiště za školou, rozšíří se chod-
ník v urnovém háji na hřbitově, proběhne 
odkanalizování dešťových vod v části loka-
lity Hranice. Rozpočet počítá s financemi 
na výkup pozemků pro realizaci vybudo-
vání páteřní komunikace a na připravované 
projekty. Do příjmové části nejsou zahr-
nuty příjmy za vytěžené nerosty a prostory. 
Společnost OKD těží v oblasti ohradníků 
bývalého Dolu Doubrava a v oblasti jezera 
Kozinec, proto se předpokládá, že příjmy 
z této důlní činnosti bude nadále možno 
využít pro další rozvoj obce. 

• Rozpočtový výhled na období let 
2019 – 2020 

 Současně s připravovaným rozpočtem na 
rok 2018 připravila Rada obce rozpočtový 
výhled a plán investičních akcí na uvedené 
období. Jedná se o dokončení hřiště, rekon-
strukci veřejného osvětlení, rekonstrukci 
požární zbrojnice a silnic. 

• Reprezentace obce 
 Rada obce vyzdvihla úspěšnou reprezen-

taci naší obce na fotbalovém utkání v Ře-
pišti, kde TJ Baník Doubrava vyhrál 3:0. 
Blahopřejeme!

• Rada obce přeje všem spoluobčanům 
poklidné Vánoce a úspěšný vstup do 
nového roku 2018.

Mgr. Dáša Murycová, 
místostarostka obce

Radniční okénko

Zimní údržba 
komunikací

Obec Doubrava má zajištěno u firmy 
provádějící zimní údržbu telefonní číslo: 607 
139 163, na které se mohou občané obracet se 
svými připomínkami k zimní údržbě. Zejména 
dojde-li ke vzniku náledí na vozovce nebo ne-
prohrnutí komunikace. Žádáme občany, aby 
toto číslo nezneužívali pro osobní potřeby 
a hlavně, aby odstavováním vozidel na pozem-
ních komunikacích nebránili průjezdu mecha-
nizace s pluhem. Bude-li bráněno průjezdu 
pluhu, nebude na příslušné části pozemní ko-
munikace provedena zimní údržba.

Plán zimní údržby vč. příloh je k nahléd-
nutí na stránkách obce Doubrava. 

Jiří Sznapka, správa BaNF
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V OBCI 
DOUBRAVA – POZOR ZMĚNA!
Prosinec 2017, leden 2018
Směsný komunální odpad se bude vyvážet 1x za dva týdny jedním svozem, ruší se dvě svozové 
trasy. Již nebude svážen bioodpad a papír z domácností. Tyto změny čekají občany obce od 
ledna příštího roku.

Měsíc

Svoz odpadů ze 240 l 
nádob

VOZOVÁ TRASA „A“ – 
modrá samolepka

(od 01.01.2018 již bude 
pouze jedna svozová trasa, 
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

Prosinec 6,20 13,27 27 7 5

Leden 3,17,31 zrušen 24 zrušen zrušen

Rozmístění kontejnerů 
na tříděný odpad v obci
V návaznosti na změny v systému svozu od-
padu došlo k navýšení kontejnerů na tříděný 
odpad v obci. Pro občany obce chystáme 
rovněž nový svozový kalendář na rok 2018. 
Ten bude k dispozici ke stažení na webových 
stránkách obce Doubrava. Dále termíny svozu 
naleznou občané také v obecním kalendáři na 
rok 2018.

 Kontejnery na tříděný odpad v obci:
Hasičská zbrojnice č.p. 121: plast, papír, 

sklo směsné, textil, bioodpad
Koupaliště č.p. 135: plast, sklo směsné, 

bioodpad
Základní škola č.p. 546: plast, papír,
Mateřská škola č.p. 496: plast, bioodpad
Bytový dům naproti pošty č.p. 348: plast, 

papír, sklo směsné, textil, bioodpad
Bytový dům č.p. 130: plast, papír, bioodpad
Národní dům č.p. 462: plast, sklo
Špluchov u č.p. 78: plast, sklo směsné, 
Hranice u č.p. 233: plast, papír, sklo směsné, 

textil, bioodpad
Nová výstavba č.p. 919: plast, papír, sklo 

směsné, bioodpad
Finské domky u č.p. 1067: sklo, bioodpad
Upliž u č.p. 428: plast 

Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

Orkán Herwart zasáhl také naši obec. Nejen 
zaměstnanci obce a hasiči likvidovali napá-
chané škody. Naštěstí jich nebylo mnoho. 

V celé České republice pojišťovny vyčíslily 
škody na nejméně 1,37 miliardy korun. Orkán 
si vyžádal na celém území republiky celkem 
čtyři životy, bez elektrické energie byly stati-
síce lidí. V celé České republice se vyvrátily 
stovky stromů, které blokovaly silniční i že-
lezniční dopravu. Silné srážky na severu Čech 
zvedly hladiny některých toků. 

ŠH

Vichřice se nevyhnula ani Doubravě

Foto: Jiří KobárFoto: Jiří Kobár  

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.

 Rok 2017 se neúprosně blíží ke svému konci. 
Nastává čas zastavit se, pobýt v kruhu nej-
bližších a užít si kouzelné a neopakovatelné 
atmosféry Vánoc. Přeji sousedkám, sousedům 
i sympatizantům krásné prožití svátků vá-
nočních, Vánoce plné pohody, zdraví, lásky 
a spokojenosti. V novém roce 2018 Vám přeji 
zejména pevné zdraví, hodně štěstí, pracovních 
úspěchů a splnění svých předsevzetí. Závěrem 
si Vám voličům dovoluji popřát šťastnou ruku 
při všech volbách, které nás v roce 2018 čekají.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková
 Opět je za námi další prožitý rok. Pro někoho 
šťastný, pro někoho méně, pro někoho neutrální, 
jako mnoho jiných. Určitě ale všichni najdeme 

v roce 2017 nějaká pozitiva. Přeji Vám poklidné 
prožití Vánoc a v novém roce 2018 vše dobré. 
Bude to rok, ve kterém nás čekají dvě důležitá 
rozhodnutí. V prezidentských volbách pro celý 
stát a v komunálních volbách pro naši obec. 
Mějte otevřenou mysl a rozhodujte se v roce 
2018 dobře.

MUDr. Pavel Spurný
 Vážení sousedé, máme před sebou Vánoce. 
Znáte to, někdo si stěžuje, že ještě nemá ukli-
zeno, někdo ještě nemá dárky, další zase nemá 
napečeno. Neřešte to. Vánoce jsou o tom, že 
jsme v kruhu našich nejbližších. Přeji vám po-
hodové svátky a hodně štěstí v roce 2018.

Lukáš Szebesta
 Když se podíváte po obci, tak zjistíte, že venku 
je zima a někde i vánoční ozdoby. Proto bych chtěl 
občanům a zaměstnancům obce popřát šťastné 
a veselé Vánoce plné rodinné pohody. V novém 
roce hodně štěstí, zdraví, dobré nálady a radost-
ného bydlení v obci přeje Libor Trzaskalik.

Libor Trzaskalik
 Vážení občané, přeji Vám všem krásné Vá-
noce plné klidu a pohody. 
Bohatého Ježíška. A do Nového roku 2018 
hlavně hodně zdraví, štěstí a celkové spokoje-
nosti. Vám ze srdce přeje Jana Vrátná.

Jana Vrátná
 Přeji všem našim sousedům a příznivcům 
hezké Vánoce, příjemně prožité sváteční chvíle. 
Dětem přeji, aby našly hodně dárků pod stro-
mečkem. V novém roce 2018 Vám přeji hodně 
zdraví, štěstí, pohody a lásky.

Ing. Petr Vrubel

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 
TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA 2018
Jako každý rok, také v lednu 2018 můžete 
potkat v českých městech a obcích koled-
níky v kostýmech Tří králů. Tříkrálovou 
sbírku pořádá každoročně Charita Česká 
republika. Tříkrálová sbírka je největší 
dobrovolnickou akcí u nás. 

Milí přátelé charitního díla, velice si vážíme 
Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že 
jste při minulé sbírce (2017) vřele přijali koled-
níky a štědře je obdarovali. V našem regionu 
se vybralo 315 340 tisíc korun, díky kterým 
můžeme lépe pomoci lidem v nouzi.
Díky výtěžku minulé sbírky (2017) jsme:
• dokončili výměnu osobního výtahu v Cha-

ritním domě pokojného stáří sv. Františka za 
evakuační výtah

• podpořili provoz Nízkoprahového denního 
centra pro osoby bez přístřeší 

Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně 
povzbuzením pro naši práci.
Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne 
od 1. do 14. ledna 2018.
Z nové sbírky (2018) bychom rádi:
• zakoupili pro nově rozšířenou sociální 

službu Odlehčovací služby část vnitřního 
vybavení (nábytek pro klienty, kancelářský 
nábytek pro personál)

• začali tvořit finanční rezervu na obnovu 
termoizolace v Charitním domě pokojného 
stáří sv. Františka, což jsme měli v plánu již 
v roce 2017, ale nepodařilo se

• opět podpořili provoz Nízkoprahového den-
ního centra pro osoby bez přístřeší

(pokračování na straně 4)
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• POZOR ZMĚNA!!! Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v bu-
dově Obecního úřadu Doubrava, č. p. 599 pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému 
pobytu (č.p.): 1, 3, 5, 7, 8, 14, 19, 34, 37, 45, 46, 47, 
58, 60, 62, 63, 64, 78, 82, 99, 121, 122, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 132, 135, 143, 155, 184, 185, 187, 190, 
225, 244, 247, 250, 255, 272, 273, 282, 288, 319, 326, 
327, 328, 342, 346, 348, 380, 409, 428, 433, 444, 
445, 453, 460, 462, 465, 468, 474, 476, 480, 482, 
484, 505, 528, 529, 540, 546, 559, 569, 572, 575, 
576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 587, 592, 
595, 599, 600, 603, 608, 611, 613, 617, 620, 631, 632, 
636, 637, 641, 644, 648, 651, 679, 685, 700, 703, 708, 
714, 729, 732, 743, 744, 757, 783, 820, 823, 825, 836, 
840, 841, 845, 846, 853, 858, 860, 863, 866, 876, 
881, 882, 900, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 
1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 
1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 
1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 
1042, 1043, 1044, 1046, 1058, 1059, 1060, 1061, 
1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 
1070, 1071, 1072, 1073, 1079, 1080, 1081, 1082, 
1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1090, 1091, 
1092, 1093, E100

• Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 
2 je volební místnost v budově č. p. 12, firma TIZ 
s. r. o., pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení 
k trvalému pobytu (č.p.): 72, 101, 116, 119, 123, 137, 
149, 151, 152, 161, 168, 170, 175, 182, 183, 200, 204, 
206, 210, 232, 233, 235, 236, 238, 242, 245, 251, 252, 
253, 254, 260, 262, 269, 276, 297, 304, 337, 339, 344, 
387, 447, 461, 467, 470, 478, 501, 517, 533, 537, 549, 
558, 565, 567, 591, 593, 594, 604, 605, 606, 607, 610, 
615, 616, 634, 640, 643, 671, 672, 687, 689,709, 711, 
712, 717, 724, 734, 741, 762, 781, 789, 795, 797, 807, 
814, 822, 824, 831, 834, 835, 837, 848, 849, 852, 856, 
857, 862, 883, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 
908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 
919, 920, 921, 922, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 931, 
932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 
949, 950, E30

• Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným ob-
čanským průkazem, nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, 
který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. 
Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné 
doklady.

• Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro 
každého zaregistrovaného kandidáta. Na kaž-
dém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené 
losem. U každého kandidáta je, mimo jiné, uve-
dena příslušnost k určité politické straně nebo 
politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické 
příslušnosti. 

• Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou 
starostou obce distribuovány voličům nejpozději 

3 dny přede dnem volby, tj. do 9. ledna 2018. 
V případě, že dojde k jejich poškození nebo 
ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici 
všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve 
volební místnosti okrskovou volební komisi 
o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. 
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může 
obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební 
místnosti.

• Po obdržení úřední obálky, případně hlaso-
vacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného 
pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. 
V případě, že se volič neodebere do tohoto pro-
storu, nebude mu hlasování umožněno.

• V případě, že žádný z kandidátů nezíská 
počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nad-
poloviční většinu z celkového počtu platných 
hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčast-
nili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo 
volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního 
kola volby prezidenta České republiky.

• Do druhého kola volby postupují 2 kandi-
dáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce ode-
vzdaných platných hlasů oprávněných voličů.

• Pokud se na prvním místě umístilo více kan-
didátů se stejným počtem odevzdaných platných 
hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého 
kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. 
Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných plat-
ných hlasů oprávněných voličů u kandidátů, kteří 
se umístili na druhém místě, postupují do dru-
hého kola volby prezidenta kandidát z prvního 
místa a všichni kandidáti z druhého místa.

• Prezidentem republiky je zvolen ten kandi-
dát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší 
počet platných hlasů oprávněných voličů.

• Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů po-
stupujících do druhého kola ve dnech volby pre-
zidenta České republiky ve volební místnosti.

• K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební 
komise.
•  PŘENOSNÁ VOLEBNÍ SCHRÁNKA – NÁ-

VŠTĚVA VOLIČE V DOMÁCNOSTI
Volič může zpravidla ze zdravotních důvodů 

požádat obecní úřad či příslušnou komisi okrsku 
o hlasování mimo volební místnost, ovšem jen na 
území svého okrsku. Může požádat až v době vo-
leb telefonicky přímo okrsek nebo s předstihem 
žádat již nyní na telefonech 596 549 410, 596 512 
980. Telefony do okrsků (platné ve dnech voleb): 
okrsek č.1 Obecní úřad Doubrava – 776 456 817; 
okrsek č.2 budova firmy TIZ s.r.o – 739 178 606.
• VOLIČSKÝ PRŮKAZ 

Volit můžete i mimo území naší obce. Po-
třebujete voličský průkaz. Lze o něj požádat vý-
hradně na úřadě obce, kde žadatel trvale bydlí. 
Volič, který se nebude zdržovat ve dnech voleb ve 
volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, 
může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli 

stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve 
zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Bližší 
informace získáte na obecním úřadě v Doubravě, 
přízemí, kanc.č.2, o voličské průkazy je tam 
možné žádat písemně do 5. ledna či osobně do 
středy 10. ledna do 15:00 hodin.

Více informací naleznete v průběhu ledna na 
stránkách obce www.doubrava.cz.

Ing. Tadeáš Bijok, 
vedoucí hospodářsko-správního odboru

Prosíme o Vaši přízeň a štědrost. 
Za pracovníky i klienty Charity Bohumín:
Zdeňka Kniezková Brňáková, ředitelka
Charita Bohumín, Štefánikova 957, 735 81 
Bohumín

Budete-li nám chtít pomoci, 
jako koledníčci, přihlaste se:

tel.: 736 766 021
info@bohumin.charita.cz
www.bohumin.charita.cz

Tříkrálová…
(pokračování ze strany 3)

Volba prezidenta 
České republiky v lednu 2018
Upozorňujeme občany obce Doubrava, že dochází ke změně volební místnosti pro okrsek 
č.1. Volební místnost pro tento okrsek bude v budově obecního úřadu v Doubravě.

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 
hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, 
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin. 

V neděli 29. 10. jsme 
byli povoláni k odstra-
nění zlomené větve u hlavní brány hřbi-
tova, na místě zasahovali Kotas J., Kučera 
M., Vidlička M. a Šebesta L. Po vzájemné 
dohodě s vedením obce jsme v listopadu za-
čali s prováděním ořezů náletových dřevin 
kolem vytipovaných míst v okolí doubrav-
ských cest. V této činnosti budeme postupně 
pokračovat i v následujícím období, pravdě-
podobně až do jarních měsíců r. 2018.

Výbor SDH Doubrava připomíná, že 
členské příspěvky na rok 2018 se vybírají 
do 15.12 2017. Členové zodpovědní za vý-
běry příspěvků osobně navštíví všechny 
naše členy s dostatečným předstihem. Dále 
všem členům sdělujeme, že v sobotu 06. 01. 
2018 se od 15.00 hodin v Národním domě 
v Doubravě koná výroční členská schůze 
našeho SDH. Všichni členové jsou samo-
zřejmě zváni. Pavel Slávik, velitel VJ

www.sdhdoubrava.estranky.cz

HASIČSKÉ
OKÉNKO

Sbor dobrovolných hasičů 
obce Doubrava přeje všem 

občanům naší obce krásné prožití 
vánočních svátků a úspěšný vstup 

do nového roku 2018.
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OKÉNKO mateřské školy

V mateřské škole máme malé umělce. 
Vždy jednou týdně se rozezní prostory školky 
pískáním. Neznalému to připadá jako „divoké 
hádání špačků o místo na stromě.“ Ale tak 
tomu rozhodně není.

Základem hry na flétnu je brániční dý-
chání, které podporuje a upevňuje dýchací 
svaly. Hrou na flétnu se „vypískává astma.“ 
A je tomu skutečně tak. Člověk využívá zdravé 
brániční dýchání (tzv. balónek do břicha), kdy 
se při dýchání zapojují mezižeberní svaly 
a bránice a nezvedá se hrudník. Na takové dý-
chání je nutno se zpočátku soustředit, postupně 
se automatizuje. Je to výborná rehabilitace.

Tóny, které dokážeme s dětmi zahrát, máme 
pojmenovány Hubert, Amálka, Gabriel a víme, 
že bydlí v domečku vedle sebe – v notové os-
nově. Hrajeme podle notového zápisu, a pokud 
postupujeme správně zleva doprava, dodržu-
jeme délky, znaménka pro nádech a prstoklad, 

je nám odměnou písnička. Zpočátku melodizu-
jeme říkadla a následně zahrajeme jednoduché 
písničky. A zdatnější hudebníci? Od nich se za-
posloucháme do písně „Běží liška k Táboru“, 

„Stála basa u Primasa“, „Maličká su“. Veselé 
pískání je zdravé dýchání.

Mgr. Radomíra Jasenková, 
MŠ Doubrava

Hra na flétnu – pískání pro zdraví

Nevíte, co dětem na vánoce?
Ježíšku, zde jsou tajná přání dětí naší 
mateřské školy.

• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• • • 
• 
• • 
• • Hasičské 
lego
• Princezna
• Balon
• Kočárek pro 
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VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
Doubraváček

Doubraváček je školní časopis, na jehož 
tvorbě se již třetím rokem podílejí samotní 
žáci. Letos to jsou žáci z páté třídy, jmenovitě 
Ondřej Kulich, Natálie Badurová, Jaroslav 
Hanák a Michael Sieder. Scházíme se každé 
pondělí od 7:15 do 7:50 a pracujeme převážně 
na počítačích. Učíme se nejen vyhledávat 

a zpracovávat informace z různých zdrojů, 
např. z internetu či tištěných publikací, ale 
i pracovat s programem Microsoft Office 
Word, ve kterém se konkrétní články upra-
vují. Po více než dvou měsících usilovné práce 
máme první číslo zkompletováno a věříme, že 
se bude líbit. Na další číslo se můžete těšit již 
v prosinci.

Bc. Denisa Hrčkuláková

Návštěva psího útulku 
I v tomto školním roce pokračuje spolu-

práce naší ZŠ s Dětmarovickým psím útulkem. 
6.11. se šesťáci vydali navštívit pejsky. Pracov-
níci útulku nás mile přivítali a provedli nás ce-
lým areálem. Dva pejsky nám dovolili dokonce 

i vyvenčit. Asi dvacetiminutovou procházku 
jsme všichni zvládli a doufáme, že se pejskům 
líbila. Další návštěva se uskuteční v prosinci, 
kdy pejskům předáme vánoční sbírku. Velké 
poděkování patří rodičům Patrika Janičáka za 
odvoz tam i zpět.

Mgr. Markéta Kohutková

Mach a Šebestová

Naše improvizované divadlo v tělocvičně 
po roce opět ožilo. Divadelní kroužek tento-
krát nastudoval komedii s utrženým sluchát-
kem Mach a Šebestová. Dne 3.11. naše herecké 
hvězdičky sehrály dvě představení. Dopoledne 
pro základní a mateřskou školu, odpoledne pro 
rodiče, blízké a všechny příznivce, kteří se 
dostavili v hojném počtu. Úsměvy na tvářích 
diváků, velký potlesk a slova chvály byly pak 
odměnou za dobře odvedenou práci. Velký po-
díl na úspěchu představení měl také tým žáků, 
kteří se obětavě postarali o technické zázemí. 
Ono totiž hrát divadlo, je někdy pěkná dřina…, 
ale stojí to za to.

Irena Hubaczová

Pionýři v tomto roce měli opravdu napilno. 
Čekal nás rok, ve kterém jsme byli poprvé v roli 
pořadatelů republikové akce – Reset 2017 na Lan-
deku, který nám chválili všichni účastníci. Před 
tím jsme ještě stihli proškolit dvě vedoucí oddílu 
Terezu Kozubkovou a Štěpánku Kupcovou a in-
struktora Richarda Ficka. Jejich kurzy akredito-
vané MŠMT byly hrazeny z dotace obce 
Doubrava. Letošní tábory se také vyda-
řily. Letos s námi jelo bezmála 70 dětí. 
Víkendové akce jsou pro nás už tradicí 
a zájemců o takto strávený volný čas na 
horách je čím dál víc. Důkazem toho 
jsou naše poslední dvě akce na horách. 
Na Gírovou jelo 21 účastníků a Pod-
zimky na Kyčeře prožilo 32 pionýrů. 
I přes velmi nepříznivé počasí jsme si 
to náramně užili. A ti, co měli dobrou 
obuv a pláštěnku, si došli pro turistická 
razítka na vrch Ostrý i Kamenitý. A my 
ostatní jsme pracovali na výrobcích na 
vánoční jarmark.

Září bylo pro nás ve znamení 
oslav a seznamování se s novými 

kamarády v klubovně. K našim odrostlým 
Pionýrům se přidaly i děti mladší, školkové. 
Jsou čtyři a mají 4 roky. Proto jsme se rozhodli 
vytvořit další oddíl. Oddíl Doubraváček tak 
zůstane pro děti mladší 6 let. Jméno oddílu pro 
starší děti si musí naši kamarádi ještě vymys-
let. A kolik že nás od září chodí do klubovny? 

Je nás tam 20. Pokud by se chtěl někdo přidat, 
může se registrovat do konce ledna 2018. Člen-
ský poplatek na kalendářní rok je 350 Kč.

Naši členové se také hojně účastnili i ji-
ných doubravských akcí. Již třetím rokem 
jsme se účastnili výletu na kolech pořádaného 
mateřskou školou. Tradiční je pro nás i Draki-
áda a „drakotvoření“ v klubovně, rozsvícení 
vánočního stromu se již neobejde bez našeho 

stánku a chodíme si zazpívat ko-
ledy k vánočnímu stromu.

Co nás čeká příští rok? O po-
loletních prázdninách jedeme do 
Prahy, na Velikonoce pojedeme na 
hory, pak tábor, podzimky a těšíme 
se také na další akce v klubovně. 
Bude toho zase dost a dost.

Děkuji všem dětem, které 
chodí pravidelně na naše schůzky 
do klubovny a jejich rodičům za 
pochopení a pomoc. Děkuji také 
obci Doubrava za finanční i lid-
skou podporu a všem ostatním za 
přízeň, kterou Pionýru v Doub-
ravě věnujete.

Katka Jachymčáková

Díky, kamarádi

Přeji Vám všem krásné 
vánoční svátky a v novém roce 
spoustu štěstí, zdraví, zábavy 

a všeho dobrého.
Za Pionýr,z.s. – 17. pionýrskou skupinu Karviná 

Katka Jachymčáková
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V roce 1947 byl založen Polský kulturně-osvětový svaz v České 
republice. Postupně byly v obcích, kde žije polská menšina, zaklá-
dány místní organizace. Místní skupiny PZKO působící v regionu 
Orlové: MS PZKO v Orlové – Lutyni, MS PZKO v Orlové – Porubě, 
MS PZKO v Doubravě, MS PZKO v Rychvaldu uspořádaly v sobotu 
14. 10. 2017 u této příležitosti v estrádním sále Kulturního domu 
v Orlové – Lutyni velkolepou slavnostní akademii, na kterou bylo 
pozváno také vedení naší obce. 

V čem tkví velkolepost této akce? Bezmála tříhodinový kulturní 
program, na kterém se podílely všechny věkové skupiny s neskuteč-
nou srdečností, plným nasazením naplnit všechny přítomné hlubo-
kým zážitkem. V úvodu vystoupily děti z mateřské a základní školy 
s polským vyučovacím jazykem s folklórním pásmem říkánek, písní 
a tanců tak, jak si jej pamatují ze svého dětství i ti nejstarší diváci. 

Pod vedením sbormistryně – paní Magdalény Mencnerové nejdříve 
vystoupil dětský komorní sbor ze Základní umělecké školy v Orlové 
a následně vystoupili členové pěveckého sboru „Zaolzie“ z Orlové 
Lutyně s pestrým programem sborových i sólových interpretací. 
Dalším hudebním tělesem, které se podílelo na akademii, bylo pě-
vecké seskupení „Rychwaĺdzianie“ z Rychvaldu, jehož vystoupení 
bylo komorně naladěné a provázené půvabnými melodiemi. Závěr 
vystoupení patřil hostům z Oldřichovic. Folklórní taneční soubor 
dětí, mládeže i dospělých střídal jedno taneční pásmo za druhým. 
Témata, jako je předení, začepení, hry a škádlení dětí, svatební ve-
selí tvořila pestrý program. Celé toto vystoupení umocňovala mu-
zika, která tanečníky doprovázela. Po milém pohoštění nastal čas 
pro kapelu „OLD BOYS BAND“ z Orlové – Poruby, která přítom-
ným hrála k tanci a poslechu. 

Přestože ta pravá oslava v MS PZKO v Doubravě nastane až na 
počátku roku 2018, kdy uplyne 70. let od jejího založení, již nyní 
gratulujeme. Přejeme všem členům neutuchající nadšení v bohaté 
činorodé práci, pevné zdraví a úspěšný vstup do jubilejního roku 
2018.

Mgr. Dáša Murycová, 
místostarostka obce 

OBČANSKÁ PORADNA Havířov
OBČANSKÁ PORADNA Havířov 

Slezské diakonie působí v Havířově již od 
roku 2008. V současnosti pouze na jed-
nom místě, a to na Havířově-Šumbarku 
v blízkosti krytého bazénu. Tamní sociální 
pracovníci – poradci – poskytují rady, in-
formace a aktivní pomoc při řešení problé-
mových situací občanům od 16 let.

Poradna svou činností usiluje o rozvoj 
samostatnosti uživatelů služby, motivuje je k zodpovědnému řešení své 
situace. Cílem poradny je, prostřednictvím odborného sociálního pora-
denství, zlepšení povědomí občanů o jejich právech a povinnostech.

OBČANSKÁ PORADNA Havířov poskytuje informace zejména 
z těchto oblastí:
• Sociální dávky a služby – pracovně právní vztahy – bydlení – rodina 

a mezilidské vztahy – majetkoprávní vztahy – trestní právo
• ochrana spotřebitele
• exekuce, insolvence.

Při poskytování služby pracovníci poradny dodržují několik zásad, 
kterými jsou například anonymita, diskrétnost a nestrannost. Pracov-
níci poradny uplatňují ve své práci úctu ke každému jednotlivci, zodpo-
vědnost, spravedlivost, poctivost. Služby poradny jsou bezplatné.

Zájemci mají možnost objednat si vyhovující čas konzultace. 
Mnohdy je využita možnost promluvit o svém problému poprvé nahlas, 
v bezpečném prostředí, kde je místo na emoce a jejich uvolnění proži-
tím. Poradce poskytuje emocionální podporu a doprovázení při řešení 
problému. Tím, že se o problému aspoň začne mluvit, už začíná nějaká 
změna. Dojde k uvědomění, v jaké situaci se člověk nachází a jak by 
ji chtěl změnit k lepšímu a spolu s poradcem pracuje na tom, jak se ke 
svému cíli dostat. Jsou mu nabídnuty možné způsoby řešení a sám si 
vybere, co mu vyhovuje.

Kontakt:
Opletalova 4/607, 736 01 Havířov
Po  8.00–12.00; 13.00–17.00
Út-Čt  8.00–12.00; 13.00–16.00
Tel:  734 864 124
Email:  obcan.ha@slezskadiakonie.cz
web:  www.slezskadiakonie.cz 

Bc. Iveta Kalousová, DiS., 
sociální pracovnice INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov

Oslava 70. výročí založení PZKO

Foto: Czesława RudnikFoto: Czesława Rudnik  

Vážení naši zákazníci,

dovolte mi Vám s přicházejícím koncem 

roku poděkovat za Vaši přízeň.

Přeji Vám v novém roce 2018 pevné 

zdraví, hodně štěstí 

a rodinnou pohodu.

Od 1. 1. 2018Od 1. 1. 2018

změna prodejní doby:změna prodejní doby:

Po zavřenoPo zavřeno

Út, Čt 8:00 – 16:00Út, Čt 8:00 – 16:00

St, Pá 8:00 – 15:30St, Pá 8:00 – 15:30

So 8:00 – 11:00So 8:00 – 11:00

Ne zavřenoNe zavřeno

Těším se na Vás!Těším se na Vás!
Jindřiška DaříčkováJindřiška Daříčková

inzerce
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OKÉNKO DOUBRAVSKÉ FARNOSTI

Vánoční bohoslužby 
v katolickém kostele sv. Hedviky

Ne 24. 12. 07:50 hod.
Po 25. 12.  08:15 hod.
Út 26. 12.  07:50 hod.
Ne 31. 12. 07:50 hod.
Po 1. 1. 08:15 hod.

Betlémské světlo 
do našich domovů

Malý plamínek, po-
cházející z Chrámu Bo-
žího narození v Betlémě 
v daleké Palestině, se 
symbolicky předává od jedné svíce k druhé, 
z ruky do ruky. Vzniká tak nádherný řetěz so-
lidarity a lásky, spojený s tichým přáním, aby 
se pokoj a porozumění šířili v lidských srdcích 
přesně tak, jako se od člověka k člověku šíří 
plamen Betlémského světla. 

Betlémské světlo bude k dispozici 
v doubravském římskokatolickém kostele 
na Štědrý den 24. prosince před a po mši 
svaté, která je v 7:50 hodin; jinak po před-
chozí domluvě s panem farářem (tel. 731 402 
008) na faře v Dětmarovicích i dříve. Samo-
zřejmě, nezapomeňte si s sebou vzít svíci, 
chráněnou před větrem. 

Ať tento symbol lidské lásky a pokoje, jed-
noty a porozumění zavítá o letošních Vánocích 
do každého domova, a u slavnostního vánoč-
ního stolu připomene Toho, díky kterému se 
vůbec scházíme. 

„Projevila se Boží dobrota…“
Tato biblická slova slyšíme každoročně 

při „půlnoční“. A Boží dobrota se projevila ne 
proto, že my jsme vykonali něco dobrého, ale 
proto, že Bůh se nad námi smiloval, že nám 
prokázal milosrdenství. A komu se prokázalo 
milosrdenství, ten ho má prokazovat zase dru-
hým. O Vánocích myslíme na své blízké a sna-
žíme se jim udělat radost, obdarovat je, jako 
Bůh obdaroval nás. Radujeme se nejen z toho, 
co jsme dostali, ale i z toho, že jsme druhé 
potěšili. Jejich radost tu naši násobí. Rozdá-
váme-li z upřímné lásky, zakoušíme i blízkost 
Boha, který je láska. 

Vánoce však nejsou jen o narození Ježíška 
a dárcích. Vánoce připomínají Josefa a Marii, 
kteří hledali v Betlémě nocleh. Vánoce připo-
mínají mudrce z východu i krutého krále He-
roda, před nímž musí rodiče s malým Dítětem 
utíkat do Egypta, aby zachránili jeho život. 
Vánoce jsou i o našem pohledu, který dokáže 
poznat Boha v potřebných, a o našem srdci, 
které umí nezištně milovat, o našich rukou, 
které umějí rozdávat a pomáhat. Vánoce jsou 
o vítězství Boží lásky. 

Vánoce jsou příležitostí 
k obnovení a rozšíření domova. 
Přijměme mezi své přátele naše 
příbuzné a sousedy, s kterými jsme přerušili 
vztahy; dívejme se kolem sebe očima lásky a ne-
buďme k nikomu lhostejní; všimněme si spolu-
žáků, kteří nemají kamarády, a postavme se za 
ty, kteří jsou posmíváni; vezměme mezi sebe 
při hře či sportu i toho, kdo není dost šikovný; 
pozdravme i cizí lidi a zajímejme se o osamělé 
v našich ulicích; seznamme se, nabídněme po-
moc, pozvěme a něco hezkého spolu prožijme.

Takové mají být pravé Vánoce. O radosti 
ze setkání s Ježíšem Kristem v lidech, v nichž 
jsme ho snad už přestali hledat. O radosti 
z blízkosti Boha, kterému já půjčím své vlastní 
srdce, aby v něm miloval. Přeji Vám Vánoce, 
o nichž znovu zvítězí Láska. 

P. Dr. Marcel Puvák, farář

V průběhu prvního listopadového víkendu 
ukončila družstva fotbalistů Baníku OKD 
Doubrava podzimní sezonu.

Družstvo starších žáků je zatím na 8. místě 
z 12 účastníků okresního přeboru se ziskem 10 
bodů. Vzhledem k faktu, že se soutěže pravi-
delně zúčastňují i chlapci ve věku od 8 do 12 
let, jsou dosavadní výsledky uspokojivé. Tre-
nér Ladislav Stachowicz a jeho asistent Martin 
Czyž dávají příležitost i hráčům, kteří věkově 
patří do kategorie mladších žáků.

Dorostenci Baníku se konečně dočkali 
prvních bodů a odpoutali se z posledního 
místa v soutěži okresního přeboru. Tým byl 
postupně doplňován novými hráči a v sou-
časné době má již 20 členů. Věříme, že pod 
vedením nové trenérské dvojice Peter Turaz 
a Radek Pastor, můžeme hrát v soutěži důstoj-
nější roli než dosud.

Družstvo mužů, které po jarní sezoně po-
stoupilo do 1.B třídy krajské soutěže, je za-
tím na 11. místě ze 14 účastníků, a přestože 

v televizním utkání proti Řepištím 
předvedlo kvalitní výkon a vy-
hrálo 3:0, nejsou hráči s dosavad-
ními výsledky jistě spokojeni.

Celou podzimní sezonu jsme 
řešili post trenéra a pro jarní část 
jsme získali pana Josefa Čermáka, 
který bude mužstvo řídit i v zimní 
přípravě. Jsme přesvědčeni, že pod novým 
vedením se dostaví i lepší výsledky. Zvláštní 
poděkování zde patří bývalému trenérovi panu 
Petru Kuzníkovi, který po 4-leté trenérské 
práci přivedl mužstvo do vyšší soutěže. Pod 
jeho vedením jsme nikdy neskončili v soutě-
žích okresního přeboru hůře než na 3.místě!

Letošní rok byl na Baníku důležitý i z hle-
diska nových aktivit i investic. Podařila se nám 
výměna dosavadních laviček u budovy a staré 
jsme nahradili 40 novými sedačkami. Pro ne-
zbytnost pořizování video záznamů z utkání 
mužů byla vybudována na straně od hřbitova 
video tribuna. Pod zastřešenou terasou hlavní 
budovy byly instalovány nové stoly a lavice, 
které slouží všem návštěvníkům a hlavně 
skalním příznivcům. Zásadní akcí letošního 
roku však byla rekonstrukce bývalých šaten 
za finančního přispění Nadace OKD. Práce 
byly zahájeny v dubnu a ukončeny k 30. 10. 
2017. Výsledkem jsou dvě nové šatny pro mlá-
dežnická družstva a sklady sportovních potřeb 
a paliva. Pod vedením předsedy spolku, pana 
Jaroslava Franka, bylo na rekonstrukci odpra-
cováno 887 brigádnických hodin. Poděkování 
patří všem, kteří se na této akci podíleli a při-
spěli tak ke zlepšení sociálního zázemí klubu.

Mimo zajišťování soutěží a běžné údržby 

BANÍK BILANCUJE

(pokračování na straně 9)



OBECNÍ ZPRAVODAJ / PROSINEC 2017 9

hřiště bylo odpracováno dalších 698 brigádnic-
kých hodin na ostatních aktivitách. Ke konci le-
tošního roku má Baník 178 členů ve Fotbalové 
asociaci České republiky a jednoduchým pře-
počtem vychází na 1 člena necelých 9 brigádnic-
kých hodin v průměru za rok. Otázkou zůstává 
rovnoměrnost jeho rozložení na 1 člena. Členové 
výkonného výboru totiž odpracovali celkem 
1126 hodin, a to je průměr 112,6 hodin na 1 člena 
VV. Doufáme, že toto zjednodušené porovnání 
přiměje ostatní členy k vyšší aktivitě.

V pátek 2. února 2018 svolává Baník OKD 
Doubrava výroční schůzi Valné hromady, 
která se koná v malém sále místního Národ-
ního domu od 16 hodin, na kterou zve členy 
našeho spolku. 

Závěrem patří poděkování všem fanouš-
kům a příznivcům našeho spolku za podporu 
v roce 2017 s přáním hodně štěstí a zdraví 
v roce 2018.

Výkonný výbor Baníku OKD Doubrava
Peter Szabó

V sobotu 24. února 2018 
pořádá 

Baník OKD Doubrava 
tradiční 

BANICKÉ 
ŠIBŘINKY. 

Předprodej vstupenek bude 
zahájen od 9. ledna 

a poté každé úterý 
v klubovně na hřišti až do 

naplnění kapacity sálu 
Národního domu.

(pokračování ze strany 8)
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 Vánoční trhy na Masarykově náměstí v Ostravě
Návštěvníci se mohou v průběhu adventu těšit na doprovodný program, 
v němž nebudou chybět lidové soubory, vokální sbory, swingové or-
chestry ani zástupci mainstreamu; u vánočního kluziště vyroste velké 
ruské kolo. Se zájmem se určitě setká taverna s rozhlednou i rozmanité 
atrakce zaměřené zejména na děti: loutkové divadlo, dřevěný betlém 
i betlém se zvířátky, historický kolotoč, vánoční vláček, projížďky na 
velbloudovi, ukázky řemesel i řemeslné dílny. A samozřejmě nebudou 
chybět stánky s nejrůznějšími dobrotami i předměty, které by mohly 
udělat radost pod stromečkem. Otevřeny budou denně v době od 10 do 
20 hodin, a to až do 23. prosince.

Více informací na www.ostravskevanoce.cz .

 Štědrý den v ZOO Ostrava
24.12.2017, ZOO Ostrava
Zoo si na Štědrý den připravila pro návštěvníky program v podobě 
komentovaných krmení. Zoo bude v tento den otevřena od 09:00 do 
16:00 hodin a děti do 15 let mají vstup zdarma.

Více informací na www.zoo-ostrava.cz .

 Advent v polském Krakově
Krakov, druhé nejlidnatější město Polska, je skutečnou metropolí se 
vším všudy. Od hraničního přechodu v Českém Těšíně je to po silnici 
do centra města 130 kilometrů. Jezdí sem ale také přímé vlaky. Z hlav-
ního nádraží je to do středu města pár minut chůze. Dominantou a tu-
ristickým magnetem Krakova je nevysoký vrch Wawel na levém břehu 
Visly, kde se tyčí impozantní Královský hrad pocházející z 10. století 
a katedrála sv. Stanislava a Václava. 
Ty největší vánoční trhy najdete na Hlavním krakovském náměstí (Ry-
nek Główny), který se na pár týdnů promění v tzv. Adventní městečko. 
Kromě nákupů v Adventním městečku můžete na Rynku navštívit 
Sukiennicu, což je dlouhá jednopatrová budova, ve které můžete po-
řídit tradiční polské suvenýry, jako jsou například šperky z jantaru, 
sošky draka (symbolu Krakova) apod.
Pokud se budete nacházet na Rynku Głównem, počkejte si na zvuk 
trubky, který se ozve vždy v celou hodinu. Je to krakovský hejnal, 
který troubí z věže Mariánského chrámu a jedná se o tradici, která 

přetrvala z dob obléhání města Mongoly. Samotný chrám Panny Marie 
také stojí za návštěvu, můžete zde obdivovat největší dochovaný vyře-
závaný gotický oltář na světě.
Ohřát se můžete svařeným vínem nebo čajem s třešňovou vodkou. 
Místní specialitou je vynikající pitný med.

Zase jsme strašili
Ani letos se chmurný listopad neobešel bez tradiční strašidlácké akce Světluškování. Nechyběla spousta cen pro děti, 

strašidelné občerstvení ani zábavný program. Děkujeme zejména Nadaci OKD, která celou akci podpořila.

Foto: David BijokFoto: David Bijok  

Foto: David BijokFoto: David Bijok  

Foto: David BijokFoto: David Bijok  

Kam vyrazit…
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Foto: David Bijok 

inzerce
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Přijďte si zazpívat 
k doubravskému

vánočnímu stromu
a naladit se 

na vánoční čas.
Ve středu 20.12.2017

od 16:30 hodin
si zazpíváme tradiční koledy 

u vánočního stromu.

Občerstvení zajištěno.

TEŠÍME SE NA VÁS!
SRPŠ

Zemřeli
Vladimír Koch

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

SSpolečenská polečenská kronikakronika

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
Dne 4. 11. 2017 byl přivítán tento nový občánek
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Gabriel KyrpalGabriel Kyrpal

Redakce Obecního z pravodaje 
spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu 

přejí občanům obce Doubrava 
klidné prožití vánočních svátků 

v kruhu nejbližších 
a štastné vykročení do nového roku 2018.
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