
Začátkem dubna jsme byli infor-
mováni o možnosti podat žádost 
o poskytnutí nadačního příspěvku 
z Nadace ČEZ v grantovém řízení 
Krizová pomoc 2020. Tento grant 
je zaměřen na rychlou finanční podporu v případě 
živelných pohrom, havárií, nehod, pandemií, nebo 
podobných mimořádných událostí tak, aby došlo 
v co nejkratší době ke zmírnění, či odstranění nega-
tivních následků. 

Neváhali jsme a během jednoho dne zpracovali 
žádost s veškerými podklady. Celkem jsme požádali 
o finanční částku ve výši 43.000,- Kč na pořízení nej-
nutnějších pomůcek a prostředků. Dotace nám byla 
poskytnuta v plné výši, a proto jsme mohli nakoupit: 
dva přenosné tlakové postřikovače, 35l dezinfekčního 
mýdla, 25l dezinfekčního gelu, 90l dezinfekce, 20ks 
respirátorů FFP2, 300ks jednorázových rukavic, 5ks 
jednorázových kombinéz, 2 stojany na dávkovače dez-
infekce nebo gelu a 5ks dávkovačů dezinfekce nebo 
gelu. Uvedené prostředky byly použity k zajištění hygi-
enických potřeb ve veřejných prostorech na území naší 
obce např. dezinfekce autobusových zastávek, míst ko-
lem velkoobjemových odpadkových nádob, v našich 
veřejných budovách, společných prostorách bytových 
a nebytových prostor, apod. Dezinfekční mýdla a gely 
budou využity na obecním úřadě, kde budou k dispo-
zici klientům. Jednorázové rukavice a další ochranné 
pomůcky budou využity zaměstnanci obce při zajišťo-
vání například dodání obědů našim seniorům. 

Díky Nadaci ČEZ jsme mohli ve velmi krátké době 
zareagovat na vzniklou situaci a zajistit ochranu na-
šich občanů a vytipovaných veřejných prostor. 

Pavel Slávik,  
referent ŽP, majetková správa

Leden 2019 č. 12

Krizová pomoc  
Nadace ČEZ 

Květen 2020

Již před léty jsme si 
přáli, aby náměstí 
bylo rozkvetlé. Loni 
jsme svými silami kruh 
na náměstí osázeli 
trvalými rostlinami 
a celé léto nám kvetla 
levandule. Na podzim 
jsme přisadili cibule 
narcisů a minulý měsíc 
se nám ukázaly v plné 
kráse. Snad i Vás potěšil 
pohled na krásné bílé 
a žluté květy rozličných 
kultivarů narcisů.

Dáša Murycová

Povedlo se, 
náměstí rozkvetlo
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – květen, červen 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 ve sběrném 
dvoře. ST: 13:00–17:00 SO: 8:00–12:00.
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
Květen 6, 20 13 21 13, 27
Červen 3, 17 24 18 10, 24

Vážení spoluobčané,
věřím, že jste v plné fyzické síle a jaro v plném 
rozkvětu Vám dodalo i duševní povzbuzení 
a radost z probouzející se přírody. Máme za 
sebou velmi náročné období, kdy jsme po-
prvé ve svém životě zažili vyhlášení stavu 
nouze, který s sebou přinesl celou řadu opat-
ření pro zajištění ochrany obyvatelstva před 
šířením nebezpečného onemocnění SARS-
CoV-2. O aktivitě dobrovolníků jsme se již zmí-
nili v dubnovém zpravodaji, přesto bych jim 
chtěla ještě jednou poděkovat. K šití roušek 
se také přidala dobrovolnická pomoc s roz-
nosem dubnového zpravodaje do domác-
ností mimo centrum obce, kde byl zpravodaj 
k odběru v prodejnách na náměstí a na České 
poště. Díky jejich pomoci se tak zpravodaj po-
dařilo doručit i přes výluku České pošty, která 
v tomto období tyto služby nezajišťovala. 
Těsně pře Velikonocemi jsme obdrželi z kraj-
ské dodávky ochranné pomůcky. Dezin-
fekce, kterou zajistila obec, a ochranné roušky 
byly následně distribuovány do prodejen, pe-
kařství a výjezdové jednotce hasičů. Provedli 
jsme dezinfekci společných prostor v obec-
ních budovách a také na veřejných prostran-
stvích, kde je zvýšený pohyb lidí. Počítáme 
také s hygienickým zabezpečením dalších 
veřejných budov dle aktuální situace. 

Naše obec je značně poznamenána 
hornickou činností. Dříve zastavěné ob-
lasti dnes tvoří přírodní lokality, změnila 
se zastavěnost obce. Nařízená hygienická 
opatření umožňovala možnost vycházek do 
přírody a práci na zahrádkách. To, co často 
považujeme za negativa pro naši obec, se 
v posledních dnech stalo výhodou a věřím, 
že si i v následujících jarních dnech patřičně 
užijeme zahrádek a přírody v obci, která nám 
zajisté podpoří dobrou náladu. 

Život v obci se nezastavil a pilně se při-
pravují plánované opravy na obytném domě 
č. p. 348, který čeká nová fasáda. Z důvodu 
epidemiologických opatření jsme museli za-
tím odložit výměnu oken v přízemí tohoto 
domu. Jakmile to bude možné, bude tato 
výměna zahájena. V těchto dnech začne 
probíhat také oprava fasády budovy pošty 
a budou také vyměněny vstupní dveře. Po-
škozená opěrná zídka před domem č. p. 348 
bude nahrazena novou opěrnou zdí. Rovněž 
probíhají práce na opravě rozvodů vody a so-
ciálních zařízení ve zdravotním středisku. To 
je jen malý výčet z probíhajících akcí.

Přeji Vám pevné zdraví a hodně radosti 
do dalšího života.

Dáša Murycová,  
starostka obce

•	Rada obce schválila z důvodu epidemio-
logické situace ve výskytu onemocnění 
COVID-19 a doporučení Ministerstva škol-
ství a mládeže a tělovýchovy ČR uzavřít 
mateřskou školu v Doubravě od 18. 3. 2020 
do odvolání.

•	Rada	 obce	 schválila	 zveřejnění	 záměru	
výpůjčky pozemků parcel. č. 173 a 174 ka-
tastrální území Doubrava u Orlové. Jedná 
se o pozemky v areálu fotbalového hřiště 
v Doubravě.

•	Rada	obce	 schválila	uzavření	dodatku	č.	2	
k Příkazní smlouvě ze dne 21. 07. 2015 uza-
vřenou mezi obcí Doubrava a Mirpal, s. r. 
o. (útulek v Dětmarovicích). Jedná se o na-
výšení cen za služby týkající se za odchyt 
a umísťování nalezených psů na katastrál-
ním území obce Doubrava.

•	Rada	 obce	 schválila	 uzavření	 Smlouvy	
o poskytnutí nadačního příspěvku MSK KP 
20/3245 od nadace ČEZ v rámci grantového 
řízení Krizová pomoc 2020.

•	Rada	obce	schválila	zapojení	Mateřské	školy	
Doubrava do projektu „Šablony III OP VVV, 
MŠMT“. Jedná se o podporované aktivity 
pro mateřské školy – personální podpora.

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

Zasedání Zastupitelstva 
obce Doubrava

Zasedání zastupitelstva obce se usku-
teční v mimořádném termínu dne 11. května 
2020 od 16:30 hod. v Národním domě 
Doubrava.

Oznámení 
o změně ceny vodného 
a stočného od 1. 5. 2020
V dubnu 2020 bylo společností Seve-
romoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s. oznámeno, že na základě 
změny zákona č. 256/2019 Sb., dochází 
s účinností od 1. 5. 2020 k přeřazení 
dodávek pitné vody a odvádění a čiš-
tění odpadních vod do 2. snížené sazby 
DPH, tedy na 10%. 

Ceny platné od 1. 5. 2020:
Voda pitná (vodné)
41,10 Kč/m3 (bez DPH) 45,21 Kč (vč. 10% DPH)
Voda odvedená (stočné)
36,51 Kč/m3 (bez DPH) 40,16 Kč (vč. 10% DPH)

Nové ceny budou uplatněny od uvede-
ného data a projeví se v následujícím 
vyúčtování.
 

Pavel Slávik,  
referent ŽP, majetková správa

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko

Obecní úřad Doubrava mění vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu termín očkování 
psů, které zajišťuje ve spolupráci se soukromým veterinárním lékařem MVDr. Koniecznym 
a v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů.

!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!
OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

středa 17. června 2020  
na těchto místech:

u DYHORU (bývalá prodejna Doubravanka) • od 11.00 do 11.30 hodin
HASIČSKÁ ZBROJNICE • od 14.00 do 15.00 hodin

MVDr. Konieczny provádí očkování psů proti vzteklině za úplatu.
Cena 1 vakcíny činí 150 Kč.

Upozorňujeme, že dle ust. § 4 výše uvedeného zákona vyplývá pro majitele psa povinnost mít psa 
naočkovaného proti vzteklině již ve stáří od 3 měsíců a poté vždy jednou za rok a dle ust. § 7 stejného 
zákona je povinností chovatele psa zajistit jeho označení čipem do 3 měsíců věku psa a identifikační 

číslo čipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Dále upozorňujeme, že na základě 
obecně závazné vyhlášky je majitel povinen přihlásit psa k poplatku ze psů rovněž od stáří 3 měsíců 

a uhradit poplatek za psa do 30. 06. běžného roku.

VEZMĚTE S SEBOU OČKOVACÍ PRŮKAZ PSA!
Z bezpečnostních důvodů přiveďte psa na vodítku,  

s náhubkem a v doprovodu dospělé osoby!
Dodržte prosím stanovenou dobu očkování. Očkování proběhne za zvýšených hygienic-

kých opatření.
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Splatnost poplatku ze psů je do 30. 06. 2020 
a sazba poplatku za kalendářní rok činí za 
jednoho psa 150 Kč, za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele 200 Kč.

Splatnost poplatku za odpad je do 31. 
08. 2020 a sazba poplatku za kalendářní 
rok za jednoho poplatníka činí 500 Kč.

S ohledem na současnou situaci 
doporučujeme občanům, aby místní 
poplatky hradili bezhotovostně na 
účet obce Doubrava číslo 3421791, kód 
banky 0100, nikoliv na pokladně obec-
ního úřadu.

Platbu je nutné identifikovat variabil-
ním symbolem, který je vygenerován pro 
každého poplatníka zvlášť, je vždy uveden 
na doručené složence a je každý rok pro 
konkrétního poplatníka stejný.

Na svůj variabilní symbol se můžete 
dotázat e-mailem na adrese prochaz-
kova@doubrava.cz. 

(prosíme tento text druhého odstavce 
dát do rámečku nebo zvýraznit)

Občané, kteří nemohou platit místní 
poplatky bankovním převodem, mohou 
zaplatit příslušný místní poplatek slo-
ženkou nebo v hotovosti na pokladně 
obecního úřadu v úředních hodinách za 
předpokladu, že budou dodržovat zvý-
šené hygienické požadavky k zamezení 
šíření onemocnění COVID-19.

Marie Procházková,  
referent správy daně

V uplynulém měsíci jsme byli povoláni ke 
dvěma událostem, které se staly v Karviné. 
Nejprve to bylo ve čtvrtek 26. 03. v 06:31 
hodin, kdy v Karviné Novém Městě došlo 
k požáru řadových garáží. Na místě zasaho-
val Slávik, Šebesta R. a Šebesta L. Podruhé 
to bylo v úterý 31. 03. v 19.17 hodin, kdy 
došlo k požáru střechy rodinného domu ve 

Fryštátě. Zde zasahovali 
Kotas J., Šebesta R., Šebesta L. a Verner. Dále 
informujeme, že vzhledem k nařízeným 
opatřením se nebude konat akce Kácení 
májky, která je vždy spojená se smažením 
vaječiny. Rovněž ani červnové pohárové 
soutěže se neuskuteční. 

Pavel Slávik, velitel VJ 

Placení místních 
poplatků v souvislosti 
s nouzovým stavem

Chtěli bychom poděkovat paní Aleně Janetkové-Robotkové za ušití roušek pro naši  z
výjezdovou jednotku.

HASIČSKÉ OKÉNKO
Od konce války letos 
uplyne již 75 let
Každoročně na počátku května věnujeme 
vzpomínku významné události v naší histo-
rii, kterou je výročí konce druhé světové 
války. Uplynulo 75 let, kdy po třídenních bo-
jích o Doubravský kopec dne 3. května 1945 
jednotky Rudé armády osvobodily Doubravu. 
Nabízí se zcela přirozená otázka: je to už, nebo 
je to teprve 75 let? Asi platí obojí. Je však nut-
ností připomínat si zásadní data z naší his-
torie, připomínat si významné milníky dějin, 
aby byly stále v živé paměti a do dnešních, 
již tak křehkých, mírových dní se válečné zlo 
nikdy nevrátilo. K uctění této památky jsme 
vzhledem k aktuální situaci nuceni přistoupit 
tichou vzpomínkou a položením kytice k po-
mníčku obětí druhé světové války před obec-
ním úřadem.

Dáša Murycová, starostka obce 

Jaro je tu a s ním začal úklid zahrádek a je-
jich příprava po zimním odpočinku na sadbu 
a setí. S jarním úklidem zahrad souvisí i pá-
lení suchého listí, větví ze stromů, aj. ale také 
plošné vypalování suché trávy. Vypalování 
suché trávy a porostů je zakázáno! Vege-
tace je totiž suchá a hrozí zvýšené nebezpečí 
vzniku požáru s jeho následným rychlým šíře-
ním do okolního prostředí.

Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. 
nezakazuje místní obecní vyhláška, měli by 
lidé věnovat velkou pozornost zakládání 
ohňů při úklidových pracích na svých po-
zemcích. Pálení je možno provádět pouze na 
ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. 
kameny, aby oheň byl pod kontrolou. Dále 
je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny 
prostředky k hašení případného požáru např. 
hasicí přístroj, konev s vodou nebo nádobu 
s pískem a lopatku, aby se dal případný požár 
již v zárodku uhasit. Zapomínat se nesmí ani 
na dohled nad ohništěm po celou dobu pá-
lení a následný dozor po uhašení. V případě 
větrného počasí je vhodné pálení rovnou 
odložit na jiný den. Vítr může ohniště snadno 
rozfoukat do okolí.

Po celý rok pak platí v lesích zákaz kou-
ření, rozdělávání otevřeného ohně mimo vy-
hrazená místa. Rozdělávání nebo udržování 

otevřeného ohně je zakázáno také do vzdá-
lenosti 50 m od okraje lesa.

Zákon o požární ochraně vysloveně sta-
novuje zákaz vypalování porostů jak pro 
běžného občana, tak i pro právnické a pod-
nikající fyzické osoby. Občanovi může být za 
tento přestupek uložena pokuta až do výše 25 
000 Kč. Právnické a podnikající fyzické osoby 
může být uložena pokuta až 1 000 000 Kč. 

V případě pálení hořlavých látek na vol-
ném prostranství jsou právnické osoby a pod-
nikající fyzické osoby povinny tuto skutečnost 
předem nahlásit Hasičskému záchrannému 
sboru kraje prostřednictvím elektronického 
formuláře v aplikaci „Evidence pálení“ umís-
těného na webových stránkách https://pa-
leni.izscr.cz/. Nahlášení spalování hořlavých 
látek je doporučeno i fyzickým osobám.

Nahlášením pálení nedochází k jeho 
schválení, je pouze evidováno operačním 
a informačním střediskem hasičského zá-
chranného sboru kraje. Evidence slouží vý-
hradně pro možnost ověření místa pálení 
s možným nahlášením požáru.

nprap. Ing. Kristýna Kutilová,  
koordinátor preventivně výchovné činnosti

Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje,  

územní odbor Karviná

Jaro je tady – několik rad k pálení 
odpadu při jarním úklidu
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450 Kč/měs.

350 Kč/měs.

250 Kč/měs.
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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

inzerce

NEČTENÁŘI
I takoví, co ještě nezvládají čte-
nářské dovednosti, jsou regis-
trovaní v knihovně. Proč by ne? 
Vždyť tady pro ně máme lepo-
rela, obrázkové čtení, knížky 
říkanek, rozpočítadel, básniček 
a pohádky na dobrou noc, které 
bývají krásným pojítkem mezi 
dospělými a jejich nejmladšími 
rodinnými příslušníky.

Na vlastní oči a uši se o tom 
mohli přesvědčit malíčci a ma-
lenky z mateřské školy, když je 
v březnu ke mně přivedly jejich 
paní učitelky. V dětském koutku 
se stali součástí zvířecí říše… na 
dvoře…v lese…u vody… Opět se 
potvrdilo, že naši školkáčci „neleží 
ladem“, protože spolupracovali 
a bezvadně reagovali na mé vše-
tečné otázky.

Všem, kteří své blízké vedou 
k touze po knihách, děkuje

Hana Sábelová

OKÉNKO  
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola čeká na oživení
Situace ve světě a následná opatření nás 
všechny připravila o krásný prožitek z jarních 
měsíců, kdy vnímáme přírodu všemi smysly, 
kocháme se společně jarními květinami, hra-
jeme si v přírodě, vyjíždíme na výlety. Namísto 
výletů a společných setkání trpí školka prázd-
notou. Věřme, že to je ku prospěchu zdraví 
všech, je to nutné a brzy se s dětmi uvidíme.

V tomto prázdném období jsme využili čas 
a nechali vnitřní prostor mateřské školy vyma-
lovat, vše uklidili, řádně vyčistili. Paní učitelky se 
pustily do šití roušek potřebným občanům a dě-
tem, třídily a dezinfikovaly hračky a pomůcky, 
vytvářely zásobníky her a činností.

Paní kuchařky po celé období uza-
vření MŠ připravovaly stravu, aby naši 
starší občané a cizí strávníci nezůstali 
v tomto těžkém období bez obědů. 

Již se těšíme na „rozjezd“, protože, 
kde jsou děti, tam to žije. Bez dětí je 
zde smutno, tak brzy na shledanou.

Radomíra Jasenková,  
MŠ Doubrava

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Knihovna informuje

Škola v době pandemie
Jak jistě všichni víme, už od začátku března se 
uzavřely všechny školy v republice. To však ne-
znamená, že se žáci přestali učit úplně! Protože se 
výuka nemůže konat obvyklým způsobem, bylo 
potřeba najít nějaké alternativy, aby žáci mohli 
pokračovat se studiem sami doma. Výukové ma-
teriály jsou žákům posílány elektronicky, některé 
hodiny probíhají prostřednictvím hovorů nebo 
videohovorů. Velkým pomocníkem jsou pro nás 
nejrůznější výukové portály, jejichž licence jsou 
zakoupeny pro každý školní rok. 
Distanční výuka klade na rodiče i pedagogický sbor 
nemalé nároky. Chtěli bychom poděkovat především 
všem rodičům. Velmi si vážíme toho, jak v nelehké 
době přistupujete ke vzdělávání svých dětí. 

Mgr. Lenka Kolompárová
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V čase, kdy je psáno 
toto poděkování, se 
nacházíme v nezvyklé 
a nelehké době pro nás 
všechny, v naší zemi řádí 
COVID-19. Z důvodu vy-
hlášeného nouzového 

stavu jsme omezeni na svých obvyklých 
činnostech a pohybu. Pandemie změnila 
životy nás všech. V první linii jsou vysta-
veni nelehkému boji s koronavirem lékaři, 
zdravotní sestry, ošetřovatelky, studenti 
medicíny, nezdravotnický personál, hasiči, 
policisté, armáda, prodavačky v potravinách, 

doručovatelky, řidiči a další profese. Všichni 
pracují bez ohledu na fakt, že jsou v ohro-
žení nákazy zákeřného koronaviru, a že také 
mají své rodiny. NAŠE DOUBRAVA děkuje 
všem profesím v první linii za jejich nelehkou 
a obětavou práci pro záchranu a uzdravení 
pacientů nakažených koronavirem a zajištění 
našich každodenních potřeb nás všech. Dě-
kujeme za vaše oběti!

Těšíme se, že se s Vámi všemi setkáme 
„v lepších časech“ na našich akcích!

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

www.nasedoubrava.cz 

NAŠE DOUBRAVA DĚKUJE VŠEM PROFESÍM V PRVNÍ LINII!!!

Květnové 
pranostiky
Sníh v máji – hodně trávy.

Studený máj – v stodole ráj.

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Deštivý květen – žíznivý říjen.

Večerní rosy v máji hodně sena dají.

Suchý květen – mokrý červen.

Jestli v máji neprší, červen to dovrší.

Když se v máji blýská, sedlák si výská.

Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché 
léto.

Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový 
klobouk.

Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy 
veta.

Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí 
chlapci.

Svatá Žofie políčka často zalije.

Pohoda na Urbana – pro sedláka vyhraná.

Urban krásný, vyjasněný – hojným vínem 
nás odmění.

Zemřeli
Marie Kožušníková

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

Společenská kronikaK letošnímu pionýrskému jubileu měl Pio-
nýr připravenou řadu celorepublikových akcí. 
Vzhledem k pandemii koronaviru se musely 
všechny akce zrušit a činnost oddílů pozasta-
vit. Přesto naše činnost neustala. Chtěli jsme 
být užiteční a pomáhat.

Většina pionýrských skupin se zapojila do 
šití roušek. Proto jsem také oslovila maminky 

a babičky našich oddílových dětí a sestavily jsme 
společně skupinku “rouškařek“. Začaly jsme šít. 
Využily jsme zásobu prostěradel na výrobu tábo-
rových vlajek, rozstříhaly jsme 12m látky na zá-
věsy do klubovny. Když nám došla látka, poslalo 
nám ústředí Pionýra 20m látky na další roušky.

Naše roušky putovaly do obchodů v naší 
obci, na magistrát města Karviné, do Domova 
pro seniory Pohoda v Ostravě, na MěÚ do Pe-
třvaldu, ale také jednotlivcům, kteří si o ně 
napsali. Celkem jsme poslaly na 700ks roušek. 

Za tuto pomoc děkuji Šárce Glacové, Vandě 
Jachymčákové, Štěpánce Kupcové, Andrei 
Zamiškové, Petře Glacové a Michaele Haš-
kové, za poskytnuté gumičky a nitě.

Osobně bych chtěla poděkovat paní, která 
nám nechala příspěvek na materiál v obchodě 
U Bobříků. Děkuji Vám.

Pro děti jsem přichystala možnost zapůjčit 
si stolní hry. Tuto výzvu využily děti z Karviné, 
které si pro hry přijely osobně s rodiči, nebo 
jim byly hry předány v Karviné.

A co děláme teď? Věříme, že tato situace 
nebude trvat věčně a připravujeme letní tá-
bor. Nikdo z nás neví, zda se tábor uskuteční, 
ale doufáme v to a chystáme se. Věříme také, 
že budeme moci uskutečnit i plánovaný pří-
městský tábor, aby si děti mohly vynahradit ty 
dlouhé dny bez kamarádů.

I přes to, že nemůžeme být spolu na schůz-
kách, můžeme se sejít při společném plnění 

úkolů. Pionýrská hra: Buď Ideální, je připravená 
k 30. výročí obnovení samostatné činnosti Pi-
onýra, proto je ke každému z ideálů právě 
třicet úkolů. Co je pionýrský IDEÁL? Hodnoty 
vyjádřené Ideály Pionýra jsou trvalé a spo-
lečně tvoří nerozlučně propojený celek, který 
nabízí ohromné množství pohledů a způsobů 
vnímání. Cíl je však stále stejný – výchova sluš-
ného aktivního člověka. Seznamte se s nimi, 
a kdo ví, třeba i vám budou blízké.

Paměť „Pionýr poznává dějiny svého ná-
roda i celého lidstva, chová v úctě tradice 
a historii.“

Pomoc „Pionýr pomáhá ostatním ne-
zištně a z přesvědčení, je solidární, zastává se 
slabších.“

Poznání „Pionýr si osvojuje vědění, znalosti 
a dovednosti, poznává okolní svět i sám sebe.“

Pravda „Pionýr chrání pravdu, je spraved-
livý, plní dané slovo a hraje fér.“

Přátelství „Pionýr je přátelský a ohledu-
plný, naslouchá ostatním, umí spolupracovat.“

Překonání „Pionýr se nebojí překážek, je 
statečný a nepodléhá pohodlnosti.“

Příroda „Pionýr chrání život na Zemi, obje-
vuje krásy přírody a učí se žít v souladu s ní.“

Na internetových stránkách https://budi-
dealni.pionyr.cz se mohou děti zaregistrovat 
do hry. Hrát mohou i děti, které do našeho 
oddílu nechodí, ale doma se nudí. Ke každému 
ze sedmi pionýrských ideálů je přiřazeno 30 
úkolů. Celkem jich je 210, a pokud je děti splní 
všechny, poskládají si hezkou sbírku placek 
(odznaků). Hra končí 6. 6. 2020.

My už doma hrajeme, tak se přidejte 
k nám.

Za Pionýr, z. s. – 17. pionýrskou skupinu 
Karviná Vám všem přeji pevné zdraví a dou-
fám, že se brzy uvidíme na společných veřej-
ných i oddílových akcích.

Katka Jachymčáková

Oslavy bez oslav, ale budeme ideální
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ZŠ DOUBRAVA 
OPĚT POMÁHÁ
Vážení přátelé, příznivci a partneři Domu 
seniorů POHODA, o.p.s. Jak jsme Vás již in-
formovali, společnost DM drogerie markt 
ve spolupráci s redakcí Deníku se v rámci 
programu s názvem „Propopojujeme ge-
nerace“ zavázala finančně podpořit 70 do-
movů pro seniory. Posilování přirozených 
vztahů napříč generacemi věnuje rovněž 
náš Domov velkou pozornost. Jedná se 
vždy o projektové akce, které jsou mezi 
našimi klienty oblíbeny a vyhledávány. 
Jelikož jsme malá nezisková organizace, 
která stále bojuje s nedostatkem finanč-
ních prostředků, využili jsme této výzvy 
a vypracovali projekt pod názvem 

„S pílí mozek sílí“. Hlasování o vítěz-
ných projektech probíhalo na webových 
stránkách karvinského Deníku a čtenáři 
tak měli možnost rozhodnout o výhercích 
v jednotlivých okresech. V tom našem se 
o finanční dar rovněž ucházelo Centrum 
sociálních služeb Český Těšín. A tak se roz-
poutal „boj“ o každý hlas. Náš soupeř nás 
v prvních dnech doslova drtil, my jsme 
však věděli, že nejsme sami a naše SOS 
bylo ihned vyslyšeno. Naši přátelé ze ZŠ 
Doubrava „rozhodili sítě“, zmobilizovali své 
okolí, přátele a bojovali s námi do poslední 
chvíle. Nyní vám již můžeme říci, že jsme 
obdrželi 28 600 Kč, které budou použity 
na realizaci našeho projektu. Dovolte mi 
proto, abych touto cestou velmi poděko-
vala za spolupráci paní ředitelce ZŠ Doub-
rava Mgr. Janě Ošeldové, učitelskému 
sboru, žákům, rodičům a obyvatelům obce 
Doubrava. Vaší podpory a nadšení pro 
dobrou věc si nesmírně vážíme. 

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

Celý svět se nachází ve velmi složité situaci. 
Česko se kvůli koronaviru potýká s akutním 
nedostatkem roušek, a to je její nošení po-
vinné. Rouška totiž může napomoci k tomu, 
abychom vir neroznášeli mezi své okolí a tímto 
zodpovědným chováním napomohli zvlád-
nutí krize. Všichni bychom byli rádi, kdyby se 
náš život co nejdříve vrátil do normálu. Mnozí 
si proto roušky vyrábí doma. Do šití jsme se za-
pojili i my – učitelé, provozní zaměstnanci, ro-
diče i naši žáci. K výrobě nám posloužilo úplně 
cokoliv. Od starých triček, přes šály, kapesníky, 
utěrky, povlečení, prostěradla... Velké podě-
kování patří všem, kteří při šití roušek mysleli 
také na ostatní. Velmi nás potěšila paní Silvie 
Tutková, která ušila 31 roušek pro klienty či za-
městnance Domu seniorů Pohoda.

Mgr. Lenka Kolompárová,  
Mgr. Jana Ošeldová

Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě!

Jedním z úkolů pro žáky, bylo vyzkoušet si vytvořit jednoduchou roušku. z

NAJDI PĚT ROZDÍLŮ
Školková dětská kuchyňka vypadá na první pohled na obou fotografiích stejně. Obrázky se 
však liší v pěti různých detailech. Najdete je všechny?


