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Mobilní rozhlas nově 
také v naší obci
V souvislosti se zlepšováním informovanosti 
občanů zavádíme v naší obci novou službu, 
díky které vás budeme informovat o dění 
v obci pomocí různých komunikačních kanálů. 
Od 1. 3. 2018 bude spuštěna verze mobilního 
rozhlasu v Doubravě. Okolní města a obce na 
tento systém postupně najíždějí a my pocho-
pitelně nebudeme zůstávat pozadu. 

Jedná se o systém, který umí spoustu věcí. Hlavní 
je však to, že může úřad a starosta včas informovat 
občany o dění v obci a o případných situacích, které 
nesnesou odkladu. Například jsou to varovné zprávy 
v případě různých nebezpečí. Tyto zprávy se dají zasí-
lat přímo do mobilního telefonu nebo do e-mailu. Jak 
to kdo bude chtít. Sami si můžete vybrat, která témata 
vás zajímají, a o kterých chcete být informováni (kul-
tura, informace z úřadu, krizové informace apod.). 

Jakmile si zaregistrujete své telefonní číslo a e-
mail, budete moci zdarma dostávat SMS zprávy 
a e-maily o dění v obci – upozornění, zprávy 
z radnice, pozvánky na kulturní, sportovní, spole-
čenské a vzdělávací akce a mnoho dalšího.

Do systému se můžete registrovat prostřed-
nictvím webových stránek: doubrava.mobilni-
rozhlas.cz. Zde vyplníte potřebné údaje. 

Pokud chcete získat více informací a pomoc 
při registraci, obraťte se na obecní úřad v Doub-
ravě, referenta vnitřních věcí, paní Šárku Hugáňo-
vou, tel.: 596 512 980, huganova@doubrava.cz .

Mgr. Pavel Krsek, starosta obce

Březen 2018 č. 3

Zasedání Zastupitelstva 
obce Doubrava 
Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava se 
uskuteční dne 18. 4. 2018 od 16:30 hod. v za-
sedací místnosti obecního úřadu v Doubravě. 

Co to v praxi znamená? Každý chovatel musí 
zajistit, aby nedocházelo k nekontrolovatel-
nému pobíhání psů v obci bez dohledu jejich 
majitele a tím byla ohrožována bezpečnost 
ostatních občanů. Za chování psa na veřej-
ném prostranství vždy zodpovídá jeho majitel 
a nese veškerou zodpovědnost za případné 
škody nebo ublížení na zdraví. Volně pobíha-
jící pes může také skončit v útulku a majitele 
čeká nemalý finanční výdaj za pobyt mazlíčka 
mimo domov. 

Základní povinnosti majitelů psů z hle-
diska zákona

Každý chovatel je povinen chovat zvíře ta-
kovým způsobem, v prostředí a v podmínkách, 
které vyžadují jejich biologické potřeby, fyzi-
ologické funkce a zdravotní stav a předcházet 
poškození jejich zdraví. Ostatní povinnosti 
chovatele jsou popsány v zákoně č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči. Povinností chovatelů 
je, aby veškeré odpady, které při chovu zvířat 
vznikají, byly nezávadně likvidovány.

Dle tohoto zákona je také majitel povi-
nen zajistit, aby byl pes, jakmile dosáhne stáří 
3 měsíců, a poté vždy jednou za rok očkován 

proti vzteklině a je povinen uchovávat doklad 
o tomto očkování po dobu nejméně 1 roku. 
V případě poranění člověka zvířetem je nutné, 
aby vlastník zvířete zajistil neprodleně veteri-
nární vyšetření tohoto zvířete pro vyloučení 
podezření z onemocnění touto nákazou u sou-
kromého veterinárního lékaře. 

Lidem vadí volně pobíhající psi
Chov zvířat patří od nepaměti mezi nejrozšířenější záliby. Téměř každý někdy choval ně-
jakého psa, kočku, andulku, akvarijní rybičky, morče nebo se o ně alespoň staral. Mezi 
základní povinnosti chovatele patří povinnost zabezpečit zvíře proti úniku, ale i přesto 
se někteří psi pohybují v obci bez svého pána. Zejména v centru obce, u základní školy 
a mezi finskými domky vidíme volně pobíhajícího psa velice často. Občas se může stát, 
že pes z kotce, či zahrady v nestřeženém okamžiku uteče, ale pokud se z toho stává pra-
vidlo, například kvůli nedostatečnému oplocení, špatnému zabezpečení vstupní branky 
a laxnímu přístupu majitele, je potřeba věc neprodleně řešit. Obracíme se proto na maji-
tele a chovatele psů se žádostí o účinnější zabezpečení čtyřnohých přátel a k provedení 
alespoň základních a nezbytných opatření znemožňujících jejich volný pohyb bez řád-
ného dohledu. Chování a reakce jakýchkoliv domácích mazlíčků mohou být někdy jen 
obtížně předvídatelné. V jejich důsledku pak může docházet ke vzniku i velmi vysokých 
škod.

Jeden z odchycených psů na území obce.Jeden z odchycených psů na území obce.  

Obci Doubrava byla doručena roční svodná 
zpráva o průběhu geotechnického monitoringu 
stability svahové fronty Ujala. Z předlože-
ného odborného posouzení vyplývá, že kopec 
Ujala, na kterém se v průběhu loňského roku 
vytvořila výrazná trhlina (informace ve zpra-
vodaji č. 3/2017), vykazuje postupující sva-
hové pohyby v celém sesuvném tělese svahu. 
Intenzita a hloubka narušení změnila odto-
kové poměry, které ovlivní pohyb a rychlost 

sesouvání horninových hmot. Tyto skutečnosti 
mají bezprostřední vliv na místní komunikaci 
mezi obcemi Doubrava a Dětmarovice, která 
se nachází pod tímto horninovým masivem. 

Závěry předložené zprávy jsou velmi ne-
příjemné a natolik závažné, že je nelze přehlí-
žet. Vedení obce se vzniklou situací intenzivně 
zabývá, probíhají jednání s těžební organi-
zací, v současnosti se zvažují a vyhodnocují 

Sesuv kopce Ujala pokračuje

(pokračování na straně 2)

(pokračování na straně 2)
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V OBCI 
DOUBRAVA – POZOR ZMĚNA!
Březen, duben 2018
Směsný komunální odpad se bude vyvážet 1x za dva týdny jedním svozem, ruší se dvě svo-
zové trasy. Již nebude svážen bioodpad a papír z domácností. Tyto změny jsou platné od ledna 
letošního roku. 

Měsíc
Svoz odpadů ze 240 l nádob VOZOVÁ TRASA „A“ – modrá samolepka

(od 1. 1. 2018 již bude pouze jedna svozová trasa, 
uveden vždy den v měsíci)

Svoz plastů, nápojových 
kartonů, kovových obalů, 

ŽLUTÉ PYTLE
Březen 14, 28 21

Duben 11, 25 18

Radniční okénko
• Závěrečná zpráva o vyřizování stížností 

a petic 
 Za rok 2017 nebyla u Obecního úřadu Doub-

rava podána žádná stížnost a žádná petice.
• Navýšení kapacity mateřské školy 

Doubrava
 Rada obce schválila navýšení kapacity ma-

teřské školy o tři děti, na celkovou kapacitu 
35 dětí, na základě závazného stanoviska 
Krajské hygienické stanice Moravskoslez-
ského kraje se sídlem v Ostravě.

• Zpráva o činnosti výjezdové jednotky 
obce Doubrava 

 Rada obce projednala a vzala na vědomí 
zprávu o činnosti výjezdové jednotky SDH 
Doubrava za rok 2017. Kromě likvidace po-
žárů v obci i okolí se dobrovolní hasiči po-
díleli na likvidaci bodavého hmyzu a ořezu 
větví kolem místních komunikací. Celkem 
se podíleli na 29 záslužných akcích pro bez-
pečí v obci a okolí.

• Nový sloup veřejného osvětlení
 Rada obce schválila způsob řešení nedo-

statečného osvětlení zastávky Doubrava 
pekárna vybudováním nového sloupu 
veřejného osvětlení. Doporučila zastupi-
telstvu obce schválit tento způsob technic-
kého řešení včetně schválení financování 
ze zůstatku z předchozích let.

• Odplyňovací vrt
 Rada obce vydala souhlasné stanovisko 

k realizaci odplyňovacího vrtu v katastrál-
ním území Doubrava u Karviné v blízkosti 
jezera na Kozinci. Mgr. Dáša Murycová, 

místostarostka obce

(pokračování ze strany 1)

Obec Doubrava zajišťuje každoročně 
očkování psů. Letošní očkování proběhne 
16. května 2018 opět na dvou svodových 
místech (požární zbrojnice a u bývalé pro-
dejny Doubravanka v části Hranice).

V případě, že dojde k úhynu psa, je zaká-
záno odkládat uhynulá zvířata do odpadních 
nádob nebo na skládky komunálního odpadu. 
V takovýchto případech je možné zajistit od-
stranění uhynulého zvířete v asanačním zaří-
zení („kafilerie“). 

Volně pobíhající pes
Pokud se setkáte s volně pobíhajícím psem 

a neznáte jeho majitele, pes vás ohrožuje, je 
agresivní, nebo se v okolí pohybuje již delší 
dobu, obraťte se na obecní úřad nebo přímo na 
policii.

Obecní úřad zajišťuje odchyt a odvoz psů 
prostřednictvím pověřených zaměstnanců, a to 
v úřední i neúřední dny, po celou dobu přítom-
nosti zaměstnanců na pracovišti. K hlášení 
nutného zajištění psa volejte tel.: 596 512 992 

nebo ústřednu 596 549 088. Mimo pracovní 
dobu a v době volna a státních svátků mohou 
občané pro zajištění odvozu nebezpečných 
psů volat na Policii České republiky (tel.: 
596 523 333, obvodní oddělení Orlová) nebo 
v případě, že pes někoho ohrožuje, přímo na 
číslo 158.

Týraný pes
Týrání zvířat je zakázáno podle zákona č. 

246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
Víte-li o někom bezpečně a na základě vážných 
a spolehlivě zjištěných skutečností, že chová 
zvířata v nevhodných podmínkách, způso-
buje jim utrpení, bolest, omezuje jejich výživu 
včetně napájení, neléčí zraněná nebo nemocná 
zvířata nebo s nimi nakládá jiným nevhod-
ným způsobem, volejte Krajskou veterinární 
správu pro Moravskoslezský kraj, Inspek-
torát Karviná, tel. 596 323 943, popřípadě 
odbor životního prostředí Městského úřadu 
v Orlové, tel. 596 581 723 nebo policii.

Každoročně jde na odchyt, následnou vete-
rinární péči, odvoz a pobyt v útulku z rozpočtu 
obce cca 200.000 Kč.

Jana Konkolská, 
evidence psů

Lidem vadí…

jednotlivé alternativy řešení zajištění této 
svahové nestability. V prvé řadě je však nutné 
přijmout opatření, aby svahová nestabilita 

neohrozila zdraví a život osob a bezpečnost 
provozu na pozemní komunikaci, nacházející 
se bezprostředně pod ní. O dalším průběhu 
řešení této mimořádné situace vás budeme 
informovat.

Mgr. Pavel Krsek, starosta obce

Sesuv kopce…
(pokračování ze strany 1)

Ukončení činnosti 
zubního lékaře 
v Doubravě
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 
odbor zdravotnictví oznámil ukončení po-
skytování zdravotnických služeb v zubní 
ordinaci lékaře MUDr. Karla Friče, Doub-
rava č.p. 444.

Dne 2. února 2018 byla zdravotnická 
dokumentace pacientů zabezpečena a ulo-
žena u Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje. Pacienti si v rámci svobodné volby 
lékaře mohou zvolit jiné zdravotnické za-
řízení. Tomuto zdravotnickému zařízení 
(lékaři) bude zdravotnická dokumentace 
zaslána, a to na základě písemné žádosti. 
Žádost o zaslání zdravotnické dokumen-
tace novému zdravotnickému zařízení 
adresujte Krajskému úřadu Moravsko-
slezského kraje, odboru zdravotnictví, 28. 
října 117, Ostrava, PSČ 702 18. Do žádosti 
prosím uveďte jméno, příjmení a datum na-
rození žadatele, jméno a příjmení předcho-
zího lékaře, jméno a příjemní a adresu nově 
zvoleného lékaře.

Bližší informace: Krajský úřad Mo-
ravskoslezkého kraje, odbor zdravotnictví, 
tel.: 595 622 222, www.msk.cz.

ŠH

Foto: Ing. Pavel SzostokFoto: Ing. Pavel Szostok  
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(pokračování na straně 4)

I když se spálení odpadu může jevit jako 
bezstarostná a rychlá forma jeho likvidace, 
v žádném případě tomu tak není. Pálením 
odpadních materiálů vytváříme množství 
velmi jedovatých látek, které následně ohro-
žují naše zdraví a zdraví ostatních obyvatel. 
Když ve vašem kotli zatopíte nebezpečnými 
látkami, trávíte sami sebe, své okolí, sou-
sedy a blízké.

V žádném domácím topeništi se nevytváří teploty 
dostatečně vysoké, aby se toxické látky bezpečně 
zlikvidovaly. Vždyť například prudce jedovaté 
dioxiny, vznikající spalováním např. PVC, potře-
bují k likvidaci teploty nad 1200 °C. Toxické látky 
nikde „nezmizí v ovzduší“ (obzvlášť za špatných 
rozptylových podmínek, kdy škodliviny doslova 
sedí nad zemí jako „deka“), ale ohrožují Vás, Vaši 
rodinu a sousedy. Spalování odpadu v topeništích 
je tedy nejen zdraví škodlivé, ale také nezákonné.

DO KOTLE NIKDY NEDÁVEJTE !!!
PLASTY – při jejich pálení vzniká nejvíce 

jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají 

do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru.
Polystyren – spalováním polystyrenu vzniká 

mimo jiné jedovatý styren.
Plastové fólie – spalováním plastových fó-

lií (PP, PE) a PET lahví se do ovzduší dostávají 
polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a vý-
robky patří do kontejneru na plasty.

Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý 
nábytek, chemicky ošetřené dřevo, na-
třená prkna – při spalování se uvolňují dioxiny 
(až 500x více než při použití palivového dříví) 
a formaldehyd. 

Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevo-
tříska apod. patří do sběrného dvora.

Nápojové kartony – spalování nápojových 
kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje 
chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly pa-
tří do kontejneru na plasty.

Celobarevné letáky a časopisy obsahují 
v tiskařských barvách často velké množství 
těžkých kovů (např. olovo, kadmium), které se 
uvolňují při spalování. Papír patří do tříděného 
odpadu nebo do sběrného dvora.

Kousek novin použitý při rozdělávání ohně 

neškodí, pálení stohů novin a časopisů však ano! 
Spalováním papíru navíc ničíme cennou suro-
vinu. Papír patří do tříděného odpadu nebo do 
sběrného dvora. 

Pneumatiky – pálením pneumatik vznikají 
polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedo-
vaté látky. Staré pneumatiky patří do sběrného 
dvora.

Tráva, listí a zbytky potravin mohou být 
také zdrojem nebezpečných a dráždivých látek, 
pokud je pálíme na zahradě. Zbytky rostlin patří 
na kompost nebo do kontejneru na bioodpad.

Nebezpečné odpady (zbytky léků, barev, 
baterie a další): tyto odpady je nutné odevzdat 
do specializovaného sběru ve Vaší obci, pro-
šlé léky můžete odevzdat bezplatně v lékárně 
k likvidaci.

Nekvalitní uhlí může produkovat množství 
oxidu siřičitého, dusíme-li palivo v kamnech či 
máme špatně průchodné spalinové cesty, může 
vznikat jedovatý oxid uhelnatý. Spalováním ne-
vhodného materiálu vzniká také množství pev-
ných prachových částic.

Spalováním nekvalitního materiálu nebo 
nebezpečných či zakázaných látek ohrožujeme 
nejen zdraví svého okolí, ale především také své 
zdraví.

Pavel Slávik, referent životního prostředí

Topeniště není odpadkový koš

V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 
zákona, poskytne vydavatel zastupitelům obce 
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, 
které vyjadřuje jejich názory týkající se obce. 
Vydavatel poskytne každému jednotlivému 
zastupiteli pro vyjádření názoru v každém vy-
dání zpravodaje nejvýše 500 znaků včetně me-
zer s tím, že zastupitel může předat současně 
s příspěvkem také jeho rozšířenou verzi v ne-
omezeném rozsahu k uveřejnění na webových 
stránkách obce www.doubrava.cz, „Názory za-
stupitelů“. Jednotlivé příspěvky budou do rub-
riky řazeny podle abecedního pořadí příjmení 
zastupitelů. Zveřejněné příspěvky nemusí být 
v souladu s názory redakce. Rubrika názory za-
stupitelů 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.

 Zastupitele za NAŠI DOUBRAVU oslovují 
sousedé, stěžují si, že jsou ohrožováni volně 
pobíhajícími psy. Stejně jako sousedy, ani nás 
takové zprávy netěší. Všichni majitelé pejsků 
vědí, že mít doma čtyřnohého přítele je prima, 
ale současně odpovědná i poměrně nákladná 
záležitost. 
Povinností majitelů psů je zajistit, aby jejich pej-
sci osamoceni neběhali po obci a neohrožovali 
kolemjdoucí. Jinak se mohou dostat do potíží se 
zákony. Nemluvě o tom, že může dojít k újmě 
na zdraví kolemjdoucích i pejsků.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková 
 Na každém zasedání zastupitelstva obce se 
řeší problém s volně pobíhajícími psy. Zamys-
leme se ale nad tím, o jaké psy se jedná – jsou to 
psi, kteří někomu patří, nebo jsou to celoživotní 
tuláci bez domova. S tuláky neuděláme nic, 
jsou v každé obci, ale apelujme na majitele, aby 
si své pejsky zajistili – stačí si jen zvíře ohlídat, 
zajistit díry v plotě a podobně. Ochráníme sami 

sebe od problémů a je to v neposlední řadě zod-
povědné vůči našemu zvířeti, pro které chceme 
to nejlepší.

MUDr. Pavel Spurný 

 Majitelé pejsků jsou si vědomi, že kromě ra-
dosti z domácího mazlíčka jsou povinni vytvořit 
pro jeho chov jemu žádoucí podmínky. Věnovat 
mu náležitou péči a současně nutně učinit taková 
opatření, aby nedošlo k jeho úniku. Když maji-
teli pes uteče, a to bez ohledu na důvody, které 
mu to umožnily, například díra v plotě, pes pře-
skočil plot nebo se podhrabal pod plotem, hrozí 
tomuto chovateli fyzické osobě „neposlušného“ 
pejska udělení pokuty v přestupkovém řízení až 
do výše 50 000Kč.

Lukáš Szebesta 
 Všichni majitelé pejsků vědí, kolik peněz 
musí mít každý měsíc připravených pro jeho 
stravu. Nemalé jsou i výdaje na nutná očkování 
a případnou léčbu nemocného pejska. Nemluvě 
o tom, kdyby došlo k újmě na zdraví kolem-
jdoucích, je o starosti a finanční výdaje navíc 
„postaráno“. Proto zastupitelé za NAŠI DOUB-
RAVU žádají všechny majitele psů, aby si je 
řádně zabezpečili před únikem a nevystavovali 
se tak zbytečným opletačkám se zákony a sou-
časně tak šetřili i výdaje ze své kapsy.

Libor Trzaskalik 
 V případě, kdy dojde k odchytu psů na území 
obce, je to právě naše obec, která je povinna 
platit výdaje z obecního rozpočtu, tedy peněz 
nás všech doubravských občanů. Jde o nemalé 
částky za poplatky odchytové službě, veterináři 
za očkování a vstupní prohlídku před předáním 
psa do útulku, poplatky za ubytování a stravu 
po dobu jeho pobytu v útulku. Jsou to peníze, 
které by mohly být použity jinak, například na 
kulturní a společenské akce, sport, školství, 
zvelebení obce a podobně.

Ing. Petr Vrubel 

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 
Nová služba pro 
občany k placení daně 
z nemovitých věcí
Víte, že i Vy, 
pokud stále 
k úhradě daně 
z nemovitých věcí používáte klasickou 
složenku, máte možnost přihlásit se do 
15. března 2018 k novému a výhodnému 
placení této daně?

Výhody z přihlášení ke službě zasílání 
údajů pro placení daně z nemovitých věcí 
e-mailem:
• Veškeré potřebné údaje Vám budou zasílány 

elektronicky (e-mailem), budete tak mít per-
fektní přehled a informace vždy na jednom 
místě. Zaslaný e-mail obsahuje shodné in-
formace jako tištěná daňová složenka + spe-
cifický QR kód. 

• Zabráníte vzniku chyb při přepisování údajů 
z daňové složenky – velká část poplatníků 
si nechává zasílat tištěnou daňovou složenku 
jen proto, aby měli k dispozici údaje pro bez-
hotovostní příkaz k úhradě. Elektronická 
forma vyúčtování je pro ně výhodnější, pro-
tože odpadá nutnost „ručního“ přepisování 
údajů. Stačí údaje jednoduše zkopírovat do 
internetového bankovnictví, nebo použít 
unikátní QR kód, který po načtení mobilní 
platební aplikací jednoznačně identifikuje 
a odvede Vaši platbu. 

• V případě neuhrazení daně v zákonné 
lhůtě Vám bude finančním úřadem zaslán 
e-mail s upozorněním na nedoplatek. Tuto 
službu správce daně v jiných případech 
neposkytuje. 

• Aktivace služby je zcela zdarma. Stačí na 
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OKÉNKO mateřské školy

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

územním pracovišti finančního úřadu po-
dat vyplněnou „Žádost ve věci zasílání 
údajů pro placení daně z nemovitých věcí 
e-mailem“ (formulář je dostupný na www.
financnisprava.cz pod záložkou „daňové 
tiskopisy“).

• Aktivací této služby se vlastník nemovitosti 
nezavazuje ani neomezuje ve způsobu pla-
cení. Zůstává na Vašem rozhodnutí, zda daň 
uhradíte bezhotovostním převodem, pro-
střednictvím internetového bankovnictví, 
nebo pomocí mobilní platební aplikace – 
načtení QR kódu. 

• Přihlášením k této službě také prospějete ži-
votnímu prostředí, protože nebude potřeba 
tisknout papírovou složenku. 

Bližší informace jsou zveřejněny na http://
www.financnisprava.cz .

 Výše uvedené se netýká poplatníků, kteří 
platí daň prostřednictvím SIPO, nebo kterým 
jsou údaje o placení daně z nemovitých věcí 
doručovány do jejich datových schránek. 

Pokud žádost nestihnete podat do 
15. března 2018, bude Vám služba aktivována 
pro následující zdaňovací období, tj. pro daň 
z nemovitých věcí na rok 2019. 

Ing. Petra Homolová, vedoucí oddělení 
sekretariátu ředitele

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Nová služba pro…
(pokračování ze strany 3)

Ve školce milujeme karneval. Nejvíc se nám líbí princezny a Spider-Man. Autor: Archiv MŠVe školce milujeme karneval. Nejvíc se nám líbí princezny a Spider-Man. Autor: Archiv MŠ  

Navštivte naši MŠ
Ve čtvrtek 22. března 2018 

od 8.00 do 15.30 hodin se koná 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 
Přijďte si s dětmi prohlédnout prostory, hračky, pomůcky.

Dále pak 2. května 2018 proběhne ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ. 
K zápisu se mohou dostavit zákonní zástupci s dětmi zpravidla od 2 let věku.

Pro děti, které do 31. 8. 2018 dovrší 5 let věku, je předškolní vzdělávání povinné. 
A proto nezapomeňte a přijďte.

Pekař peče housky,
uždibuje kousky.

Pekařka mu pomáhá,
uždibují oba dva.

V rámci pracovních činností podnikli žáci 
sedmé třídy exkurzi do pekárny Komendir 
v Doubravě. Že je doubravský chleba žádaný 
a vyhledávaný v širokém okolí, je všem velice 
dobře známo. A nyní jsme měli možnost poznat 
proces jeho poctivé a řemeslně zručné přípravy 
v tradiční pekárně na vlastní oči. Po této ná-
vštěvě již víme, jak vzniká kvásek, jak se chleba 
zadělává a peče, a jak před tím, než se rozvoní 
na našem stole, odpočívá v ošatkách. Vyzkou-
šeli jsme si na vlastní kůži roli opravdových 

pekařů, protože na nás čekaly kilogramy la-
hodného těsta, ze kterého jsme pod odborným 
vedením splétali a tvořili sladké pečivo. Nebylo 

to jednoduché, ale nakonec jsme se úkolu zhos-
tili se ctí a kupu našich výtvorů si, po vytažení 
z pece, odnesli domů (pokud nebyly, pro svou 
neodolatelnou chuť, snězeny již cestou).

A protože jsme si velice dobře vědomi toho, 
že to nejcennější, co může člověk člověku vě-
novat, je jeho čas, laskavost a úsměv, patří náš 
velký dík majitelům pekárny, paní Komendi-
rové a panu Plačkovi, kteří se nám maximálně 
věnovali, připravili pro děti podmínky a mate-
riál ke tvoření a k mlsání a s laskavostí a trpě-
livostí je seznamovali se vším, co je zajímalo 
a co chtěly ve své hře na pekaře dokázat. Ještě 
jednou děkujeme.

7. třída a tř. učitelka Irena Hubaczová

V rámci projektu Školička nanečisto nás ve 
čtvrtek 25. 1. navštívilo 6 dětí z mateřské školky. 
Přišly si vyzkoušet, jak se učí v první třídě. Bu-
doucí prvňáčky jsme přivítali naší ranní písnič-
kou, a také jsme jim vysvětlili, co znamená, když 
zazvoní nebo jak se hlásíme se o slovo.

Poté následovala seznamovací hra, kdy 
současní prvňáčci podle jména nalepeného na 
tričku hledali kamaráda. Pak jsme všichni na 
koberci utvořili kruh, zazpívali si, zkontrolovali 
úkol a zahráli vytleskávací hru „Jak se jmenu-
ješ?“. Následoval úkol ve smíšených skupinách, 
kdy budoucí prvňáčci hledali zadané zvířátko 
a správně ho přiřadili k obrázku. Prvňáčci také 
ukázali, co už se naučili v anglickém kroužku, 
a zazpívali a zatančili písničku o číslech.

Nakonec jsme si na interaktivní tabuli 
všichni zahráli barvičkové pexeso, kdy budoucí 
prvňáčci říkali barvu a současní prvňáčci ji 
pojmenovali anglicky. Chválím současné prv-
ňáčky za práci ve výuce a jejich pomoc.

Nakonec nás na oplátku paní ředitelka 

pozvala k nim do školky. Myslím si, že se bu-
doucím prvňáčkům naše učení hrou líbilo a už 
se těšíme na jejich další návštěvu.

Mgr. Kristina Sýkorová

Návštěva doubravské pekárny Komendir 

Poděkování
Aby si děti vyzkoušely, co je ve škole 

čeká, byly jedno lednové dopoledne navštívit 
své kamarády v 1. třídě ZŠ Doubrava. Prv-
ňáčci se předvedli, co již dovedou, a děti ze 
školky se zapojily do plnění úkolů. Bylo tam 
fajn, dětem se líbilo a na oplátku jsme ka-
marády prvňáky pozvali k nám do mateřské 
školy. To bylo radosti. Děkujeme za příjemně 
strávené chvíle.

Mgr. Radomíra Jasenková, ředitelka MŠ

Děti z MŠ na návštěvě v první třídě
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Zápis 
budoucích 
prvňáčků 
Základní škola Doubrava zve všechny 
předškoláčky a jejich rodiče k zápisu 
do první třídy.

Zápis se koná dne 5. 4. 2018 
od 13,00 do 16,00 hod. 

Povinná školní docházka ve školním 
roce 2018/2019 začíná pro děti naro-
zené do 31. 8. 2012. Výjimečně mo-
hou být zapsány i děti narozené do 
30. 6. 2013. K zápisu je nutné se do-
stavit s dítětem i v případě, že rodiče 
budou žádat o odklad povinné školní 
docházky. 

To znamená:
• Povinně se dostaví děti, 

které do zahájení školního 
roku dovrší 6. rok věku.

• Dobrovolně děti, které 
dovrší 6 let do konce da-
ného kalendářního roku, a to na základě 
písemné žádosti rodičů s přiloženým 
souhlasem PPP (pedagogicko-psycho-
logická poradna) o způsobilosti nástupu 
dítěte do školy.

• Dobrovolně nadané děti, kterým bude 
do konce daného kalendářního roku 
pouze 5 let. Šesti let dosáhnou tyto děti 
až v období leden-červen následujícího 
kalendářního roku. V těchto případech 
musí být písemná žádost rodičů doložena 
nejen doporučením PPP, ale i doporuče-
ním odborného lékaře. 

• Podruhé se dostaví k zápisu také děti, 
které při minulém zápisu dostaly odklad 
povinné školní docházky.

K zápisu se musí do-
stavit jeden z rodičů (nebo 
jiný zákonný zástupce) 
společně s dítětem. Zá-
pis nelze absolvovat bez 

přítomnosti dítěte. Pokud je dítě napří-
klad nemocné, je nezbytné oznámit tuto 
skutečnost ředitelství školy. Ředitel školy 
dohodne další postup, zpravidla nabídne 
náhradní termín zápisu. 

Mgr. Šárka Molíková, 
ředitelka školy

K zimnímu období patří zajisté i ple-
sová sezóna. Téměř v každé obci se také 
koná hasičský ples a jinak tomu nemůže být 
ani v naší obci. Příprava je důkladná a také 
dlouhodobá, vše ale směřuje k jednomu cíli 
a tím byla letos sobota 17.2. Do příprav se 
zapojila jako vždy celá řada našich členů, 
ať už to bylo sháněním veškerého zboží, ob-
jížděním sponzorů, atd. Největší díl uznání 
si ale zaslouží naše hasičská děvčata, která 
čtyři dny před plesem „úřadovala“ v kuchyni 
a sálu hasičské zbrojnice. Samotná výroba 
tradičních domácích zákusků, kterých na-
konec bylo přes 800 kusů, dala určitě zabrat. 
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na 
průběhu plesu – od zajištění šatny, prodeje 
v „pekle“, prodeje 
lístků do tomboly, 
až po děvčata 
v kuchyni, kde se 
chystalo přes 160 
porcí večeře. Tra-
dicí je poděkování 
sponzorům, pro 
které (ostatně jako 
vždy) naše členky 
napekly zákusky. 
Některé druhy 
byly určeny pro 
prodej, některé pro 
hosty plesu, ale 
největší část byla 
určena pro spon-
zory plesu, kterým 
chceme tímto způ-
sobem poděkovat 

za jejich podporu. A kdo těmi 
sponzory v letošním roce 
byli? Zde je odpověď: Obec Doubrava, AWT 
Rekultivace, Hasičská výzbrojna Ostrava, 
Solná jeskyně Dětmarovice, Restaurace 
Málka, Restaurace Národní dům, ELTOM, 
UHASTO – p.Sučan, Truhlářství Svatopluk 
Kotas, Truhlářství Marek Kajzar, Klempíř-
ství Tomáš Jachymčák, p. Monika Ledwoń, 
EXA společnost Milan Kiwak, EMEL, Pro-
dejna zahrádkářských potřeb p. Daříčkové, 
TIZ, SRPŠ Doubrava, Lesy sady zahrady – 
Dvořák, SZABO – BRUS, Pekárna Komen-
dir, Potraviny p. Bobrzyková, Ing. Květuše 
Szyroká, p. Jiřina Rovňaníková, Autodíly 
JAS, Řeznictví Jochymek, Autodoprava 

Sobík, Řeznictví Kovaříkovi, JANEL, p. 
Zdeněk Kolář, p. Andrea Šebestová, p. Jana 
Kolísková, p. Hana Pawlitová, manželé Sos-
novi, p. Hasalová a SDH Doubrava. 

O skvělou hudbu a zábavu se postarala 
hudební skupina Spektra z Vratimova. Že byl 
hasičský ples opět vyprodán, což také o ně-
čem svědčí, asi není třeba zdůrazňovat. Všem 
výše jmenovaným chceme tímto poděkovat 
za jejich podporu a pomoc, bez které by ne-
bylo možné náš ples uspořádat, Ještě jednou 
děkujeme. 

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

HASIČSKÉ OKÉNKO

Část organizačního týmu hasičského plesu. Foto: Zdeněk SosnaČást organizačního týmu hasičského plesu. Foto: Zdeněk Sosna  

Hasičský ples 2018. Hasičský ples 2018.   
Foto: Zdeněk SosnaFoto: Zdeněk Sosna

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Doubrava, 

touto cestou děkuje panu Ing. Vladimíru 
Durčákovi za nemalý příspěvek k 120. vý-
ročí sboru, který náš sbor letos slaví.

Zdeněk Sosna, starosta sboru 
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Prázdniny 
s Pionýrem

Pololetní prázdniny 
jsme letos strávili spo-
lečně v našem hlavním 
městě na akci Ledová 
Praha. Vyjelo nás 26 
z karvinského vlako-
vého nádraží krátce po 
poledni a do Prahy jsme dorazili v podvečer. 
Po ubytování v Hostelu Elf jsme zamířili 
na nedaleký Národní památník na Vítkově. 
Setkali jsme se tam s Pionýrskou skupinou 
Šenov a své setkání jsme dokumentovali 
společnou fotografií. Po tomto radostném 
setkání jsme vyrazili na Malou stranu, kde 
nás již čekalo strašidlo, které nás provedlo 
malostranskými zákoutími. Potkali jsme do-
konce i vodníka a vyslechli jsme si spoustu 
zajímavých legend a pověstí. Druhý den 
jsme se vydali na plavbu lodí po Vltavě, vi-
děli jsme střídání hradní stráže, vyšlapali 
jsme si Rozhlednu na Petříně a bloudili jsme 
v zrcadlovém bludišti. Ale to ještě nebylo 
vše. Navštívili jsme Náprstkovo muzeum 
a Muzeum kostek, kde jsme obdivovali mo-
dely ze stavebnice Lego. Neděli jsme zavr-
šili návštěvou festivalu her Pragoffest. Děti 
si vyzkoušely nespočet počítačových, stol-
ních her a jiných herních činností. Ještě jsme 
stihli vyšlapat na Staroměstskou věž a ko-
chat se pohledem na Prahu. Ledová Praha se 
tedy i letos vydařila. Této akce se účastníme 
od roku 2005 a každý rok nalézáme v hlav-
ním městě něco nového.

Během jarních prázdnin jsme se setkali 
v klubovně a vyráběli jsme lojová krmítka 
pro ptáky, zahráli jsme si hry se sladkou 
odměnou.

Za Pionýr, z. s. -17. pionýrskou skupinu 
Karviná Katka Jachymčáková

Ani se tomu nechce věřit, ale od vzniku 
spolku NAŠE DOUBRAVA uběhly již tři roky. 
V sobotu 9. února 2018 se konala v pořadí III. 
výroční členská schůze NAŠÍ DOUBRAVY. 
Na výroční členské schůzi byla schválena čin-
nost spolku NAŠE DOUBRAVA za předešlý 
rok, a také plán práce na rok letošní. Projed-
nali jsme rozsah a náplň připravovaných akcí. 
V rámci našich omezených možností jsme se 
snažili vytvořit kulturní a společenské akce, 
kterými jak pevně věříme, Vás potěšíme.

V sobotu 19. května 2018 se bude konat na 
náměstí v Doubravě akce „V rytmu orchestrů 
a dalších překvapení,“ nad kterou převzal zá-
štitu náměstek hejtmana Moravskoslezského 
kraje. Skvělou zprávou je, že máme domluve-
nou spolupráci některých spolků, které se za-
pojí do naší akce. Na vzájemnou spolupráci se 
moc těšíme.

Plánujeme zájezd pro seniory a jejich pří-
padný doprovod za poznáním míst a různých 
zajímavostí. Rádi bychom byli více konkrétní 
a uvedli i konkrétní místa poznání, za kterými 
se vypravíme i datum konání zájezdu, ale jsme 
limitováni výši poskytnuté dotace. Žádost 
o poskytnutí dotace na zájezd byla podána 
k obecnímu úřadu v Doubravě. V současné 
době nezbývá než čekat na výši poskytnuté 
dotace na zájezd, která vše rozhodne. Poté, 
co se ji dozvíme, budeme Vás, naše milé sou-
sedky a sousedy co nejdříve informovat o datu 
konání zájezdu a místech, která navštívíme. 

Abychom nebyli až tak skoupí na informace, 
alespoň Vám prozradíme, že zvažujeme ko-
nání zájezdu v měsíci červnu nebo září. 

V sobotu 6. října 2018 pro Vás připravu-
jeme komedii divadelního představení pro 
mládež a dospělé. Žádost o poskytnutí dotace 
na konání tohoto divadelního představení 
byla podána k obecnímu úřadu v Doubravě. 
I v případě výběru divadelního představení 
a divadelního souboru jsme odkázáni na výše 
poskytnuté dotace. 

Co se týče rozhodnutí o udělení obecních 
dotací a jejich výše, bude o nich rozhodovat za-
stupitelstvo na svém zasedání 18. dubna 2018.

Závěrem bych ráda poděkovala všem hos-
tům, členům spolku za účast a podněty před-
ložené na III. výroční členské schůzi. Jménem 
spolku i jménem svým děkuji za povzbuzující 
slova k další práci ve spolkové činnosti panu 
faráři PaedDr. ThLic. Marcelu Puvákovi.

Těšíme se, že Vás milé sousedky a sousedy 
budeme moci pozitivně informovat o poskyt-
nutí dotací, grantů a jejich výši umožňující 
akce, které Vás osloví, zaujmou, potěší a zpří-
jemní sobotní dny.

Milé sousedky a sousedé, moc se na Vás 
těšíme, že se společně setkáme na našich 
akcích.

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

www.nasedoubrava.cz 

NAŠE DOUBRAVA PŘIPRAVUJE 
AKCE PRO SOUSEDY

OKÉNKO DOUBRAVSKÉ FARNOSTI
Svátky prohry?

Má se za to, že Vánoce jsou nejkrásnější 
svátky roku. Pochopitelně, milujeme je pro 
jejich kouzlo, spoustu tradic, dárky, pohodu 
a společně prožívané chvíle. To se o Veliko-
nocích říct nedá: cožpak je důvodem k oslavě 
smrt, utrpení, zrada? Ty spíše ze svého života 
vytěsňujeme. Navíc, byla to tenkrát vlastně 
pořádná prohra, když Kristus i navzdory 
všemu dobru, které konal, stejně skončil jako 
poslední vyvrhel. 

Stává se i nám, že ne vždycky vyhráváme, 
ne vždycky jdou věci tak, jak bychom si přáli. 
Prohra ovšem nemusí být skutečnou prohrou, 
někdy – ač tajemně – vede k vítězství. Jednou se 
mě kdosi zeptal, jaké je moje velikonoční přání. 
„Aby v lidech ožilo něco, co je schované pod po-
vrchem. Aby to z mrtvých vstalo.“ Dobro je sku-
tečně silnější, než zlo. Ale taky je pravda, že za 
skutečně dobré věci je potřeba mnohdy bojovat. 

Tolikrát cítíme, jak nás ze všech stran spou-
tává strach. Lidi trápí zadluženost, frustrace, 
nefunkční vztahy. Neumíme naslouchat, a v ta-
kové situaci je těžké vést dialog, těžké pomoct, 
když ten druhý o opravdovou pomoc vlastně 
ani pořádně nestojí. Situace u nás je v pod-
statě následkem deficitu určitých duchovních 
hodnot. I nedávné diskuse při prezidentských 
volbách mě ujistily, že společenský a mravní 
rozklad je nám na dosah ruky. 

Brzy bude jaro a bude se hovořit o otep-
lování Země, ale myslím, že mezi lidmi trvá 

doba ledová. Vztahy se ne-
oteplují, spíše se zmrazují, 
vzdalujeme se od sebe, ne-
umíme komunikovat, a to naší pohodě moc 
neprospívá. Když Ježíš Kristus vstal z mrt-
vých, několikrát opakoval svým nejbližším: 
„Nebojte se!“ Strach je prý nemoc špatného 
svědomí. Ne bez důvodu jsou Velikonoce 
právě na jaře, kdy se probouzí příroda. Proto 
by mělo i v nás všechno, co případně zemřelo, 
ať už je to vztah k někomu nebo přímo láska, 
ožít. Myslím ty krásné city v nás. Právě o tom 
totiž Velikonoce jsou.

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

Přijďte prožít s farností 
velikonoční bohoslužby !
Květná neděle 25.3. – žehnání „kočiček“ 

a mše svatá s pašijemi od 7:50 hod.
Zelený čtvrtek 29.3. – mše na památku Po-

slední večeře Ježíše Krista v 18:00 hod.
Velký pátek 30.3. – připomínka smrti Je-

žíše Krista – křížová cesta v 11:00 hod.
Velikonoční neděle 1.4. – slavnostní mše 

svatá v 7:50 hod.
Velikonoční pondělí 2.4. – mše svatá 

v 7:50 hod.
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 Quest v Mostech u Jablun-
kova – Poznej minulost a najdi 
poklad

Zahrejte si na Indianu Jonese a pokuste 
se rozluštit nejrůznější šifry, hádanky a vo-
dítka, abyste se dostali k pokladu! Navštivte IC 
v Mostech u Jablunkova, kde obdržíte základní 
leták s veršovaným textem, a vyrazte za dobro-
družstvím! Trasa hledačky vás provede městem 
a ukáže zajímavá místa. Informační centrum 
vytvořilo dvě cesty za pokladem. Jednu najdete 
v Mostech u Jablunkova, druhou na Istebne. 
Vedou od jednoho zajímavého místa k dru-
hému. Trasa hledačky není v terénu nijak zna-
čena, hledači pokladů si ji musí sami najít podle 
informací v letáčku. Úspěšné absolvování je 
pro zdatné hledače a luštitele hádanek a úkolů! 
Jejich řešení zapisujte do připravených políček 
v letáčku. Nakonec písmena a čísla v barevných 
políčkách přepište na zadní stranu letáku: zís-
káte HESLO a KÓD pro nalezení pokladu, malá 
čísílka napoví, na kterou pozici.

Bližší informace a letáček ke stažení 
naleznete na www.gotic.cz .

 Velikonoční jarmarky a akce
Velikonoční jarmarky připravují tradičně 

velká města Karviná, Bohumín, Havířov i Os-
trava. Programy jarmarků naleznete na webo-
vých stránkách jednotlivých měst. Programy 
jsou tradičně bohaté a nechybí stánkový prodej 
s velikonoční tématikou. Havířov například 
postaví v centru města opět své Velikonoční 
městečko.

V sobotu a v neděli před velikonočními 
svátky (24.3 – 25. 3. 2018) se v areále Slez-
skoostravského hradu uskuteční velikonoční 

lidový jarmark s ukázkami řemesel a prode-
jem lidově uměleckých výrobků.

Hrad Hukvaldy také ožije svátky jara. Ve-
likonoční neděle 1. 4. 2018 se zde ponese v du-
chu šermu, historického tržiště a řemeslných 
dílen pro děti.

K nejkrásnějším tradičním velikonočním 
akcím patří ta ve skanzenu v Rožnově pod 
Radhoštěm. Také letos se zde uskuteční Veli-
konoce na Valašsku, a to od soboty 31. 03. 2018 
do pondělí 02. 04. 2018. Návštěva některé z ve-
likonočních akcí patří dnes již ve většině rodin 
ke zvyklostem tohoto svátečního času.

 Trampolínový ráj v Ostravě
Enha Freestyle v Ostravě-Kunčicích, je 

místo, které stojí za to navštívit. Zlepšíte si ná-
ladu, odbouráte stres nebo zkvalitníte spánek. 
Nejde jen o sport, ale trampolíny jsou hlavně 
velká zábava. Nepotřebujete extra vybavení, 
abyste mohli skákat. Vezměte si cokoliv, v čem 
vám bude pohodlně. Na co určitě nezapomeňte, 
jsou náhradní ponožky, bez těch je na trampo-
líny vstup zakázán. Tip na skvělé odpoledne 
pro celou rodinu.

Více informací na www.enha.cz .

Čtenářský měsíc 
v knihovně

Již tradičně je měsíc březen spojován 
se zajímavými akcemi pro nové, ale i stáva-
jící čtenáře. Také letos si Obecní knihovna 
Doubrava připravila pestrý program. Kromě 
zábavy, společného čtení, kvízů a hlavo-
lamů bude pro zájemce připravena také zcela 
nová akce, a to Noc s Andersenem. Tato akce 
vznikla na podporu dětského čtenářství, při 
níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí 
narození dánského pohádkáře, Hanse Christi-
ana Andersena. Kromě veřejných knihoven se 
akce účastní i školní knihovny, školy, školky, 
domy dětí, občanská sdružení a další zařízení. 
Jelikož prostory k přespání v Obecní knihovně 
Doubrava nejsou příliš velké, je tato akce ur-
čena pro 10 zájemců. Letošní Noc s Anderse-
nem proběhne v pátek 23. 03. 2018 od 16:30 
hodin. Poté bude připraven program, který si 
knihovna pro děti připravila. Celý páteční den 
se proto ponese v duchu indiánů a indiánského 
tvoření. Nebude chybět ani hromadné čtení 
pohádek či tajemných příběhů. Děti, které se 
budou Noci s Andersenem účastnit, musí být 
registrovanými čtenáři knihovny. 

Bližší informace budou k dispozici 
v Obecní knihovně Doubrava, případně tele-
fonicky na čísle 596 549 027. 

Zuzana Kretschmerová, knihovnice

Kam vyrazit……



8 OBECNÍ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2018

V loňském roce zajišťovala naše organi-
zace účast mužstva v okresním přeboru mužů 
v jarní části ročníku 2016/2017 a v krajském 
přeboru 1.B třídy v podzimní části sezony 
2017/2018. Pokračovali jsme v náboru do druž-
stva dorostenců, které se účastní okresního 
přeboru ve své kategorii, a toto bylo průběžně 
doplňováno i v průběhu soutěže. Tento fakt se 
projevil i ziskem prvních 4 bodů a všichni dou-
fáme, že nezůstanou posledními. K tomu jistě 
přispějí i noví trenéři dorostu pan Peter Turaz 
a pan Radek Pastor.

Pokračovali jsme v náboru žáků s cílem 
účasti v okresním přeboru starších žáků v roč-
níku 2017/2018. Tento úkol je plněn průběžně 
a v současné době máme registrováno 41 žáků, 
z nichž 20 se pravidelně zúčastňuje mistrov-
ských zápasů a turnajů pod vedením trenérů 
Ladislava Stachovicze, Martina Czyže a asis-
tentky Terezy Volné.

V družstvu mužů máme registrováno 30 
hráčů a 23 z nich pravidelně startuje za Doub-
ravu v mistrovských soutěžích krajské soutěže. 
V průběhu letní přestávky jsme za nemalý fi-
nanční obnos získali 3 hráče základního ká-
dru, kteří dosud u nás působili na hostování 
a 2 hráče na základě přestupu z jiných oddílů 
okresu. Pozitivem loňské jarní sezony byl 
úspěch mužstva, kterému se podařilo po 4 le-
tech postoupit do krajské soutěže 1.B třídy pod 
vedením trenéra Petra Kuzníka. Přestože se 
mužstvu v krajské soutěži po podzimní 
části sezony nedaří tak, jak bychom si 
všichni představovali, věříme, že jarní 
sezona pod vedením nového trenéra pana 
Josefa Čermáka bude úspěšnější. Je prav-
dou, že jsme si udělali věhlas při televiz-
ním utkání v Řepištích, kde se nám zápas 
mimořádně vydařil, ale v dalších utká-
ních podzimu jsme na něj nenavázali. 
Pro jarní část soutěže je v tuto chvíli tým 
doplněn a konsolidován.

Náš sportovní areál je také k dispo-
zici na přelomu září a října pro pořádání 

Drakiády, kterou organizuje naše obec.
Zásadní investiční akcí byla přestavba bý-

valých dřevěných šaten, které byly nahrazeny 
vybudováním nového objektu se dvěma šat-
nami pro mládež a skladovacími prostory. Tuto 
akci finančně podpořila z 80% Nadace OKD 
se sídlem v Karviné. Z ostatních investičních 
akcí je třeba zmínit výstavbu sedaček s kapaci-
tou 40 míst, realizaci video tribuny, opravu so-
ciálního zařízení a instalaci stolů a laviček pod 
zastřešenou terasou hlavní budovy. Na těchto 
akcích bylo odpraco-
váno více než 1100 
brigádnických hodin. 
Mimo výše uvedené 
činnosti je třeba zmí-
nit i práce spojené 
s údržbou areálu, ať již 
se jedná o pravidelnou 
péči o hrací plochu 
hlavního a nohejbalo-
vého hřiště, nebo péči 
o ostatní plochy a bu-
dovy. Tato činnost je 
zajišťována dobrovol-
nou prací členů výboru 
a ostatních jednotlivců 
naší organizace.

Je třeba ale po-
dotknout, že rozsah 
těchto prací je tak 

široký, že by si určitě zasloužil 
širší záběr i ostatních, méně ak-
tivních členů Baníku. Na druhou 
stranu je třeba ocenit družstvo 
mužů, které se aktivně zapojilo do 
této činnosti, a to hlavně z vlastní 
iniciativy hráčů. 

Baník OKD Doubrava je členem Fot-
balové asociace České republiky, a také 
členem České unie sportu, kdy máme ve 

(pokračování na straně 9)

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY
Dne 10. 2. 2018 byli přivítání tito noví občánci:

ŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY
Dne 10 2 2018 byli přivítání tito noví občánci:

SSpolečenská polečenská kronikakronika

Johanka BrannáJohanka Branná Eliška SzostokováEliška Szostoková Matěj ŠtěrbaMatěj Štěrba Izabel VašíčkováIzabel Vašíčková Roman BohataRoman Bohata

Blahopřejeme k narození děťátka!

inzerce

Zpráva o činnosti Baníku OKD Doubrava za rok 2017
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FAČR registrováno celkem 178 členů, což je 
o 34 členů více oproti roku 2016. Byli bychom 
rádi, kdyby se naše členská základna dále roz-
šiřovala a k tomu je možnost kdykoliv i v prů-
běhu roku. V prvním týdnu letošního roku se 
naše členská základna rozšířila o 8 nových 
členů.

Rovněž bychom uvítali i zájemce o užší 
spolupráci s výkonným výborem Baníku a to 
na jakékoliv úrovni. Náš klub zajišťuje pod-
mínky hlavně pro účast našich mužstev v mi-
strovských soutěžích, a to jistě bez finančního 
zázemí není v dnešní době dost možné. Proto 
patří naše poděkování Obci Doubrava, Nadaci 
OKD a Ministerstvu školství mládeže a tělo-
výchovy za základní finanční pomoc a firmám 
Nábytek Falco a THK Čechpol za pomoc ma-
teriální. Věřím, že nadále budeme s A muž-
stvem bojovat o lepší výsledky v krajském 
přeboru a žákovské družstvo si udrží svůj vý-
konnostní standard. Týmu dorostenců přejeme 
více sportovních úspěchů než tomu bylo na 
podzim a věříme, že se tak stane nejen záslu-
hou doplňování kádru, ale i vyšším záběrem 
v přípravě.

Všechny fanoušky a příznivce doubravské 
kopané zveme na první domácí zápas jarní se-
zony mužů, v sobotu 24. 03. 2018 od 15.00 ho-
din, kdy se utkáme s týmem TJ Tošanovice.

Peter Szabó

(pokračování ze strany 8)

Práce na nových šatnách.Práce na nových šatnách.  

Obec nabízí 
zdarma nové 
turistické materiály
Obec Doubrava spolu-
pracuje již několik let s 
Krajským úřadem Mo-
ravskoslezského kraje a 
s různými turistickými 
informačními centry. 
Díky této spolupráci 
mají občané k dispo-
zici veškeré turistické 
materiály, které spo-
lupracující organizace 
vydávají. 

V letošním roce došlo k rozšíření této 
spolupráce o nové turistické lokality (Poodří, 
turistická oblast Beskydy-Valašsko, IC Os-
trava atd.). Veškeré turistické materiály na 
novou sezónu 2018 budou dostupné ve ves-
tibulu obecního úřadu a v obecní knihovně 
zcela zdarma. V průběhu měsíců března a 
dubna bude docházet k distribuci nových pro-
pagačních brožur a map, které budeme mít k 
dispozici. 

Jsme rádi, že můžeme občanům nabíd-
nout tuto službu bez nutnosti mít vlastní in-
formační centrum v obci. 

Vážíme si také spolupráce s Městským 
informačním centrem Orlová, díky kterému 
mají občané na nástěnkách ve vestibulu obec-
ního úřadu a v obecní knihovně k dispozici 
aktuální informace o kulturním dění v Mo-
ravskoslezském kraji.

ŠH
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