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Duben 2018 č. 4

Rozsvícení vánočního stromu  
s jarmarkem

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. 

Sestava Baníku Doubrava na utkání v ŘepištiŘ 
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Každý čtvrtek v měsíci březnu byl pro nové 
i stávající čtenáře knihovny připraven pestrý 
program. Proběhlo zábavné odpoledne s des-
kovkami, byl vyhlášen čtenář roku, byly při-
praveny výstavky knih, byly pořádány besedy 
pro čtenáře.

Ukončení měsíce března ale proběhlo 
trochu netradičně. Letos poprvé měli čtenáři 
možnost si vyzkoušet přespání v knihovně 
v rámci akce Noc s Andersenem. Děti díky 
této akci mohou jednou za rok strávit noc pl-
nou tajemství, her a zábavy. Noc s Anderse-
nem byla zahájena v pátek 23. 03. 2018 v 16:30 
hodin. Celkem se této akce zúčastnilo 9 dětí. 
Pro účastníky této akce byl připraven opravdu 
zajímavý program. Zrak, čich, hmat, sluch 

a chuť, toto byly hlavní smyslové vjemy, které 
byly s pátečním dnem spojeny.

Děti plnily různorodé úkoly, zahrály si 
zábavné společenské hry nebo si vyzkoušely 
malování obrázků poslepu, pouze za pomocí 
slovní nápovědy a navíc s časovým limitem. 
Že to opravdu není nic lehkého, se přesvědčil 
každý účastník. A abychom si z pátečního dne 
odnesli také nějaký suvenýr, vyráběli jsme po 
večeři krásné korálkové náramky. Čas pokro-
čil a bylo třeba se přemístit do spacáků. Před 
spaním jsme dětem četli pohádkové, ale i stra-
šidelné příběhy. Ráno jsme společně posnídali 
dobroty, které pro děti připravily maminky. 
Ukončení této akce proběhlo po snídani, kdy 
si děti vyzvedli rodiče.

Ráda bych poděkovala za pomoc 
s touto akcí paní Hugáňové a paní 
Jachymčákové, které s námi strávily 
letošní první přespání v knihovně. 
Také rodičům, kteří pro děti připravili 
mnoho dobrot. Věřím, že i další roč-
ník Noci s Andersenem bude stejně 
tak úspěšný jako tento.
Zuzana Kretschmerová, knihovnice

Nocování mezi knihami 
Jaké je strávit noc v knihovně, si mohly vyzkoušet děti v březnu, v rámci měsíce čtenářů. 
Letos poprvé se zde uskutečnila Noc s Andersenem, což je celostátní akce na podporu 
čtenářství.

Vymezení bezpečnostního pásma Vymezení bezpečnostního pásma   
sesuvného území , Foto: zdroj: mapy.czsesuvného území , Foto: zdroj: mapy.cz

Uzavření komunikace 
a zákaz vstupu
V souvislosti s aktivními sesuvnými po-
hyby kopce Ujala, o kterém jsme vás in-
formovali v březnovém zpravodaji, došlo 
z bezpečnostních důvodů k uzavření cesty 
a zároveň obec Doubrava připravila opat-
ření na vyloučení vstupu a pohybu v tomto 
nebezpečném prostoru.

Místní komunikace č. 23c „pod Ujalou“, která 
spojuje Doubravu s Dětmarovicemi, byla uza-
vřena od pondělí 19. března 2018 pro veškerý 
provoz. Uzavírka potrvá do doby odstranění 
stavu ohrožujícího bezpečnost silničního pro-
vozu na této komunikaci. Objízdná trasa ne-
byla navrhována. 

Zároveň obec Doubrava připravila opatření 
na vyloučení vstupu a pohybu v nebezpečném 
prostoru, opět z bezpečnostních důvodů. Opat-
ření vymezuje bezpečnostní pásmo sesuvného 
území, které bude v terénu označeno výstraž-
nými cedulemi. Úplné znění opatření je zve-
řejněno na úřední desce obecního úřadu a na 
webové stránce obce. Obec Doubrava vede 
jednání se společností OKD, a.s. a připravuje 
řešení maximálního snížení rizika sesuvu, aby 
tento nebezpečný stav trval co nejkratší dobu.

Ing. Pavel Szostok, silniční správní úřad
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V OBCI 
DOUBRAVA – Duben, květen 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
Duben 11, 25 18

Květen 9, 23 16

Radniční okénko
• Kanalizace centra obce
 Rada obce schválila uzavření smlouvy 

o dílo č.2, 2018 pro zpracování dokumen-
tace pro společné územní a stavební řízení: 
Doubrava – kanalizace z ČOV 1, ČOV 2 
a ČOV 3 a likvidace ČOV 1, ČOV 2 a ČOV 
3. Společnost SMVaK připravuje výstavbu 
ČOV pro lokalitu finské domky. Na tuto 
ČOV budou napojeny odpadní vody, které 
jsou doposud čištěny v ČOV 1 (u čp. 348), 
ČOV 2 (u čp. 135) a ČOV 3 (u ZŠ).

• Plánované stavební úpravy v základní 
škole

 Rada obce schválila zpracování projektové 
dokumentace stavebních úprav a přístavby 
základní školy v Doubravě. Stavební 
úpravy budou spočívat v úpravách stávající 
učebny na multifunkční učebnu. Podmín-
kou je bezbariérový přístup a WC pro inva-
lidy. Součástí stavebních úprav bude také 
rekonstrukce stávajících toalet v prvním 
nadzemním podlaží.

Mgr. Dáša Murycová, 
místostarostka obce

Malý souhrn oprav budov v majetku obce 
Doubrava za uplynulé volební období. 

Výměna značně opotřebovaných oken 
v budově Národního domu. Tato akce měla 
přesah z minulého volebního období. Po vý-
měně byla provedena kompletní oprava ven-
kovních omítek a následovaly částečné úpravy 
interiéru, včetně nové dlažby v prostoru restau-
race „Národní dům“. 

Oprava stropů v bytovém domě č.p. 348 
(bývalá Tesla), kde došlo k odlupování částí 
stropní konstrukce a ohrožování nájemníků. 
V tomto domě byla rovněž provedena výměna 
starých plastových oken za nová v horním patře. 
V letošním roce budeme s výměnou oken pokra-
čovat v prostředním patře. Také v naší požární 
zbrojnici bylo vyměněno 6 oken za plastová.

Byly provedeny kompletní opravy ven-
kovních omítek na obecních domech nad 
náměstím, v jejichž přízemí se nacházejí ob-
chody drobného zboží a potravin. Na těchto 
prodejnách došlo i k výměnám výkladních oken 
včetně vstupních dveří do prodejen. 

Zdravotní středisko v minulých letech 
prošlo vnitřní rekonstrukcí, při které byla 
provedena oprava sklepních prostor, kde se dlou-
hodobě objevovala spodní voda a vlhnutí zdiva. 
Dále v této budově byla provedena výměna 
zdroje vytápění. Neekonomický kotel na lehký 
topný olej byl nahrazen automatickým kotlem na 
hnědé uhlí. Rovněž proběhla kompletní výměna 
rozvodů potrubí k jednotlivým radiátorům. V le-
tošním roce bude na této budově zdravotního 
střediska provedena kompletní oprava venkov-
ních omítek včetně opravy dřevěné verandy. 

V loňském roce jsme zajistili zateplení 
rohového domu na náměstí č.p. 37. Ve spod-
ních nebytových prostorech byly vyměněny vý-
klady a vstupní dveře. I tyto vnitřní prostory 
byly kompletně zrekonstruovány. Proběhlo 
vybudování nových WC, dlažby a výmalby. 
V krátké době bude instalováno nové elektrické 

vytápění a poté proběhne nabídka těchto prostor 
ke komerčním účelům. Na fasádě tohoto domu 
na venkovní straně jsou připraveny přípojky el. 
proudu pro možnost napojení stánků při našich 
kulturních akcích. 

V letošním roce je plánována další část 
oprav obecních budov. Na náměstí se bude 
pokračovat rekonstrukcí domu č.p. 342. Rovněž 
dojde k zateplení domu a k výměně výkladců 
v nebytových prostorech. Tím se našim ná-
jemníkům podstatně sníží náklady související 
s vytápěním bytů v zimním období. V obytném 
domě č.p. 135 (u koupaliště) bude provedena in-
stalace komínového tělesa, díky kterému se ne-
dávno zrekonstruovaný byt bude moci vytápět 
krbovými kamny. Tím se značně zlepší kom-
fort bydlení v tomto bytě. Rada obce rozhodla 
o tom, že každý obecní byt, který nájemník 
opustí, následně projde potřebnou rekonstrukcí 
a modernizací. 

Jako kontrast těchto oprav se jeví žalostný 
stav finských domků a desetidomků v majetku 
firmy Residomo. Pochopitelně vedeme jednání 
s vedením této firmy a nutno podotknout, že 
není odezva na té úrovni, kterou bychom oče-
kávali. Stejná situace je ve dvou domech v okolí 
hasičské zbrojnice. V těchto dnech se znovu ob-
racíme na vedení Residomo s žádostí o prove-
dení oprav jejich majetku. Dále řešíme podněty 
našich občanů ohledně zadní příjezdové cesty 
za desetidomky. Tato je v majetku firmy Asen-
tal. Zde nám bylo sděleno, že společnost tuto 
cestu nevybudovala a v podstatě ji nepotřebuje. 
Tato cesta je pouze pro nájemníky firmy Resi-
domo, a proto se má o údržbu této komunikace 
starat firma Residomo, jinak ji údajně znepří-
stupní. Jednání s těmito firmami není jednodu-
ché, a to nejen v naší obci. Stejnou zkušenost 
mají i okolní obce a města. Snažíme se vyjednat 
zlepšení podmínek, ale bude to běh na dlouhou 
trať. 

Mgr. Pavel Krsek, starosta obce

OPRAVY OBECNÍCH BUDOV

Mobilní rozhlas 
v Doubravě již funguje
Prostřednictvím služby Mobilní rozhlas 
můžete mít aktuální informace o mimo-
řádných situacích, dopravních uzavír-
kách, termínech pro zaplacení poplatku 
nebo také aktuální zprávy o kulturním 
dění v naší obci. Sami si vyberete okruh 
zpráv, které jsou pro vás zajímavé. Stačí 
se pouze zaregistrovat.

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, spor-
tovní, společenské a vzdělávací akce a mnoho 
dalšího. Do systému se můžete registrovat pro-
střednictvím webových stránek: http://doub-
rava.mobilnirozhlas.cz. Zde vyplníte potřebné 
údaje. Registrační formulář je také k dispo-
zici na veřejně přístupných místech (obchody, 
knihovna, pošta, lékař apod.).

Sami si můžete vybrat, která témata vás 
zajímají, a o kterých chcete být informováni 
(kultura, informace z úřadu, krizové infor-
mace apod.). 

Pokud chcete získat více informací a po-
moc při registraci, obraťte se na obecní úřad 
v Doubravě, referenta vnitřních věcí, paní 
Šárku Hugáňovou, tel.: 596 512 980, huga-
nova@doubrava.cz . ŠH
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V dnešní době lidé stále častěji nakupují 
„přes internet“, konkrétně prostřednictvím 
tzv. e-shopů. Tento způsob nakupování má 
jistě své výhody – jednou z nich je úspora 
času a vyřízení toho, co je potřeba z pohodlí 
domova. Tento způsob nákupu je tak sice lá-
kavý, měli bychom však být obezřetní, aby-
chom „nenaletěli“ a nepřišli o své peníze. Na 
co tedy pamatovat při nákupu v e-shopu?

Předtím, než si objednávku v e-shopu vytvoříte, 
je vhodné vyhledat si na internetu recenze do-
tčeného internetového obchodu, obsahující zku-
šenosti zákazníků. 

Také je vhodné seznámit se s všeobecnými 
obchodními podmínkami. A to proto, že pokud 
si zboží objednáváte, souhlasíte s těmito pod-
mínkami a tyto jsou pro vás tak závazné. 

Dále je dobré vědět, že v průběhu objed-
návky máte právo vracet se k předchozím kro-
kům a před potvrzením závazné objednávky 
musíte mít možnost zkontrolovat si všechny 
vámi zadané údaje. 

Jakmile objednávku dokončíte, a prodávající 
ji obdrží, je tento povinen vám přijetí objednávky 
potvrdit. Spolu s potvrzením je prodávající povi-
nen v e-mailu zaslat i text smlouvy a všeobec-
ných obchodních podmínek. 

Samozřejmostí by pak mělo být, že pro-
dávající uvede informace o sobě, tedy: název, 
IČO, sídlo a kontaktní údaje, dále cenu a cha-
rakteristiku zboží či služby nebo digitálního 
obsahu, informace o správném užívání zboží, 
udržování, jakož i o riziku jeho nesprávného 
užití a údržby, dále o způsobu platby, možnos-
tech dodání a případných nákladech. Také ne-
smí chybět informace o tom, jak postupovat při 
reklamaci a to včetně lhůty, do kdy je možno 
ji uplatnit.

Na závěr je třeba pamatovat, že je vaším prá-
vem od smlouvy uzavřené přes internet odstou-
pit do 14 dnů od převzetí zboží. Nesmí se však 
jednat o situaci, kdy je to zákonem vyloučeno 
(tyto situace upravuje § 1837 zákona č. 89/2012 
občanský zákoník). Prodávající je též povinen 
poskytnout vzorový formulář pro tento úkon. 
Pokud tak neučiní, lhůta na odstoupení se pro-
dlouží až na rok a 14 dní. 

Přejeme vám tedy, aby vaše nákupy v e-sho-
pech probíhaly, pokud možno, hladce.

Více informací nejenom o problematice ná-
kupu přes internet, Vám ochotně sdělí sociální 
pracovnice OBČANSKÉ PORADNY Karviná, 
Slezské diakonie. Občanská poradna Karviná 
sídlí na adrese: V Aleji 435, Karviná – Ráj. Tele-
fonní kontakt: 734 645 272. 

Otevírací dobu OBČANSKÉ PORADNY Kar-
viná naleznete na: 

ht tp://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/
obtizne-zivotni-situace/obtizne-zivotni-situa-
ce-sluzby/centrum90 či na výše uvedeném tele-
fonním čísle.

Uvedené informace vychází ze Zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ze Zákona 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Mgr. Magdaléna Hulová, 
sociální pracovnice 

OBČANSKÉ PORADNY Karviná, 
Slezská diakonie 

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 zpravo-
daje nejvýše 500 znaků včetně mezer s tím, že 
zastupitel může předat současně s příspěvkem 
také jeho rozšířenou verzi v neomezeném roz-
sahu k uveřejnění na webových stránkách obce 
www.doubrava.cz, „Názory zastupitelů“. Jed-
notlivé příspěvky budou do rubriky řazeny podle 
abecedního pořadí příjmení zastupitelů. Zveřej-
něné příspěvky nemusí být v souladu s názory re-
dakce. Rubrika názory zastupitelů je v souladu 
se Zásadami pro vydávání Obecního zpravodaje, 
které byly schváleny Radou obce Doubrava dne 
10. 02. 2016 usnesením č. 345/27/16.

 V květnu 2011 nabyl účinnosti nový územní 
plán naší obce. Zásadní změnou bylo, že došlo 
ke změnám pozemků na pozemky ke stavbě ro-
dinných domů. Nikdo z občanů tehdy za tyto 
nastalé změny nezaplatil do obecní pokladny. 
Hlavním motivem bylo docílit zvýšení počtů ob-
čanů v obci a podpořit i její další rozvoj. Nyní se 
koalice opírá o argument, že změnou územního 
plánu dojde ke zhodnocení pozemku. Ať tedy 3 
žadatelé, kteří žádají o změnu územního plánu, 
tyto náklady zaplatí do obecní pokladny.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková 
 Nesouhlasíme s rozhodnutím koalice, že ná-
klady na změnu územního plánu mají zaplatit 
žadatelé-stavebníci 3 rodinných domů. Je snad 
koalice toho názoru, že je nás v obci hodně? 
Že se zacelila rána po odchodů lidí z Kozince? 
S protinávrhem na zaplacení nákladů spojených 

se změnou územního plánu žadateli přišel za-
stupitel Vojtěch Branny (SNK-ED). Navrhl sám 
sebe, aby jej zastupitelstvo určilo pověřeným za-
stupitelem pro pořízení změny územního plánu. 
Hlasoval pro sebe. Podporou koalice byl zvolen.

MUDr. Pavel Spurný
Poznámka redakce:
Návrh na určení pana Branného pověřeným za-
stupitelem pro pořízení změny územního plánu 
předložila zastupitelstvu obce rada obce (na zá-
kladě usnesení č. 826/78/18 ze dne 14.02.2018). 
Svým protinávrhem pan Branny neřešil sebe, 
ale záležitost placení nákladů spojených se 
změnou územního plánu. 
 Na prosincovém zasedání zastupitelstva 
Jiřina Ferenčíková zastupitelka za NAŠI 
DOUBRAVU navrhla, aby žadatelé zaplatili 
náklady na změnu územního plánu, tak jak je 
sami navrhli ve svých žádostech. Když došlo 
na hlasování jejího návrhu, zastupitelka Jiřina 
Rovňaníková (ČSSD) zvedla ruku pro návrh. 
Ihned poté co se rozhlédla kolem sebe a zjistila, 
že je zcela sama za koalici, kdo hlasuje s námi, 
rychle stáhla ruku zpět. Zda má takto pracovat 
zastupitel, necháme na vašem posouzení.

Lukáš Szebesta
 Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU navrhli 
vybudování nového sloupu veřejného osvětlení 
u autobusové zastávky Doubrava pekárna směr 
Orlová. Jsme rádi, že koalice alespoň pro jednou 
zapomněla na politické manévrování a podpo-
řila náš návrh na zasedání zastupitelstva. Za-
stupitelé za NAŠI DOUBRAVU jsou nadšeni, 
že po letech bude i prostor u zastávky osvětlen. 
Sousedé a cestující, kteří čekají na příjezd auto-
busu, si zaslouží nečekat potmě.

Libor Trzaskalik 

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ Nezapomeňte 
uhradit poplatek 
za odpad
Obecní úřad Doubrava upozorňuje občany, 
že splatnost poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání, a odstraňování komunálních od-
padů (poplatek za „odpad“) na letošní rok je 
nejpozději do 31. 8. 2018
Poplatek za odpad je povinna hradit: 
1. fyzická osoba s trvalým pobytem 

v Doubravě
2. cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt na dobu delší než 
90 dnů a je hlášen v Doubravě

3. cizinec, který pobývá na území Doubravy 
přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. cizinec, kterému byla udělena mezinárodní 
ochrana podle zákona upravujícího azyl 
nebo dočasná ochrana podle zákona upra-
vujícího dočasnou ochranu cizinců a po-
bývá na území Doubravy

5. fyzická osoba, která má v Doubravě ve vlast-
nictví stavbu určenou k individuální rekre-
aci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Sazba poplatku pro poplatníka zůstává 
stejná jako v předchozích letech a činí 
500 Kč za kalendářní rok.
A jakým způsobem můžete poplatek uhradit?
1. v hotovosti na pokladně obecního úřadu 

v Doubravě lze provést úhradu i před do-
ručením složenky v úřední dny pondělí 
a středa v době pokladních hodin 7:30-
11:30, 12:30-16:00 hodin

2. převodním příkazem na účet obce Doub-
rava, který je vedený u Komerční banky, 
a.s., číslo 3421791/0100. Při platbě musíte 
uvést variabilní symbol, což je číslo, 
které Vám bylo již v minulosti přiřazeno 
z evidence poplatníků pro tento poplatek 
a je každým rokem uvedeno na doručené 
složence.

3. na poště prostřednictvím složenky, která 
Vám bude doručena pro letošní rok (roze-
sílka složenek cca v měsíci květnu.

Veškeré další informace získáte na obecním 
úřadě v Doubravě v přízemí dveře č. 3 nebo 
na tel. čísle 596 549 088 (Procházková). Na 
webových stránkách obce v sekci Právní 
předpisy obce naleznete Obecně závaznou 
vyhlášku č. 6/2015 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů. Marie Procházková, 

referent finanční a daňové správy

Jak nakupovat po internetu 
aneb Na co je třeba pamatovat
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OKÉNKO mateřské školy

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
Exkurze v pekárně

Den po pololetním vysvědčení jsme si se 
čtvrtou třídou užili dopoledne v kině na po-
hádce Zdeňka Trošky Čertoviny. Následovala 
zajímavá exkurze v pekárně Komendir v Doub-
ravě. Děti se podívaly na prostředí tradičního 
pečení chleba, ochutnaly kvásek a vyzkoušely 
si vložit chléb do pece a upečený ho vyndat. 
Bylo nám opravdu horko, ale třešničkou na 
dortu byl pro nás teplý a voňavoučký chleba, 
který jsme s chutí snědli. Mockrát děkujeme 
paní Komendirové za ochotu a milou ukázku 
nádherného ručního řemesla.

Mgr. Jana Škutová

Lyžování se sluníčkem
Poslední únorový týden mrzlo tak, že 

nikdo ven ani nos nevystrčil. Protože zimu 
máme rádi, vyjeli jsme si s dětmi mateřské 
školy a několika kamarády školáky na týdenní 
odpolední lyžařský kurz do Bílé v Beskydech. 
Ani velká zima nás neodradila od sportovních 
výkonů. Vždyť jsme trénovaní. Zahřívat jsme 
se chodili do šatny horkým ovocným čajem 
a svačinou. Na sjezdovku se nemuselo šlapat, 
ale vyvezl nás vlek nebo pojízdný koberec. 
Dolů už to jelo samo. Lyže však bylo třeba 
ovládat. Přenášet váhu z jedné nohy na dru-
hou, sledovat tyče slalomu a hlavně zabrzdit. 
To vše pro nás po pěti dnech byla hračka. Ti 
zdatnější již sjížděli velkou jižní sjezdovku 
sami za instruktorem. V pátek se na nás při-
jeli podívat rodiče a někteří nevěřili, co doká-
žeme. Děti předvedly své umění a odměnou 

jim byly medaile, diplomy, sladkost a velký 
potlesk diváků. V očích dětí bylo obrovské 
nadšení a radost. Mráz ani vítr jim nepokazil 
potěšení ze sportování. Horší to bylo pro ro-
diče diváky. Při povzbuzování svých ratolestí 
pořádně promrzli.

Mgr. Radomíra Jasenková

Poděkování
Děkuji panu Lubomírovi Kozubkovi, tatín-
kovi Natálky, který nám vlastními silami 
opravil lezecké stěny na zahradě mateřské 
školy. Již nyní v jarních měsících mohou 
naše děti s radostí užívat celého mobiliáře 
školní zahrady.

Za MŠ Doubrava Radomíra Jasenková

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Ve středu 2. května 
od 8:00 do 16:00 hodin se uskuteční 

zápis dětí do Mateřské školy v Doub-
ravě pro školní rok 2018–2019.

Zapisujeme děti zpravidla od tří let věku. 
K zápisu mohou přijít také rodiče s dětmi, 

které dovrší tři roky v průběhu daného 
školního roku.

Pro děti, které dovrší do 31. 8. 2018 
pět let věku, je předškolní vzdělávání 

povinné! 
Tyto se k zápisu dostavit musí. 

Děti s trvalým bydlištěm v obci Doubrava 
mají spádovou mateřskou školu MŠ 

Doubrava.
K zápisu přivede zákonný zástupce dítě 
a nezapomene svůj občanský průkaz 

a rodný list dítěte.

Dárek pro maminky
Na svátek sv. Valentýna zavítali žáci 

osmé třídy v rámci projektu ,,Pomáháme si“ 
opět mezi prvňáčky. Cílem naší návštěvy 
bylo společně vyrobit květináč se srdíčky, 
kterým by prvňáčci mohli obdarovat své 

maminky. Kreativitě se meze nekladly, a tak 
každý výtvor byl skutečně originální. Spo-
lečné tvoření si všichni užili a doufáme, že 
i maminkám udělal dárek vlastní výroby 
radost.

Bc. Denisa HrčkulákováFoto: archiv ZŠFoto: archiv ZŠ  

Foto: archiv ZŠFoto: archiv ZŠ  
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Dne 27. 2. 2018 se konalo školní kolo re-
citační soutěže. V letošním školním roce se 
soutěže zúčastnilo 23 žáků. Děti soutěžily ve 
čtyřech kategoriích. Do městského kola reci-
tační soutěže nemohou postupovat žáci z první 
třídy, přesto nám přišly dvě šikovné prvňačky 
přednést krásné básničky a právem si odnesly 
diplom i odměny. Příští rok se na Natálku Gá-
borovou a Adélku Klozovou budeme zase těšit. 
Po vyslechnutí všech připravených básniček 
i textů porota rozhodla o tomto umístění:

I. katerogrie – 4. místo – Dominik Bína, 
Vítězslav Lála, Gerhard Raszyk, 3. místo – Ju-
lie Hugáňová, Adam Czyž, 2. místo – Richard 
Glaser, 1. místo s postupem do městského 
kola – Marie Tokárová, Viktorie Buchtová.

II. kategorie – 4. místo – Markéta Hugáňová 
a Laura Halmová, 3. místo – Denisa Volná, 
Ondřej Kulich, 2. místo – Lucie Mosinová, 
Aneta Johnová, Natálie Badurová, 1. místo bez 
postupu do městského kola – Břetislav Hroch, 
1. místo s postupem do městského kola – Mi-
chaela Potyšová, Vojtěch Hugáň.

III. kategorie – 2. místo – Lenka Der-
meková, 1. místo bez postupu do městského 
kola – Patrik Janičák.

IV. kategorie – 1. místo s postupem do 
městského kola – Eliška Figurová.

Dne 06. 03. 2018 se v Orlové konalo měst-
ské kolo. Recitátoři byli rozděleni do čtyř kate-
gorií. Dvě z těchto čtyř kategorií naši recitátoři 

ovládli. Maruška Tokárová a Eliška Figurová 
získaly první místo a postoupily do okresního 
kola, které se bude konat v dubnu v Havířově. 
Děkujeme všem dětem za reprezentaci naší 
školy a Marušce s Eliškou budeme v okresním 
kole držet palce. Všem recitátorům moc děku-
jeme za krásné básničky, za snahu a odvahu 
předstoupit před publikum a porotu.

Mgr. Markéta Kohutková

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
V březnu je u hasičů tra-

dicí poděkovat našim člen-
kám za jejich celoroční práci. 
Že práce mají v rámci všech 
našich akcí více než dost, není 
třeba zdůrazňovat, a proto se u nás zaběhla 
akce, kterou si naše děvčata velmi oblíbila. 
Každoroční posezení v restauraci Málka, 
které je spojené s kvalitní večeří a hraním 
bowlingu v příjemném prostředí. I letos jim 
osobně poděkoval starosta našeho sboru p. 
Zdeněk Sosna, který všem předal květinu 
a poděkoval děvčatům za jejich celoroční 
práci pro náš sbor. 

V březnu výjezdová jednotka provedla 
další část kácení stromů a ořezů kolem cest, 
kdy jsme se zaměřili na likvidaci starých 
třešní a náletových dřevin na doubravském 
kopci naproti skládky a také na Vrchovci 
kolem hlavní komunikace. Na uvedených 
místech je plánována náhradní výsadba 
dřevin, která se bude realizovat v dubnu, 
a proto bylo nutné uvedené lokality pro 
výsadbu připravit. Zároveň jsme provedli 
poslední kácení náletových dřevin kolem 
cesty přes dědinu.

V sobotu 17.3. jsme se zúčastnili první 
letošní soutěže, která se konala v Rychvaldě. 
Jedná se o přátelskou a trochu netradiční 
soutěž, na které se nám celkem daří. Letos 
jsme se umístili na krásném 1. místě z cel-
kem devíti družstev. 

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

HASIČSKÉ OKÉNKO

Hasičský ples 2018.   
Foto: Zdeněk Sosna

Školní kolo recitační soutěže. Školní kolo recitační soutěže.   
Foto: archiv ZŠFoto: archiv ZŠ

V recitační soutěži jsou naše děti v okresním kole

Březnová akce pro děvčata z SDH Doubrava. Foto: Zdeněk SosnaBřeznová akce pro děvčata z SDH Doubrava. Foto: Zdeněk Sosna  

Sbor dobrovolných hasičů obce 
Doubrava zve všechny příznivce na 

tradiční STAVĚNÍ 
MÁJKY, 

které je spojené se 
soutěží „STARŠÍCH 

PÁNŮ“. 
Akce se koná u hasičské 
zbrojnice v sobotu 28. 4. 

od 15.00 hodin.

Úvodem bychom rádi zmínili, že cílem 
článku není útočit na spolky a jejich činnost. 
Jde nám o férovost a rovné podmínky pro 
všechny spolky. Všech spolků a jejich čin-
ností si velmi vážíme a přejeme jim v jejich 
mnohdy nelehké, obětavé a vytrvalé práci 
úspěch, radost a spokojenost ze spolkové 
činnosti. Členy spolku NAŠE DOUBRAVA 
netěší, jak vedení obce přistoupilo k rozdě-
lení dotací mezi spolky. Jsou spolky, které 
dle jejich vyjádření nebudou mít dostatek pe-
něz ke své činnosti pro letošní rok. Ale jsou 
i spolky, kterým bylo opakovaně vedením 
obce navrženo 100% požadované částky. Je 

spolek, který nemusí sestavovat a podávat 
žádost o dotaci, tak jako ostatní spolky, pře-
sto nějakou tu korunu dostane. V letošním 
roce oslaví naše republika 100. výročí od 
svého vzniku. Také to je důvodem, proč by si 
všechny spolky zasloužily, aby jim bylo při-
dáno. A právě v souvislosti s oslavou 100. let 
od vzniku Československa připravuje spolek 
NAŠE DOUBRAVA pod záštitou náměstka 
hejtmana Moravskoslezského kraje ve spo-
lupráci s ostatními spolky akci „V rytmu 
orchestrů a dalších překvapení“ na náměstí 
v Doubravě v sobotu 19. května 2018. Jedná 
se o jednu z prestižních záležitostí, při které 

bude prezentována obec Doubrava a spolky 
v rámci Moravskoslezského kraje. Není ta-
jemstvím, že jsme požádali obec Doubrava 
o částku 19 000Kč, která je jen zlomkem 
nákladů na akci. Proč jsme požádali o tak 
málo? Protože jsme chtěli, aby se dostalo i na 
ostatní spolky v obci. Příjemně nás potěšilo, 
že vedení obce pochopilo náš záměr pro-
pagovat, zviditelnit obec a podpořit spolky 
v jejich společné práci na akci. Ale současně 
nás překvapilo, že se rozhodlo podpořit akci, 
nad kterou převzal záštitu náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje částkou 3 000Kč tj. 

Obec rozděluje peníze spolkům

(pokračování na straně 6)



6 OBECNÍ ZPRAVODAJ / DUBEN 2018

 Strašidelný park v Karviné 
V pátek 20. dubna 2018 se promění park 

Boženy Němcové ve strašidelný. Při večerní 
procházce potkáte spoustu strašidelných a po-
hádkových bytostí. Brána do parku bude ote-
vřena ve 20.00 hodin, poslední účastník může 
vstoupit ve 21.15 hodin. Vstupné je 30,- Kč za 
dítě, 50,- Kč za dospělého. Předprodej vstupe-
nek proběhne od 09. do 19. dubna v Krajském 
SVČ Juventus, Karviná.

Více informací na www.juventus.cz .

 Opava v rytmu 1. republiky 
Statutární město Opava si v rámci letošního 

roku připomene události významných osmičko-
vých roků, především pak rok 1918, kdy vznikla 
Československá republika.

Společně se Slezským zemským mu-
zeem, Opavskou kulturní organizací, Kni-
hovnou Petra Bezruče, Slezským divadlem 
Opava, Turistickou oblastí Opavské Slezsko 

a Junákem – českým skautem se v letošním 
roce v Opavě a okolí uskuteční mnoho zajíma-
vých akcí na téma 1. republika. Těšit se můžete 
na výstavy, koncerty, představení, programy 
pro děti a dospělé a samozřejmě vzpomínkovou 
akci u příležitosti vzniku Československa.
Z těch nejvýznamnějších uvádíme: 
• Móda osmiček: Trendy let 1918−1988 
v Slezském zemském muzeu

20. března – 4. listopadu 2018, Slezské 
zemské muzeum v Opavě
• Slezsko a Ostravsko 1918−1938

20. března – 4. listopadu 2018, Slezské 
zemské muzeum v Opavě
• Historicko-vojenská ukázka zaměřená na 
připomenutí mobilizace v květnu 1938

19. května 2018, Areál čs. opevnění 
Hlučín-Darkovičky. 

Více informací naleznete 
na www.opava-city.cz/cs/republika .

Kam vyrazit…

cca 16% z požadované částky. Doufáme, že 
rada obce na svém jednání zváží přínos této 
akce pro obec i do budoucna a přehodnotí 
své stanovisko, které předloží zastupitelstvu 
ke schválení. Pevně věříme, že i koalici zá-
leží na zviditelnění obce, její propagaci, na 

kulturním a společenském životě v obci a na 
spokojenosti sousedů. 

Vážení a milí sousedé, těšíme se na setkání 
s Vámi na akci „V rytmu orchestrů a dalších 
překvapení“ v sobotu 19. května 2018 na ná-
městí v Doubravě.
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, předsedkyně 

NAŠE DOUBRAVA, z.s.
www.nasedoubrava.cz 

(pokračování ze strany 5)
Obec rozděluje…

Zemřeli
   Jaroslav Kohut

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

VZPOMÍNKA
V našich srdcích žijete dál.

Dne 09. dubna 2018 jsme vzpomněli 
5. výročí úmrtí našeho tatínka a dne 

9. května vzpomeneme 4. výročí 
úmrtí naší maminky

Ericha a Milady 
Stuchlíkových 

z Doubravy.

S láskou a úctou vzpomínají syn Jiří, 
sousedé a přátelé.

l K h t

SSpolečenská polečenská kronikakronika
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