
Dne 23. 07. 2014 v Národním 
domě proběhla veřejná diskuze k 
plánovanému projektu „Revi- tal
izace centra Doubrava-náměstí" 
podpořeného Nadací OKD v 
programu „Sídliště žije". Tento projekt řeší revitalizaci 
volného prostoru mezi bytovým domem č. p. 348 a 
koupalištěm. Této diskuzi byli přítomni zástupci obce, 
zástupce Nadace OKD, projektant, občané obce a pracovníci z  
Nadace Partnerství, kteří řídili diskuzi mezi jednotlivými 
účastníky. Názorů na efektivnější využití volného prostranství 
bylo mnoho. Z této diskuze vzešly různé připomínky, které 
budou řešeny při plánování a provádění stavebních prací a 
sadových úprav. Cílem diskuze bylo zapojení občanů obce do 
řešení vzniku nového veřejného prostranství dle jejich potřeb 
a požadavků. Těšíme se na další spolupráci při utváření 
veřejného prostranství a všem zúčastněným děkujeme. 

Pavel Wija, investice

Je známo, že 3. září zastupitelstvo obce rozhodlo odložit do 
příštího zasedání projednání Dodatku č. 2 k „Dohodě na 
období 2007 do vydobytí zásob" a současně uložilo Výboru 
pro rozvoj obce a životní prostředí (ROŽP) pokračovat v 
jednání s odpovědnými zástupci společnosti OKD.
To se děje. V pondělí 29. září se uskuteční společné jednání 
výboru ROŽP, Osadního výboru Na Hranicích a OKD. Bude 
hledáním kompromisů, cestou, která zajistí obci jistotu 
dalšího rozvoje v souladu s územním plánem a těžební 
organizaci jistotu podnikání dle redukované varianty EIA do r. 
2023. 
Součástí Dodatku č. 2 by mělo být majetkoprávní vypořádání 
formou směny a vypořádání pozemků ve vlastnictví obce za 
pozemky a objekty ve vlastnictví OKD, které obec považuje 
pro rozvoj za strategické a také formou příspěvku OKD na 
opravu Národního domu nad rámec zákonem řešených 
důlních škod.
Považuji za důležité opakovaně zdůraznit, že ani „Dohoda na 
období 2007 do vydobytí zásob", ani Dodatek č. 2 neřeší a 
ani nemůže řešit majetkoprávní vztahy OKD a třetích 
osob, tedy občanů – jak fyzických, tak právnických osob. 
Tento střet zájmů řeší zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.
Vracejíce se k otázce v titulku... Na odpověď si budeme muset 
ještě nějakou chvíli počkat.

Roman Waclawiec, předseda výboru ROŽP
(vyjádření mluvčího společnosti OKD naleznete na str. č. 3)
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Jak se bude těžit v Doubravě?
Řádné zasedání Zastupitelstva obce Doubrava se 

uskuteční dne 08. 10. 2014 v 16:00 hod. v zasedací 
místnosti Obecního úřadu Doubrava.

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

jsou srdečně zváni.

Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava

V Doubravě Na Hranicích v lese teče potok, přes který se již po 
mnoho let nedalo projít směrem na Doubravský kopec. Najednou se 
přes potok objevil nový krásný můstek. Dobří lidé stále mezi námi žijí 
a zaslouží si poděkování. Našel se totiž někdo, kdo můstek vyrobil. 
Na fotce je v plné parádě.

Mgr. Radomíra Jasenková

Dobří lidé jsou mezi námi…

V Národním domě 
se v červenci diskutovalo o projektu

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 

01.11. 2014 od 8:00 hod. – 11:30 hod. 
na předem určených stanovištích.

Svoz starých televizorů, praček, ledniček, akumulačních baterií, 
plechovek od barev, monočlánků, starých léků, rtuťových výbojek 
(zářivek), starého oleje apod. Sběr bude prováděn firmou Marius 
Pedersen a.s. vozidlem se speciálním kontejnerem na následujících 
stanovištích v určeném čase. Odběr odpadu je zdarma!

VRCHOVEC u bytového domu č.p. 571

NÁMĚSTÍ potraviny Emel

UPLÍŽÍ stanoviště kont. u domu č.p. 428

HRANICE u RD č.p. 233
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Stanoviště
Ukončení 
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Zahájení 
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Doubrava a do Senátu 

Parlamentu České republiky ve dnech 10. a 11. října 2014
Starostka obce Doubrava podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o 
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,

oznamuje:
· Volby do Zastupitelstva obce Doubrava a do Senátu Parlamentu České republiky se konají: v pátek 10. října 2014 od 

14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 08:00 hodin do 14:00 hodin 
· Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Národním domě Doubrava, č. p. 462 pro voliče 

podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu (č.p.):

Bílá Kolonie – 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584
Černý chodník – 185, 187
Dědina – 8, 14, 34, 184, 272, 273, 460, 569, 595, 631, 708, 823, 866
Důl Doubrava – 250, 453, 465
Finské Domky – 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 

1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 
1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1046, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 
1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 
1088, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094

Kozinec – 142
Na Kopci – 19, 62, 63, 64, 82, 143, 155, 190, 255, 288, 380, 397, 428, 433, 480, 484, 608, 651, 700, 825, 836, 840, 841, 845, 

860, 876
Střed – 1, 5, 7, 37, 99, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 135, 244, 326, 342, 346, 348, 444, 462, 468, 474, 476, 572, 599, 600,    

611, 617, 644, 685, 846, 858
Vrchovec – 125, 314, 317, 319, 421, 482, 511, 528, 571, 620, 732
Svět Loutek – 282, 445, 505, 529, 546, 714, 900
U Husova sboru – 587, 679, 681, 730, 757, 779, 881
U Sovince – 45, 46, 122, 327, 328, 592, 613, 636, 637, 648, 703, 729, 783, 882
Uplíž – 58, 60, 225, 249, 863
Špluchov – 3, 47, 78, 247, 409, 540, 559, 603, 632, 641, 690, 743, 744, 798, 820, 833, 853

· Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově č. p. 12, firma TIZ s. r. o., pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu (č.p.):

Dvě Hranice – 200, 517, 533, 807, 849, 926, 927, 928
Nad Vídeňkou – 101, 251, 276, 304, 537, 565, 604, 634, 709, 781, 797, 837, 856, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 

910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 925
Sever – 123, 232, 238, 254, 387, 447, 470, 478, 515, 615, 616, 689, 711, 717, 741, 814, 
U Dyhoru – 72, 116, 119, 137, 149, 151, 152, 161, 168, 170, 175, 177, 182, 183, 204, 206, 210, 233, 235, 236, 242, 245, 252, 

253, 260, 262, 269, 297, 337, 339, 344, 461, 467, 501, 549, 558, 567, 591, 593, 594, 605, 606, 607, 610, 640, 643, 671, 
672, 687, 712, 715, 724, 734, 762, 789, 795, 822, 824, 831, 834, 835, 848, 852, 857, 862, 883, 931, 932, 933, 934, 935, 
936, 937, 938, 939, 940, 941, 950, E30

· Volby do zastupitelstva obce: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR. 
Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, 
průkazem o povolení pobytu. 

· Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem).

· V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční: dne 17. října 2014 od 14:00 hodin do 22:00 
hodin a dne 18. října 2014 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

· V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
· K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout 

pokynů předsedy okrskové volební komise. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
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HASIČSKÉ OKÉNKO

ZPRÁVY Z DOUBRAVSKÉ FARNOSTI

Na konci srpna se naše jednotka zúčastnila čtvrtého srazu 
hasičské techniky, který se konal na letišti u Přibyslavi. Na 
tento sraz jsme přijeli s oběma našimi vozidly, tedy s Tatrou 
815-7 a VW Transportérem. Společně s námi se této akce 

zúčastnili také kolegové z jednotky Orlová Město, kteří jeli s naší bývalou 
cisternou Avií. Naše dvě jednotky byly jako jediné z okresu Karviná, které 
se přímo účastnily svými zásahovými vozidly. Akce trvala od pátku do 
neděle a na místě bylo přítomno celkem 303 hasičských vozidel a dále 58 
firem, zabývajících se hasičskou technikou a různým hasičským 
vybavením. O tom, že je celá akce, která se koná jednou za tři roky, velmi 
oblíbená, svědčí i fakt, že se celkem zúčastnilo a přijelo se podívat na 
25.000 lidí ze všech koutů naší republiky, ale také ze zahraničí.

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

Návrh dohody mezi OKD a obcí: 
vyjasněme si nedorozumění

Projednávání dodatku k dohodě mezi obcí Doubrava a společností OKD, která 
platí již od roku 2007, na zářijovém zastupitelstvu vzbudilo následně velký 
mediální ohlas. V souvislosti s tím se vyrojila na veřejnosti velká řada 
polopravd, nepravd nebo pouhých neporozumění. Ty je potřeba uvést na 
pravou míru a celou záležitost vyjasnit. 
Společnost OKD má zájem na dalším využití ložiska, které se nachází v 
katastru obce Doubrava. To ostatně dokládá dokumentace EIA zaslaná v 
srpnu na ministerstvo životního prostředí. Studie popisuje dopady záměru 
těžařů na životní prostředí v případě prodloužení těžby Závodu Důl Karviná a 
jejího rozšíření do nových oblastí v období 2015-2023. Využitím ložiska by 
došlo k ohrožení některých nemovitostí, majetku a zájmů obce Doubrava. 
Protože má společnost OKD zájem na férových a oboustranně korektních 
vztazích mezi těžaři a obcí, byl připraven dodatek k platné dohodě, který chce 
tuto situaci řešit.
Na zmiňovaném zastupitelstvu byly zástupcům OKD prezentovány 
připomínky k aktuálnímu návrhu. Společnost OKD je posoudí a je připravena 
s obcí dále jednat, aby bylo dosaženo oboustranně akceptovatelného 
kompromisu. A pevně věříme, že se nám to podaří, protože postoje obou 
stran si nejsou nijak radikálně vzdálené a dají se vyřešit.
Co je ale nutné zdůraznit. Jde o dohodu mezi OKD a obcí. Nikoliv jejími 
obyvateli a majiteli domů, pozemků, zahrad nebo dalších nemovitostí na 
jedné straně a těžaři na straně druhé. Nejde o žádný bianco šek pro OKD, jak 
bylo někdy mylně interpretováno. Horní zákon v tomto ohledu hovoří 
naprosto jasně. Aby společnost OKD mohla svůj záměr realizovat, musí 
dosáhnout dohody o střetu zájmů s každým z majitelů ohrožených těžbou. Ať 
už jde o fyzické nebo právnické osoby. Návrh zmiňované dohody tak nehraje 
žádnou roli v tom, že si společnost OKD uvědomuje svůj závazek uzavřít 
oboustranně přijatelnou dohodu se všemi vlastníky v Doubravě, které by 
dobývání ohrozilo. A bude dělat vše, co je v jejích silách, aby se jí to podařilo. 
Také proto, že Závod Důl Karviná zaměstnává více než 2 800 lidí, 90 % z nich 
bydlí v okrese Karviná a řada také v Doubravě. Tito lidé budou mít v případě 
úspěchu celého plánu zajištěnou dobře placenou práci i do budoucna. A to v 
našem regionu není málo.

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí společnosti OKD

Doubrava má nového faráře

Kdo ho blíž pozná, může být překvapen zajímavou osobností. Pracuje v 
křesťanské televizi Noe, kde simultánně překládá přenosy z Vatikánu, ovládá 
osm jazyků. Je činný v křesťanském mediálním světě, pravidelně se účastní 
kongresů katolických médií, rád cestuje. Ale je to především kněz, který od 1. 
září slouží v naší doubravské farnosti. Zveme vás na slovíčko s otcem PaedDr. 
ThLic. Marcelem Puvákem.
Otče Marceli, prozraďte nám něco o sobě.
O Vánocích na Štěpána mi bylo 35 let. Pocházím ze slovenské Prievidze, a po 
maturitě na gymnáziu jsem se na 7 let dostal do Itálie, kde jsem vystudoval 
teologii. Byly to krásné roky v Oratoriu sv. Filipa Neri, který mě tak trochu 
inspiruje i v mé kněžské službě.
A v čem?
On se ve svém apoštolátu zaměřil na formaci katolické inteligence. Byl totiž 
přesvědčen o tom, že dobře vedené a formované vyšší společenské vrstvy 
(připomeňme, že žil v Římě v krušném 16. století) mohou mít lepší vliv na své 
okolí, mohou být kvasem světa, v němž se nacházejí. Mám za to, že naše 
doba je taky chudá na náboženské vzdělání, ačkoli na rozdíl od středověku či 
nedávného komunismu máme spoustu možností pro to, aby to bylo lepší.
Vraťme se k Vaší cestě ke kněžství. Co bylo tím nejdůležitějším 
impulsem pro rozhodnutí stát se knězem? 
Moje povolání se formovalo postupně, nevzpomínám si na nějaký mimořádný 
okamžik typu: To je ono, musíš jít. Spíše to bylo společenství ve farnosti, 
odkud pocházím, kde jsem si stále více uvědomoval, jak je důležité mít mezi 
sebou kněze. A protože já jsem to štěstí měl, chtěl bych ho dopřát i jiným.
Na kněze jste byl vysvěcen v Itálii?
Ne. Po ukončení studii jsem zamýšlel vrátit se na Slovensko, ale to jsem ještě 
netušil, že Boží vůle bude jiná. Protože na Slovensku už tehdy bylo kněží 
dostatek, na doporučení svého duchovního otce jsem se vydal „hledat štěstí" 
na Moravu. Roční pobyt v kněžském semináři v Olomouci jsem si „zpestřil" 
doktorandským studiem liturgiky, a poté ještě druhým doktorátem z 
pedagogiky na Katolické univerzitě v Ružomberoku. Když už to vypadalo, že 
se blíží svěcení, dostal jsem zcela výjimečnou nabídku. Právě vznikala 
televize Noe v Ostravě, kde hledali někoho, kdo umí jazyky, a kdo by 
simultánně tlumočil přenosy se Svatým otcem z Vatikánu. A na doporučení 
jednoho kněze jsem si řekl, že to zkusím. Zkusil jsem, a jsem v televizi Noe 
dodnes.
Takže knězem jste se stal v Ostravě?
Přesně tak. Jakmile jsem zjistil, že do televize Noe zkrátka nějak patřím, 
požádal jsem p. biskupa Lobkowicze o kněžské svěcení. Následně jsem dva 
roky působil jako kaplan u katedrály v Ostravě, další dva v Ostravě – Svinově, 
poté v Orlové, a samozřejmě už osm let v televizi Noe. V letech 2008 – 2013 
jsem vyučoval ještě na Biskupském gymnáziu v Ostravě – 
Porubě….(pokračování rozhovoru bude otištěno v příštím čísle zpravodaje)

E-mail: info@farnostdoubrava.cz
Římskokatolická farnost Doubrava

MS PZKO v Doubravě společně s MS PZKO Orlová-Poruba již posedmé uspořádali 
dne 25. 1. 2014 Bal PZKO v Národním domě v Doubravě. Tato společenská akce se 
stala velmi oblíbenou, o čemž svědčí účast. K dobré náladě i k tanci hrála skupina 
„Classic". S kulturním programem k nám přijel „Zespół Regionalny Błędowice" MS 
PZKO Błędowice. Čestným hostem plesu byl předseda HV PZKO pan Ing. Jan Ryłko s 
manželkou.
V březnu se konala pro členy našeho spolku přednáška na téma „Jak to dawniej na 
wsi bywało". Velmi zajímavě o životě na vesnici vyprávěl pan Ing. Oton Wania.
Každoročně v měsíci květnu pořádáme setkání u příležitosti Dne matek. S kulturním 
programem k nám přijel „Zespół Niezapominajki". Na jejich kabaretní program 
dlouho nezapomeneme. V druhé části tohoto setkání vždy předáváme malý dárkový 
balíček našim členům, kteří během roku slaví své životní jubileum. Letos to bylo 7 
členů. 
V létě jsme podnikli poznávací zájezdy do Kroměříže a Zbrašovských jeskyní.

Za MS PZKO v Doubravě Jan Kubanek, předseda

Z činnosti MS PZKO v Doubravě 
za první pololetí roku 2014

V pondělí 1. září se krásně vymalovaná a vyzdobená třída zaplnila prvňáčky a jejich 
rodiči, které přivítala jejich paní učitelka Mgr. Helena Jeská spolu s paní ředitelkou 
školy a paní zástupkyní. Na dětech i rodičích byla znát nervozita, ale v očích dětí plály 
také jiskřičky zvědavosti a bylo vidět, že se těší na něco úplně nového. Přejeme 
našim prvňáčkům, ale také všem ostatním žákům a učitelům jen samá pozitiva a 
mnoho elánu při práci.                                                                                 ŠH
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Ostravský veletrh hraček
Výstaviště Černá louka 
Ostrava
25. 10. 2014 - 28. 10. 2014
Veletrh hraček a volnočasových 
aktivit pro děti i jejich rodiče. 
Sousta zábavy i naučných aktivit, 
hromada známých osobností, 
vystavovatelů i umělců...
www.hracky-ostrava.cz 
Svět techniky Ostrava
Dětský svět, Svět vědy a 
objevů, Svět civilizace a Svět 
přírody. 
Dolní oblast VÍTKOVICE
Otevírací doba: pondělí až 
neděle: 10:00 – 18:00 hod., 
poslední prodej vstupenky je v 
17:00 hod.
Uvnitř nového centra naleznete i 
3D kino a Divadlo vědy. Společným 
jmenovatelem všech světů bude 
poznání prostřednictvím zábavy a 
hry. Návštěvníci zde přijdou na 
kloub fungování města nebo 
lidského těla, strojem času se 
mohou proletět třeba do pravěku k 
mamutům, pochopit, co je to 
vlastně duha nebo bouřka. Ti 
starší se mohou ponořit do 
tajemství klonování, poznat micro 
a nanosvět a spoustu dalšího. U 
všech badatelů rozpozná detektor 
nálady, jak jsou dnes nastrojeni a 
jestli se dobře baví.
Pro ty nejmenší děti od dvou do 
šesti let je určena speciální 
expozice - Dětský svět. Je 
překrásný a plný podnětů pro 
rozvoj poznání, zručnosti a 
fantazie. 
http://svet-techniky-ostrava.cz    
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V OBCI DOUBRAVA říjen, listopad 2014

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

Listopad

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

JUBILANTI

Do dalších let přejeme vše nejlepší!

ZEMŘELI

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

Milan Vašíček

Margita Kochová

Hedvika Dębkowská 89 let

Aurélie Śliwková 87 let

Oskar Bela  75 let

Jan Swakoń 83 let

UZAVŘELI MANŽELSTVÍ

Anna Frączková 

a Ladislav Frączek

Přejeme mnoho štěstí 
na společné cestě životem!

PŘIVÍTALI JSME
NOVÉHO OBČÁNKA

Dne 6. 9. 2014 

byl přivítán 

tento nový občánek:

Jan Kučera

Blahopřejeme 

k narození děťátka!

Obec Doubrava pořádá u příležitosti

výročí vzniku samostatného československého státu slavnostní akt.

Akce se koná 27. října 2014 v 15:30 hod. před budovou Obecního úřadu Doubrava.

Zveme všechny občany k účasti na této akci.

Začátek sezony 2014/2015 se doubravským fotbalistům vydařil, když po šestém kole ke 
dni 13. 9. 2014 jsou bez porážky v čele okresního přeboru. V podzimní části nás čeká 
ještě 10 zápasů a udržet se v čele tabulky nebude jednoduché. Velice příjemně nás 
překvapil zájem diváků na posledním domácím zápase, přestože se hrálo v týdnu, v 
úterý 9.9. Tento důležitý zápas o 1. místo zhlédlo 150 diváků a hráči se fanouškům 
odměnili výborným výkonem a vítězstvím 1:0 nad Lokomotivou Petrovice „B", který nám 
byl více než rovnocenným soupeřem.
Další pozitivní zprávou je fakt, že se nám podařilo založit žákovské mužstvo, které se již 
účastní mistrovských zápasů. Do našich řad se přihlásilo 20 žáků ve věku od 7 do 14 let a 
z toho je 14 chlapců z Doubravy. Nábor, který probíhal v období prázdnin, se setkal s 
úspěchem i díky zájmu rodičů, kteří většinou doprovází své potomky i na tréninky.
Trenérské práce se ujal zkušený matador Láďa Stachowicz, kterému nemalou měrou 
pomáhá vedoucí žákovského mužstva Mirek Longaver.
Výbor Baníku uvolnil nutné finanční prostředky na nové speciální mládežnické branky a 
ostatní sportovní potřeby pro žáky.
V současné době je toto mužstvo ve fázi budování, a proto dosud nepatří ke špičce 
okresní soutěže. Důležité však je, aby chlapci u fotbalu vydrželi, a výsledky se jistě v 
budoucnu dostaví.
Nábor do žákovského mužstva zůstává nadále otevřen a noví zájemci se mohou až do 
konce sezóny hlásit každé úterý nebo čtvrtek na hřišti Baníku. Rádi bychom také uvítali 
pomoc rodičů a to hlavně při dopravě chlapců na mistrovské zápasy.
Velice dobře se také rozvíjí činnost nohejbalistů, kteří pravidelně hrají 2x týdně na našem 
vedlejším antukovém hřišti. V letošním roce jsme uspořádali již 3 celodenní turnaje, 
naposledy 6.9. ke Dni horníků, kterého se zúčastnilo 10 tříčlenných družstev.
Při výše uvedených aktivitách je nutný také servis s občerstvením pro všechny 
zúčastněné, které obětavě zajišťuje náš vrchní bufetu Michal Hegedus, někdy až 4x v 
týdnu.
Ostatní práce s organizací soutěží, tréninku a údržbou areálu je na 9-ti členném výboru, 
pro který to je někdy docela „ kláda". Proto bychom do svých řad rádi přivítali zájemce, 
zvláště z Doubravy, kteří by byli ochotni pomoci při práci pro doubravský sport.

Výbor Baníku

Baník OKD Doubrava informuje
Úspěšný začátek sezóny fotbalu v Doubravě

Vítání občánků

Uzavření manželství

Říjen

5, 12, 19, 26 19 20 12 24

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

Zahájení školního roku: 

pondělí 1. září 2014

Ukončení 1. pololetí: 

čtvrtek 29. ledna 2015

Ukončení 2. pololetí: 

úterý 30. června 2015

Podzimní prázdniny: 

pondělí 27. října a středa 29. října 2014

Vánoční prázdniny: 

budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 

a skončí v pátek 2. ledna 2015. 

Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.

Pololetní prázdniny: 

pátek 30. ledna 2015

Jarní prázdniny: 

pondělí 23. února – neděle 1. března 2015 

Velikonoční prázdniny: 

čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015

Hlavní prázdniny: 

od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015

Organizace školního roku 
2014 - 2015 

Organizace školního roku 
2014 - 2015 


