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UKLIDILI JSME DOUBRAVU

Do úklidu se zapojili občané Doubravy, 
spolky a organizace, mateřská a základní 
škola. Dobrovolníci, kteří bydlí v loka-
litě Špluchov, uklidili dvě černé skládky 

nacházející se právě v blízkosti jejich 
bydliště, malí pionýři zase vyčistili od od-
padu centrum obce a zvelebili zámecké 
schody. 

Oficiálního úklidu se v sobotu 6. dubna zú-
častnilo vedení obce, dobrovolníci z řad 
občanů, místní hasiči, děti s paní vychova-
telkou, které tuto akci měly dokonce jako 
součást školního projektu, a myslivecký 
spolek, který vyčistil okolí Karvinského po-
toka a další vytipované lokality. Sobotního 
dne dále proběhly úklidy podél komunikací 
a v parčíku v centru obce. Dobrovolní hasiči 
připravili pro všechny zázemí s občerstve-
ním v místní hasičské zbrojnici. Děkujeme 
všem, kteří se v Doubravě připojili k úklidům 
v rámci této smysluplné akce. ŠH

Když má někdo narozeniny nebo svátek, 
přejeme mu s kytičkou. Jakou kytici dát 
naší obci ke kulatému výročí? Určitě veli-
kou. A tak se zrodil nápad zkrášlit kruhový 
záhon novou výsadbou. 

Na přípravě se podílelo vedení obce spolu 
s obětavými Hankou a Stáňou Škvárovými, 
kterým patří srdečné poděkování za odborné 
rady, přípravu výběru rostlin, pomoc při jejich 
nákupu a následnou realizaci celé výsadby 

dne 4. dubna 2019. Chys-
táme se také znovu osázet 
betonové truhlíky v centru 
obce. S radostí jsem přijala 
nabídku pomoci pionýrů 
a dětí školní družiny pro-
střednictvím paní Kateřiny 
Jachymčákové a paní Svět-
luše Šotkovské. Doubravo, 
všechno nejlepší a totéž 
všem Tvým občanům.

Dáša Murycová

Rozkvetlé náměstí

Doubrava se také letos zapojila do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Úklidové 
akce se konaly na celém území obce a probíhaly nárazově v průběhu celého prvního 
dubnového týdne. Byly zlikvidovány dvě černé skládky a podařilo se nám zbavit naši 
obec skoro deseti tun odpadu v přírodě. (pokračování na str.2)

1229–2019

Květen 2019

Uklízeli také malí pionýři. Foto: Kateřina Jachymčáková z
Sousedský úklid v lokalitě Špluchov.   z
Foto: Marie Procházková 
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – květen, červen 2019
Směsný komunální odpad se vyváží 1x za dva týdny jedním svozem. Pytle na separovaný 
odpad (žluté) a sady tašek na třídění odpadu si mohou občané vyzvednout na Obecním 
úřadě Doubrava, 1. patro, kancelář č. 13, pondělí, středa od 7:30 do 11:30 hod. a od 12:30 do 
17:00 hodin. 

Měsíc Svoz odpadů  
ze 240 l nádob

Svoz plastů, nápojových 
kartonů, kovových 

obalů, ŽLUTÉ PYTLE

Svoz papíru
MODRÉ 

KONTEJNERY

Svoz bioodpadu
HNĚDÉ 

KONTEJNERY
Květen 8,22 15 23 1,15,29
Červen 5,19 26 20 12,26

Vážení spoluobčané, 
v měsíci dubnu proběhla celostátní akce 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a někteří 
z nás se podíleli na úklidu Doubravy. Všem, 
kteří přispěli k vyčištění Doubravy, patří 
velké poděkování, zejména proto, že sami 
nejste původci odpadu okolo příjezdových 
silnic, ani neukládáte odpad do přilehlých 
porostů, ale není Vám lhostejné, jak je pří-
roda ohrožena odpady. V této souvislosti 
byla odpadům věnována velká pozornost 
v médiích, odpadovým zákonem se zabývají 
naši legislativci a do povědomí široké veřej-
nosti se dostává informace o nutnosti snížit 
množství směsného komunálního odpadu.

Letní měsíce klepou na dveře a mnozí 
z Vás se těší na otevření letního koupaliště. 
V provozování bude pokračovat v následují-
cím čtyřletém období provozovatel, kterého 
znáte z předchozích dvou sezon. 

Dále je již zpracována projektová do-
kumentace na celkovou rekonstrukci so-
ciálních zařízení v budově základní školy 
a budou pokračovat další přípravné práce 
pro její realizaci během letních prázdnin. 
V tomto období ve škole proběhnou také 
opravy fasády a sanace omítek ve dvou tří-
dách a také bude provedena oprava stře-
chy včetně výměny poškozených okapů 
a svodů. 

Měsíc květen bude patřit našim jubi-
lantům. Společně se sejdeme v Národním 
domě k přátelskému setkání s kulturním 
programem a pohoštěním. Je to vyjádření 
poděkování za všechno, co svým působe-
ním předali dalším generacím a také obci, 
ve které žijí. Bez mravenčí práce každého 
jednotlivce by nebyla obec jako taková. 

Všem občanům přeji spoustu radost-
ných květnových dní.

Dáša Murycová, starostka obce

•	 Rada	 obce	 schválila	 přijetí	 a	 uzavření	
smlouvy o poskytnutí nadačního pří-
spěvku ve výši 150 000 Kč od Nadace OKD. 
Obec Doubrava zažádala o dotaci Nadaci 
OKD na projekt "Doubrava spolu VII – pod-
pora kulturního života v obci."

•	 Rada	obce	doporučila	zastupitelstvu	obce	
ke schválení a zastupitelstvo dne 10. 04. 
2019 schválilo poskytnutí neinvestičních 
finančních dotací na rok 2019 spolkům 
a organizacím ve výši, které jsou uvedeny 
v přiložených tabulkách. Návrhy na výši 
dotací byly projednány na schůzi finanč-
ního výboru obce a na schůzi spolků obce, 
kde nebyly sděleny žádné námitky.

•	 Rada	 obce	 doporučila	 zastupitelstvu	
obce ke schválení a zastupitelstvo obce 
dne 10. 4. 2019 schválilo střednědobý 
výhled rozpočtu obce Doubrava na léta 
2020 – 2022.

•	 Rada	obce	schválila	uzavření	dodatku	č.	1	ke	
smlouvě o zajištění funkce odborného zá-
stupce při provozování kanalizací a čistíren 
odpadních vod v obci Doubrava, která je 
uzavřená mezi obcí Doubrava a SmVak Os-
trava, a.s. Dodatek se týká navýšení měsíč-
ního paušálu z důvodu navýšení cen služeb.

•	 Rada	obce	schválila	podání	žádosti	o	do-
taci v rámci grantového řízení Oranžový 
přechod od Nadace ČEZ. Tento dotační 
titul je zaměřen na podporu zvyšování 
bezpečnosti formou instalace osvětlení 
přechodů pro chodce. Z tohoto dotačního 
titulu by byl osvětlen přechod pro chodce 
u budovy mateřské školy v obci.

•	 Rada	obce	doporučila	zastupitelstvu	obce	
ke schválení a zastupitelstvo dne 10. 04. 
2019 schválilo vydání souhlasného sta-
noviska k hornické činnosti – dobývání 
porubu č. 11 2833 ve 28 sloji v 11 kře DP 
Karviná – Doly. Jedná se o oblast již zato-
pené části Kozinec.

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

Foto: ŠH z

Schválené neinvestiční finanční dotace na rok 2019 spolkům, 
které mají sídlo v obci Doubrava
Název organizace výše dotace

Baník OKD 140 000 Kč

Český svaz včelařů 4 000 Kč

PZKO 11 000 Kč

Církev českosl. husitská 10 000 Kč

NAŠE	DOUBRAVA 3 000 Kč

NAŠE	DOUBRAVA 10 000 Kč

Pionýr 15 000 Kč

Římskokatolická farnost 10 000 Kč

SDH (hasiči) 40 000 Kč

SRP	ZŠ	a	MŠ 55 000 Kč

Schválené neinvestiční finan.dotace na rok 2019 spolkům, které 
nemají sídlo v obci Doubrava
Název organizace výše dotace

Myslivecký spolek Orlová a Doubrava 10 000 Kč
členové spolku zajišťují celoroční péči o přírodu v honidbě

osvětová činnost ve školách v obci

odborná likvidace uhynulé zvěře v obci

likvidace odpadu v katastru obce 

spolek má sídlo v Orlové

OLŠINA 6 000 Kč
vystupuje bezplatně na akcích v Doubravě

spolek má sídlo v Orlové

ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 1 000 Kč
záchrana volně žijících živočichů na území Doubravy

Český zahrádkářský svaz 5 000 Kč
pořádají soutěže pro děti

pořádání tradičních výstav

vánoční pečení a zdobení perníčků s dětmi v ZŠ a MŠ

Poskytnuté dotace z rozpočtu obce Doubrava

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko
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Od 01. 05. 2019 do 31.10. 2019 bude 
každou středu sběrný dvůr otevřen od 
13.00 do 17.00 hodin (původně od 12.00 
do 16.00 hodin).

Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

Všichni, kteří bydlí v rodinných domcích, mají 
nádobu na směsný odpad, do žlutých pytlů 
třídíme plasty, kovy a tetrapak. Tyto pytle ve 
svozový den umístíme na místo vedle svých 
nádob na směsný odpad a svozová firma za-
jistí jejich odvoz. Pokud vlastník domu nechce 
mít tyto pytle u svého domu, může je během 
měsíce odvézt sám do sběrného dvora, ni-
koliv je postavit vedle žlutých kontejnerů na 
místo pro tříděný odpad.Vzniká tak nepořá-
dek, který není příjemný pro ty občany, kteří 
mají dům v blízkosti těchto kontejnerů. Dbe-
jme tedy na pořádek nejen u svého domu, ale 
také v blízkém okolí.

Biologicky rozložitelný odpad patří do do-
mácích kompostérů. Pokud používáte hnědý 
kontejner umístěný na stanovišti pro separo-
vaný odpad, vkládejte do něj tento odpad roz-
drcený, aby nedocházelo k tomu, že dlouhé 
větve nebo suché lodyhy travin nehospodárně 
vyplnily prostor kontejneru a část trčí ven. Pa-
pír před uložením do modrého kontejneru je 

zapotřebí upravit tak, aby měl co nejmenší 
objem (krabice rozložíme, kartony rozřežeme 
na menší plochy apod.), aby se objem kontej-
neru co nejlépe využil. Sklo má velkou hmot-
nost a nádoby, které máme, jsou dostatečné 
velké, ale mnozí z Vás je nemáte blízko svého 
domu. Využijte proto pevné tašky na třídění 
odpadu, kam sklo můžete odkládat a podle 
potřeby uložte do zeleného kontejneru. 
Místo, kde stojí kontejnery na separovaný 
odpad,neslouží jako odkladiště všeho 
nepotřebného (nábytek, pneumatiky, ko-
berce, kostry jízdních kol atd.). K tomuto 
účelu slouží SBĚRNÝ DVŮR, kde tento od-
pad včetně odpadu z ořezu dřevin můžete 

bezplatně uložit. I v tomto směru chystáme 
zkvalitnění služeb pro občany. Na dubnovém 
zasedání ZO byl schválen záměr vybudovat 
nový sběrný dvůr na pozemku parc.č. 1154/5 
v k.ú. Doubrava u Orlové. Po zpracování pro-
jektové dokumentace budeme žádat o dotaci 
na financování vlastní realizace. Pokud doma 
máte staré tonery z tiskáren nebo použité 
baterie, můžete je uložit do nádob, které jsou 
umístěny ve vestibulu obecního úřadu.

Dáša Murycová

TŘIĎME ODPAD SPRÁVNĚ…

SENIOR TAxI
Vážení senioři, v okolních obcích funguje 

služba senior taxi, která je zajišťována růz-
nými poskytovateli za různých podmínek. 
Jednala jsem o možnosti zkušebního provozu 
v naší obci. Abychom mohli připravit dohodu 
o zkušebním provozu ve vymezeném ob-
dobí, potřebuji zmapovat Váš skutečný zájem 
o tuto službu. Jednalo by se o nenárokovou 
a částečně zpoplatněnou službu bez zajiš-
tění doprovodu, která se musí objednávat 
předem. Pokud jste seniorem ve věku nad 
70 let nebo držitelem průkazu ZTP, ZTP/P, TP 
a o tuto službu máte skutečný zájem, obraťte 
se telefonicky nebo osobně přímo na mne do 
konce května.

starostka obce  
Dáša Murycová, tel. 596 549 019

BEZPLATNÁ 
PRÁVNÍ PORADNA
Kancelář místopředsedy Poslanecké sně-
movny	 PČR	 Tomáše	 Hanzela	 nově	 ote-
vírá pro občany města Karviná a také pro 
občany Doubravy bezplatnou právní 
poradnu.

Potřebujete kvalifikovanou po-
moc právníka a z finančních důvodů si 
nemůžete dovolit navštívit advokáta 
nebo notáře?

 V tom případě je tato služba určena 
právě Vám.

Právní porada bude poskytována v pro-
storách poslanecké kanceláře v Karviné, na 
ul. Fryštátská 72/1, v budově radnice Města 
Karviná, advokátem JUDr. Milanem Či-
choněm s generální právní praxí, a to vždy 
v maximálním rozsahu 20 minut pro jed-
noho klienta.

Právní poradenství se bude poskytovat 
ve všech oblastech práva se zaměřením na 
insolvence, exekuce, pracovní právo, ob-
čanské právo (rozvody, výživné, nájem, dě-
dictví atd.), trestní právo, obchodní právo, 
správní právo. 

Rovněž	 bude	 možný	 sepis	 jednodu-
chých podání, žádostí a návrhů, pokud je-
jich zpracování nepřekročí délku 20 minut. 

JUDr. Milan Čichoň poskytuje rady 
pouze osobně (nikoliv telefonicky nebo 
e-mailem).

Termín právní porady bude nutné pře-
dem dojednat na tel. čísle 607 094 092.

Neváhejte a navštivte nás, pomůžeme 
Vám vyřešit Váš aktuální právní problém.

Aktuální stav asanace a rekultivace jezera 
v současnosti neodpovídá původnímu pro-
jektu. Hornická a rekultivační komise se celou 
oblastí podrobně zabývala a vytýčila několik 
požadavků pro realizaci konečné podoby 
okolí jezera. Jedná se především o vytvoření 
zóny pro koupání a rekreaci a provedení ve-
getačních úprav v prostoru budoucí pláže 
a jejího okolí. S ohledem na to je požado-
váno řešení i finální úpravy povrchů a břehů 

oddělovací hráze a západního poloostrova. 
Realizace	 vegetačních	 úprav	 prostoru	 „Pod-
zámčí“ by se měla uskutečnit podle původ-
ního projektu. Vytýčené požadavky jsou ze 
strany OKD akceptovatelné a po zpracování 
změn projektové dokumentace budou zho-
toveny i nové informační tabule. Podrobnější 
informace včetně fotopříloh najdete na we-
bových stránkách obce.

Jiří Kielkovský

Finální podoba jezera Kozinec

Foto: Ing. Tadeáš Bijok z

Změna provozní doby 
ve SBĚRNéM DVOŘE
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Beseda s vodícím psem
Zrak a sluch jsou naše nejcennější 

smysly. Víte, jaké štěstí znamená vi-
dět a slyšet svět kolem sebe? V pon-
dělí 8. dubna navštívil naši školu pan 
Ladislav Holba se svou vodící fen-
kou Amy, která mu pomáhá zvládat 
různé životní situace a doprovází 
ho na každém kroku. Žít se ztrátou 
sluchu a zraku, to si zdravý člověk 
ani nedokáže představit. A tak žáci 
1. a 2. stupně získali mnoho nových 
poznatků o životě s handicapem, 
dozvěděli se o významu červenobílé 
hole, jak správně pomoci slepému člověku přejít cestu, co vše obnáší výcvik vodícího psa. Pan 
Holba pracuje v Charitě sv. Alexandra v Ostravě. Pokud by kdokoli chtěl podpořit zaměstnanost 
lidí v chráněných dílnách, může si ve škole zakoupit do konce měsíce jejich výrobky. Panu Hol-
bovi a Amy děkujeme a zajímavou a přínosnou besedu a těšíme se zase příště na shledání.

Mgr. Markéta Hanáková

Obecní úřad v Doubravě zajišťuje ve 
spolupráci se soukromým veterinárním 
lékařem MVDr. Koniecznym a v souladu 

se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči, ve znění pozdějších předpisů,

OČKOVÁNÍ PSŮ 
PROTI VZTEKLINĚ

které se koná ve středu 15. května 2019
na těchto místech:

u DYHORU (bývalá prodejna 
Doubravanka) od 11.00 do 12.00 hodin

HASIČSKÁ ZBROJNICE od 14.00 do 
15.00 hodin

MVDr. Konieczny provádí očkování psů 
proti vzteklině za úplatu. 

Cena 1 vakcíny činí 150 Kč.

Upozorňujeme, že dle ust. § 4 výše 
uvedeného zákona vyplývá pro majitele 

psa
povinnost mít psa naočkovaného proti 
vzteklině již ve stáří od 3 měsíců a poté 

vždy jednou za rok a dále upozorňujeme, 
že na základě obecně závazné vyhlášky je 

majitel povinen přihlásit psa k poplatku 
ze psů rovněž od stáří 3 měsíců a uhradit 
poplatek za psa do 30. 06. běžného roku.

VEZMĚTE S SEBOU OČKOVACÍ  
PRŮKAZ PSA!

Z bezpečnostních důvodů přiveďte psa 
na vodítku, s náhubkem a v doprovodu 

dospělé osoby!
Dodržte prosím stanovenou dobu 

očkování!

Chodníček za poznáním
Mateřská škola 

získala dotaci z roz-
počtu Moravskoslez-
ského kraje v programu Podpora vzdělávání 
a poradenství v oblasti životního prostředí 
v dotačním titulu Podpora environmentál-
ního vzdělávání, výchovy, osvěty a poraden-
ství ve školách.

Dotace je určena k podpoře aktivit na 
školní zahradě, vede děti k aktivnímu učení 
v přírodě prožitkem. Vytváří elementární po-
vědomí o širším přírodním prostředí a napo-
máhá vnímat přírodu všemi smysly.

Dotace podpoří vznik smyslového chod-
níčku za budovou mateřské školy. Jednotlivé 
dílce chodníku budou naplněny produkty 

přírody: oblázky, písek, štěrk, kůra, šišky, ža-
ludy,…. Chodníček povede do přírodního po-
sezení se špalky, které bude kryté konstrukcí 
osázenou popínavými rostlinami.

Radomíra Jasenková, ředitelka MŠ

Děti z mateřské školy se zapojily do úklidu svého okolí a po úklidu si vyšly do nedaleké  z
přírody nakrmit naše krásné labutě.

Zápis do 1. třídy
V úterý 9. dubna na naší základní škole při-

vítali Jů a Hele budoucí prvňáčky. Seznámili je 
s paní učitelkou a ve třídě na ně pak čekalo 
množství úkolů, které měly prověřit jejich při-
pravenost na školní docházku. Děti zazpívaly 
písničku nebo přednesly básničku (sluchová 
analýza H jako Hele, rozdělení slova na sla-
biky), následovala matematická část (napočí-
tat od jedné do pěti, rozeznávat geometrické 
tvary, orientace v prostoru – vpravo, nahoře – 
dole). Děti si vyzkoušely i práci s interaktivní 
tabulí, psaní a napodobování tvarů a písmen 
na projekci na zemi. Nakonec si vybarvily 

velikonoční kraslici (poznávání barev, správný 
úchop pastelky), kterou si nakonec vystřihly. 
Většina dětí byla dobře připravena a jako 
odměnu si budoucí školáci odnesli spoustu 
drobných dárků, i těch vlastnostnoručně vy-
robených žáky naší školy. Poděkování patří 
žákům druhé a páté třídy, žákům Kateřině 
Durasové,	Adamu	Rudolovi	a	Sašovi	Soprovi	
za obětavou pomoc během celého zápisu, 
paním učitelkám z mateřské školky, které 
s dětmi pracovaly, i zaměstnancům školy za 
přípravu celého odpoledne.

Mgr. Jana Ciosková

VZPOMÍNKA
Dne 28. března byl 
Den učitelů. V tento 
den paní učitelky na 
naší škole dostaly ky-
tičku a já si vzpomněla 
na paní učitelku He-
lenku Jeskou, která 
mě a mé spolužáky 
vyučovala. Byla bych 

moc ráda, kdybyste si na tuto výjimečnou 
paní učitelku zavzpomínali se mnou. Na 
paní učitelku nikdy nezapomenu. 

Sára Siekierová, žákyně 9. třídy

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

OKéNKO MATEŘSKé ŠKOLY
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Velikonoční tradice, tvoření s prodejem 
jarních dekorací a pohodová atmosféra, to 
vše čekalo na návštěvníky školní družiny a 
klubovny Pionýru. V úterý před velikonočními 
svátky se děti ve školní družině seznámily 
s jarními tradicemi a velikonočními zvyky - 
pletení pomlázky, pečení beránka, malování 
kraslic, zapojily se do vyrábění tradičních 
velikonočních ozdob, společně řešily zadané 
úkoly a kvízy Pašijového týdne, vyhledávaly 
informace, pomáhaly při přípravě prodejní 
velikonoční výstavky. O den později ožila tvo-
řením pionýrská klubovna. Děti spolu s rodiči 
vyráběli krásné jarní dekorace.  

ŠH

Velikonoce ve školní družině a klubovně Pionýru

Tvoření ve školní družině. z

Tvoření v klubovně Pionýru.   z
Foto: Kateřina Jachymčáková

Prodejní výstavka ve školní družině. z
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 Kostel katolický, na náměstí naproti 
obecnímu úřadu, bude tento den otevřen 
od 17 do 22 hodin. Kromě ochutnávky něko-
lika druhů mešních vín se návštěvníci budou 
moci podívat na kůr k varhanům a na věž, 
uvnitř kostela si prohlédnout věrnou kopii 

Pražského Jezulátka i s barevnými oblečky na 
různé příležitosti církevního roku, a zcela výji-
mečně uvidí zblízka relikvii svaté Hedviky, jíž 
je kostel zasvěcen – a to malý kousíček lebeční 
kosti, který farnost obdržela loni přímo z pol-
ské Trzebnice u Wroclavi, kde je pochována, 

u příležitosti 120. vý-
ročí kostela. Několik 
dalších předmětů, 
dobových listin a sta-
rých historických 
knih připomene rov-
něž toto výročí. 

V 19:30 hodin 
dále zveme na var-
hanní koncert Ing. 
Martina Uhlíka, le-
tošního absolventa 
varhanní hry na cír-
kevní konzervatoři 
v Opavě. 

 Husův sbor 
za hřbitovem z roku 
1928, který je mimo-
chodem od roku 2001 
kulturní památkou, 

bude otevřen od 17 do 20 hodin, v případě 
zájmu i déle. Jen málokdo ví, že součástí hu-
sitských kostelů je tzv. Kolumbárium, které 
ukrývá… ale však se přijďte podívat a uvidíte 
sami.	Rovněž	nebude	chybět	hra	na	královský	
nástroj – varhany. 

Přijďme objevovat zákoutí, kde jsme nikdy 
v životě nejspíš nebyli. A platí to pochopitelně 
nejen o kostelích doubravských, ale i mnoha 
dalších v našem kraji, které ukrývají jedinečné 
poklady a tajemství. Více informací a bohatou 
nabídku programu Noci kostelů v celém na-
šem širokém kraji naleznete už nyní na www.
nockostelu.cz.

připravil P. Dr. Marcel Puvák, farář
rkf.doubrava@doo.cz,

tel.: 731 402 008

V uplynulém období 
jsme byli povoláni pouze 
k jednomu zásahu, a to 
12.4. k požáru lesního 
porostu v Karviné u že-
lezniční trati, na místě zasahovali Slávik, 
Kučera a Dluhosz. V sobotu 13.4. se konal 
již 9. ročník okrskového turnaje ve stolním 
tenise	v	Rychvaldě.	Náš	sbor	reprezentovali	
Slávik Pavel, Majer Marek a Šebesta Lukáš 
a za celkové umístění se určitě nemusíme 
vůbec stydět – Slávik 2. místo, Majer 3. místo 
a Šebesta 7. místo.

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

Sbor dobrovolných hasičů  
obce Doubrava  

zve všechny příznivce 
v sobotu 01. 06. od 15.00 hodin 
na zahradu hasičské zbrojnice, 

kde proběhne kácení májky 
spojené se 

SMAŽENÍM 
VAJEČINY.

Sbor dobrovolných hasičů  
obce Doubrava  

zve všechny příznivce 
na hasičskou soutěž 

„O putOVNÍ 
pOhár 

StArOStkY 
ObcE“, 

která se uskuteční 
v sobotu 08. 06. od 15.00 hodin 

na doubravském náměstí. 
O občerstvení je jako vždy 

postaráno.

Na obě akce srdečně  
zve Výbor SDH Doubrava

Společenská kronika

Zemřeli
Pavel Kazárik

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

VZPOMÍNKA
Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 28.02.2019 jsme vzpomněli 

92. nedožité narozeniny pana  
Bedřicha Franka,  

od jehož úmrtí dne 7. května  
uplyne již 10 let.

Stále vzpomínají manželka Helena,  
syn Petr s manželkou  

a dcera Pavla s rodinou.

K S = x
Ne, není to žádná 

šifra, to jen druháci paní 
učitelky Mgr. Kristiny Sý-
korové v rámci čtenářské 
dílny řešili rébus v podobě pexesa. Sezna-
movali se totiž se slovy cizího původu vysky-
tujícími se v českém jazyce. Přes textil, fix, 
mixér, text, xylofon, Mexiko, Saxanu, Alexe, 
Maxe,	 experta,	 Rexe,	 foxteriéra	 se	 dostali	
až k Maxipsu Fíkovi. Podle počátečního pís-
mene	Č	–	autora	Rudolfa	Čechury	–	hledali	
v regálech, aby se s knihou blíže seznámili. 
Vybírali si i jiné tituly podle zájmů a na závěr 
mi hrdě hlásili, že objevili další slovo s X – 
sex. Ano, i takové publikace mohli v dětském 
oddělení najít.

Se zvídavými žáky spokojená Hana Sábe-
lová a také vděčná za odměny, které poskytla 
paní Marie Smolková na knihovnické soutěže. 
Děkuji a přeji jí hodně krásných čtenářských 
zážitků.

Hana Sábelová,  
knihovnice

HASIČSKé OKéNKO 

Noc kostelů v Doubravě
Jak jsme informovali v dubnovém zpravodaji, v pátek 24. května se v celé zemi otevřou brány 
chrámů a modliteben v rámci Noci kostelů. Do této iniciativy, která se v letošním roce částečně 
překrývá s volbami do Evropského parlamentu, se zapojuje nejen katolický kostel sv. Hed-
viky v Doubravě, ale i druhý náš chrám, známý pod názvem Husův sbor. 
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 LIDOVÁ řEMESLA NA 
HUKVALDECH
11. – 12. května 2019,  
hrad Hukvaldy

Víkend plný ukázek tradičních li-
dových řemesel na hradě Hukvaldy.

Více informací  
na www.hradhukvaldy.eu .

 JARO NA DĚDINĚ
18. května 2019, Valašské muzeum 
v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

V muzeu na vás v tento den čekají 
oživené expozice s ukázkami tradič-
ních jarních prací. Návštěvníci budou 
moci přihlížet dříve běžným činnos-
tem, které se dnes již povětšinou z 
běžných životů vytratily. 

Hned na začátku trasy v kolibě bu-
dou moci pozorovat baču při výrobě 
prvního ovčího sýra. O kousek dál, v 
pasekářské chalupě bude připravena 
ochutnávka pohanková jídla. Ukázky 
zpracování pohanky budou připra-
veny také v pohankovém mlýně. Ne-
bude chybět ukázka zpracovávání vlny 
a její spřádání na kolovratu. Zájemci si 
také mohou sami vyzkoušet odstřeďo-
vat mléko, následně stlouci a ochutnat 
voňavé máslo, ale také starý sýr a šro-
tové pagáče, či si dát na zdraví kalíšek 
syrovátky.	 Základem	 „života	 na	 dě-
dině“ bylo vždy zemědělství a tak i na 
muzejních políčkách budou pracovat 
hospodáři s nepostradatelnými po-
mocníky, párem muzejních koní ple-
mene Slezský norik. Kdo přijde včas, v 
kovárně uvidí dopoledne jejich okutí.

Více informací na www.vmp.cz .

 OSTRAVSKÝ KOMPOT – 
RODINNÝ KULTURNÍ FESTIVAL
19. května 2019, Trojhalí Karolina

Rodinný	 festival	 tvořený	 vý-
hradně a jen Ostraváky otevírá svůj 
třetí ročník.

Více na www.ostravskykompot.cz . 

 DEN OTEVřENÝCH DVEřÍ 
V KARVINSKÉM ARCHIVU
6. června 2019  
v 10:00 a 16:00 hodin

Ve čtvrtek 6. června 2019 v 10:00 a 16:00 hodin budou probí-
hat prohlídky běžně nepřístupných prostor Státního okresního 
archivu Karviná. Kromě výstav Karviná. Od soli k uhlía Karvinské 
20. století v plakátech a fotografiích bude v badatelně prezen-
tován výběr z bohatých archivních fondů a sbírek.

 OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2019
11. ročník festivalu Ostravská muzejní noc se uskuteční 
v sobotu 8. června od 17h v Ostravě.

Během Ostravské muzejní noci budou v muzeích a kultur-
ních institucích v Ostravě ve večerních a nočních hodinách pro-
bíhat komentované prohlídky, audiovizuální projekce, hudební 
a divadelní produkce, tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi, workshopy 
pro děti, soutěže a jiné atraktivní programy. Ostravské muzejní 
noci se zúčastní desítky muzeí a institucí z celé Ostravy. Po po-
dobu konání Ostravské muzejní noci budou jednotlivé objekty 
propojeny speciálními linkami autobusů.

Více informací  
na www.ostravskamuzejninoc.cz .

Kam vyrazit… 
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Muzikál KOČKY
Pro zájemce z řad doubravských občanů 
bez rozdílu věku připravujeme zájezd na 
představení v Národním divadle moravsko-
slezském, Divadle Jiřího Myrona, které uvádí 
v neděli 27. 10. 2019 úspěšnou reprízu muzi-
kálu KOČKY. Cena zájezdu je 200,- Kč včetně 
vstupenky. Svůj zájem o toto představení po-
tvrďte do 15. 06. 2019 osobně u paní Hugá-
ňové na OÚ v Doubravě. 

Mgr. Dáša Murycová,  
starostka obce Foto: zdroj Národního divadla moravskoslezského Ostrava.) z

NAŠE DOUBRAVA 
ROZŠIŘUJE ZÁJEZD
Vážení a milí sousedé, v předchozím vydání 
obecního zpravodaje jsme vás informovali 
o zájezdě za poznáním historické metropole 
Olomouce. Děkujeme vám za váš zájem 
a vaše opakované podněty, abychom spo-
lečně navštívili i vyhlášené Muzeum Olo-
mouckých	 tvarůžků	 A.	 W.	 v	 Lošticích.	 Rádi	
vám vyhovíme. Pojedeme i do Loštic! Návště-
vou muzea společně vstoupíme do Velkého 
příběhu rodu Wesselsů. Jak už to tak bývá, 
Josef Wessels se k výrobě tvarůžků dostal 
zcela náhodou. V Lošticích vedl povoznictví 
a příležitostně pracoval jako punčochář. Zpo-
čátku nebylo potravinářství oborem, který by 
ho příliš zajímal. Názor změnil až po úspěchu 
olomouckých tvarůžků na světové výstavě ve 
Vídni roku 1872. O krajovou specialitu rázem 
nastal takový zájem, že se tvarůžkářství stalo 
výnosnou živností.

V době naší návštěvy Loštic bude ote-
vřena i podniková prodejna, kde je možno 
zakoupit celou řadu tvarůžkových výrobků.

KDE:  LOŠTICE
 MUZEUM OLOMOUCKÝCH 

TVARŮŽKŮ A. W. 

  OLOMOUC
 PROHLÍDKA 

ARCIBISKUPSKÉHO PALÁCE

 PROHLÍDKA ARCIDIECÉZNÍHO 
MUZEA A ROMÁNSKÉHO 
BISKUPSKÉHO PALÁCE

 (DŘÍVE PŘEMYSLOVSKÝ PALÁC)

KDY: V SOBOTU 18. KVĚTNA 2019
VSTUPNÉ:
 CELKEM VŠECHNY 

PROHLÍDKY: DOSPĚLÝ 160 KČ, 
SENIOR 90 KČ 

CENA: 305 KČ ZA DOPRAVU + 
VSTUPNÉ 

BLIŽŠÍ INFORMACE O ZÁJEZDU A JEHO 
ZAPLACENÍ: 
- MAIL: INFO@NASEDOUBRAVA.CZ
- MOBIL: 602 755 179
- PANÍ JIřINA FERENČÍKOVÁ.

Těšíme se, že společně pojedeme za po-
znáním Loštic a Olomouce!

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

www.nasedoubrava.cz

Náš klub zahájil o víkendu 6. a 7.dubna 
druhou polovinu sezony 2018- 2019 čtyřmi 
zápasy všech družstev v domácím prostředí. 
Jaká byla kvalita zimní přípravy, se ukáže 
v dalším průběhu jarní sezony.Základní a pr-
vořadou činností našeho klubu je zajišťování 
účasti našich družstev v okresních soutěžích 
v kopané a s tím spojené úkoly. 

Nemalou pozornost však také věnujeme 
zlepšování kvality infrastruktury v našem 
areálu. Na těchto aktivitách se podílejí nejen 
členové Baníku svou dobrovolnou prací, ale 
finanční pomocí i organizace Nadace OKD, 
Česká unie sportu a Obec Doubrava.

V letošním roce jsme získali prostředky 
z	 dotačních	 kapitol	Nadace	OKD	 „Srdcovka“	
a	 „Pro	 region“	 na	 projekty	 „Zvýšení	 kvality	
infrastruktury	 sportovního	 areálu“	 a	 „Revi-
talizace víceúčelového sportovního hřiště“.
První z projektů byl již realizován instalací 32 

sedaček pro diváky na západní straně hřiště. 
Sedačky nám poskytla Obec Doubrava. 
Druhý projekt se v současné době realizuje 
a měl by být dokončen do konce července le-
tošního roku.Vzhledem k náročnosti druhého 
projektu jsme požádali o pomoc firmy Doub-
ravan car Milana Pěchoviče a Autodoprava 
Martina Kolka, které nám ochotně a nezištně 
pomohly při přepravě stavebních buněk.
Velmi kladně také hodnotíme výpomoc firem 
a občanů z Doubravy na těchto projektech, 
jmenovitě Klempířství Tomáše Jachymčáka, 
Zámečnictví – Monika Ledwoń a Luboše Ko-
zubka, Stavebnictví manželů Kondziolkových 
a Tomáše Gurányiho. Nadcházející mimosou-
těžní akcí bude na Baníku smažení vaječiny 
a turnaj v nohejbalu v pátek 31.května od 16 
hodin, na kterou zveme všechny příznivce.

Baník OKD Doubrava,  
Peter Szabó

Na Baníku se nejen sportuje

Nejednoduchá přeprava stavebních buněk. z
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Ve škole se také 
uklízelo…

I letos jsme se zapojili do celorepubli-
kové	akce	 „Ukliďme	 svět,	 ukliďme	Česko“	
a vydali se do blízkého okolí naší školy, 
abychom se pustili do boje s odpadky 
a alespoň na krátký čas od nich ulevili pří-
rodě. Je až neuvěřitelné, kolik odpadků se 
nachází u cest, v keřích a příkopech, prostě 
všude jinde, jen ne v odpadkových koších 
či	 kontejnerech.	 Erazim	 Kohák	 řekl	 :	 „Ži-
jeme v době, kdy člověk významně ovliv-
ňuje podmínky pro život na planetě Zemi. 
Lidstvo je mocné, dokáže být i moudré?"

Mgr. Markéta Hanáková

Obecní zpravodaj – vydává Obec Doubrava, se sídlem Obecní úřad Doubrava č.p. 599, 735 33 Doubrava, IČ: 00562424 • Periodický tisk územního samosprávného 
celku • vydáváno pro obec Doubrava • vychází 11x ročně v nákladu 620 ks • Registrováno pod č. MK ČR E 12 154 • Redakční rada: předseda: Mgr. Radomíra Jasenková, 
zástupce předsedy: Mgr. Monika Kozubková, členové: Ing. Tadeáš Bijok, Pavel Slávik, Peter Szabó • Redaktor: Šárka Hugáňová • Zpracovala: Š. Hugáňová • Použité zkratky: 
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pouze na žádost • Redakce si v případě potřeby vyhrazuje právo ke krácení a upravování příspěvků • www.doubrava.cz.

Oslavili jsme Den učitelů
Den učitelů se v České republice slaví 28. března, v den výročí narození Jana Amose Ko-

menského. Doubravskou mateřskou i základní školu v tento den navštívilo vedení obce, aby 
pedagogům poděkovalo za jejich nelehkou práci. ŠH

Zápis do 
první třídy 
s Jůheláky.


