
Leden 2019 č. 12

Návrat do školy?  
Ne zcela…
Konečně jsme se dočkali! Ačkoli situace nevypadala příliš 
příznivě a my si mysleli, že se s žáky setkáme až v novém 
školním roce, otevřeli jsme školu znovu 11. května pro žáky 
devátého ročníku, 25. května jsme přivítali žáky prvního 
stupně a 8. června do školních lavic usedli i ostatní žáci. 
Výuka je dobrovolná a probíhá za přísně stanovených hy-
gienických podmínek. Žáci, kteří nenastoupili na prezenční 
výuku, jsou i nadále vzděláváni dálkově. Všem žákům pře-
jeme mnoho úspěchů ať už při prezenční výuce, nebo 
dálkové. 

Mgr. Lenka Kolompárová

Veřejné projednání 
územního plánu 
se uskuteční v září. 
Více informací uvnitř zpravodaje.

doubraVské slaVNosti letos Nebudou
Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci v našem 
regionu a dosud nejasným podmínkám pro konání venkovních 
kulturních akcí bylo rozhodnuto ZRUŠIT LETOŠNÍ DOUBRAVSKÉ 
SLAVNOSTI. Věříme, že se vše brzy zlepší a budeme si moci opět 
užívat plnohodnotného kulturního života v naší obci. 

Čer venec, srpen 2020
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Vážení spoluobčané,
máme za sebou první půlrok, na který ni-
kdo nezapomeneme. Stále musíme mít na 
vědomí, že riziko nákazy nemocí Covid-19 
způsobené koronavirem neskončilo, a proto 
musíme být stále obezřetní. Letní měsíce již 
tradičně patří k období, kdy si plánujeme 
dovolenou k odpočinku a načerpání nových 
sil. Všem našim občanům přeji, aby se na-
plnila Vaše přání a v případě, že cestování 
vyměníte za pobyt v Doubravě, věřím, že 
oceníte její kouzlo. K tomu určitě přispěje 
otevření komunikace pod Ujalou a snad-
nější napojení na cyklostezku s nádhernými 
výhledy na jezero Kozinec.

K pohodové letní atmosféře určitě při-
spěje letní koupaliště, které i za ome-
zujících hygienických podmínek bude 
v provozu. 

Na prosincovém zasedání Zastupitel-
stva obce byla projednána Petice občanů, 
která se zabývala špatným parkováním 
v ulicích mezi finskými domky. V lednu pro-
běhlo jednání s dopravní policií a společně 
jsme hledali řešení, které by napomohlo 
bezproblémovému bydlení nájemníků fin-
ských domků. U každého finského domku 
je pozemek, který může sloužit k odstavení 
vozidla. Vybudování odstavné manipulační 
plochy, která není v těsné blízkosti obydlí, 
by tuto situaci také nevyřešilo. Pokud by ně-
kdo chtěl, již nyní by využil zpevněné plochy 
pod pekárnou Komendir. Podobné těsné 
zástavby nalezneme na mnohých místech 
v České republice a vždy to je na vzájemné 
ohleduplnosti.

Nouzový stav, kterým se částečně zasta-
vil život v zemi, s sebou přináší ekonomické 
dopady. Příjmy obce jsou tvořeny především 
z daňových výnosů. Podle odhadu Minister-
stva financí ze dne 21. 4. 2020 se předpokládá 
v naší obci propad ve výši -2 948 920 Kč, 
Národní rozpočtová rada považuje za re-
alistické částku -3 563 480 Kč. Důsledkem 
kompenzačního bonusu, nástroje finanční 
pomoci pro OSVČ a daňového balíčku jde 
o další propad ve výši -1 490 017 Kč. Před-
pokládaný celkový propad by dosáhl až na 
-5 053 497 Kč (-28,36%). Schválením kom-
penzace obcím částkou 1 200 Kč na obyva-
tele, což pro naši obec představuje částku 
1 455 600 Kč, stále musíme počítat s výpad-
kem příjmů ve výši cca 3 milionů. S ohledem 
na tyto skutečnosti přistupujeme obezřetně 
k výdajovým položkám obce. Nechceme za-
stavit investiční akce a opravy v obci, které 
jsou dobrým vkladem pro její budoucnost. 
Ministerstvo financí schválilo naši žádost 

o dotaci na opravu podlah v základní 
škole, která proběhne ještě v letošním roce. 
Ostatní plánované akce probíhají podle 
plánu, aktuálně se začíná pyšnit novou fasá-
dou bytový dům č. p. 348 a zdravotní stře-
disko má nové sociální zařízení a rozvody 
vody. Podrobnější informace o všech akcích 
poskytneme v příštím čísle zpravodaje.

Je to teprve pár týdnů, co se rozvolnily 
podmínky pro konání akcí pro více osob. 
Z těchto důvodů se řada akcí nekonala, ne-
jasnost podmínek, za kterých mohou pro-
bíhat akce s větším počtem lidí a výskyt 
nového ohniska nákazy v našem okrese nás 
vedla k rozhodnutí neuskutečnit letošní plá-
nované Doubravské slavnosti. Slavnostní 
setkání s jubilanty se uskuteční v novém ter-
mínu 24. 10. a připravujeme zájezd pro seni-
ory a jejich doprovod.

V poslední době jsme zaznamenali 
několikeré poškození obecního majetku, 
který slouží nám všem. Jedná se o odci-
zení dřevěných částí z posezení na vyhlídce 
doubravského kopce, poškození nově vybu-
dovaného chodníku podél desetidomků či 
odcizení pletiva oplocení hřiště a hřbitova. 
Děkujeme všem občanům, kteří nejsou 
lhostejní ke svému okolí a váží si toho, co se 
v obci vybudovalo. 

Dáša Murycová, starostka obce

Rada obce Doubrava v průběhu měsíce 
června projednala a schválila: 
•	 Poskytnutí	 peněžitého	 daru	 Římsko-

katolické farnosti Doubrava ve výši 
4.000,- Kč na financování nákladů spo-
jených	s	opravou	kříže	u	Římskokatolic-
kého kostela sv. Hedviky v Doubravě.

•	 Výroční	 zprávy	 o	 hospodaření	 Zá-
kladní školy Doubrava a Mateřské školy 
Doubrava za rok 2019.

•	 Účetní	 závěrky	 Základní	 školy	 Doub-
rava a Mateřské školy Doubrava sesta-
vené k rozvahovému dni 31. 12. 2019.

•	 Výjimku	 z	 nejnižšího	 počtu	 žáků	 Zá-
kladní školy Doubrava pro školní rok 
2020/2021.

•	 Uzavření	 Smlouvy	 o	 sdružených	 služ-
bách dodávky elektřiny ze sítí nízkého 
napětí na dobu od 01. 01. 2021 do 
31. 12. 2021 se společností E.ON.

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

Toto je smutný pohled na výsledek  z
řádění vandalů v obci.

Pohled na jezero Kozinec.   z
Foto: Pavel Szostok.Máte doma psa? 

Pak byste neměli zapomínat 
platit poplatek za psa 
Platit poplatek za psa patří mezi povinnosti, 
které mají obyvatelé vůči obci podle místa 
trvalého pobytu. Povinnost jeho uhrazení 
vychází ze zákona o místních poplatcích, po-
platek za psa hradí jeho držitel a týká se psů 
starších 3 měsíců.

Výše poplatku a splatnost je stanovena 
Obecně závaznou vyhláškou obce Doubrava 
č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. V naší 
obci sazba poplatku za kalendářní rok činí za 
jednoho psa 150 Kč, za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele 200 Kč. Pokud se 
k poplatku za psa přihlásíte v průběhu roku, 
bude jeho výše odpovídat poměrné částce 
podle počtu měsíců od přihlášení.

Poplatek je splatný nejpozději do 
30. června příslušného kalendářního 
roku. To znamená, že poplatníkům, kteří 
poplatek za psa ještě nezaplatili, vznikl 
nedoplatek na poplatku, který v případě 
neuhrazení může vést až k exekučnímu 
vymáhání.

Marie Procházková, referent správy daně

sloVo starostk Yradniční okénko
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Každé město, obec nebo vesnice musí řešit 
problematiku odpadového hospodářství 
neboli co s odpadem, který vyproduku-
jeme. Ne jinak je to i v naší obci. Třídění 
odpadu má za cíl snížit hmotnost směs-
ného odpadu, který končí na skládkách. 

Z tohoto důvodu je zapotřebí snížit hmotnost 
směsného odpadu, protože již brzy se za uklá-
dání směsného odpadu na skládkách bude 
cena výrazně zvyšovat. To povede ke zvyšo-
vání místních poplatků za odpady. V uvedené 
tabulce můžete sami vidět a porovnat množ-
ství směsného (nevytříděného) odpadu v naší 

obci. Sledovaná období jsou za 1.–4. mě-
síc 2019 a 1.–4. měsíc 2020 (viz tabulka).
Jak sami vidíte, tuny směsného odpadu za sle-
dované období jsou přibližně stejné. Musíme 
více třídit odpad jako je sklo, papír, plast a bio, 
abychom docílili snížení tun směsného od-
padu a tím šetřili peníze v našich domácnos-
tech a přispěli k ochraně životního prostředí. 
Proto využívejme jednotlivé svozy odpadů, 
které máme zajištěny v naší obci. Plast svá-
žíme od jednotlivých domů, odpadový papír 
upravíme tak, aby v kontejneru krabice za-
braly co nejméně místa. Dále máme sběrné 
místo za obecním úřadem, kde také můžeme 

vytříděný odpad ode-
vzdat a na bio vyu-
žíváme především 
kompostéry, tím od-
padají náklady na svoz 
a významnou složku 
půdy – kompost vra-
címe zpět tam, kam 
patří.

Moc děkuji všem občanům v naší obci, kteří 
odpad třídí. V dalším čísle obecního zpravo-
daje porovnáme další období. Doufám, že se 
zlepšíme a tuny směsného odpadu snížíme.

Ivana Siekierová, místostarostka obce

odPadoVé HosPodÁŘstVÍ NaŠÍ 0bCe

měsíc ROK 2019 ROK 2020
LEDEN 38,46 tun 85 045 Kč 24,58 tun 55 739,99 Kč 
ÚNOR	 25,36 tun 56 444 Kč 41, 55 tun fakturace v březnu
BŘEZEN	 28,76 tun 59 512 Kč 25,84 tun 144 710,83 Kč
DUBEN 26,78 tun 57 725 Kč 27,52 tun 58 393,34 Kč
Celkem 119,36 tun 119,49 tun

kaleNdÁŘ sVoZu odPadŮ  
V obCi doubraVa – červenec, srpen, září 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 WE-
BOVÉ 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
Červenec 1, 15, 29 22 16 8, 22
Srpen 12, 26 19 13 5, 19
Září 9, 23 16 10 2, 16, 30

koupaliště 
se otevře také 
v letošním roce

I přes přísná hygienická opatření bude 
letošní léto otevřeno koupaliště v Doubravě. 
Před koupací sezónou byly provedeny každo-
roční opravy zázemí koupaliště a bazénové 
těleso dostalo nový nátěr. 

Nájemcem areálu koupaliště je stále pan 
Martin Sehnal. Obec úzce spolupracuje s pro-
vozovatelem koupaliště na zajištění podmí-
nek provozu. K součinnosti rovněž vyzýváme 
všechny návštěvníky, aby respektovali veš-
kerá hygienická opatření, která jsou stano-
vená pro provozování koupališť. 

(pokračování na straně 4)
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Individuální neinvestiční finanční dotace:
Baník OKD Doubrava,z. s. 60 000 Kč

Český svaz včelařů, z. s. základní organizace Doubrava 3 000 Kč
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Doubravě z. s. 4 000 Kč
Myslivecký spolek Orlová a Doubrava 6 000 Kč
NAŠE DOUBRAVA z. s. 6 000 Kč
OLŠINA z. s. 3 000 Kč
Pionýr, z .s. – 17. pionýrská skupina Karviná 5 000 Kč
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Doubrava 15 000 Kč
Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Doubrava 25 000 Kč
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Doubrava 3 000 Kč
Římskokatolická	farnost	Doubrava 5 000 Kč
Celkem 135 000 Kč
Dary:
Římskokatolická	farnost	Doubrava	 4 000 Kč 

Od počátku letošního roku jsme hledali 
možnost zajistit plochu pro parkování vozi-
del návštěvníků koupaliště. Přestože jednání 
s pachtýřem blízkého pozemku bylo na dobré 
cestě, vlastník pozemku, kterým je Asental, 
s možností využití tohoto pozemku v letních 
měsících nesouhlasil. Pro letošní sezónu bude 
možné zaparkovat auty na asfaltové ploše 
pod Pekárnou Komendir nebo na vyhraze-
ných parkovacích plochách v centru obce. 
Prostor mezi finskými domky k tomu určený 
není a návštěvníci koupaliště budou na toto 
upozorňováni.

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

V případě nepříznivého počasí bude ná-
jemce v prostorách koupaliště pořádat kul-
turní a společenské akce a aktivity pro děti 
tak, aby areál byl maximálně využitý.

Koupaliště Doubrava:
Provozní doba: 
pondělí–neděle od 9:00 hod. do 20:00 hod.
Vstupné: 60 Kč – dospělý
  35 Kč – dítě do 15 let

Jiří Sznapka, místní hospodářství

(pokračování ze strany 3)
koupaliště…schválené individuální neinvestiční  

finanční dotace a dary obce
Rada starších Náboženské obce Česko-

slovenské církve husitské v Karviné, Orlové 
a Doubravě se vzhledem k nepříznivým eko-
nomickým dopadům celostátně, vládou vyhlá-
šeného stavu nouze vzdala dotace z rozpočtu 
Obce Doubrava na rok 2020, a to ve prospěch 

Obce Doubrava. Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ 
Doubrava a Pionýr, z. s. – 17. Pionýrská skupina 
Karviná upravily své žádosti o dotaci poníže-
ním požadovaných částek vzhledem k nou-
zovému stavu a omezené činnosti spolků. 
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Obec Doubrava přihlásila svůj Obecní 
zpravodaj do soutěže Radniční listy roku 2020 
obcí do 2 tisíc obyvatel. A výsledek je úžasný. 
Zpravodaj získal 1. místo v okrese Karviná, 
2. místo v Moravskoslezském kraji a 12. místo 
v celostátním kole.

Uvedená soutěž je zaměřena na efekti-
vitu komunikace veřejné správy s veřejností. 
Cílem je najít obce, které vydávají ty nejhod-
notnější radniční listy.

Výsledky jsou pozitivní ve všech oblas-
tech, z čehož vychází následující řádky hod-
notící komise:

„Zpravodaj vyniká přehlednou grafickou 
úpravou, příjemnou titulní stranou a množ-
stvím praktických informací. Titulní strana má 
velmi krásné záhlaví, působí moderně, svěže 
se skvělou grafikou. Ikonky odkazující na so-
ciální sítě a web působí profesionálně. Cel-
kově je Obecní zpravodaj Doubravy v mnoha 
ohledech výrazně profesionálnější než většina 
ostatních periodik. Zpravodaj vychází s mě-
síční frekvencí, což je na velikost obce velkou 
raritou a může obyvatele obce efektivně in-
formovat o všem důležitém včas. Periodikum 
je odpolitizované, což je pozitivní a správné. 
Texty jsou zpracovány velmi důkladně a z hle-
diska informační hodnoty jim není co vy-
tknout. Periodikum dobře informuje o činnosti 
radnice z hlediska tvrdých dat, informací o roz-
počtu, realizovaných investicích, probíhajících 
stavebních pracích, rozhodnutí zastupitelstva 
a podobně. Tyto informace jsou ze všech nej-
důležitější a je dobře, že zpravodaj není pouze 

o kultuře, sportu a společenských akcích, ale 
i o těch informacích, které navíc přispívají 
k transparentnosti úřadu.“

Gigantický podíl na tomto umístění má 
redaktorka paní Šárka Hugáňová. Dále velké 
poděkování náleží panu Jiřímu Kielkovskému, 
který zpracoval grafické návrhy rubrik, paní 
grafičce, která každý měsíc dohlíží na gra-
fickou úpravu, paní Monice Kozubkové za 
gramatické korektury, členům redakční rady 
a všem, kteří svým úsilím a pílí přispěli k tak 
skvělému výsledku.

Radomíra Jasenková,  
předsedkyně redakční rady

Náš zpravodaj se v soutěži neztratil

Výroky našich dětí. 
•	 „Všechno	 jsem	 snědl,	 ale	 maso	 jsem	 ne-

chtěl, bylo gumové“.
• „Paní učitelko, my jsme měli na zahradě 

hada.“ 
 „A co jste s ním udělali?“ 
 „Taťka ho vzal na lopatu a hodil k sousedovi“.
•	 Děti	šly	na	toaletu.	Chlapec	stojí	před	WC:	

„Nefunguje to, neteče to“.
•	 Chystáme	 se	 na	 procházku:	 „Paní	 učitelko,	

můžeme už jít do převlékače?“ (do šatny)
•	 K	obědu	byla	žemlovka.	„Paní	učitelko,	to	je	

posolené cukrem?“
•	 Na	otázku,	kdo	je	samec	krávy?	„Kravák.“
•	 „Paní	 učitelko,	 my	 jsme	 slavili	 narozeniny	

a měli jsme šampon“. (šampus)
•	 Na	výstavě	 starých	hraček	a	 šatů.	 „Paní	uči-

telko, pojďte sem, tady je nějaké velké cé-
déčko“.	(gramofonová	deska)

•	 Na	Den	dětí	na	školní	zahradě	děti	v	písku	
hledaly poklad: „Paní učitelko, fuj, já už ne-
můžu rýt“.

•	 „Kde	je	paní	utečitelka?“	(učitelka)
•	 „Paní	učitelko,	mě	spadl	zub“.	(vypadl	zub)

•	 „Oblékni	 si	 ven	 tlustou	 mikinu,	 je	 chladno“.	
„Já	nemám	tlustou,	jenom	chudou“.	

•	 „Ty	nemáš	tepláky?“	„Ne,	jenom	lyfle“.
•	 „Já	jsem	teďka	hodná	a	neotravuju“.

okéNko MateŘské ŠkolY
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V posledním měsíci jsme vyjížděli ke dvěma 
událostem. V úterý 2. 6. jsme byli povoláni 
k pomoci při zapadnutí koně do neoznače-
ného a zarostlého výkopu poblíž lokality 
Kotlin v Doubravě. K tomuto zásahu bylo 
přivoláno celkem 5 jednotek hasičů. Kromě 
nás a HZS z Karviné a Havířova se dostavily 
i dvě jednotky z Ostravy. Na místo byl při-

volán veterinář, který zajistil zklidnění koně 
a poté mohla přijít na řadu těžká technika 
(automobilový jeřáb), bez které by nebylo 
možné koně vytáhnout. Po cca 2 hodinách 
se nakonec podařilo koně z výkopu vypros-
tit a dostat ho zpět „na svobodu“. I když to na 

začátku moc radostně ne-
vypadalo, konec radostný 
byl, protože zásah se povedl a spokojenost 
byla nakonec na všech stranách. Zásahu se 
zúčastnil Slávik, Kotas S. a Šebesta L. Dále 
jsme v sobotu 13. 06. v 00.45 hodin byli po-
voláni k požáru garáže a skladovacích pro-
stor v Karviné Hranicích. Zde jsme prováděli 

vyklizení prostor, rozebírání střešní kon-
strukce a prováděli jsme dálkovou dopravu 
vody. Zpět jsme se vrátili v 05.00 hodin. To-
hoto zásahu se zúčastnili Slávik, Šebesta R., 
Majer M. a Verner M. 

Pavel Slávik, velitel VJ 

Foto: Lukáš Šebesta z

Sbor dobrovolných hasičů obce Doubrava 
zve všechny příznivce 

na 3. ročník hasičské soutěže 

„MEMORIÁL JANA 
KOTASE“, 

která se uskuteční v sobotu 29. 
08. od 15.00 hodin 

u hasičské zbrojnice v Doubravě. 
O občerstvení, zábavu a hudbu bude jako 

vždy postaráno.

Pro vás milé sousedy a naše 
příznivce jsme připravili po-
znávací zájezd na barokní zá-
mek Buchlovice a návštěvu 
KOVOZOO ve Starém Městě. 

Barokní zámek Buchlovice leží na Uherskohra-
dišťsku. Patří k nejvýznamnějším barokním 
šlechtickým sídlům na území České republiky. 
Stavba zámku byla zahájena těsně před rokem 
1700 bohatým a urozeným hrabětem Janem 
Dětřichem Petřvaldským. Hrabě daroval zámek 
své manželce Anně Eleonoře z rodu Collona. 
Zámecké interiéry nám navodí atmosféru časů 
habsburské monarchie. Mimo jiné si prohléd-
neme rozsáhlé sbírky luxusního starožitného 
nábytku. Na zámek navazuje barokní zahrada 
s anglickým parkem. Zámek Buchlovice je vy-
hledávaným místem filmařů. Například se zde 
točila pohádka O statečném kováři režiséra 
Petra Švédy, Čertova nevěsta režiséra Zdeňka 
Trošky. Za zmínku také stojí, že zde byl nato-
čen jeden díl ze seriálu Četnických humore-
sek. Další zastávkou bude KOVOZOO ve Starém 
Městě, jedná se o unikátní a jedinou kovovou 
zoo v Evropě. Přitom byl areál původně určen 
ke zcela jinému účelu. Od 19. století byl využí-
ván celých 130 let jako cukrovar. Od roku 1998 
se začala psát jeho zcela nová historie. Vznikla 

nová společnost, která se zabývala sběrem, vý-
kupem a zpracováním železného šrotu. A to už 
byl kousek k tomu, aby byly vytvářeny zvířecí 
exponáty. Vznikla speciální porodnice, což je 
místo určené k rození, léčení a regeneraci ko-
vových zvířat. Zde se setkávají tvůrci, kteří se 
oddávají kreativnímu tvoření kovových zvířat, 
výsledkem je vždy něco zcela výjimečného. 
V KOVOZOO uvidíme z odpadového kovového 
materiálu a v životní velikosti více než 250 zví-
řat, postupně se rozrůstá o další, například no-
sorožce, slony, žirafy, opice, krokodýly, mrože, 
velblouda, lvy a spoustu dalších. Na celý areál 
a do širokého okolí se podíváme z rozhledny 
majáku Šrotík. Prozkoumáme palubu pirátské 
lodi Naděje. Prohlédneme si i vnitřní prostory 
dopravního letounu L-610. Letoun byl prvním 
prototypem, který byl na objednávku Sovět-
ského svazu vyvinut v závodech LET Kunovice. 
Jedná se o největší dopravní letoun, který byl 
v ČSR zkonstruovaný. Další prvenství má letoun 
v tom, že byl první s přetlakovou kabinou a inte-
grálními palivovými nádržemi. V areálu je také 
muzeum veteránů s expozicí historických mo-
torek a aut od počátku 20. století až po 70. léta.

Zajímavostí na zájezdě bude spousta, 
proto neodkládejte své rozhodnutí jet s námi 
na zájezd na poslední chvíli, neboť místa 

v autobuse se rychle plní!
KDE:  ZÁMEK BUCHLOVICE
 KOVOZOO STARÉ MĚSTO

KDY: V SOBOTU 5. ZÁŘÍ 2020
VSTUPNÉ: z ZÁMEK BUCHLOVICE  

SENIOR 130KČ/OSOBA
 z ZÁMEK BUCHLOVICE  

PLNÉ VSTUPNÉ 180KČ/OSOBA
 z KOVOZOO STARÉ MĚSTO  

SENIOR 90KČ/OSOBA
 z KOVOZOO STARÉ MĚSTO  

PLNÉ VSTUPNÉ 100KČ/OSOBA
CENA: 365KČ ZA DOPRAVU + VSTUPNÉ
BLIŽŠÍ INFORMACE O ZÁJEZDU 
A JEHO ZAPLACENÍ:
- E-MAIL: INFO@NASEDOUBRAVA.CZ
- MOBIL: 602 755 179
-	 PANÍ	JIŘINA	FERENČÍKOVÁ
-	 PANÍ	ILDIKO	STABLOVÁ,	PROVOZOVA-

TELKA	RESTAURACE	NÁRODNÍ	DŮM	
V DOUBRAVĚ.
Těšíme se na vás, že pojedete s námi a že 

si společně s námi užijete zájezd za poznáním 
Uherskohradišťska!

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

www.nasedoubrava.cz 

NaŠe doubraVa VÁs ZVe V ZÁŘÍ Na ZÁJeZd

rekonstrukce ve škole 
Dobu, kdy byly uzavřeny školy, jsme využili 
k provedení plánované rekonstrukce dvou 
mycích koutků, které nesplňovaly bezpeč-
nostní ani hygienické požadavky. Nové koutky 
mají už i dávkovače na mýdlo a zásobníky na 
papírové utěrky.  Mgr. Jana Ošeldová

Ve Škole 
roZHodNĚ 
NeNÍ Nuda

HASIČSKÉ OKÉNKO
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táboření a rozdělávání ohňů v přírodě
Prázdniny jsou tady, děti už se jich nemohly 
dočkat a dospělí se těší na dovolenou. Letošní 
jarní měsíce proběhly se spoustou omezení 
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 
a postupným uvolňováním omezení souvise-
jících se šířením COVID-19. I proto toto odpo-
činkové období všichni netrpělivě vyhlížejí. 
Avšak prázdniny nejsou zcela bez rizik. Proto 
bychom měli v létě dbát na základní pravidla 
požární bezpečnosti, aby nám nějaká mimo-
řádná událost nenarušila chvíle pohody.

Léto je mimo jiné čas opékání a večerních 
posezení u ohniště. Při rozdělávání ohně na za-
hradě, ve volné přírodě či na chalupě mějte na 
paměti základní zásady požární prevence:
•	 nenechte	 děti	 rozdělávat	 oheň,	 zápalky	

dětem do rukou nepatří,
•	 ohniště	ohraničte	kameny	či	jiným	nehoř-

lavým materiálem,
•	 vždy	 si	 připravte	 dostatečné	 množství	

vody k uhašení ohně pro případ, že by se 
oheň rozšířil mimo ohniště, 

•	 oheň	 rozdělávejte	 v	 dostatečné	 vzdále-
nosti od okraje lesa, min. 50 m,

•	 za	extrémního	počasí,	např.	za	silného	vě-
tru nebo extrémního sucha nerozdělávejte 
oheň vůbec,

•	 nikdy	neponechávejte	oheň	bez	dozoru,
•	 dohlédněte	na	své	děti,	mladší	sourozence	

a kamarády, aby si hráli a seděli v dosta-
tečné vzdálenosti od ohniště (odlétající jis-
kry mohou zapálit oblečení aj.),

•	 neházejte	 do	 ohně	 jakékoliv	 výbušné	
předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby 
od sprejů apod.),

•	 oheň	 vždy	 pečlivě	 uhaste	 dostatečným	
množstvím vody a ujistěte se, že nehrozí 
jeho samovolné rozhoření.
Nezapomínejme, že také při grilování je 

třeba dbát bezpečnostních opatření a v případě 
silného větru raději negrilovat vůbec. Velmi ne-
bezpečným nešvarem je grilování na balkónech 
bytových domů. Odlétající jiskry mohou zapá-
lit přímo vybavení bytu nebo hořlavý materiál 
umístěný na balkónech, a to i těch sousedních, 
které mohou být i ve větší vzdálenosti, a způso-
bit požár třeba až za několik hodin.

Nezapomínejte ani na poskytnutí pomoci, 
pokud se stanete přímými účastníky nebo 
svědky požáru, dopravní nehody nebo jiné 
mimořádné události. Nespoléhejte na druhé 
a ihned volejte na linku 150 nebo 112.

Bezpečné a bezstarostné prožití léta přeje 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 
kraje. nprap. Ing. Kristýna Kutilová
koordinátor preventivné výchovné činnosti

PrÁZdNiNY, Čas 
doVoleNÝCH, ale také 
riZik… S blížícím se obdobím prázdnin a u příleži-

tosti Evropského dne proti vloupání, který 
letos připadl na 17. června, chtějí morav-
skoslezští policisté připomenout důležitost 
zabezpečení bytů, rodinných domů, ale i re-
kreačních chat před vloupáním. Preventivní 
rady je žádoucí aplikovat během celého roku, 
byť období dovolených je z pohledu uvedené 
kriminality „rizikovější“. 

…v	době,	kdy	poškozená	spala,	měl	pacha-
tel	upraveným	předmětem	otevřít	neuzamčené	
vstupní	 dveře	 bytu	 nacházejícího	 se	 v	 panelo-
vém	domě	na	Ostravsku	a	z	předsíně	odcizit	ka-
belku.	V	té	se	nacházela	peněženka	s	osobními	
doklady,	platebními	kartami,	finanční	hotovostí	
a	 dalšími	 osobními	 věcmi.	 Poškozená	 vyčíslila	
škodu	na	odcizených	věcech	na	téměř	dvanáct	
tisíc korun… 

Za prvních pět měsíců letošního roku po-
licisté v Moravskoslezském kraji registrovali 
okolo dvou stovek případů vloupání do bytů, 
rodinných domů a víkendových chat. V po-
rovnání se stejným obdobím roku 2018 a 2019 
jsou údaje obdobné. Rovněž předmět zájmů 
ze strany pachatelů se za poslední dobu ne-
mění. Převládá finanční hotovost, šperky 
z drahých kovů či menší spotřební elektro-
nika (notebooky, mobilní telefony, tablety či 
fotoaparáty). 

Moravskoslezští policisté různorodou for-
mou působí na širokou veřejnost při osvětě 
a předávání preventivních rad a informací 
v souvislosti s předcházením uvedené trestné 
činnosti. Zmínit lze kontrolu chatových ob-
lastí, dohled při běžném výkonu služby či rea-
lizaci přednášek nebo mediální výstupy. I přes 
uvedené nelze vloupání zcela vyloučit. Avšak 
existuje několik možností preventivního 

charakteru, kte-
rými ho lze ztížit 
či od něj zcela 
odradit. 

Jedním z nástrojů prevence majetkové 
trestné činnosti uvedeného charakteru je 
projekt Policie České republiky a Ministerstva 
vnitra České republiky s názvem „Zabezpečte 
se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“ 
představený veřejnosti již v roce 2018, který 
byl v dalších letech aktualizován. V rámci něj 
mohou občané využít mobilní aplikaci s ná-
zvem „Zabezpečte se“, která rovněž prošla 
„vylepšením“. 
Preventivní doporučení:
•	 Při	zabezpečení	objektu	 je	vhodné	kom-

binovat mechanické a elektronické prvky.
•	 Neupozorňujte	 na	 svou	 nepřítomnost,	

například na sociálních sítích.
•	 Při	 odchodu	objekt	 řádně	 zajistěte	 (uza-

vřít okna, uzamknout dveře, použít me-
chanické prvky, případně zapnout alarm), 
rovněž i při krátkodobém opuštění ob-
jektu (například při práci na zahradě 
apod.).

•	 Uklízejte	 na	 pozemku	 a	 udržujte	 pře-
hledný prostor před objektem.

•	 Cennosti	 nedávejte	 na	 odiv,	 chraňte	 je,	
pořiďte si jejich soupis, fotografie, mys-
lete na pojištění.

•	 Určitou	výhodou	mohou	být	dobré	 sou-
sedské vztahy. Je důležité nebýt lhostejní 
k ostatním, pomáhat si, a také všímat si 
podezřelých osob či vozidel. 
Další hodnotné informace mohou ob-

čané získat na internetových stránkách www.
stopvloupani.cz

Zabezpečení bytů, domů či chat… 
nejen před dovolenou

inzerce
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Z CHotĚbuZe do boHuMÍNa Podél 
olŠe – 45 kM Pro CYklistY
Dálková cyklotrasa č. 10 spojuje Bukovec 
a Bohumín. V terénu chyběl vyznačit úsek 
mezi Chotěbuzí a Věřňovicemi. Díky inicia-
tivě Svazku měst a obcí okresu Karviná a za fi-
nanční podpory Moravskoslezského kraje byl 
letos na jaře vyznačen také chybějící úsek. 

Svazku měst a obcí okresu Karviná se po-
dařilo získat dotaci 120 tis. Kč na tento pro-
jekt. Trasa vede po místních komunikacích po 
cyklotrase č. 6257, na levé straně řeky Olše. 
Od chotěbuzského zámku vede cyk-
lotrasa č. 10 kolem Rybího domu a Ar-
cheoparku do Louk nad Olší, dále přes 
Karvinou do Dětmarovic. Od soutoku 
Olše s Mlýnkou v Dětmarovicích lze 
pokračovat do Věřňovic po cyklotrase 
č. 6257 s výhledy na Elektrárnu Dět-
marovice, obří skleníky či pásové 
dopravníky a nové vodní nádrže vzni-
kající těžbou štěrku (trasa 6257 je mo-
mentálně značně poškozena pojezdy 

těžkých vozidel v souvislosti s probíhající těž-
bou štěrku) nebo nově trasou č. 10 po obslužné 
komunikaci Povodí Odry s.p., s výhledy na řeku 
Olši. Z Věřňovic lze pokračovat k soutoku Odry 
s Olší a dále do Starého Bohumína, ze kterého 
lze pokračovat například do polské Ratiboře. 
Cyklisté jsou však povinni respektovat pří-
padný pohyb mechanizace Povodí Odry. Jízda 
po nezpevněné účelové komunikaci vyžaduje 
spíše treková či horská kola.

Trasa je již vyznačena a cyklisté ji mo-
hou používat. Projekt byl spolufinancován 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci 
dotačního programu „Podpora rozvoje cyk-
loturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 
2019“. Ostatní náklady ve výši 140 tis. Kč za-
platil Svazek.

Projekt „Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10” s evidenčním 
číslem	MSK	90583/2019	je	spolufinancován	z	rozpočtu	

Moravskoslezského	kraje,	v	rámci	dotačního	programu	„Podpora	
rozvoje	cykloturistiky	v	Moravskoslezském	kraji	pro	rok	2019“.

Foto: zdroj cyklistikakrnov.com z

Propojení Havířova 
s cyklotrasou č. 10
Současným trendem v oblasti rozvoje 
cyklistiky je podpora dojíždění do za-
městnání na kole. Svazek měst a obcí 
okresu Karviná v současné době zpra-
covává technickou studii, která by měla 
najít nové varianty propojení cyklotras 
mezi Havířovem a již vyznačenou cyk-
lotrasou č. 10 podél řeky Olše vedoucí 
z Českého Těšína do Bohumína přes 
Karvinou. Studie prověří hned několik 
variant trasy, a to z Havířova do Chotě-
buze přes Horní Suchou a Albrechtice 
(kolem železniční tratě) nebo přes Ži-
votice, dále z Havířova do Karviné tzv. 
energostezkou a trasu z Chotěbuze do 
Českého Těšína podél řeky Olše. Zámě-
rem je vylepšit dojížďku do zaměstnání 
propojením měst a obcí, aby lidé mohli 
lépe a bezpečněji do zaměstnání dojíž-
dět. Svazku se podařilo získat od Mo-
ravskoslezského kraje dotaci 300 tis. Kč 
na zpracování této studie v rámci do-
tačního programu „Podpora rozvoje 
cykloturistiky v Moravskoslezském 
kraji pro rok 2019“. Ostatní náklady ve 
výši 230 tis. Kč zaplatí Svazek.

Česlav Valošek, Regionální 
a inženýrská kancelář Karviná

450 Kč/měs.

350 Kč/měs.

250 Kč/měs.

50 %

70 %
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SINGLE
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

knihovna  
bude mít o prázdninách zavřeno
Knihovna bude zavřena celé 
prázdniny. Zapůjčit si knihy nebo 
hru můžete opět až v září.

Hana Sábelová, knihovnice
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Zemřeli
Gustáv Netri

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

Společenská kronika

Červencové pranostiky
Když	dne	ubývá,	horka	přibývá.

Na	mokrý	červenec	následuje	bouře	a	krupobití.

Co	červenec	neuvaří	–	srpen	nedopeče.

Jaký	červenec,	takový	leden.

Když	 červenec	 pěkně	 hřeje,	 o	 vánocích	 se	 zima	
zaskvěje.

Červenec	–	úrody	blíženec.

Svatá	Anna	(26.7.)	–	chladna	z	rána.

srpnové pranostiky
Co	červenec	neuvaří,	srpen	nedopeče.

I	 když	 ze	 strnišť	 občas	 fučí,	 horko	 nás	 přece	 jen	
mučí.

Půlnoční	větry	v	srpnu	přinášejí	stálé	počasí.

Když	 jsou	 v	 srpnu	 velké	 rosy,	 zůstane	 obyčejně	
pěkné počasí.

Srpen	k	zimě	hledí	a	rád	vodu	cedí.

Když	v	srpnu	naprší,	tak	než	se	oběd	pojí,	všecko	
slunce vysuší.

Poděkování
Drazí občané Doubravy, dovolte mi, 
abych se s Vámi touto formou roz-
loučila. Protože vím, že nic netrvá 
věčně, musíme se smířit s tím, že 
nadešel čas, kdy léta, zdravotní stav, 
starost o blízkého a ukončení pracov-
ního poměru vzaly za své. Je tomu 
30 let, co jsem nastoupila na zdejší 
úřad a zažila osamostatnění obce 
Doubrava. Byly to nelehké chvíle, ale 
byla jsem plná nadšení, a také jsem 
v obci s rodinou bydlela. Práce mne 
velice bavila, poznala jsem mnoho 
nového, poznala spousty lidí, kterým 
se snažila pomoci i v těch nejhor-
ších chvílích svým vlídným a vstříc-
ným vystupováním, pokud to bylo 
možné. 

Dovoluji si Vám všem popřát 
pevné zdraví, které v současné době 
potřebujeme, a také radost v srdci.

Budu ráda, když se s některými 
z Vás potkáme a třeba i zavzpomí-
náme na staré dobré časy. Děkuji 
Vám všem, kteří se mnou spolupra-
covali a dokázali ocenit mou nároč-
nou a poctivou práci. 

Vaše dnes již bývalá matrikářka 
Dagmar Rentová.

Vzpomínka
Odešel.	Zhasly	oči,	které	vždy	jen	s	láskou	na	
nás	 hledívaly,	 umlkla	 ústa,	 jež	 nikdy	 nedo-
vedla ranit, dotlouklo srdce nejlaskavější.

V hlubokém zármutku oznamujeme 
všem příbuzným, přátelům a známým, že 
dne 23. 5. 2020 zemřel náhle ve věku 88 let 
náš milovaný otec, tchán, dědeček, pradě-
deček a strýc, pan Gustáv Netri. S láskou 
vzpomíná zarmoucená rodina.

100. narozeniny paní Marie konkolové

V neděli 7. června se naše dlouholetá občanka 
paní Marie Konkolová dožila neuvěřitelných 
sta let. Proč neuvěřitelných? Protože, jak te-
lefonát i osobní návštěva ukázaly, že je stále 
v dobré náladě, ve volném čase se věnuje luš-
tění křížovek, pletení ponožek, a sdílí radosti 
své rodiny. 

Bohužel, v době narozenin jsme jí ne-
mohli, z důvodu zákazu návštěv vydaného na 
základě rozšířené nákazy nemoci Covid-19, 
osobně popřát v jejím novém domově, kte-
rým se stal Domov seniorů Vesna v Orlové. 
Písemnou gratulaci spolu s dárkem jsme do-
ručily na vrátnici a paní pečovatelky zajistily 
předání v den narozenin a těšily se, až jí bu-
deme moci pogratulovat osobně. 

S radostí jsme přijali zprávu o zrušení zá-
kazu návštěv a ve čtvrtek 18. června jsme se 

spolu s vedením města Orlové mohli paní 
Konkolové osobně popřát s kyticí růží na 
oslavě jejího významného životního jubilea. 
Na své oslavě si také zazpívala svou oblíbe-
nou píseň Gorale a řadu dalších lidových písní 
za doprovodu harmonikáře. Paní Konkolová 
stále kypí životním optimismem a přítomné 
dokázala rozveselit řadou anekdot. Potěšily 
ji všechny pozdravy, které jsme tlumočily za 
naše občany. Doubravu stále považuje za svůj 
domov a vzpomíná na místa, kde prožila velký 
kus svého života. Do dalších let jí jménem celé 
obce Doubrava přejeme pevné zdraví, aby jí 
nohy lépe sloužily a prožila spoustu radosti 
za přítomnosti usměvavých tváří v každičkém 
prožitém dni. Za obec předala přání starostka 
Dáša Murycová a místostarostka Ivana Siekie-
rová Dáša Murycová

Foto: Luděk Cibulka z

Obecní kalendář se již stal nedílnou součástí 
každé domácnosti. Každý rok přemýšlíme, na 

jaké téma se zaměříme. Kalendář Doubravy je 
hlavně pro občany této obce a my bychom rádi, 
kdyby se právě občané podíleli také částečně 
na jeho tvorbě. Připravujeme témata pro ka-
lendář – recepty a fotografie rozkvetlých 
zahrad. Pokud máte nějaký skvělý rodinný 
recept, o který byste se rádi podělili nebo 
se pochlubíte svým krásným zákoutím v za-
hradě, pošlete nám je na e-mail: huganova@
doubrava.cz v dostatečné kvalitě (fotografie 
min. o velikosti 1MB). Recept musí být přesný 
včetně surovin, popisu postupu a kvalitní foto-
grafie (pokud nebudete mít fotku, nevadí). Tě-
šíme se na vaše příspěvky a fotografie a věříme, 
že rádi přispějete k tomu, aby vznikl hodnotný 
a pestrý obecní kalendář. ŠH

kaleNdÁŘ obCe V rukou obČaNŮ
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Kam vyrazit… 
NOVÉ MUZEUM ŠIPKA VE ŠTRAMBERKU

Od června otevřelo ve Štramberku svou novou pobočku 
Muzeum Novojičínska. Expozice archeologie a geologie dostala 
název Muzeum Šipka a nachází se v objektu bývalých Masných 
krámů nedaleko náměstí.

Muzeum dostalo název po známé jeskyni Šipka, ve které 
koncem 19. století našli čelist neandrtálského dítěte. A nejenom 
to – celé přízemí totiž jako jeskyně vypadá, včetně zvuků a svě-
tel. Expozice je pojata netradičně, scénicky. Přímo v nástupním 
prostoru bude inscenovaná malá jeskyně (zmenšený model 
Šipky). Součástí expozice jsou samozřejmě i exponáty, jež se 
přímo k světoznámé jeskyni vážou. Muzeum je nyní otevřeno od 
úterý do neděle od 9:00 do 17:00 hodin, vstupné pro dospělé je 
za 50 Kč, senioři a děti mají vstup za 30 Kč.

Více informací na www.muzeumnj.cz. 
OTEVŘENÉ CHRÁMY

Tato akce nabídne letos prohlídku 33 církevních památek 
v našem kraji. Stejně jako loni, tak i letos pokračuje úspěšný pro-
jekt Ostravsko-opavské diecéze a krajského úřadu s názvem Ote-
vřené chrámy. Od června až do 1. listopadu 2020 se veřejnosti 
otevře 33 církevních památek. Na všech místech se jim bude vě-
novat vyškolený průvodce, vstup je bezplatný.

Více informací na www.doo.cz.

VYDEJTE SE ZA VODOPÁDY DO JESENÍKů
STEZKA BÍLÉ OPAVY

Tato naučná stezka vede údajně nejkrásnějším jesenickým 
horským údolím z Karlovy Studánky na Praděd. Díky dřevěným 
můstkům, žebříkům i řetězům je také jednou z nejnáročnějších. 
Zpočátku vedou modrá a žlutá značka souběžně až k přístřešku 
Na Paloučku, kde se rozdělují: modrá vede po „normální“ a méně 
náročné lesní cestě, žlutá pokračuje náročným stoupáním údo-
lím Bílé Opavy přes žebříky, lávky a kluzké kameny. Posléze se 
nad vodopády obě značky opět spojí a rozdělí se až na rozcestí 
Pod Ovčárnou. V té chvíli budete mít v nohách necelé 4 km a na-
stoupáno bezmála 400 výškových metrů, ale na vrchol Pradědu 
to máte ještě další 4 km a 300 metrů převýšení, i když už bez lá-
vek a žebříků. Rozhodně stojí za to se zde vydat.

Více informací na www.kstudanka.cz .
REŠOVSKÉ VODOPÁDY

Rešovské vodopády se nacházejí na říčce Huntavě 8 km od 
Rýmařova a jsou jedním z nejoblíbenějších cílů turistů. Tato ro-
mantická přírodní lokalita je turisticky oblíbeným místem. Proto 
byla v údolí zřízena trasa, která provádí pěší návštěvníky nejkrás-
nějšími partiemi údolí a skalního kaňonu podél toku Huntavy, 
což je umožněno systémem dřevěných mostů, schodů a lávek 
doplněným vyhlídkami na nejpozoruhodnější partie. Trasa vede 
po značené turistické stezce. Rešovské vodopády jsou nejsnáze 
dostupné z Rešova (1,5 km), Horního Města (3 km) nebo Tvrd-
kova (3 km). 

Přejeme vám krásné léto plné zážitků.
(zdroj: www.kudyznudy.cz)
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den dětí oslavila mateřská i základní škola

Den dětí jsme letos v mateřské škole prožili na školní 
zahradě, kde byly pro děti připraveny úkoly a rozmanité 

činnosti. Děti si vše užily, o tom svědčí jejich slova:  
„Mně to tak dneska bavilo, já jsem tak šťastná“.

V pondělí 1. 6. jsme ve škole slavili Mezinárodní den dětí. A takto své zážitky popsaly 
děti ze 4. třídy.

Na den dětí jsme šli se spolužáky na školní 
zahradu a hledali jsme poklad. Hledali jsme 
ho fakt dlouho. Ellen Vojáčková

Vše mě moc bavilo. Luštění, stří-
lení z luku, dopravní značky, ale 
nejvíc hledání pokladu.

Natálie Wanecká

Líbil se mi hod polenem do kruhu, há-
danky a taky popelnice s tříděním od-
padků. Nelíbilo se mi, že jsem nemohl 
s dětmi hledat poklad, protože jsem 
musel jít na oběd. Ondřej Matros

Plnili jsme různé úkoly. Napří-
klad jsme házeli šípem do terče 
nebo slalom s balónem. Po-
mohla jsem kamarádům hledat 
poklad. Dostali jsme sladkosti.

Marie Tokárová

Na den dětí to bylo super. První tři úkoly byly z tělocviku 
a pobavily. Čtvrtý úkol byl hodně krásný, minipopelnice 
a velmi se mi všechny líbily. Škoda, že nejsou opravdové, 
ty by potřebovala naše Česká republika, aby byla čistá. 
V pátém úkolu, při určování telefonních čísel tísňového 
volání, jsme si pomáhali. Se šifrou v sedmém úkolu jsme 
se společně radili. Osmý úkol, popletená čísla, jsme mu-
seli seřadit od nejmenšího po největší a vyšlo nám číslo, 
které patřilo k obálce, ve které byla mapa pokladů.

Matyáš Slavík

Mgr. Jana Škutová
Foto: Mgr. Kristina Sýkorová


