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Slavnostní setkání jubilantů

Uplynulý měsíc se měli možnost setkat ve 
velkém sále Národního domu občané, kteří 
v letošním roce oslavili nebo v následujících 
měsících oslaví své životní jubileum. Sešly se 
jich celé tři desítky, aby spolu zavzpomínali na 
hezké zážitky, které v obci prožili. Slavnostní 
odpoledne bylo naplněno krásnými melo-
diemi operetní tvorby provázanými humor-
ným vyprávěním členů Opavského divadla. 
Hudební dárek měl pokračování v podobě 

vystoupení cimbálové muziky Olšinka, která 
lidovými tóny vyplnila závěrečnou část so-
botního odpoledne. Co k osobnímu přání 
a malému dárku od obce Doubrava dodat? 
Všem přejeme pevné zdraví a hodně životní 
síly a věřím, že se se všemi setkáme na někte-
rém z dalších setkání.

Dáša Murycová 

1229–2019

Zasedání Zastupitelstva 
obce Doubrava 
Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava 
se uskuteční dne 12. 6. 2019 od 16:30 
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 
v Doubravě.

Knihovna bude mít 
o prázdninách zavřeno
Pokud si chcete půjčit knihy, časopisy nebo 
hry na prázdniny, přijďte do konce června, 
jelikož v červenci a srpnu bude knihovna 
mimo provoz. Otevřeno bude opět od 
pondělí 2. září.

Hana Sábelová, knihovnice 

Čer ven 2019

Foto: David Siekiera z
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – červen, červenec 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
Červen 5, 19 26 20 12, 26
Červenec 3, 17, 31 24 18 10, 24

Vážení spoluobčané,
s postupujícím útlumem hornictví v našem 
regionu se rozvíjí přípravné studie pro 
změnu pohornické krajiny Karvinska. 
Do této oblasti patří i naše 
obec. Kromě postupně 
měnící se krajiny a návratu 
přírody do oblastí Kozince 
a Kotlin v centru máme 
v obci ucelené zachovalé 
jádro obce s velkým kul-
turním dědictvím. Sna-
žíme se tento potenciál 
zahrnout do připravova-
ného projektu a nastarto-
vat další rozvoj obce.

Jistě jste zaznamenali, 
že hasičská zbrojnice do-
stává nový kabát a bude 
patřit do řady opravených 
budov v obci. Oprýskaná 
budova bytovky Resi-
domo do této řady však 
nezapadá. O opravu její 
fasády jsem několikrát 
vlastníka žádala. O tom, zda se ještě letos 
podaří zajistit její opravu, budu mít infor-
maci v měsíci srpnu. Pokud se tak letos 
nestane, dočká se, dle informací vlastníka, 
opravy v příštím roce.

Dobrou zprávou je, že Správní rada 
Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadač-
ního příspěvku naší žádosti s názvem 
„Bezpečně do školky i domů“ v grantovém 

řízení Oranžový přechod 2019 v částce 
112 927 Kč. V letošním roce bude vybudo-
ván osvětlený přechod pro chodce před 
mateřskou školou a následně budeme 

připravovat stejně bezpečný přechod 
i před základní školou. 

Blíží se konec školního roku, ve škole 
brzy nastane období hodnocení celoroč-
ních výsledků, které vyvrcholí rozdáním 
vysvědčení 28. června a po té, hurá na 
prázdniny. Všem dětem i starším studen-
tům přeji co nejlepší dosažené výsledky.

Dáša Murycová, starostka obce

•	 Rada	 obce	 schválila	 výjimku	 z	 nižšího	
počtu žáků Základní školy Doubrava pro 
školní rok 2019/2020.

•	 Rada	 obce	 schválila	 uzavření	 smlouvy	
o nájmu pozemků a prostoru sloužící 
k podnikání v areálu letního koupaliště.

•	 Rada	 obce	 schválila	 záměr	 výměny	 kotlů	
v obecních budovách.

•	 Rada	obce	schválila	organizační	řád	Obec-
ního úřadu Doubrava platný od 1. 6. 2019.

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

Hasičská zbrojnice , Foto: Pavel Slávik z

Koupaliště i letos 
zahájí svůj provoz
Léto je již přede dveřmi a každoroční letní tra-
dice obce Doubrava, kterou je obecní koupa-
liště, bude pokračovat také letos. 

V měsíci květnu a v první polovině června 
budou provedeny opravy koupaliště pro kou-
pací sezonu 2019. Budou opraveny všechny 
trhliny a praskliny bazénu, utěsněny speciální 
těsnící hmotou, bude proveden kompletní 
nátěr celého bazénového tělesa a zábradlí, 
opraveny a natřeny dětské atrakce. 

Nájemcem areálu koupaliště byl vybrán 
pan Martin Sehnal z Orlové, který jako jediný 
reagoval na záměr obce Doubrava prona-
jmout letní koupaliště v Doubravě včetně ob-
jektu určeného k prodeji občerstvení. 

Firma zajistí koupaliště dostatečným po-
čtem proškolených plavčíků, a také opět bude 
provozován altánek s občerstvením. Dále na-
bízí volnočasové aktivity pro všechny v ob-
dobí letních měsíců. V případě nepříznivého 
počasí bude nájemce v prostorách koupaliště 
pořádat kulturní a společenské akce a aktivity 
pro děti tak, aby areál byl maximálně využitý.

Koupaliště Doubrava:
Provozní doba: 
pondělí – neděle 9:00 hod. – 21:00 hod.
Vstupné:  60 Kč – dospělý
 35 Kč – dítě do 15 let

Aktuální informace o otevření koupaliště, 
provozní době a vstupném bude zveřej-
něna na webové stránce obce a na obecním 
facebooku a facebooku doubravského 
koupaliště.

Jiří Sznapka, místní hospodářství
Na konci dubna se u hasičské zbrojnice 
konalo okrskové kolo v požárním sportu. 
Soutěže se zúčastnilo všech 5 družstev or-
lovského okrsku. Domácí prostředí nám 
hrálo do karet, a proto byl výsledek vynika-
jící. Mezi jednotlivci vyhrál Vojtěch Branny 
a mezi družstvy náš SDH Doubrava. Od-
poledne jsme měli soutěž „starých pánů“, 
a přesto, že účast okolních týmů byla mi-
zivá, tak naše dvě družstva zvládla svoje po-
žární útoky více než dobře. Počasí bylo také 
solidní a zábava, jak již na zbrojnici bývá 
zvykem, byla skvělá a společně jsme si tak 
mohli užít sobotní odpoledne. 

Naši členové jed-
notky budou i letos 
provádět na území 
naší obce odchyt 
a likvidaci bodavého hmyzu (sršni, vosy), 
takže v případě, že bude někdo z občanů 
potřebovat pomoc, může se obrátit buď na 
jednotlivé členy naší jednotky, nebo rovnou 
na velitele (Pavel Slávik t.č. 724240579), pří-
padně na linky 150 nebo 112.

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

HASIČSKÉ OKÉNKO 

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko
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(pokračování na straně 4)

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 
vydání zpravodaje nejvýše 500 znaků včetně 
mezer s tím, že zastupitel může předat sou-
časně s příspěvkem také jeho rozšířenou verzi 
v neomezeném rozsahu k uveřejnění na webo-
vých stránkách obce www.doubrava.cz, „Ná-
zory zastupitelů“. Jednotlivé příspěvky budou 
do rubriky řazeny podle abecedního pořadí 
příjmení zastupitelů. Zveřejněné příspěvky ne-
musí být v souladu s názory redakce. 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.

 Současná koalice pod vedením starostky 
Dáši Murycové na dubnovém zastupitelstvu 
schválila záměr zřízení nového sběrného 
dvora na pozemku za obecním bytovým do-
mem Dominik. Ano, jedná se o zřízení sběr-
ného dvora na stejném pozemku, o kterém 
jsme vás informovali prostřednictvím obec-
ního zpravodaje v listopadu a prosinci 2015. 
Tak jako tenkrát ani teď jsme nemohli pod-
pořit záměr zřízení sběrného dvora v obytné 
části obce, která je dle platného územního 
plánu určena pro občanskou vybavenost.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,  
zastupitelka NAŠE DOUBRAVA

 Obec má podepsanou smlouvu o nájmu 
na současné sběrné místo na dobu urči-
tou 10 let. K uplynutí doby nájmu zbývá 
více než 5 let. Dle vyjádření starostky Dáši 
Murycové, je smlouva vypověditelná. Ale 
na oporu svého tvrzení žádný právní roz-
bor na zastupitelstvu nepředložila. Na 

dotaz Jiřiny Ferenčíkové, zda vedení obce 
vstoupilo v jednání s pronajímatelem, od-
pověděla nikoliv. Přesto koalice prosadila 
zřízení sběrného dvora na místě po býva-
lých chovatelích.

Gabriela Piperková,  
zastupitelka NAŠE DOUBRAVA

 Stejně jako v roce 2015 i letos si stojíme za 
svými názory na zřízení sběrného dvora za 
obecním bytovým domem Dominik. Nevi-
díme důvod, proč by v obci, kde je z důvodu 
hornické činnosti a jejího vlivu limitována 
možnost výstavby rodinných domů, měl být 
místo rodinného domu vybudován sběrný 
dvůr. Jsme pro podporu dalšího rozvoje 
obce a zvyšování počtu obyvatel v obci, 
proto nemůžeme souhlasit s tímto záměrem 
ani ho podpořit, neboť je v příkrém rozporu 
se zájmy občanů a dalšího rozvoje obce.

MUDr. Pavel Spurný,  
zastupitel NAŠE DOUBRAVA

(Pozn. redakce: pozemek parc.č. 1154/5, na kte-
rém bylo zastupitelstvem obce zřízení nového 
sběrného dvoru schváleno, se dle platného 
územního plánu obce nachází v ploše občan-
ského vybavení, která není určena k výstavbě 
pro bydlení, z čehož vyplývá, že na předmět-
ném pozemku nelze rodinný dům umístit.) 
 Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU nepo-
chybují o tom, že sběrný dvůr je správná 
a důležitá věc pro obec a její občany. Rádi 
by podpořili záměr zřízení nového sběrného 
dvora ale za podmínky, že prvotně bude 
vyřešena otázka ukončení výpovědi nájmu 
současného sběrného místa a současně 
bude vybrán jiný pozemek, který bude 
v souladu s územním plánem, nebude v za-
stavěné části obce a nebude tak obtěžovat 
obyvatele obce.

Ing. Petr Vrubel,  
zastupitel NAŠE DOUBRAVA

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

Tanečky s babičkou a dědečkem 
Správní rada Nadace OKD pod-
pořila mateřské škole Doubrava 
projekt s názvem Tanečky s ba-
bičkou a dědečkem ve výzvě Pro 
region 2019. Nadační příspěvek 
činí 17 600,- Kč. Časové období 
projektu je stanoveno od 1. 5. 
2019 do 30. 4. 2020.

V rámci projektu jsou řešeny volnočasové 
aktivity zaměřené primárně na děti, mládež 
a seniory v obci Doubrava. Těmto věkovým 
skupinám se nabízí možnost společného se-
tkávání, zapojení při tvoření, při vycházkách 
a sdílení nejmladší a nejstarší generace. 

Těšíme se na společné setkávání, čtení 
pohádek, divadlo pro veřejnost a nově vý-
stavu dobových šatů a hraček.

Radomíra Jasenková,  
ředitelka MŠ Doubrava

DEN ZEMĚ 
Den Země je den věnovaný Zemi, který se 
každoročně koná 22. dubna. K oslavám Dne 
Země se připojilo i přírodovědné oddělení 
Muzea Těšínska, které jsme s devátou třídou 
navštívili v rámci environmentální výchovy. 
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých infor-
mací o tom, jak na Zemi přežít v podmínkách 
našeho kraje. Víte, kterou rostlinou zastavíte 
krvácení a pak si ránu ovážete? Kterou bylinu 
použijete na snížení horečky? Z které byliny 
či stromu si můžete vyrobit něco sladkého, 
popř. i lepidlo, prací prostředek? Z kterých 
rostlin si můžete připravit jarní salát a které 
jsou naopak jedovaté? I na další otázky odpo-
vídali žáci v soutěžním kvízu.

Mgr. Markéta Hanáková

Besídka pro maminky
Na pondělí 6.5. si žáci prvního a dru-

hého ročníku pro své maminky a babičky 
připravili zajímavou besídku. Žáci usilovně 
trénovali a náramně se těšili, až se své ma-
mince nebo babičce předvedou, co si pro 
ně připravili. I když někteří měli před vy-
stoupením velikánskou trému, nakonec 
vše zvládli bezchybně zarecitovat, zazpívat 
a zahrát. Po krátkém vystoupení si žáci se 

svými rodiči vytvořili menší výrobky pro ra-
dost. Všem děkujeme za příjemně strávené 
odpoledne.
Mgr. Kristina Sýkorová a Mgr. Jana Škutová 

Čtvrťáci čtou malým kamarádům
Na naši školu přišel zajímavý e-mail 

s informacemi k akci s názvem DNY DĚT-
SKÉHO ČTENÍ, která je součástí celoevrop-
ské kampaně EUROPE READS. Připojili jsme 

se tedy k tomuto projektu, jehož cílem je 
zvýšit povědomí o pozitivním vlivu četby.

Naši čtvrťáci se rozhodli, že si vyzkouší 
čtenářské dovednosti a zajdou přečíst hezkou 
pohádku svým malým kamarádům do mateř-
ské školy v Doubravě.

Nejdříve jsme vybrali vhodnou knihu, 
vyhrála to pohádka Ukradená písmenka au-
torky Lenky Rožnovské. Domluvili jsme si ve 

Besídka pro maminky z

OKÉNKO  
MATEŘSKÉ ŠKOLY

VE ŠKOLE  
ROZHODNĚ NENÍ NUDA
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školce termín a v určenou dobu jsme přišli na 
návštěvu.

Malí předškoláci napjatě poslouchali pří-
běh, ve kterém se v první třídě z abecedy 
ztratí 10 písmen. Že by je někdo ukradl? Ne-
zbedným zlodějem je zvědavý klokánek Ven-
delín, který ještě do školy nechodí a kterého 
napraví školník Dobrásek svými veselými 
pohádkami. 

Všichni čtenáři byli moc šikovní, čtení jim 
šlo jako po másle a odměnou jim byla rozzá-
řená očka mrňousků z mateřinky. Slíbili jsme, 
že je určitě zase přijdeme navštívit s další no-
vou pohádkou.

Protože nám zbylo pár minut času, děti 
ze čtvrté třídy si zavzpomínaly na dobu, kdy 
i ony chodily do školky a šly si hrát s malými 
kamarády do herny.

Na odchodu paní učitelky ze školky malé 
čtenáře odměnily sladkým překvapením – 
dostali plný pytlík bonbónů. S úsměvem 
a skvělým pocitem, že jsme udělali dobrou 
věc, jsme se vraceli do naší „velké“ školy.

Mgr. Šárka Molíková a žáci ZŠ Doubrava

Nevšední všednosti
Čtenářskou dílnu pro III. třídu jsem zaměřila 
na bajky a její zvířecí postavy. V našem pří-
padě kohouta, slepici a kunu v textu Jiřího 
Žáčka „ O nebezpečném skákání do řeči“. Děti 
už věděly, že se hovoří hlavně o lidech a jejich 
vlastnostech. Z tématu vyplynula podle žáků 
tato ponaučení:

Nedělej jinému to, co nechceš, aby ti dělali druzí.
Raději naslouchej, více se dozvíš.
Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

To jsou ty nevšední všednosti – ceněné 
každodenní slušné chování, které bychom 
měli mezi sebou dodržovat. Ať jsme malí, či 
velcí.

Hana Sábelová, knihovnice

(pokračování ze strany 3)

Čtvrťáci čtou malým kamarádům z

Díky účasti naší školy v pro-
jektu MAP II – ORP Orlová se 
vybraní žáci naší školy zú-
častnili zážitkové vzdělávací 
akce Stopy šelem Beskyd. 
V úterý 7.5.2019 jsme navštívili URSUS – zá-
žitkové centrum v Dolní Lomné. Název nese 
jméno po velké beskydské šelmě, tedy med-
vědovi. Celé dopoledne byly děti rozděleny 
do dvou skupin a věnovaly se různým čin-
nostem. Zatímco jedna skupina trávila čas 
venku na zahradě centra, kde mohly děti 
pozorovat okolí z malé rozhledny, nebo se 

projít po stezkách, druhá skupina měla před-
nášku o životě šelem a lesních zvířat v Bes-
kydech. Původně plánované odlévání stop 
bylo nahrazeno malbou na kameny, které si 
žáci mohli vzít domů. Nechybělo přiřazování 
živočichů ke stopám, poznávání hlasů zvířat 
a zajímavé informace o šelmách.

Mgr. Markéta Hanáková

Stopy šelem Beskyd očima základní školy

Ve čtvrtek 9. května, kdy nám počasí v naplá-
nované akci vůbec nepřálo, jsme se vypravili 
do zážitkového centra URSUS v Dolní Lomné. 
Tato akce byla hrazena z prostředků MAP II – 
ORP Orlová, kde se jako spolupracující obec 
podílíme na projektu. 

A víte, že v Beskydech žijí rysové? A mají 
jména Olda a Jirka. A dokonce můžeme po-
tkat i vlka. A medvěd je plaché zvíře, je dobré 
si v lese zpívat. To vám teď poví naše děti po 
programu „Šelmy Beskyd“.

V prostorech střediska URSUS si děti vy-
zkoušely různé úkoly, interaktivní tabule, 
modely stop zvířat, osahaly si horniny, po-
znávaly rostliny, stromy. Skoro celou dobu 
pršelo, ale i tak jsme aspoň na chvilku vy-
užili zahrady, prolezli típí, věž, lanovou 
dráhu, prošli se po pařezech a kládách. 
Víc nám počasí nedovolilo, ale i tak jsme si 
výlet užili, něco se dozvěděli o přírodě, na-
dýchali se čerstvého vzduchu. Příště snad 
bude sluníčko.

A jeden úkol jsme dovezli i pro vás. Po-
znáte, komu patří stopy na pracovním listu? 
Naše děti to zvládly bez chyby.

Za pedagogy MŠ Jana Radošťanová 

Šelmy Beskyd očima mateřské školy

VE ŠKOLE…
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Dokážete správně přiřadit 
stopy zvířat?

A

1 2 3 4

CB D

(1-C medvěd; 2-A vlk; 3-D jelen; 4-B divoké prase)

inzerce

V dubnu loňského roku byla z bezpečnost-
ních důvodů uzavřena místní komunikace 
č. 23c (pod Ujalou). Od této chvíle se inten-
zivně pracovalo na odstranění nebezpečného 
stavu, který byl vyvolán výraznými sesuvnými 
projevy kopce Ujala. Na základě pravidelného 
monitoringu území byl zpracován odborný 
posudek s návrhem opatření, na základě kte-
rého byla vypracována dokumentace terén-
ních úprav „přitěžovací lavice“ ke stabilizaci 
území. Stavební práce tak mohly v září 2018 
započít a trvaly až do dubna 2019. V současné 
době je tak „přitěžovací lavice“ dokončena 
a zatravněna. Monitorig území, který probí-
hal v průběhu stavebních prací a probíhá i po 
jejich dokončení ukazuje, že sesuvné projevy 
kopce se výrazně zpomalily a nyní již dosahují 
nepatrných hodnot. Nyní očekáváme výsle-
dek dalšího měření, které by mělo již potvr-
dit, že kopec Ujala byl stabilizován a sesuvné 
projevy byly eliminovány. 

Souběžně s výstavbou „přitěžovací lavice“ 
byla prováděna také oprava přilehlé komuni-
kace, na jejímž technickém stavu se sesuvné 
vlivy kopce taktéž významně podepsaly. Byla 
provedena navážka podloží komunikace do 
původní úrovně a to v úseku cca 200 m, která 

kopíruje terén provedené lavice. Dokončení 
opravy komunikace bylo plánováno na čer-
ven 2019, kdy se předpokládalo znovuote-
vření komunikace za předpokladu, že situace 
v území již bude stabilní. V současné době je 
komunikace připravena na instalaci živičného 

povrchu a červnový termín zprovoznění by se 
dal bez problémů stihnout. 

Po zhodnocení stavu v území však spo-
lečnost OKD, a.s. navrhla, že v prostoru zadní 
části lavice, v místě prudkého srázu provede 
dodatečnou pojistnou navážku. Účelem této 
navážky je nejen další „přitěžovací hmota“, 
ale také optimalizace odtokových poměrů 
v místě a další estetizace území. Pro instalaci 
této dodatečné navážky je však opět nutná 
staveništní doprava, která bude vedena právě 
po této komunikaci. Je nesporné, že kdyby 
byl povrch již vyasfaltován, byl by staveništní 
dopravou poškozen a vyžadoval by tak další 
opravu. Proto bylo dohodnuto, že živičný 
povrch na komunikaci bude instalován až po 
dokončení pojistné navážky, což se přepo-
kládá na přelomu září a října 2019. 

Jsme si vědomi, že řada občanů již netr-
pělivě čekala na znovuotevření komunikace 
a posunutí termínu je nepotěší, ale věříme, že 
se setkáme s pochopením, když upřednost-
níme provedení komplexního a již finálního 
řešení území před částečným, prováděným 
na etapy.

Pavel Szostok,  
úsek stavební a dopravy

Zprovoznění komunikace pod Ujalou se opozdí

kvíz ??? 



6 

Vítali jsme jaro
Tradiční oslavy jarních svátků se nevyhly ani 
klubovně pionýra. Letos jsme tvořili jarní de-
korace a že se povedly, jste se mohli přesvěd-
čit v minulém čísle Obecního zpravodaje.

V období Velikonoc jsme se vydali na 
tradiční víkendovku, letos do obce Guty. Na-
vštívili jsme místo vyhořelého gutského dře-
věného kostelíku a vzpomínali jsme na to, jak 
jsme se u něj před dvěma roky fotili. Mladší 
děti se vydaly prozkoumat jelení ohradu 
a starší vylezly na vrchol Godula. Další den 
zdolaly vrchol Javorový a mladší děti se vy-
daly zkoumat krásy gutské přírody.

Protože naše děti v oddíle stárnou, pro-
běhlo na chatě i školení budoucích instruk-
torů. Robin, Saška i Filip zkoušky zvládli 
a mohou se tak účastnit víkendového kurzu 
pro instruktory, který je akreditován Minister-
stvem školství ČR.

Po práci je vždy čas na radovánky a ne 
jinak tomu bylo i tehdy. Děti si vyzkoušely 
spoustu her, které pro ně přichystali vedoucí 

i instruktoři. Zatančily si na tanečních podlož-
kách, vyřádily se při kulinářské soutěži a nepři-
šly ani o diskotéku a velikonoční pomlázku.

Byly to opět Velikonoce plné radosti, tu-
ristiky a her.

První květnový den jsme s dětmi prožili 
v naší klubovně. Děti si dopoledne zahrály 
hry a pak vyzkoušely ostrost našich škrabek 
a samy si uvařily bramboračku. Po obědě jsme 
se vydali na doubravský kopec a vyzkoušeli 
jsme si zavěšení hamaky. Pohled na slunečnou 
Doubravu nám pokazilo množství odpadu na 
vrcholku kopce. Naše pionýrská taška byla na 
takovou hromadu malá, tak jsme se na místo 
museli vydat později a naplnili jsme pytel plný 
odpadu. Jsme rádi, že jsme znovu pomohli vy-
čistit kousek Česka a pevně věříme, že ten kou-
sek zůstane čistý i nadále.
Za Pionýr, z. s. -17.pionýrskou skupinu Karviná

Katka Jachymčáková

Dne 11. 5. 2019 se žáci ZŠ Doubrava vydali 
na výlet pořádaný Pionýrem a SRP ZŠ a MŠ 

Doubrava. A proč to spojení dvou spolků? Děti 
jely do trampolínového centra ENHA Ostrava 

a do ostravského Planetária. Trampolínová 
zábava s sebou nese i svá bezpečnostní rizika 

a Pionýr má pro případné 
úrazy pojištění. První část 
výletu byla pořádána 
spolkem Pionýr, který za-
jistil vstup, pojištění dětí 
na akci a autobusovou 
dopravu. Druhou část vý-
letu financovalo SRP ZŠ 
a MŠ Doubrava.

A jak se tam dětem 
líbilo? V úvodu byly pou-
čeny o bezpečném cho-
vání a dostaly pokyny 
jak správně skákat na 
trampolínách přímo od 
trenérů. Pak se rozdělily 
do tří skupin a vyplnily 
tak celý prostor trampo-
línového centra. Skákali, 
metali salta a moc jim 

Ve dvou se to lépe táhne

(pokračování na straně 7)
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Společenská  
kronika

Zemřeli
Jiří Konkolský
Vladislav Bogusz

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!
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Tarify

Slevy

WWW.VEJNET.CZ

555 500 800 / 602 324 243 / KANCELAR@VEJNET.CZ

Premium 50/20 Mb

Optimal 25/10 Mb

Mini 5/1 Mb

Senior (příjemce starobního důchodu)

Držitel ZTP/P průkazu

AKTIVACE 
ZA 1 KČ

BEZ 
ÚVAZKU

kam vyrazit… 
 DEN s vOJENsKOU HisTORií
22. 6. 2019, Archeopark Chotěbuz

Dobové tábory několika armád 
z let 1938 až 1945, dobové cvičiště 
s vojenským výcvikem – překonávání 
protipěchotních překážek, boj proti 
nepřátelské pěchotě s puškou a vzty-
čeným bodákem. Pořadový výcvik 
družstev a lehká armádní technika.

Více informací  
na www.archeoparkchotebuz.cz 

 RYCHvALD PLNý vETERáNů
23. 6. 2019, náměstí Míru 
v Rychvaldě

Veterán klub Rychvald pořádá již 
jedenácté setkání příznivců starých 
aut a motocyklů s názvem „Rychvald 
plný veteránů“ od 9:00 hod! Těšit se 
můžete na krásná auta a motorky, ži-
vou hudbu a soutěž veteránů.

 NA zUBRY DO PszCzYNY
Jen několik set metrů od starého 

města v příhraniční polské Pszczyně mů-
žete potkat zubra. "Pokazowa Zagroda 
Żubrów" vznikla na území parku s vý-
měrou skoro 10 hektarů. Zvířata můžete 
spatřit z vyhlídkového mostu, který je 
uzpůsoben i pro vozíčkáře. Seznamte se 
nejen se zvyky zubrů, největších savců 
v Evropě, ale i muflonů, jelenů, srn, nej-
různějších druhůu ptactva a vydejte se 
po naučné stezce lesem s expozicí fauny 
a flory. K dispozici je i 3D film předsta-
vující historii zubrů v Pszczynie, multi-
mediálni kino má 42 míst. V objektu se 
nacházejí ještě restaurace a Turistické 
informační centrum nejen se suvenýry. 
Ve městě můžete také navštívit zámecký 
komplex spolu se zámeckým parkem 
v anglickém stylu a skanzen sdružující 
budovy dřevěné architektury z místního 
regionu. V zámku je otevřeno muzeum 
představující zachovalé interiéry včetně 
apartmánů císaře Wilhelma II. 

Více informací  
na www.zubry.pszczyna.pl .

to šlo. Přišel konec a všichni se 
s radostí vrhli na bar pro ob-
čerstvení a někteří se pustili 
do svačin, které jim připravily 
maminky. Cesta do Planetária 
uběhla rychle a dětem zbylo 
mnoho času na odpočinek 
a slunění. Uvnitř nás čekalo 
Experimentárium a program 
Dobrodružná cesta k planetám. 
Všichni byli nadšeni a většina si 
odnesla nové poznatky o ves-
míru, suvenýry Planetária a do-
konce i malé meteority.

Pro velký zájem budeme výlet opakovat 
v příštím školním roce.

Velice děkujeme p. uč. Škutové a Ha-
nákové a maminkám dětí, p. Hugáňové 

a Czyžové, za pomoc při organizaci výletu.
Za Pionýr, z. s. -17. pionýrskou skupinu 

Karviná a za SRP ZŠ a MŠ Doubrava
Kateřina Jachymčáková

inzerce

(pokračování ze strany 6)
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