
Ani na obecním úřadě se neotálí. Pro letošní 
rok máme připravenou celou řádku inves-
tičních akcí a plánovaných oprav. V závěru 
kalendářního roku se objevily další závady, 
které v letošním roce musíme neodkladně 

řešit. Ve špatném stavu je střecha tělocvičny 
základní školy a obecního úřadu, na dalších 
budovách to jsou například opotřebované 
okapy. Celou situaci jsme vyhodnotili a nyní 
jsme zahájili kroky pro realizaci oprav. Od 

podzimu loňského roku jsme vedli jednání 
se zástupci OKD, kterým byl předložen se-
znam požadavků na vypořádání následků 
důlních škod na obecním majetku. 

Ve výhledu je oprava podlah v základní 
škole. Byla zpracována projektová doku-
mentace, abychom byli připraveni pro po-
dání žádosti na dotaci, kterou Ministerstvo 
pro místní rozvoj pro rok 2020 připravovalo 
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(pokračování na straně 2)

Těžební organizace OKD a.s. ukončila v listopadu minulého roku 
zemní práce v prostoru „kopce Ujala“. Byla provedena sanace trh-
liny vzniklé v horní části svahu a instalace drenážních rigolů usměr-
ňujících průtok povrchových vod. Na úpatí kopce byla provedena 
„přitěžovací lavice“ v podobě navážky hlušinové sypaniny, na kte-
rou byla rozprostřena zemina. Po celou dobu provádění sanačních 
prací a také po jejich dokončení provádí společnost K-GEO s.r.o. 
geotechnický monitoring „svahové fronty Ujala“ a o výsledcích 
průběžných měření je obec Doubrava informována. Z posledních 
měření je zřejmé, že se situace v postiženém prostoru stabilizovala 
a v současnosti riziko sesuvu kopce již nehrozí. Na jaře letošního 
roku bude provedena konečná oprava úseku poškozené komuni-
kace, bude opatřena živičným krytem, a po dokončení prací a pře-
dání díla bude tato komunikace opět zprovozněna.

Ing. Pavel Szostok

Sanace kopce Ujala dokončena

Vážení spoluobčané,
zima se pomalu přehoupla do své druhé poloviny, plesová sezona je v plném proudu a za tím 
stojí nesmírný kopec práce obětavých členů pořádajících spolků. Bilance celoroční práce tvořila 
hlavní náplň výročních členských schůzí a jsme rádi, že lidé nacházejí cestu k sobě a dokážou 
zatáhnout za správný konec.

Únor 2020

Budova pošty se dočká nové fasády, výměny okapů a nových vstupních dveří. z

Opravena bude také chátrající opěrná  z
zeď vedoucí od náměstí směrem 
k mateřské škole. Foto: ŠH
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IN.F.Obálka je plastová obálka, která obsa-
huje informační leták s pokyny k vyplnění, 
formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo 
samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka, 
s telefonními čísly na složky záchranného sys-
tému). Slouží k předání údajů o zdravotním 

stavu, užívaných lécích, kontaktech na pří-
buzné či blízké, v případě, že se senior v do-
mácnosti ocitne v nebezpečí či ohrožení 
života, složkám záchranného systému, které 
jsou o této aktivitě informovány.

Projekt je spolufinancován ze státního 
rozpočtu České Republiky a rozpočtu Morav-
skoslezského kraje

IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu 
zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení 
zdraví nebo života. Je třeba vyplnit formu-
lář s požadovanými údaji a vložit jej zpět do 
plastové obálky a umístit do lednice, nejlépe 
do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou nebo 
magnetkou označit dveře lednice nebo dveře 
z vnitřní strany bytu a tím způsobem budou 
informovány zasahující záchranné složky.

OBÁLKY JSOU K VYZVEDNUTÍ NA OBEC-
NÍM ÚŘADĚ V DOUBRAVĚ, PŘÍZEMÍ, KANC.Č.2 
U PANÍ HUGÁŇOVÉ.

ŠH

•	Rada	 obce	 schválila	 zapojení	 Mateřské	
školy Doubrava do Grantového řízení 
Nadace OKD v programu „Pro region“ 
volnočasové a mezigenerační aktivity.

•	Rada	 obce	 schválila	 zapojení	 Základní	
školy Doubrava do projektu „Podpora 
výuky plávání v základních školách 
v roce 2020 (VI. Etapa)“.

•	Rada	obce	schválila	podání	žádosti	o	do-
taci v grantovém řízení Nadace ČEZ na 
projekt „Doubravské slavnosti – 791 let 
obce“.

•	Rada	obce	schválila	podání	žádosti	o	do-
taci v grantovém řízení Nadace OKD na 
projekt „Doubrava spolu VIII – podpora 
kulturního života v obci“ v roce 2020.

•	Rada	obce	schválila	podání	žádosti	o	do-
taci v grantovém řízení Nadace OKD na 
projekt "Mezi generacemi" v roce 2020.

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

vyhlásit. V letošním roce však dotační titul 
na opravy veřejných budov vyhlášen ne-
byl, proto s těmito opravami počkáme na 
vhodný dotační titul. Základní škola má 
zpracovaný projekt na přírodní zahradu 
a na zajištění financování byla podána žá-
dost na dotaci. Do obou školských zařízení 
v obci proudí finanční dotace v rámci vzdě-
lávacích projektů. Za tím se skrývá obětavá 
práce obou ředitelek a spolupracujících 
pedagogů. 

V letošním roce budou dokončeny na in-
frastrukturu dvě projektové dokumentace. 
První je na rekonstrukci silnice III. třídy ve-
doucí přes dědinu, kde následně proběhne 
vypořádání vlastnických vztahů a až pak bu-
deme moci žádat o zařazení tohoto projektu 
do priorit mezirezortní komise, aby realizaci 
této investice mohlo zadat Ministerstvo fi-
nancí. Druhá se týká vybudování kanalizace 
v části Hranice, kterou čeká v procesu ještě 
jeden krok a to schválení v mezirezortní 
komisi MPO a MF. Pak je proces stejný jako 
u předchozího projektu.

Územní plán by se v letošním roce měl 
dostat do fáze veřejného projednání a ná-
sledně bude předložen ke schválení za-
stupitelstvu obce, zatím však nemůžeme 
předvídat přesný termín.

V závěru roku byl dokončen Integrovaný 
rozvojový plán obce včetně urbanistické 
vize a proběhla další jednání s partnery. 
V lednu se uskutečnilo jednání na krajském 
úřadu v rámci přípravy programu LIVE-IP 
COAL-Adapt. Naskýtá se tak velká šance do-
stat do života zajímavé projekty naší obce 
jako je Přírodní koupaliště Kozinec a Za-
hrada paměti.

Měsíc leden byl ve znamení zpracování 
a podávání žádostí o dotace nejen na inves-
tice a opravy, ale také na podporu kultur-
ního a společenského života v obci. Podali 
jsme žádost o dotaci na MSK na opravu so-
ciálních zařízení ve zdravotním středisku, 
dále byla zpracována žádost na SFŽP na 
vybudování sběrného dvoru a do Nadace 
OKD byly podány dva projekty. Jeden na 
podporu kulturního života v obci „Doub-
rava spolu“ a druhý na podporu seniorské 
aktivity „Mezi generacemi“. Tento projekt 
je nový a zahrnuje akce především pro seni-
ory. Již v březnu se uskuteční zájezd do di-
vadla, v květnu nás čeká setkání s jubilanty 
v Národním domě, kde na ně čeká pokra-
čování operetky pod názvem“ Když v lásce 
velí muž“, v září vyrazíme společně na zájezd 
za poznáním a ke konci roku nás čeká ještě 
jedna společná akce. Máme se na co těšit, 
protože akcí, které v naší obci pořádají různé 
subjekty, není málo, a tak si určitě vyberete.

Mgr. Dáša Murycová, starostka obce

(pokračování ze strany 1)
Investiční akce…

Přehled plánovaných 
oprav a investičních akcí 
v roce 2020
•	Bytový dům č.p. 348 – výměna poškoze-

ných okapů, svodů, výměna oken v prvním 
nadzemním podlaží, nová fasáda.

•	Budova pošty č.p. 600 – výměna poškoze-
ných okapů, svodů, výměna vstupních dveří, 
nová fasáda.

•	Budova obecního úřadu – výměna poško-
zených okapů, svodů, oprava střechy.

•	Základní škola – kompletní oprava střechy 
nad tělocvičnou, dílčí opravy zadní strany 
střechy hlavní budovy, opravy napojení ka-
nalizace na ČOV.

•	Zdravotní středisko – oprava rozvodů 
vody a sociálních zařízení.

•	Bytový dům č.p. 572 – úprava vjezdu a ná-
dvoří – chodníky, zpevněné plochy.

•	Chodník od zastávky Doubrava, nám. ko-
lem obchodů paní Daříčkové, Emelu – cel-
ková oprava.

•	Oprava opěrné zdi od bytového domu č.p. 
348 k mateřské škole.

•	Sběrný dvůr – vybudování za podpory 
dotace.

•	Revitalizace veřejného osvětlení 
•	Opravy bytů – v lednu proběhly opravy 

v přízemí domu č.p. 348 a nadále probíhají 
velké opravy v uvolněném bytě nad prodej-
nou paní Daříčkové. Další opravy se budou 
realizovat průběžně dle situace a daných fi-
nančních možností.

•	Oprava komunikací – nový povrch bude 
mít komunikace pod Ujalou, ve spolupráci 
s obcí Dětmarovice proběhne v létě pláno-
vaná oprava komunikace na Hranicích.

•	Oprava zázemí v zahradě Národního domu – 
jedná se o opravu objektu využívaného při let-
ních akcích, jako jsou dětské radovánky.

Není toho málo, co máme plánováno 
v letošním roce realizovat. Přesto věřím, 
že díky týmové práci všech zaměstnanců 
OÚ, spolupráci s OKD a finanční podpoře 
dotací, se nám vše podaří.

Mgr. Dáša Murycová, starostka obce

Aktualizace žádosti 
o přidělení bytu
Všichni občané, kteří mají podanou žádost 
o přidělení bytu u zdejšího úřadu a chtějí, 
aby byla i nadále platná, si musí tuto žá-
dost aktualizovat. Lhůta pro aktualizaci 
je nejpozději do konce března letošního 
roku. Prodloužení platnosti žádosti si mů-
žete vyřídit vždy v úřední den (tj. pondělí 
nebo středa) u paní Dagmar Rentové, 
1. poschodí, kancelář č. 14.

Dagmar Rentová 

Senioři si mohou od ledna na obecním úřadě 
vyzvedávat tzv. seniorské obálky.
Jedná se o projektovou aktivitu Moravskoslezského kraje, pod osobní záštitnou ná-
městka hejtmana pro sociální oblast Jiřího Navrátila MBA, z projektu „Informace jako 
forma ochrany osob v seniorském věku“. Aktivita je zaměřená na zvýšení kvality života 
seniorů a podporu jejich bezpečí.

Radniční okénko
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V roce 2019 byla naše vý-
jezdová jednotka operač-
ním střediskem povolána 
k 26-ti událostem (9 požárů, 16 technic-
kých pomocí, 1 námětové cvičení). Náš 
poslední zásah v roce 2019 se uskutečnil 
23. 12. v domě č. p. 161 v Doubravě, kde 
jsme provedli vyčerpání částečně zatope-
ného sklepa (zasahovali Slávik, Kučera, Še-
besta R. a Verner). Oproti minulým rokům 
je počet našich zásahů v kalendářním roce 
stejný, v průměru se jedná o 25 zásahů 
ročně. 

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

Dne 4. ledna 2020 proběhla v Národním 
domě valná hromada sboru dobrovolných 
hasičů Doubrava. Hosté na naši VH byli sta-
rostka obce Mgr. Dáša Murycová za VV OSH 
Karviná byl David Moldřík, za okrsek Orlová 
Petr Durčák a Marie Laššová, za TJ Sokol 
Gertruda Šebestová, za Baník Doubrava Ja-
roslav Franek a pan Marian Kwiatoń z OSP 
Jedlownik spolu s kolegy. Na tuto valnou 
hromadu se dostavil také pan P. Mgr. Martin 
Pastrňák O. C. r, farář, který je našim členem 
již od roku 2011. Po vyslechnutí zpráv o čin-
nosti a hospodaření jsme ocenili pět našich 
členů: Adélu Slávikovou, Elišku Kulichovou 
a Alexe Sopra. Ocenění dostali plaketu za 
reprezentaci sboru, Mgr. Pavel Krsek a Petr 
Stabla dostali čestné uznání sboru.

Jelikož jde o volební rok, volilo se nové 
vedení sboru. Proběhla volba starosty, 
kterým byl zvolen pan Svatopluk Kotas, 
dále se volil náměstek starosty a velitel 
sboru. Na obě tyto funkce byl zvolen Ra-
dek Šebesta.

Jednatelkou byla zvolena Vanda Sos-
nová, hospodářkou Věra Šebestová, pre-
ventistou sboru Lukáš Šebesta a dále byli 
voleni také ostatní členové výboru. Cel-
kem má nové vedení ve výboru 18 členů.

Za výbor SDH Doubrava  
Zdeněk Sosna

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – únor, březen 2020
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 Doub-
rava, 1. patro, kancelář č. 13, pondělí, středa od 7:30 do 11:30 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin.

PŘEHLED SVOZU ODPADU V ROCE 2020 NALEZNETE NA WEBOVÉ STRÁNCE OBCE  
(informace pro občany).

Měsíc Svoz odpadů  
ze 240 l nádob

Svoz plastů, nápojových 
kartonů, kovových 

obalů, ŽLUTÉ PYTLE

Svoz papíru
MODRÉ 

KONTEJNERY

Svoz bioodpadu
HNĚDÉ 

KONTEJNERY
Únor 12, 26 19 13 5
Březen 11, 25 18 12 4

Občané, kteří v roce 2020 slaví výše uvedené 
životní jubileum a chtějí se zúčastnit bla-
hopřání jubilantům, se musí přihlásit pro-
střednictvím formuláře na obecním úřadě 
v Doubravě. Vyplněný a podepsaný for-
mulář je možné zaslat na adresu obecního 
úřadu, případně vhodit do schránky umís-
těné na hlavních dveřích úřadu, nebo jej 
předat osobně v budově obecního úřadu, 1. 
poschodí, kancelář č. 14. Formulář je k dis-
pozici na obecním úřadě a na internetových 

stránkách obce “tiskopisy ke stažení – 
vnitřní věci”. 

JUBILANTI NAD 80 LET, KTEŘÍ JIŽ PO-
DEPSALI SOUHLAS S GRATULACÍ, BUDOU 
AUTOMATICKY ZAŘAZENI TAKÉ MEZI JU-
BILANTY PRO ROK 2020. 

Bližší informace: Obecní úřad Doubrava, 
úsek vnitřních věcí, kontaktní osoba Dagmar 
Rentová, tel.: 596 549 410. 

Dagmar Rentová,  
matrika

Slavnostní setkání jubilantů
Také letos nás čeká slavnostní setkání s jubilanty. Jedná se o akci, která se těší velkému 
zájmu a opět nebude chybět zábavný program s drobným pohoštěním. Slavnostního 
setkání s jubilanty se mohou zúčastnit ti, kteří v letošním roce dovrší 70,75,80 a více 
let, mají trvalý pobyt na území obce a mají zájem o slavnostní setkání jubilantů. Pokud 
se ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůžete setkání zúčastnit, rádi vás navštívíme 
osobně s gratulací v domácím prostředí.

Vánoce jsou nejen svátky klidu, lásky, 
ale rovněž duševní a rodinné pohody. Je 
to období, kdy naši klienti intenzivněji 
myslí na ty, kteří je již opustili a často se 
ponořují do vzpomínek. Snahou celého 
týmu zaměstnanců naší pobytové služby 
je vytvořit sváteční atmosféru a připravit 
bohatý společenský a kulturní program, 
který naše seniory vytrhne ze stereotypu, 
pocitu osamělosti a sociální izolace.

Po celé období adventu i Vánoc při-
cházejí naši dlouholetí příznivci a přátelé 
s cílem pohladit po duši, potěšit a roze-
smát, a že se jim to daří, není pochyb. Touto 
cestou chci poděkovat ZŠ Doubrava, která 
se podílela na letošním bohatém kultur-
ním programu. Jsme velice rádi, že projekt 

Ježíškova vnoučata se opět po roce vrátil 
do Pohody a plnil přání našich klientů. 
Jen vzácně se setkáváme s takovou em-
patií, která je spojena s materiální po-
mocí. Již druhým rokem se ZŠ Doubrava 
zhostila tohoto projektu, podařilo se jim 
získat dárce z řad žáků, učitelského sboru, 
rodičů, sponzorů a přátel školy. Díky této 
sbírce byli klienti obdarováni vskutku 
hodnotnými dárky. A co více, bylo v nich 
zabaleno i kus lásky a pochopení.

Vytvořit podmínky pro důstojné 
stáří našich seniorů je cíl, který se nám 
společně daří plnit. Děkujeme, že po-
máháte s námi!

Hana Třasková,  
Dům seniorů „POHODA“, o.p.s.

ZŠ DOUBRAVA POMÁHÁ!

HASIČSKÉ 
OKÉNKO

Slavnostní setkání v roce 2019. z
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Starý mobil, ten už vyhoď,
kup si nový, ať máš styl.
Nešetři a vybité baterie také přihoď,
Pozor na to, abys do jiné než čer-
vené elektroodpad neupustil!

Ať už plast či papír to je,
ničíte své i městské výdaje.
My ve škole třídíme,
jedním příslovím se řídíme.
To přísloví praví,
"Čistota – půl zdraví!"

Chceš – li přispět na dobré věci,
zanes víčko do školy,
ne, tohle nejsou jen plané řeči,
budeš hrdina pro okolí!

Ať sklo barevné nebo čiré, 
hoď do zelené či bílé.
Pozor na střep v prstu, v pěsti,
ne vždy střepy přinášejí štěstí!

Věděli jste, že naše škola aktivně třídí od-
pad? Od letošního školního roku máme nově 
v každé třídě tašky na papír a plast, které jsme 
dostali zdarma od obce, za to moc děkujeme! 
A kdyby náhodou někdo nevěděl, do jakých 
kontejnerů a tašek patří sklo, papír a plast, 
napoví Vám slogany, které vymysleli žáci 
v kroužku multimediální tvorby. 

Dovolujeme si Vás také upozornit, že 
i tento rok naše základní škola sbírá elektro-
odpad, papír a plastová víčka. 

Chcete se zbavit elektroodpadu, nebo sbíráte papír 
a nevíte, co s ním?
Poradíme Vám, co s tím.
Šup s ním do školy,
nechte to na nás,
roztřídíme elektro i papír za Vás.

Vypij, zmačkej, do žluté vyhoď,
Dej PET láhvi nový život!

Připravil mediální kroužek ZŠ Doubrava pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Kolompárové. 
Foto: Mgr. Lenka Kolompárová

Milí sousedé, v loňském roce jsme pro vás 
zorganizovali v květnu zájezd za poznáním Olo-
mouce a Loštic, v září zájezd za poznáním Vizo-
vic a Luhačovic. V závěru roku jsme upořádali 
adventní koncert, kterým jsme důstojně oslavili 
790 let od vzniku obce Doubrava. Na adventním 
koncertě vystoupila Eliška Rusková a Smíšený 
pěvecký sbor gymnázia Komenského Havířov. 

Také v letošním roce pro vás, milí sousedé, 
připravujeme společenské i kulturní akce. Tak 
jako v předchozích letech ani letos tomu není 
jinak. Pořádání našich akcí je mimo jiné závislé 
i na splnění zadávacích podmínek vyhlášených 
grantů a dotací a následně na výši peněz, které 
se nám podaří získat. 

Žádný grant ani dotace se neobejdou bez 
podpory partnerů. Děkujeme všem, kteří naše 
akce v minulosti finančně podpořili. Peníze pro 
naše akce potřebujeme také proto, abychom pro 
vás mohli uspořádat akce, které vás budou stát co 
nejméně. Získaná částka ovlivňuje výběr vystu-
pujících i možnosti programu jednotlivých akcí. 

Máme za sebou celou řadu zorganizovaných 
kulturních i společenských akcí. Těší nás, že se nám 
vrací pozitivní reakce na naše akce, že nás sousedé 
oslovují, abychom zase „nějakou tu akci vymysleli.“ 
Děkujeme, moc si toho považujeme. Děkujeme 
všem sousedům, kteří využili našeho pozvání a na-
šich akcí se zúčastnili. Nápadů máme spoustu, je tedy 
z čeho vybírat. Můžeme vám prozradit, že bychom 

rádi v Doubravě přivítali známé osobnosti z kultury 
a pozvali vás během roku na několik akcí. Těšíme se, 
že se vše podaří a my vás milé sousedy příjemně pře-
kvapíme, co jsme pro vás připravili. O konání našich 
akcí vás budeme informovat prostřednictvím obec-
ního zpravodaje a www.nasedoubrava.cz.

Milí sousedé, i v letošním roce se těšíme na 
setkání s vámi! Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, 

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

NAŠE DOUBRAVA BILANCUJE

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Adventní koncert 2019. Foto: Ing. Petr Vrubel. z
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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

inzerce

Únorové 
pranostiky
Únor bílý – pole sílí.

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě 
v březnu poleze za kamna.

V únoru sníh a led – v létě nanesou 
včely med.

Jestli únor honí mraky, staví březen 
sněhuláky.

Když únor vodu spustí, 
ledem ji březen zahustí.

Teplý únor – studené jaro, 
teplé léto.

Co si únor zazelená – březen si hájí; 
co si duben zazelená – květen mu 
to spálí.

Můžeš-li se v lednu vysvléci do 
košile, připravuj si na únor kožich.

V únoru-li vítr neburácí, jistě 
v dubnu krovy kácí.

Je-li v únoru zima a sucho, bývá 
horký srpen.

Na Hromnice musí skřivánek 
vrznout, i kdyby měl zmrznout.

Je-li o Hromnicích studeno, přijde 
brzy jaro.

Na Hromnice o hodinu více.

Svatá Veronika seká ledy z rybníka.

Masopust na slunci – pomlázka 
u kamen.

O svatém Petru nastolení je-li mráz, 
po 40 dní mu konec není.

Na podzim jsme uspřádali tradiční sma-
žení bramboráků. Všem náramně chutnalo 
a v přátelské atmosféře jsme požili krásné od-
poledne. Akce se zúčastnilo 23 osob. 

Naše sdružení se aktivně podílelo na Spol-
kové výstavě, kterou pořádala Obec Doub-
rava, kde jsme prostřednictvím multimediální 
prezentace představili činnost našeho spolku 
za uplynulých 70 let. V rámci výstavy, byli za 
svou dlouholetou aktivní spolkovou činnost 
oceněni dva naši členové, Ing. Oton Wania 
a p. Jan Kubanek.

Dne 28. prosince jsme uspořádali pro naše 
členy vánoční besídku. O bohaté a chutné 
občerstvení se postaraly členky „klubu žen“. 
Nechybělo tradiční „łamanie się opłatkiem“ 
a přání všeho nejlepšího do nového roku. 
Při poslechu koled a vánoční hudby 
jsme strávili příjemné odpoledne. 
Zúčastnilo se 23 osob.

Ing. Petr Czapek

Z činnosti PZKO

Smažení bramboráků. Foto: Ing. Petr Czapek z Ocenění členové spolku. Foto: ŠH z
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Oslavili jubileum

Prvním letošním jubilantem byl pan Gustáv 
Netri, kterého v jeho domácím prostředí 

navštívilo vedení obce s dárkovým balíčkem 
a gratulací.

Do dalších let přejeme vše nejlepší!

Kdo žije v srdcích těch,
jež opustil, ten nezemřel.

Dne 8. 1. 2020 nás náhle navždy opustil 
náš syn, tatínek a manžel pan 

Bedřich Wanecki. 

Všichni, kteří jste ho znali a měli rádi, 
uctěte jeho památku tichou vzpomínkou. 

Nikdy nezapomenou  
manželka Olga, maminka Veronika,  

dcera Natálie a syn Bedřich.

 ZIMNÍ PROHLÍDKY DOLU MICHAL
1. leden 20206– 29. březen 2020, Důl Michal 
Ostrava

I v zimě se můžete vydat do Dolu Michal 
v Ostravě. Otevřen je první prohlídkový okruh 
s názvem Cesta havíře do práce. Cesta havíře 
do práce je základním okruhem, kterým havíř 
musel projít do práce, kde obdržel potřebné 
vybavení a výstroj. Prochází se řetízkovou 
šatnou, administrativní budovou přes lam-
povnu spojovacím mostem do těžní budovy, 
kde havíři nastupovali do těžních klecí. Sou-
částí základního okruhu je návštěva expozic jako 
první pomoc, dispečink, nahlédnutí do ředitelny, 
kanceláře důlních měřičů nebo geologů.

Více informací na www.dul-michal.cz 
 VALENTýN V ZOO OSTRAVA 2020
15. únor 2020, ZOO Ostrava

Pokud hledáte pro svou drahou polo-
vičku netradiční valentýnský dárek, zkuste 

zajít do ostravské zoologické zahrady. Za-
milovaný pár po prokázání zaplatí vstupné 
pouze za jednu osobu. Těšit se můžete na 
mimořádnou prohlídku s průvodcem zamě-
řenou na partnerské soužití zvířat. Začátek 
v 11 hodin. Sraz je za branou u vstupu do 
zoo. Prohlídka je v ceně vstupného a potrvá 
cca 1,5–2 hodiny.

Více informací na www.zoo-ostrava.cz .
 FENOMÉN MERKUR V MUZEU BESKYD 
FRýDEK-MÍSTEK
23. leden 2020 – 8. březen 2020

Výstava věnovaná legendární stavebnici 
Merkur, která se již 100 let vyrábí v Polici nad 
Metují.

Výstava představí historii této fenomenální 
hračky pro malé i velké prostřednictvím velké 
sbírky Jiřího Mládka. Součástí výstavy je i tvo-
řivá dílna, kde si můžete postavit vlastní model.

Více informací na www.muzeumbeskyd.

Kam vyrazit… 

Začátek roku se v průběhu dvaceti přede-
šlých let stal časem tříkrálového koledo-
vání, spojeného se sbírkou pro potřeby lidí 
v nouzi u nás i ve světě. Koledníčci v so-
botu 4. ledna přinesli do našich domovů 
požehnání a zprávu o narození spasitele. 
Charita Bohumín, která v naší oblasti sbírku 
zajišťuje, vypravila celkem 93 koledujících 
skupinek. 

Dárci v Doubravě přispěli do tří zapečetě-
ných pokladniček částkou 5 495 Kč. V tomto 
roce jsme v rámci Tříkrálové sbírky 2020 vy-
koledovali celkem částku 502 737 Kč (loni to 
byla částka 477 367 Kč).

Prostředky (65 % z vykoledované částky) 
budou použity podle předem schválených 
záměrů na vytvoření zahrady v novém Cha-
ritním domě sv. Kláry a budou pořízeny altány 
pro klienty domova pro seniory a odlehčovací 
služby. Dále prostředky z letošní sbírky vyu-
žijeme na podporu provozu Denního centra 
pro osoby bez přístřeší. 

Zbývá ještě doplnit, že 35 % výtěžku 
Tříkrálové sbírky bude použito na celostátní 
úrovni, především k financování humanitární 
pomoci Charity do zahraničí (Ukrajina a Mol-
dávie) a jako fond pro pomoc při nepředvída-
ných událostech (např. povodně).

Charita Bohumín děkuje...
...všem dárcům, kteří podle svých možností 
přispěli do kasiček tří králů. Každý příspěvek, 
i ten nejmenší, je pro nás výrazem nejen so-
lidarity s lidmi v nouzi, ale také důvěry, že 
každá koruna darovaná Charitě přijde tam, 
kde může pomáhat a sloužit. A této důvěry si 
vážíme nejvíce.
...všem koledníkům, vedoucím skupinek, 
těm, kdo vytvářeli koledníkům zázemí (např. 
připravili čaj, občerstvení), kdo jakkoliv orga-
nizačně nebo technicky pomáhali. Jejich obě-
tavost a ochota přiložit ruku k dobrému dílu 
je prvním předpokladem této sbírky – a do-
sud nikdy nezklamali.

Případné dotazy o využití prostředků zís-
kaných v Tříkrálové sbírce 2020 rádi zodpo-
víme na tel. č. 593 035 046, 736 766 021 nebo 
e-mailové adrese: info@bohumin.charita.cz. 
Informace o celé Tříkrálové sbírce naleznete 
na www.bohumin.charita.cz. 

 Zdeňka Kniezková Brňáková,  
ředitelka Charity Bohumín

Tři králové letos slaví dvacáté narozeniny

V závěru roku 2019 jsme podali projekt 
do 7. kola programu „Vy rozhodujete, my 
pomáháme“.

Z 608 projektových žádostí, jejichž kvalitu 
a přínos hodnotil odborný garant programu 
NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) 
se náš projekt na Příměstský tábor v Doubravě, 
zařadil mezi 3 nejlepší projekty mikroregionu 
Karviná. S radostí Vám tedy oznamujeme, že 
postupujeme do hlasovací fáze programu, ve 
které nám můžete pomoci i vy.

Od 20. ledna do 16. února budou mít mož-
nost zákazníci Tesco Karviná hlasovat pro náš 
projekt. Při každém nákupu zákazníci obdrží 
žeton, který následně využijí pro hlasování ve 
speciálních hlasovacích zařízeních u pokladní 
zóny. Projekt s nejvíce žetony vyhraje finanční 
zajištění projektu ve výši 30 000,- 

A proč příměstský tábor? Každý rok po-
řádáme dva letní tábory v délce 14 dnů. Le-
tos z organizačních důvodů musíme pořádat 
pouze jeden stanový tábor. Bylo nám ale líto, 
že se všechny děti nemohou na táborové dob-
rodružství vydat společně s námi a napadla 
nás možnost „příměšťáku“. V oddílech máme 
navíc i malé děti, které ještě ten „velký“ tábor 
nezvládnou a forma příměstského tábora je 
pro ně velmi vhodná. Pokud se nám podaří 
v Tesco Karviná zvítězit, budou mít navíc tyto 
děti tábor zcela zdarma. 

Pokud tedy jezdíte na velký nákup do 
Tesco Karviná, děkujeme za Vaše žetonky 
v našem hlasovacím zařízení. Děkujeme.

Za Pionýr, z. s. – 17. pionýrskou skupinu 
Karviná Katka Jachymčáková

Soutěžíme s Tesco Karviná
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Moravskoslezský kraj není v tomto směru vý-
jimkou. I v našem regionu jsme v předchozích 
měsících prověřovali či vyšetřovali okolnosti 
trestných činů spáchaných prostřednictvím 
internetu, kdy se obětí staly děti. Zvyšující se 
počet tohoto protiprávního jednání inicioval 
také speciální preventivní program, který na-
poví, jak postupovat v krizové situaci a pak-
liže již nastala, jak ji vlastně řešit. Klíčová role 
v osvětě samozřejmě i zde náleží rodičům. Vý-
ukový program Tvoje cesta onlinem je proto 
připraven se základními bezpečnostními ra-
dami jak rodičům, tak žákům druhého stupně 
základních škol.

Sami autoři projektu seznámili v Ostravě 
dne 13. ledna 2020 zhruba sedm desítek mo-
ravskoslezských preventistů se základními 
informacemi seminářů Tvoje cesta onlinem. 
Výuka zahrnula jak program určený dětem, 
tak rodičům (a samozřejmě další dospělé 
populaci). A autoři projektu již oslovili i první 
žáky v Moravskoslezském kraji. Úplně prvními 
byli posluchači šesté třídy ostravské základní 
školy Gen. Píky. Hned následný den však 
program Tvoje cesta onlinem zhlédlo více 
než 800 dětí novojičínských základních škol. 
Projekt byl prezentován dne 14. ledna 2020 
v novojičínském kině. Novojičínsko bylo zvo-
leno pro start projektu v regionu vzhledem 
k četnějšímu počtu prověřovaného trestního 
jednání, kdy se obětí staly děti (při srovnání 
s dalšími územími regionu).

Výukový program pak doplnili krimina-
listé oddělení kybernetické kriminality mo-
ravskoslezské policie konkrétními případy, 
které řešili v uplynulé době právě v našem re-
gionu. Žáky obě prezentace zaujaly, reagovali 
vlastními zkušenostmi či zážitky. Bylo zřejmé, 

že jde skutečně o klíčové téma pro děti.
Posluchači se tak například dozvěděli 

rozličné preventivní rady a doporučení, jak 
poznat „predátora,“ jak zabezpečit mobilní 
přístroj, které informace zásadně nezveřejňo-
vat, zkrátka jak býti na síti bezpečně…

Sociální sítě jsou zdrojem mnoha cen-
ných informací. Jejich výhodou je možnost 
komunikace na velké vzdálenosti. Není na-
šim cílem uživatele sociálních sítí od těchto 
výdobytků moderní doby odradit, ale pou-
kázat na možná rizika spojená se zmíněnými 
technologiemi. Se svými dětmi komunikujte 
o využití možností internetu otevřeně a bez 
předsudků. Není výjimkou, že děti prostřed-
nictvím internetu sdělí jakékoliv informace 
o sobě a při osobní komunikaci pak standard-
ního rozhovoru schopny nejsou. 

Pachatelé této trestné činnosti využívají 
důvěry dětí, osloví je třeba jako jejich vrs-
tevníci, mající zájem o přátelství. Záhy je pak 
přimějí k pořízení a přeposlání jejich intim-
ních fotografií, kterými je pak mohou nutit 
k zaslání dalších, odvážnějších. A to v tom 
příznivějším případě, neboť některá takto na-
vázaná komunikace může pokračovat osob-
ním setkáním a v krajním případě fatálními 
následky. 

Děti je zapotřebí informovat o náležité 
obezřetnosti ve vztazích i při komunikaci 
prostřednictvím internetu, aby věděly, s kým 
skutečně komunikují. Znovu je vhodné zopa-
kovat, že jakmile pořízené fotografie, videa 
intimního rázu někomu poskytnou, ztrácí 
možnost kontrolovat jejich existenci a naklá-
dání s nimi (tzv. nad nimi ztrácí moc).
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná, vrchní komisař

Policisté od ledna 2020 dětem  
ukazují rizika sociálních sítí

KULTURNÍ AKCE 
OBCE DOUBRAVA 
V ROCE 2020 
 Zájezd do divadla pro občany 

obce – muzikál Kočky 
29. března 2020, Divadlo Jiřího Myrona 

 Pietní akt u příležitosti Dne 
vítězství 
6. května 2020, náměstí v Doubravě

 DOUBRAVSKÉ SLAVNOSTI 
15. srpna 2020, náměstí 
Každoroční obecní slavnosti. 

 Zájezd za poznáním 
podzim 2020

 Pietní akt u příležitosti výročí 
Dne vzniku samostatného 
československého státu 
26. října 2020, náměstí v Doubravě

 SVĚTLUŠKOVÁNÍ – tradiční 
podzimní akce pro děti 
7. listopadu 2020, Národní dům 
v Doubravě

 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU A VÁNOČNÍ JARMARK 
V DOUBRAVĚ  
5. prosince 2020, náměstí v Doubravě

(Akce mohou být v průběhu roku rozšířeny 
nebo změněny.)

DOK
To je přístav, může 
to být i Dětský 
Osvětový Klub, ale 
hlavně Doubravská 
Obecní Knihovna.

Přijďte se o tom přesvědčit v březnu 
každé pondělí a úterý od 12,00 do 16,00 
hodin. Pravidelní návštěvníci vědí, že 
v této době po celý rok je pro ně připra-
ven program. Zvu proto i ty, kteří nejsou 
registrovaní. Začneme 2. 3. tvořením. Náš 
symbol – sovu – budeme obtiskovat na 
textil. Kdo se chce zapojit, přinese si světlé, 
bavlněné tričko. Ostatní materiál dodám.

Věřím, že sympatizantů DOKu zase 
přibude. 

Hana Sábelová

Děti se stále častěji stávají terčem útoků predátorů na sociálních sítích a neuvědomují si, 
že odkrýváním svého soukromí útočníkům výrazně zjednodušují práci. Statistiky jsou 
v této oblasti neúprosné – počet nahlášených trestných činů spáchaných prostřednic-
tvím internetu se za posledních 5 let více než zdvojnásobil a téměř třetina z nich je mrav-
nostního charakteru. Dnešní děti si již osvojily základní bezpečnostní doporučení a při 
vystupování na sociálních sítích jsou obezřetnější, než bývaly před 5 lety, nicméně stále 
ještě nedovedou rozlišit, kdy si píší se svým vrstevníkem a kdy na ně útočí internetoví 
predátoři.

Knihovna 
informuje
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Obec Doubrava a SRP při ZŠ a MŠ Doubrava

vyhlašují 6. ročník výtvarné soutěže 

MALUJEME PRO RADOST
aneb

SPOLU V DOUBRAVĚ

 práce mohou být zhotoveny libovolnou technikou do formátu A3

 na zadní stranu výkresu uveďte jméno autora a kategorii 

 soutěžní práce doručte do 15. 5. 2020 na OÚ Doubrava

 vyhodnocení soutěže a předání ocenění proběhne do 20. 6. 2020

 oceněné práce budou vystaveny ve vstupních prostorech OÚ Doubrava

 1. kategorie - předškolní  děti 

2. kategorie – žáci  1. – 4. třídy

3. kategorie – žáci  5. – 9. třídy

4. kategorie - dospělí

Těšíme se na Vaše obrázky PPřřiijjďďttee nnaavvššttíívviitt

VVýýssttaavvuu ddoobboovvýýcchh hhrraaččeekk

aa ššaattůů

PPrroobbííhháá vv MMaatteeřřsskkéé šškkoollee DDoouubbrraavvaa

1100..-- 1144.. 22.. 22002200 oodd 1122::0000--1166::0000 hhoodd..

Poznáte, s čím si dávno děti hrály, uvidíte, do čeho se oblékaly.

Děti naší MŠ se zúčastnily Prvních sportovních závodů mateřských 
škol ve víceúčelové hale Gymnázia a OA Orlová.


