
Letos poprvé na konci léta se 
Doubrava opět dočkala svých 
slavností. Náměstí zaplněno 
lidmi a spousta stánků. Dobré 
jídlo a pití a zábava pro celou 
rodinu. Děti bavily různorodé 
atrakce a skvělá dětská scéna, 
ve které mohly soutěžit s 
piráty o krásné ceny. Některé 
byly dokonce tak nadšené, že 
pirátské úkoly zdolávaly 
několikrát a odcházely s 
jiskřičkami v očích. Ostatní se 
bavili u programu plného 
skvělých kapel a siláckého 

adrenalinového vystoupení, užili si vystoupení známé 
zpěvačky Markéty Konvičkové a pánové si jistě vychutnali 
krásné tanečnice pole dance. Návštěvníci slavností také mohli 
zavítat do nově otevřené historické farní kanceláře v budově 
místní farnosti. Večer, jak už to v Doubravě bývá zvykem, byl 
opět v rockovém podání kapely Nobody Knows a o skvělou 
zábavu až do pozdních nočních hodin se postarala již skoro 
zdomácnělá kapela R.U.M.
V pořadí šestý Doubravský rekord v pojídání párků ani letos 
nemohl chybět. Z celkového počtu šesti účastníku nepřekonal 
nikdo čas dosavadního celkového rekordu Štěpána Smolky, 
který je 4 minuty 16 vteřin a ani jeden z účastníků nezvládl 
sníst všech osm párků v maximálním limitu deseti minut. 
Nejvíce párků ze všech snědl pan Aleš G. Všem děkujeme za 
snahu a odvahu, byli jste skvělí.
Děkujeme také všem sponzorům. Ze sponzorských darů byly 
nakoupeny například veškeré krásné ceny pro děti. Slavnosti 
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Řádné zasedání Zastupitelstva obce Doubrava se uskuteční dne 08. 10. 

2014 v 16:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava.

Na programu bude mimo jiné:

Informace o činnosti orgánů obce – výborů a zastupitelstva obce.

Negativní jevy a trestná činnost na území obce.

Příprava rozpočtu na rok 2015.

Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava

Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná a zájemci o projednávanou problematiku 
z řad občanů naší obce jsou srdečně zváni.

Řádně oslavený konec prázdnin
letos podpořili Depos Horní Suchá, a.s.; Digis, spol. s r.o.; 
DOUBRAVAN CAR, s.r.o.; DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY, 
s.r.o.; ECHO ALARM, s.r.o.; ELTOM, s.r.o.; GRAND – ochranné 
a pracovní oděvy paní Střelcová; Jan Zuk, elektroinstalace; 
TIZ s.r.o.; WEST MEDIA, s.r.o. – Dinopark; Zdeněk Kolář, 
provozování a servis čistíren odpadních vod.
Děkujeme za opět skvěle připravený program a bezchybnou 
organizaci agentuře Warriors, a také všem spolkům, 
organizacím a dobrovolníkům.
Doubravské slavnosti jsou již v naší obci tradicí, mnoho lidí se 
na ně nedočkavě těší celý rok. Obec v tento den ožije a lidé 
mají možnost se setkat a odložit každodenní starosti. Mnozí 
do Doubravy přijíždějí zdaleka, aby se zde potkali se svými 
známými, kamarády nebo rodinou. Rádi bychom tuto tradici 
zachovali a doufáme, že v příštím roce se zase se všemi 
potkáme na již sedmém ročníku této akce.

ŠH

Autoři fotografií: Lukáš Piegrzym, David Bijok

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.
                                                    J.A. Komenský

     Prázdniny skončily a je tu opět škola. A hurá pro nové poznání, 

setkání s kamarády, vyprávění zážitků z prázdnin, no, prostě školní 

rok začíná a s ním i povinnosti – učení. Pro naše prvňáčky bude vše 

nové, a proto jim přejeme dobré vykročení a jen samé dobré 

známky. Jsou však zde i ti, kteří se v příštím roce se zdejší školou 

rozloučí a již nyní musí přemýšlet o další etapě svého života. Volba 

povolání je prvním vykročením do světa dospělých. Je pravdou, že 

školní léta utíkají rychle a pak zbývají jen vzpomínky na školní 

prožitky. Nechť je tento školní rok bezproblémový a radostný.
    Učitelskému sboru přejeme hodně trpělivosti, pochopení a 

dobré výsledky, protože jejich práce je odpovědná a náročná.
    Rodičům můžeme přát radost z výsledků práce jejich dětí a 

dobrou spolupráci rodiny a školy. Vždyť rodina a škola je základ 

života a bez vzájemného pochopení a úcty to nejde.   
Ing. Květuše Szyroká, starostka obce



Tak jako každým rokem byly poplatníkům v měsíci květnu rozeslány složenky 
k úhradě poplatku za provoz systému nakládání s odpadem (poplatek za 
„odpad") včetně informací k úhradě. Upozorňujeme, že splatnost poplatku za 
odpad je stanovena dle OZV obce Doubrava č. 2/2012 do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku. To znamená, že pro letošní rok termín 
splatnosti skončil dnem 31. 8. 2014. Poplatník, který poplatek nezaplatil ve 
lhůtě splatnosti nebo jej zaplatil v nesprávné výši, se stává dlužníkem. 
Následně je dlužníkům nedoplatek vyměřen Platebním výměrem s 
určením náhradní lhůty splatnosti. Pokud nedoplatek nebude 
uhrazen ani v náhradní lhůtě splatnosti, bude již vymáhán daňovou 
exekucí, případně prostřednictvím soudního exekutora 
Exekutorského úřadu Karviná a dluh se tak výrazně navýší, neboť 
náklady exekučního řízení jdou k tíži dlužníka. Proto nezapomeňte 
uhradit poplatek vždy včas a vyhnete se tak dalším finančním 
nákladům. 
Za zaplacení poplatku nezletilé osoby odpovídají její zákonní 
zástupci, a pokud poplatek nebude uhrazen, může být vymáhán i na 
nich.
Poplatek je možné uhradit na pokladně obecního úřadu v Doubravě v úřední 
dny nebo bezhotovostním 
převodem na účet obce. 
P l a t b u  i d e n t i f i k u j t e  
variabilním symbolem, který 
je vytištěn na složence 
zaslané k úhradě poplatku za 
odpad. Pokud jste ještě 
poplatek nezaplatili, učiňte 
tak co nejdříve.

Marie Procházková
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Zastupitelstvo obce Doubrava na svém zasedání dne 25. 6. 2014 schválilo na 
základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění a na základě důvodové zprávy garanta účetní závěrku obce Doubrava za rok 
2013. Vzhledem k tomu, že hospodaření obce je vždy velmi sledovanou záležitostí 
všech občanů, předkládáme tímto občanům v krátkosti výtah z této zprávy: 
Obec hospodařila v roce 2013 na základě schváleného rozpočtu, který splnila. 
Nedošlo k přečerpání nákladů u žádné části rozpočtu (oddílu a §). V daném roce 
měla obec celkové náklady ve výši 35 815 tis. Kč a celkové výnosy ve výši 31 984 tis. 
Kč. 

V rámci roku 2013 přijala obec tyto dotace: 
· Dotace 54 040,-Kč na volby prezidenta republiky. Vyčerpáno 43 837,32.
· Dotace 88 500,- z Nadace OKD na projekt Doubrava spolu. Vyčerpáno 68 302,-

+ 6 352,- Kč. Nevyčerpána částka byla vrácena.
· Dotace 250 000,- Kč z Nadace OKD na projekt „Vodníci na souši". Vyčerpáno 

250 000,-Kč.
· Dotace 7 000 000,- Kč z OKD na pořízení hasičské cisterny. Vyčerpáno 7 000 

000,- Kč.
· Dotace 5 600,- Kč z KÚ Ostrava pro posílení akceschopnosti hasičské jednotky. 

Vyčerpáno 5 600,-Kč.
· Dotace 54 160,-Kč na volby do parlamentu ČR. Vyčerpáno 35 056,10Kč. 

Nevyčerpaná částka byla předmětem vratky.
· Dotace 99 500,- Kč z KÚ Ostrava pro mimořádné nasazení hasičů. Vyčerpáno 

99 500,- Kč.
· Dotace 1000,- Kč z KÚ Ostrava pro posílení akceschopnosti hasičské jednotky. 

Vyčerpáno 1000,-Kč.
Celkem v roce 2013 získala obec na dotacích 7 552 800,-Kč. Z této částky bylo 
vráceno 49 504,58 Kč.
V roce 2013 přijala obec do rozpočtu na položce Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 
a vydobytých nerostů částku 10 475 tis. Kč. Rovněž přijala v daném období finanční 
prostředky ve výši 1 748 tis. Kč na důlní škody – a to náhradu za demolici budovy 
chovatelů, demolici holobytu, opravy na č.p. 444, opravu pomníku, opravu 
Národního domu, opravu v budově mateřské školy a na opravu komunikací.
Obec na základě odevzdaného separovaného odpadu obdržela od firmy EKOKOM 
úhradu ve výši 45 tis. Kč, tyto prostředky jsou pak použity na úhradu nákladů za 
odpady.
V průběhu roku byl rozpočet čerpán na následující: sanační práce v Národním domě 
v částce 1 242 tis. Kč, na opravy místních komunikací, na opravy veřejného 
osvětlení, na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci č.p. 135, na investiční akci 
– výstavba bytového domu č.p. 900 ve výši 2 573 tis. Kč (celkové náklady na 
výstavbu domu v roce 2012 a 2013 byly 8 324 tis. Kč).  
Garant rovněž měl k dispozici inventarizační zprávu o proběhlých inventarizacích 
celého obecního majetku za rok 2013. V rámci této kontroly nebyly shledány žádné 
nedostatky. Garantu byly předloženy veškeré kontroly, které proběhly na Obecním 
úřadě Doubrava v roce 2013. Rovněž zde nebyly shledány žádné nedostatky jak ze 
strany garanta, tak kontrolních orgánů. 

Mgr. Radomíra Jasenková, členka zastupitelstva obce   

V pátek 20. června 2014 se na Městském úřadě v Orlové konalo 1. oficiální setkání 
představitelů obcí SO ORP Orlová, které se koncem roku 2013 zapojily do projektu 
„Podpora meziobecní spolupráce", jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR.
Starostové p. Dr. J. Kuča, p. J. Skálová a p. Ing. K. Szyroká se za účasti regionální 
koordinátorky p. Ing. Sylvy Kováčikové sešli s tříčlenným realizačním týmem projektu, 
aby všichni společně zhodnotili dosavadní průběh realizace projektu a schválili volitelné 
téma – „Bezpečnost". V průběhu setkání prodiskutovali a odsouhlasili některé návrhy 
předložené realizačním týmem s cílem prohloubení meziobecní spolupráce v oblasti 
školství, sociálních služeb a odpadů v rámci území ORP. Na jednání byl taktéž představen 
rozpracovaný dokument týkající se rozvoje aglomerace v oblasti dopravy.
V rámci projektu bude v nadcházejícím období zpracována návrhová část strategického 
dokumentu pro rozvoj území ORP Orlová. 
Realizační tým: Pilariková, Sztwiertniová, Ožanová

JÍZDNÍ ŘÁD ÚČELOVÉHO ŠKOLNÍHO SPOJE
PLATNÝ OD 01. 09. 2013 DO 30. 06. 2015

Byl snížen počet tras ze dvou na trasu jedinou, vedoucí přes všechny 
zastávky školního spoje, a také došlo k úpravě časů odjezdů a příjezdů. 

Hospodaření obce v roce 2013 Vybíráme z dotazů 
k podzimním komunálním volbám
Kdy se komunální volby uskuteční?
Komunální volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek 10. a v sobotu 11. října. 
Ve stejném termínu se bude konat první kolo senátních voleb. 
Kdo může kandidovat ve volbách do zastupitelstev?
Subjekty oprávněné kandidovat ve volbách do zastupitelstev jsou: 

· volební strany a politická hnutí a jejich koalice, 
· nezávislí kandidáti, 
· sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo 

politických hnutí a nezávislých kandidátů.
K čemu slouží petice sdružení nezávislých kandidátů?
Aby se sdružení nezávislých kandidátů mohlo účastnit voleb, musí na rozdíl od 
politických stran a hnutí ještě před volbami odevzdat příslušnému registračnímu 
úřadu petici podepsanou stanoveným počtem voličů (dle velikosti obce), kteří 
podporují jeho kandidaturu. 
Co znamená podpis občana pod petici?
Podpis občana pod volební petici sdružení neznamená nic jiného, než že občan 
umožní, aby kandidáti sdružení směli do voleb vstoupit, přičemž občan může volit 
dle svého přesvědčení kteroukoliv stranu nebo kohokoliv (jednotlivé kandidáty). 
Právní předpisy nevylučují ani možnost podepsat i petice více sdružení nezávislých 
kandidátů. 
Jak může volič ovlivnit výsledky voleb?
Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí je založen na „většinové 
volbě". Počet mandátů (členů) jedné strany v zastupitelstvu vychází z celkového 
počtu hlasů, které tato volební strana obdrží od voličů. Voliči mají tři možnosti 
úpravy hlasovacích lístků: 
· Označení křížkem celé volební strany v rámečku u jejího názvu, přičemž 

všichni kandidáti této strany obdrží po jednom hlasu a strana obdrží tolik 
hlasů, kolik má na své listině kandidátů. 

· Zaškrtnutí jednotlivých kandidátů z různých stran v rámečcích před jejich 
jmény, přičemž tito kandidáti obdrží jeden hlas (tzv. preferenční hlas) a každá 
strana obdrží tolik hlasů, kolik jejích kandidátů bylo označeno. Maximální 
počet hlasů je dán celkovým počtem členů zastupitelstva.

· Označení křížkem volební strany v rámečku u jejího názvu a současné 
zaškrtnutí jednotlivých kandidátů z různých stran v rámečcích před jejich 
jmény, přičemž jednotliví označení kandidáti obdrží jeden hlas a každá strana 
obdrží tolik hlasů, kolik jejích kandidátů bylo označeno. Zbytek hlasů do 
celkového počtu členů zastupitelstva pak obdrží volební strana, kterou volič 
označil v rámečku u jejího názvu. 

Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5% 
hlasů z celkového počtu platných hlasů. Může se stát, že kandidát, který jako 
jednotlivec obdrží nejvíce hlasů ze všech kandidátů všech volebních stran, nemusí 
být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane potřebných 
5% hlasů. 

red.

Setkání starostů ORP Orlová
Termín splatnosti poplatku za „odpad" 

pro letošní rok již uplynul 

Jezdí ve dnech školního vyučování. Ke stažení na internetových stránkách obce 
Doubrava www.doubrava.cz.

Zastávka
Doubrava  ZŠ  
Doubrava MŠ 
Doubrava náměstí      
Dětmarovice Kruček
Doubrava U vodojemu
Doubrava U Klepka
Doubrava Sever
Doubrava Cihelna
Doubrava Rybníky
Doubrava Dyhor

Hod.
14:15
14:16
14:17
14:22
14:24
14:25
14:27
14:29
14:30
14:32

Zastávka
Doubrava Dyhor
Doubrava Rybníky
Doubrava Cihelna
Doubrava Sever
Doubrava U Klepka
Doubrava U vodojemu
Dětmarovice Kruček
Doubrava náměstí
Doubrava MŠ
Doubrava ZŠ

Hod.
07:15
07:17
07:18
07:19
07:22
07:23
07:25
07:30
07:31
07:32



OBECNÍ ZPRAVODAJ 3

HASIČSKÉ OKÉNKO

ZPRÁVY Z DOUBRAVSKÉ FARNOSTI

Dne 21. 8. 2014 byl na Obec Doubravu doručen dopis Ministerstva životního 
prostředí v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzovaní vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jehož 
součástí je dokumentace vlivů záměru na životní prostředí „Pokračování 
hornické činnosti OKD. a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 
2015 - 2023", na životní prostředí, (dále jen dokumentace), jejíž 
zpracování zajistil oznamovatel podle § 8 odst. 1 zákona.
Dokumentace je uložena v kanceláři stavebního úřadu Obecního úřadu 
Doubrava (dv.č.13). Každý občan má možnost se s oznámením seznámit v 
úředních hodinách Po, St, od 7.30 hod do 17.00 hod.
Upozornění:
Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu ve 
lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce 
Moravskoslezského kraje. 
Do dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na 
internetových stránkách agentury CENIA (http://www.cenia.cz/eia) a 
na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia) kód 
záměru MZP 377.

Jiří Sznapka, stavební úřad

Letošní léto se z hlediska naší činnosti zařadí mezi ta náročnější, o 
čemž jistě vypovídají následující řádky. 
Během léta byla jednotka povolána celkem ke čtyřem požárům a 
dalším 13-ti událostem. Zasahovali jsme 23.6. při požáru balíků 

slámy na poli mezi fotbalovým hřištěm a ZŠ, zde zasahovali Slávik P., Branny V. a 
Šebesta R., dále 6.7. při požáru na skládce DEPOSu v Horní Suché, na místě 
zasahovali Kučera M., Široký T., Šebesta R. a Kotas S., také 19.7. při požáru spisovny 
OÚ Doubrava, na místě zasahovali Slávik P., Široký T., Kučera M., následně 9.8. při 
požáru travního porostu na Doubravském kopci u vodárny, na místě Branny V. a 
Šebesta R. a jednou při planém poplachu poblíž č.p. 529, na místě Kučera M., Široký 
T., Šebesta R., Macura T., Verner M. a Jachimčák J. Mezi další události patří 25.7. 
pomoc RZS při snesení nemocného pacienta, na místě Slávik P., Šebesta R. a Kučera 
M., 30.7. technická pomoc při čištění kanálu v obci, na místě Slávik P., Šebesta L. a 
Babiš V., 31.7. technická pomoc při odstranění suchých a nalomených větví u č.p.  
900, na místě Šotkovský L., Macura T. a Šebesta L., 5.8. pomoc při úklidu černé 
skládky v nepřístupném terénu na "Ujale" a následně čištění dna koupaliště, na 
místě Slávik P., Branny V., Šebesta L., Macura T. a Verner M. a také jsme provedli 
celkem 8x likvidaci bodavého hmyzu.
Samozřejmě, že ani v takto náročném období jsme nezapomněli na tradiční 
hasičské soutěže, které mají v letních měsících své místo. Zúčastnili jsme se těchto 
soutěží: Orlová Město 3. místo, Rychvald 2. místo, Orlová Město (Českopolská 
soutěž se spřátelenými jednotkami z Polska) 1. místo, Bohumín Záblatí 2. místo, 
Závada muži neplatný pokus, staří páni 3. místo, Marklovice muži 3. a 14. místo, 
staří páni 2. místo a Petřvald 4. místo. Rovněž jsme 23. 8. uspořádali domácí soutěž, 
a to šestý ročník memoriálu Jendy Neděly, kde jsme měli dvě družstva, která se 
umístila na 4. a 10. místě. Samozřejmostí také bývá "hasičský stánek" na 
Doubravských slavnostech, který letos jistě nebyl k přehlédnutí. Tímto bychom rádi 
poděkovali všem, kteří náš stánek přišli navštívit a něco dobrého si zakoupili.

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

VÍTÁME NOVÉHO KNĚZE
S radostí informujeme všechny 
zainteresované, že do naší farnosti byl 
otcem biskupem přidělen nový kněz P. 
PaedDr. ThLic. Marcel Puvák. První mši 
sv. odsloužil v neděli 31.8 v 9.30 v 
kostele sv. Hediky v Doubravě. 

Našemu novému duchovnímu správci přejeme všechno 
nejlepší a doufáme, že se mezi námi bude dobře cítit. 
Vítáme Vás!
Nové internetové stránky farnosti Doubrava
Stále nové trendy a možnosti v oblasti internetových prezentací mě už dlouho 
nenechávaly klidným a ve volných chvílích, kterých mám už tak dost málo, 
jsem tvořil koncept nových internetových stránek naší farnosti. Záměr byl 
jasný. Vytvořit novou grafickou podobu našeho webu s prioritou zachování 
stávajícího obsahu a doplněním o nové rubriky a funkce. Výsledek změny 
můžete posoudit sami na www.farnostdoubrava.cz. 
Dětské mše v kostele sv. Hedviky už od září
Jak s oblibou často říkám, děti do kostela patří. Ale jak je do kostela dostat, 
když prarodiče, rodiče, ani kamarádi ze školy do kostela nechodí… Skoro 
každé dítě se v kostele po určité chvíli začne nudit, což jim nemám a ani 
nemohu mít za zlé, protože vydržet skoro hodinu poslouchat „monolog" pana 
faráře může mít na děti (jež zpravidla moc nechápou všechny úkony, které se 
v průběhu mše svaté odehrávají) vliv do určité míry demotivující. Děti milují, 
když se něco děje, když mohou něco objevovat, tvořit a vymýšlet. Protože 
sám dvě děti mám, jsem si toho moc dobře vědom. A právě proto naše 
farnost přišla s myšlenkou pořádat dětské mše svaté, kde se děti nebudou 
„nudit", ale kde se dozví něco ze života biblických postav, liturgie atp. Jsme 
farnost moderní a dynamická, která směřuje všechen svůj potenciál 
především k dětem. Právě jsme spustili novou verzi našich webových 
stránek, kde je mimo jiné také umístěn trailer na dětské mše, který se snaží 
přirozenou formou děti zaujmout a zároveň vybízí vás, rodiče, abyste s dětmi 
do kostela přišli. 
Nosí vašim dětem dárky Ježíšek? Věří na sv. Mikuláše, čerta a anděla? 
Vzpomeňte si na své dětství. Nebyl pro vás v dětství kostel vždy něčím 
tajemným? Místem spojeným se svatbou, kdy bylo vše krásné a veselé, nebo 
s pohřbem, kde jste jako děti nerozuměli tomu, proč někdo umřel, proč už 
zde není, kam odešel… Místem, kde každá socha, každý obraz, zvuk nebo 
vůně vyvolávaly ve vaší dětské mysli spousty otázek? Dokážete svým dětem 
na jejich otázky odpovědět? Umíte své děti naučit to, jak se chovat v kostele 
při různých obřadech? Věříme, že z části určitě ano, ale někdy ani mnozí 
dospělí neví, co a kdy dopovědět při mši svaté, kdy pokleknout, kdy stát nebo 
usednout. Proto od září budeme v našem kostele každou první neděli v měsíci 
v 9.30 hod. zaměřovat mše svaté na děti. Formou příběhů dětem přiblížíme 
nejen křesťanskou víru a život Ježíše Krista, ale děti se budou moci zapojit i 
do tematických her a úkolů, které jim umožní rozvíjet se nejen tělesně, ale i 
duševně. Ale jelikož se děti potřebují také trochu lidově řečeno „vyblbnout", 

Od 1.9.2014 bude probíhat v areálu hřbitova stavba „ Úprava areálu hřbitova".
Tato stavba bude zahrnovat vybourání konstrukce stávajících chodníků, které budou 
nově vydlážděné a budou doplněny o nové chodníky. Dále v rámci stavby dojde k 
výměně veřejného osvětlení a dešťové kanalizace. Stavbou bude částečně omezen 
přístup k hrobovým místům. Proto žádáme nájemce hrobových míst a návštěvníky 
hřbitova, aby respektovali zákazy či omezení, která budou v průběhu stavby 
provádějící firmou viditelně vyznačena.
V době od 25. 10. 2014 do 9. 11. 2014 bude stavba zajištěna tak, aby byl umožněn 
přístup k hrobovým místům z důvodu Památky zesnulých.

Věra Divišová, místní hospodářství

což není v kostele vhodné, mohou se učit novým věcem i v hodinách 
náboženství, které v prostředí zrekonstruované fary také zajišťujeme. 
Termíny výuky náboženství a přihláška budou vyvěšeny během září v 
ohláškách u vchodu do kostela a na našich stránkách.  
Na teologické fakultě mi jeden pan profesor při jisté příležitosti řekl: „Děti se 
nerodí zlé, nebo dobré, ale takové, jaké je chceme sami mít." Jaké děti chcete 
mít vy?
Projektový den Kostel v naší obci
Římskokatolická farnost Doubrava ve spolupráci se ZŠ v Doubravě, MO KDU-
ČSL v Doubravě a za podpory biskupství Ostravsko-opavské diecéze 
uspořádala pro žáky místní základní školy projektový den „Kostel v naší obci". 
Tento projekt představil žákům místní školy kostel nejen jako významnou 
historickou a kulturní památku, ale s plným respektem k vyznání všech žáků 
se jim také pokusil vysvětlit význam křesťanství jako součásti kultury naší 
země. Některé děti zavítaly do našeho kostela úplně poprvé, ale všechny se 
shodly na tom, že kostel znají přinejmenším zvenku, když procházejí kolem. 
Přítomnost pana faráře a řádových sester vybízela děti ke zvídavým otázkám, 
které jim byly ochotně zodpovězeny. Děti tak mohly doslova poprvé ve svém 
životě vidět „jeptišku", zeptat se na smysl jejich poslání, popovídat si o jejich 
každodenních činnostech. Ale ani nový pan farář nebyl ušetřen. Děti měly na 
pana faráře někdy i hodně osobní otázky… Milé bylo na závěr zjištění všech, 
že i pan farář je taky jen člověk, že má mobil, počítač, poslouchá moderní 
hudbu, jezdí autem a ovládá sedm světových jazyků.
Proč to všechno děláte?
Říká se, že čert nikdy nespí! Ale ani naše farnost nespí. Právě dokončujeme 
rekonstrukci spodního patra fary, které tak nabídne možnost plného využití 
pro potřeby farnosti. Vznikl tak prostor pro výuku náboženství, setkávání 
seniorů, přednášky a další akce. Nechci zde zatím odkrýt všechny plány, 
protože by se pak nebylo na co těšit, a taky si uvědomuji, že ne vše se může 
podařit, ale hlavně stihnout. Času je málo a plánů tak hodně, že by se hodila 
nějaká pomoc. My máme prostory a vy máte třeba svůj nápad, který ale 
nemáte kde realizovat. Spojme síly i prostředky a dělejme to spolu. Budu se 
těšit na vaše nápady a ohlasy, které můžete posílat mailem, nebo mi je sdělit i 
telefonicky. Lidé se mě ptají, proč to vlastně všechno dělám, proč stále něco 
plánuji, předělávám, připravuji a pořádám různé akce. Dělat něco pro lidi ve 
svém volném čase, na úkor vlastní rodiny a osobních koníčků a ještě k tomu 
zadarmo, to možná mnoho lidí nepochopí. Pokud ale člověku bije srdce pro tu 
správnou věc, tak není co řešit… 

Ing. Libor Dobrý, Římskokatolická farnost Doubrava
T: 777 218 277, E: info@farnostdoubrava.cz

Oznámení – Úprava areálu hřbitova

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona 
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
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Za období od 1. 1. 2014 do 30.6.2014 bylo do naši záchranné stanice přijato již 
703 živočichů, což je téměř o 100 ex. více, než za stejné období roku 2013. Za 

Intervenční centra vznikla z potřeby pomoci lidem, kteří se setkali s domácím 
násilím. Je to mnohem častější jev, než se většina lidí domnívá. Jedná se o 
chování, které v partnerském soužití nebo v širší rodině u jedné osoby 
vyvolává strach z osoby druhé. 
Posláním INTERVENČNÍHO CENTRA Slezské diakonie v Havířově je 
napomáhat svým uživatelům při řešení jejich krizové situace, kterou domácí 
násilí určitě je. Pracovníci intervenčního centra při své práci dodržují zásady 
diskrétnosti, anonymity, profesionálního a individuálního přístupu, tolerance, 
respektují rozhodnutí uživatele. Veškeré zajišťované služby jsou 
bezplatné. INTERVENČNÍ CENTRUM v Havířově je jednou z mnoha 
služeb nabízených Slezskou diakonií. 

Mezi základní činnosti INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov patří :
· telefonické, osobní konzultace, emaily, dopisy, doprovody. Pracovnice 

Intervenčního centra Havířov jsou schopny na žádost spolupracující 
organizace nebo samotného uživatele v nepříznivé sociální situaci vyjet 
k osobní konzultaci i do vzdálenějších lokalit.

· Poskytnutí sociálního a základního právního poradenství, související s 
oblastí domácího násilí pro osobu ohroženou domácím násilím. 
Pracovnice, konající konzultaci analyzuje podle informací uživatele jeho 
situaci a s ohledem na veškeré aspekty navrhne možnosti řešení 
současného stavu. Záleží pouze na samotném uživateli, zda nabízené 
možnosti přijme. Pracovnice Intervenčního centra v plné míře respektují 
rozhodnutí uživatele a nenutí je do určitého způsobu řešení jeho situace. 

· Pomoc při vypracování písemných žádostí a podání – pracovnice 
Intervenčního centra jsou schopny sepsat s uživatelem svých služeb 
žádosti, žaloby a návrhy předběžných opatření podle jejich informací. 
Jedná se o návrhy a žaloby, související s domácím násilím.  Jedná se 
např: žádost o rozvod, žaloba na zrušení společného nájmu, žaloba na 
vyklizení nemovitosti, návrh na podání předběžného opatření apod. 

· Bezpečnostní plánování – pracovnice se svým uživatelem mohou 
probrat bezpečnostní plán, který poslouží k zachování bezpečnosti 
ohrožené osoby jak v případě, kdy se rozhodne setrvat v násilném 
vztahu, tak pro případ, kdy se rozhodne ze vztahu odejít. 

· Ventilace – v INTERVENČNÍM CENTRU Havířov nalezne uživatel prostor 
pro vyjádření svých emocí a ventilaci, která je v případech domácího 
násilí velmi důležitá. Provází uživatele procesem domácího násilí s tím, 
že se může na pracovnice Intervenčního centra vždy obrátit. 

· Poskytování krizové intervence – pracovnice Intervenčního centra jsou 
proškoleny v poskytování pomoci osobám v krizi a jsou schopny 
poskytnout krizovou intervenci jak telefonickou, tak osobní. 

· Služby INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov jsou bezplatné, anonymní, 
diskrétní a dobrovolné. Uživatel služeb INTERVENČNÍHO CENTRA 
Havířov zde nalezne bezpečné prostředí, kde bude přijímán bez 
předsudků a s důvěrou. 

V případě, že se některý občan obce dostal do takovéto situace, může toto 
INTERVENČNÍ CENTRUM v Havířově kontaktovat na adrese:  
Opletalova 4/607, Havířov – Šumbark (vedle krytého bazénu), 
Po-Pá: 8:00-16:00 hodin, 
tel: 596 611 239, mobil: 739 500 634 
email: ic.havirov@slezskadiakonie.cz

zpracovaly pracovnice INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov

Od června se po zveřejnění článku v obecním zpravodaji začali každou sobotu scházet 
doubravští pejskaři, kteří svému pejskovi nechtějí dát jen plnou misku žrádla, ale jsou si 
vědomi i toho, že každý pes potřebuje hlavně výcvik. Upřímně zde mohu říct, že jsem 
sám trochu pochyboval o tom, že se na první schůzce někdo objeví, ale k mému 
překvapení, zájemci o výcvik svých psů přišli. Přišli poprvé, přišli podruhé, přišli potřetí a 
chodí i nadále. To mne podpořilo v tom, že vše, co dělám, má asi smysl. Kdykoli se k nám 
můžete se svým psem přidat i vy. Výcvik je pro všechny zájemce zcela zdarma, aby byl 
dostupný také pro děti a začínající kynology. Nově se po vzájemné dohodě budeme v 
letním období scházet každou sobotu v 8.00 hod. Výcvik je prozatím uskutečňován v 
areálu zahrady Národního domu, kterou nám pro tyto účely dočasně pronajala obec 
Doubrava. Donedávna jsme se scházeli na loukách v okolí obce, což bylo hodně 
provizorní řešení. Pokud bude o výcvik zájem i nadále, nic nebrání tomu, aby se v 
Doubravě založil oficiální kynologický klub. Hlavně mladí by se zde mohli angažovat, 
poněvadž především oni mohou tuto činnost dále smysluplně rozvíjet. Trocha mých 
zkušeností s výcvikem psů může mnoha lidem pomoci při výchově jejich čtyřnohých 
miláčků. Neočekávám, že by všichni psi po několika výcvikových dnech byli schopni složit 
zkoušku z poslušnosti, což ani není smyslem našich aktivit. Pokud ale majitel dokáže 
přivolat svého psa za všech okolností, pokud jej naučí něčemu novému a pokud to 
majitele i psa baví, tak to (myslím si) má smysl. Při nácviku obrany se mě jedna paní 
ptala, zdali když učí psa hlídat odložený předmět, se pes neobrátí proti ní samotné. 
Otázka: Máte rádi svého psa? Asi máte, že? Tak věřte, že i on vás má rád a ví, co je hra, a 
co už je obrana jeho smečky – rodiny. Pokud jste vy ten „vůdce smečky", váš pes vás 
bude respektovat a milovat a položí za vás třeba i svůj život.

Ing. Libor Dobrý

Kynologie v Doubravě se obnovuje

Necelých tisíc zachráněných živočichů

Český zahrádkářský svaz Doubrava Vás srdečně zve na tradiční

VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN, 
která se koná

dne 26. 9. 2014 – 27. 9. 2014
vždy 8:00 – 16:00 hod.

v Národním domě v Doubravě.
Žádáme občany, kteří by se chtěli pochlubit svými výpěstky, 

ať je donesou dne 25. 09. 2014 v 16:00 hod. do Národního domu.

celý rok 2013 bylo přijato „rekordních" 1456 živočichů. Můžeme jen doufat, že 
tento pravidelný nárůst z minulých let se již zastaví a že tento „rekord" letos 
opět nepřekročíme. Od roku 2010 se jedná o téměř 50% nárůst! Kromě těchto 
letošních příjmů jsme ještě řešili například transfer 78 netopýrů. V jarním období 
jsme opět zaznamenali „invazi" mláďat (pěvci, sovičky, veverky, srnčata, zajíčci, 
kuny, poštolky,…). Ale také méně obvyklé příjmy jako například 5 
několikadenních (tedy ještě neopeřených) krkavců velkých. Ti jsou v tuto chvíli 
již dochovaní a navráceni zpět do přírody.
Kromě běžné činnosti úzce navázané na péči o tyto živočichy jsme museli v prvních 
měsících letošního roku vynaložit nemálo prostředků v souvislosti s nutnými 
opravami objektů a zařízení potřebných pro činnost záchranné stanice. V záchranné 
stanici máme více než 70 chovatelských a provozních objektů, většina z nich je 
převážně dřevěná, takže je nutná neustálá údržba a občas nás překvapí nějaký 
problém, se kterým jsme dopředu nepočítali. Nicméně vše s vypětím sil zvládáme a 
to také díky podpoře ze strany měst a obcí. Bez této podpory by naše zařízení mohlo 
jen obtížně vykonávat své poslání.
Stejně jako v předcházejících letech, realizujeme několik záchranných programů a 
odchovů (orel skalní, sýček obecný, sova pálená). Tady je nutno zmínit, že také letos 
pár orlů skalních v Oderských vrších zahnízdil a v současně době se stará o zdravou 
samičku orla skalního. Koncem tohoto měsíce by se již mohla pokusit poprvé opustit 
hnízdo. Podrobně o činnosti našeho ochranářského zařízení, včetně finanční zprávy 
vás budeme informovat prostřednictvím Výroční zprávy 2014, která bude 
uveřejněna na našich webových stránkách www.csopnj.cz po uzavření tohoto roku.
V květnu 2014 jsme, po několika letech příprav a realizace, otevřeli nové 
Návštěvnické středisko Dům přírody Poodří, které, jak doufáme, napomůže k tomu, 
aby lidé zlepšili svůj vztah k přírodě a všemu živému kolem nás. Toto středisko je 
otevřeno až do konce října o víkendech a svátcích a občané obce Doubrava jsou u 
nás srdečně vítáni.
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Gulášfest 2014 - 
Areál letního kina Orlová
Pá 19.9.2014, 14:00
Akce s l ibu je  za j ímavý 
program. Vystoupí: Legendy 
se vrací, Sagar, cimbálová 
muzika, Kristýna Hudečková 
a  da l š í .  Za j i š těno  j e  
občerstvení a stánkový 
prodej se zónou mini-
pivovarů.

Den města Orlové
So 20.9.2014, 13:00
I v letošním roce nabízí 
slavnosti města Orlové 
bohatý program. Slavnostně 
zahájíme s No Name v 15:00 
hodin. Další vystupující: Děda 
Mládek Ilegal Band, Richard 
Nedvěd, Nebe, Xindl X, 
cimbálová muzika Konopjan, 
dechová hudba - Zespoł 
Sukces i Orkiestra Kopalnie 
Anna - Rydułtowy a další. 
Program pro děti - hravé 
odpo ledne  s  d ráčkem 
Soptíkem, hry, soutěže, 
malování na obličej. Zajištěno 
bude občerstvení a stánkový 
prodej. Společnost Nová vína 
zaj ist í  pravý moravský 
burčák.
www.mesto-orlova.cz 

P o d z i m n í  m ě s t s k é  
slavnosti Petřvald
27.9.2014
Slavnosti města s bohatým 
programem, historickým 
j a r m a r k e m  a  s r a z e m  
automobilových veteránů.
www.petrvald.info 

Hradní hodokvas – 
Slezskoostravský hrad
11.10.2014 - 12.10.2014
Dvoudenní kulturní akce pro 
všechny jedlíky a fanoušky 
dobrého jídla a pití spojená s 
tradičním jarmarkem zamě-
řeným právě na jídlo, pití a 
tradiční řemesla s tím 
spojená.

Kreativ Ostrava 2014 – 
Výstaviště Černá louka
10.10.2014 - 12.10.2014
Již třetí ročník výstavy 
KREATIV Ostrava, která bude 
opět plná tvůrčích nápadů, 
originálních výrobků a 
nezkrotné fantazie.
www.cerna-louka.cz 

- soutěže létajících draků

- SOKOLNICKÉ UKÁZKY
- tvořivá dílnička

- atrakce pro děti 

- opékání párků

03.10.2014 od 15:30 hodin

fotbalové hřiště 

TJ Baník OKD Doubrava

VSTUP ZDARMA!

Těšíme se na Vás!

Změna programu vyhrazena.

Obec Doubrava a Místní knihovna Doubrava si Vás dovoluj

na IV. ročník akce

í pozvat

D R A K I Á D A
Přivítejte s námi podzim a pojďte si užít příjemné odpoledne

03.10.2014 od 15:30 hodin

fotbalové hřiště 

TJ Baník OKD Doubrava

Pro každého účastníka máme připraveny krásné dárky

NEZAPOMEŇTE DRAKA A PÁRKY NA OPÉKÁNÍ!

V případě nepříznivého počasí (trvalý déšť) se 

NEZAPOMEŇTE DRAKA A PÁRKY NA OPÉKÁNÍ!

případě nepříznivého počasí (trvalý déšť) se akce přesouvá na další pátek 

10.10.2014.

!

Nejen pro děti byly letní prázdninové měsíce dobou odpočinku, ale také pro prostory naší mateřské školy. Letos v září 
všechny uvítá nová podlaha v přízemí chodby. Je krásná světlá a voní novotou. Ale milí žáci, pozor na ni. Není to hřiště. 
Kopanou, házenou a super klouzání budete provádět venku.
Rovněž se změnila barva třídy na krásně pastelovou a čekají nás nové skříňky na materiál. A to nejdůležitější pro koho 
zde jsme, jsou děti.
Mateřská škola je i letošním rokem naplněna do své maximální kapacity. A to již po dubnovém zápisu. Přijde jedenáct 
nových kamarádů.  Děti se na ně těší, protože ti stávající se posunuli věkově výš – do třídy tygříků a budou vzorem pro 
malé myšáky.
Pro děti, které mají zájem navštěvovat MŠ a doposud nechodí, nabízíme od měsíce října každý čtvrtek od 14,15 -15,30 
hod. adaptační hrací odpoledne. Mohou přijít v doprovodu rodiče a začlenit se mezi děti, pohrát či zaskotačit.
Čeká nás společně spousta práce, činností i akcí. Na vše můžete nahlédnout prostřednictvím našich internetových 
stránek.  www.msdoubrava.cz

Mgr.Radomíra Jasenková, řed.MŠ.

Mateřská škola Doubrava opět vylepšená KAM VYRAZIT…
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Obec Doubrava Vás srdečně zve na

 Božena Bartečková 84 let

Jan Malik  80 let

Jaroslav Otruba  70 let

Olga Granieczná 80 let

Lydie Kvasnicová 70 let

Věra Otrubová 70 let

Hilda Pilařová 83 let

Věra Kocurová 70 let

„Zvýšenou odpovědností k vzájemné spokojenosti"
Projekt zaměřený na vzdělávání občanů právě realizuje Okresní 
hospodářská komora Karviná ve spolupráci s obcí Doubrava
„Jak hospodařit s penězi? Kdy a kde si půjčit peníze? Jakým 
způsobem se bránit proti nekalým praktikám obchodníků? Jak začít 
podnikat?"… Na tyto a mnohé další otázky mohou získat odpověď 
občané malých obcí na Karvinsku, zapojí-li se do projektu „Zvýšenou 
odpovědností k vzájemné spokojenosti" aneb „Chci vědět víc".
Projekt s registračním číslem CZ.1.07/3.1.00/50.0177, realizuje 
Okresní hospodářská komora Karviná ve spolupráci s 
Rekvalifikačním a informačním centrem, s. r. o. v Mostě v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt 
probíhá od srpna 2014 do června 2015 a je financován z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Je určen pro zájemce z řad ekonomicky aktivních občanů malých 
obcí do 2. tis. obyvatel. Na Karvinsku se jedná o obce Doubrava, 
Stonava a Chotěbuz. Celkem bude v rámci projektu ve 4 
vzdělávacích kurzech, z nichž každý obsahuje 5 dní školení, zdarma 
proškoleno nejméně 80 osob.
Aktivity projektu – vzdělávací kurzy, jsou zaměřeny především na 
rozvoj vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, počítačových a 
digitálních kompetencích, v základech podnikání a v oblasti 
spotřebitelské gramotnosti. Konkrétně si účastníci osvojí například 

ŠANCE NA VZDĚLÁNÍ ZDARMA PRO OBČANY DOUBRAVY 

Svoz skla
(zelené

kontejnery)

Svoz bio 
odpadu

Svoz odpadů ze 110 l 
(1100 l) nádob

(uveden vždy den v měsíci)

Svoz plastových 
obalů 

(žluté pytle)

Svoz papíru
 (modré 
pytle)

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V OBCI DOUBRAVA 
září, říjen 2014

Termíny svozu pytlů jsou shodné s termíny svozu kontejnerů na tříděný odpad.

Září

Říjen

dovednosti v sestavování rodinného rozpočtu, naučí se tvořit úspory, 
získají znalosti nezbytné k zahájení a vykonávání podnikatelských 
aktivit, seznámí se s právy spotřebitele a v neposlední řadě si mohou 
rozvinout základní počítačové dovednosti a zvládnout manipulaci s 
moderními technologiemi.
Veškeré projektové aktivity jsou pro účastníky zcela zdarma, a to 
včetně svozu do místa školení autobusem. Na seminářích účastníci 
obdrží školící materiály jak v elektronické podobě, tak praktické 
příručky v tištěné podobě, které mohou být nápomocny i v 
každodenních situacích. Závěrem pak získají osvědčení o 
absolvování vzdělávacího programu.
Bližší informace k projektu lze získat na Obecním úřadě Doubrava, 
tel. 596 512 980 nebo na Okresní hospodářské komoře Karviná, tel. 
596 311 707. Zájemci se pak mohou přihlásit přímo na Obecním 
úřadě na podatelně nebo také prostřednictvím projektových 
webových stránek www.obcanskagramotnost.cz. 

Mgr. Hana Štěpánová
Okresní hospodářská komora Karviná
Svatováclavská 97/6, 733 01 Karviná
Tel. :+420 727 937 720
E-mail: stepanova@hkok.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

JUBILANTI

Do dalších let přejeme vše nejlepší!

Svoz skla
(zelené

kontejnery)

Svoz bio 
odpadu

Svoz odpadů ze 110 l 
(1100 l) nádob

(uveden vždy den v měsíci)

Svoz plastových 
obalů 

(žluté pytle)

Svoz papíru
 (modré 
pytle)

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V OBCI DOUBRAVA 
září, říjen 2014

Termíny svozu pytlů jsou shodné s termíny svozu kontejnerů na tříděný odpad.

Září

Říjen

3, 10, 17, 24 17 18 10 1,8,15,22,29

1, 8, 15, 22, 29 22 23 15 6, 13, 20, 27

ZEMŘELI

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Rudolf Posker

Josef Kolatek

Julius Nagy

Arnošt Krůl


