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Vážení spoluobčané,
abych předešel růz-
ným spekulacím, 
chci vás seznámit 
se skutečností, že se 
rozhodla opustit naší 
obec lékařka paní 
MUDr. Wybitulová. 
Paní doktorka mi 
včera, tj. 14. 9. 2015, 
oznámila, že je roz-
hodnuta podat vý-
pověď. To znamená, 

že ordinace paní doktorky končí v Doubravě 
dne 31. 12. 2015. To ovšem v žádném případě 
neznamená, že končí ordinace praktického lé-
kaře v Doubravě definitivně. Po Novém roce 
bude pochopitelně fungovat dál, ale s jiným 
lékařem. Chtěl bych tímto velmi poděkovat 
paní doktorce za mnohaletou práci, kterou zde 
vykonala. Práce lékaře je mimořádně náročná 
a zodpovědná a já si to uvědomuji. 

Další informace se týká „našich“ pejsků. 
Mám na mysli psy, kteří byli nalezeni na území 
obce a jsou umístěni v dětmarovickém psím 
útulku. Je to pro obec velká finanční zátěž, je-
likož obec platí za jednoho pejska cca 100 Kč 
denně. Celou situaci se ovšem podařilo vy-
řešit spolu s řadou dobrovolníků (ochranářů 
pejsků), kteří nám nabídli odprodej pejsků 
do tzv. depozit. Jedná se hlavně o ty poněkud 
problémové, které nikdo nechtěl. Znamená to, 
že obec zaplatí jednorázovou částku a více se 
o něj už nemusí starat. Organizace, která si 
pejska převezme, se o něj postará. Zvážím-li, 
že za měsíc za jednoho pejska zaplatíme kolem 
3 000 korun a k tomu musím přičíst veterinární 
péči, je jednorázová částka 5 000 Kč zanedba-
telná. Úspora je značná, když si uvědomíme, 
že pejsek bydlel v útulku i několik let. 

Závěrem bych vám všem chtěl popřát 
spoustu krásných dnů a vše dobré.

Mgr. Pavel Krsek
starosta obce Doubrava

SLOVO STAROSTY

Říjen 2015 č. 10

Soutěž  
s Panem Popelou

Rovněž i v letošním 
školním roce je mateřská 
škola zapojena do Soutěže 
s panem Popelou. Sbí-
ráme starý papír. Pokud 
máte doma nepotřebné 
kartony, časopisy, noviny, 
staré knihy zbavené de-
sek, přivezte je do MŠ. Vše musí být svázáno 
v balících nebo naloženo v papírové krabici. 
S větším množstvím je možno najet autem do 
dvora MŠ a složit rovnou do sběrové místnosti. 
Zbavíte se nepotřebného a pomůžete tím pří-
rodě i dětem. V loňském školním roce jsme za 
sběr utržili cca 2 300 Kč. Tuto částku jsme po-
užili k úhradě autobusové dopravy na výlet za 
poznáním a zdravím.

Radomíra Jasenková, ředitelka MŠ

Zasedání 
Zastupitelstva 
obce Doubrava

Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava 
se uskuteční dne 26. 10. 2015 od 16:30 
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 
v Doubravě. 

Již posedmé se Doubrava veselila. Předpo-
slední srpnovou sobotu se na náměstí v Doub-
ravě konaly tradiční Doubravské slavnosti. 
Děkujeme všem sponzorům, spolkům a dob-
rovolníkům, kteří se podíleli na zdárném prů-
běhu celé akce.  ŠH

V Doubravě se opět slavilo
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Poplatky ze psů
– úhrada poplatku do 30. 6. 2015

Upozorňujeme všechny majitele (držitele) 
psů, že jsou povinni dle obecně závazné vy-
hlášky č. 1/2003 ze dne 17. 12. 2003 přihlásit 
každého nového psa do 15 dnů od jeho nabytí 
u Obecního úřadu v Doubravě do evidence a po 
dovršení 3 měsíců věku psa je pak povinen ma-
jitel (držitel) psa uhradit předepsaný poplatek.

Zároveň sdělujeme, že poplatek ze psů je 
majitel (držitel) psa povinen uhradit nejpozději 
do 30. června daného roku. Poplatek je možno 
uhradit i hotově do pokladny na obecním úřadě 
v pokladně v přízemí budovy v kanceláři č. 3. 

Na základě výše uvedené obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2003 rovněž žádáme občany, aby 
v případě, že jim pes uhyne, ztratí se, nebo se 
přestěhují, nezapomněli rovněž nahlásit tuto sku-
tečnost na Obecní úřad. Předejdete tím zbyteč-
ným upomínkám o uhrazení poplatku a ušetříte 
tak finanční prostředky sobě i Obecnímu úřadu, 
který je může vynaložit na jiné potřebnější akce. 

Děkujeme předem všem občanům za spo-
lupráci. Jana Konkolská

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 7. 11. 2015 od 8:00 hod. do 12:30 hodin 
na předem určených stanovištích.

Svoz starých televizorů, praček, ledniček, akumulačních baterií, plechovek od barev, mono-
článků, starých léků, rtuťových výbojek (zářivek), starého oleje apod. 

Sběr bude prováděn firmou Marius Pedersen a.s. vozidlem se speciálním kontejnerem na 
následujících stanovištích v určeném čase. 

ODBĚR ODPADU JE ZDARMA!
Stanoviště Zahájení v hod. Ukončení v hod.

vrcHOvec u bývalého bytového domu č. p. 571 08.00 08.30

Sběrný dvůr za obecním úřadem doubrava 09.00 09.30

nÁMĚSTí potraviny emel 10.00 10.30

UpLíŽí stanoviště kontejnerů u rd č.p. 428 11.00 11.30

HranIce u rd č.p. 233 12.00 12.30
Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – říjen, listopad 2015
Termíny svozu pytlů jsou shodné s termíny svozu kontejnerů na tříděný odpad.

Měsíc
Svoz odpadů ze 110l (1100l) 

nádob
(uveden vždy den v měsíci)

Svoz plastových 
obalů ŽLUTÉ 

PYTLE

Svoz papíru 
MODRÉ 
PYTLE

Svoz skla  
(zelené 

kontejnery)

Svoz bio 
odpadu

Říjen 7,14,21,28 21 22 14 5,12,19,26
Listopad 4,11,18,25 18 19 11 23

Kalendář svozu komunálního odpadu na celý rok naleznete na www.doubrava.cz (Informace 
pro občany).

PODĚKOVÁNÍ 
NÁJEMNÍKŮM

Chtěli bychom poděkovat nájemníkům 
bytového domu č. p. 348 a jejich příbuz-
ným za vynikající spolupráci při provádění 
stavebních prací „zabezpečení stropních 
konstrukcí“, neboť tyto práce byly náročné 
a omezující. V průběhu šesti etap dochá-
zelo ke stěhování nájemníků do náhradních 
bytů, kde strávili týden. Děkujeme Vám 
všem za výbornou spolupráci.  Pavel Wija 

Za období od 1. 1. 2015 do 31. 7. 2015 bylo do záchranné stanice 
v Bartošovicích přijato již 1011 živočichů, což za těchto pár měsíců 
odpovídá celoročním příjmům např. v roce 2009 a dříve. Znamená to, 
že nárůst přijatých živočichů, který jsme zaznamenali v posledních le-
tech, pokračuje. Můžeme jen doufat, že se tento nárůst již konečně za-
staví. Na tomto velkém množství přijatých živočichů se v letošním roce 
podílejí mimo jiné také mláďata, a letos to jsou především mláďata 
kun lesních, puštíků obecných a kalousů ušatých. Také v letošním roce 
máme občas zajímavé příjmy – 
například jsme přijali dospělou 
samici káně lesní, která byla 
nalezená v Kujavách popálená 
elektrickým proudem a má téměř 
bílé zbarvení. Bohužel se, kvůli 
charakteru poranění, s největší 
pravděpodobností zařadí mezi 
jedince, které se již nepodaří 
vrátit do volné přírody a zůstane 
v lidské péči. V tomto případě 
bychom ji umístili do naší expo-
zice živých zvířat a návštěvníci 
by tam mohli vidět toto její ne-
typické zbarvení. Další zajíma-
vostí byl dospělý exemplář výra 
velkého, který spadl ve Vyšních 
Lhotách do odkalovací nádrže 

Stále se staráme  
o potřebné z říše zvířat

(pokračování na straně 4)

inzerce
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Bude Na Hranicích pokračovat těžba černého uhlí?
Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU se 30.  čer-

vence 2015 zúčastnili veřejného projednání záměru 
pokračování hornické činnosti na závodě ČSA, které 
se uskutečnilo na Slezské univerzitě v Karviné. Na 
projednání jsme přednesli naše připomínky a také 
jsme naše písemné námitky zaslali na Ministerstvo 
životního prostředí. V předchozích vyjádřeních 
jsme vyslovili nesouhlas se záměrem, přičemž jsme 
zejména poukazovali na ztrátu přibližně 1/3 obyva-
tel v důsledku likvidace Kozince, na nežádoucí po-
kračování devastace životního prostředí a na rozpor 
mezi platným územním plánem a záměrem společ-
nosti. Územní plán obce Doubrava totiž nepočítá 
s těžbou uhlí na území rozvojové lokality Hranice. 

K námitkám se vyjádřil znalec, který potvrdil, že 
je pravdou, že záměr je v rozporu s územním plánem. 
Namítl však, že územní plán Doubravy není v sou-
ladu se zákonem stanovenou ochranou ložiskového 
území. Upozornil také, že obec uzavřela v květnu 
2007 dohodu s OKD, na dobu do vydobytí zásob. 
Proto nutně musela tehdejší starostka obce Květuše 
Szyroká v době zadání územního plánu s dobýváním 
uhlí na území obce počítat. 

Dalším významným faktem je skutečnost, že 
Květuše Szyroká poté, co souhlasila s územním 
plánem, který preferuje výstavbu nových rodinných 
domů na území obce Doubrava, a poté co jich značná 
část již byla postavena, vydává 10. února 2014 v po-
stavení starostky souhlasné stanovisko s ražbou důl-
ních děl v 18. kře, která se nachází pouhých několik 
metrů od satelitu a lokality Na Hranicích. 

Připomeňme, že loni těsně před loňskými komu-
nálními volbami, které se konaly 10. – 11. října 2014, 
zastupitelé pod vedením tehdejší starostky Květuše 
Szyroké schválili dodatek č. 2 k dohodě, který právě 
řeší těžbu uhlí v období 2015-2023. V tomto dodatku, 
který podepsala Květuše Szyroká 10. října 2014, 
tedy v den voleb, se mimo jiné uvádí, že jsou mezi 
OKD a obcí Doubrava vyřešeny střety zájmů dle § 
33 horního zákona a že „zastupitelstvo Obce Doub-
rava bere na vědomí předložený program hornické 
činnosti do roku 2016 respektive 2023 dle maximál-
ních vlivů dobývání dle EIA.“ Proč tak na poslední 
chvíli? Počítala snad Květuše Szyroká, že po vol-
bách se do starostenského křesla už nevrátí? 

Během vedeného řízení se tak potvrdily naše 
obavy, že minulé vedení obce v čele s tehdejší starost-
kou Szyrokou hrálo na lidi habaďůru, když veřejně 
deklarovalo zájem o rozvoj obce a prodávalo lidem 
pozemky a zároveň připravovalo likvidaci dalších 
částí obce. Stávalo se tak, že se lidé dozvídali, že je-
jich dům bude OKD chtít strhnout i jen několik málo 
měsíců po kolaudaci svého nového bydlení. 

Proto nás ani na veřejném projednání nepřekva-
pilo vyjádření Ing. Radima Tabáška, zástupce OKD, 
který se vyjádřil v tom smyslu, že se v minulosti 
vždy s vedením obce Doubrava dohodli a že nevidí 
důvod, proč by tomu nemělo být i nyní. 

V této době není zřejmé, zda bude záměr společ-
nosti OKD, a.s., naplněn. Jisté je pouze to, že OKD 
předloženým záměrem deklaruje, že má navzdory 
své nedobré ekonomické situaci zájem v lokalitě Na 
Hranicích pokračovat v hornické činnosti. Řízení 
o záměru dále pokračuje a o jeho dalším vývoji vás 
budeme informovat prostřednictvím zpravodaje.

Zastupitelé za sdružení nezávislých kandidátů 
NAŠE DOUBRAVA – Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,  

MUDr. Pavel Spurný, Šárka Venglářová, 
Libor Trzaskalik, Lukáš Szebesta  

a Ing. Petr Vrubel (bez autorizace)

Reakce na článek „Bude Na Hranicích pokračo-
vat těžba černého uhlí“

Těžba Na Hranicích je skutečně závislá od 
schválení veškerých kompetentních orgánů k tomu 
určených a záleží, jak budou akceptovat podané 
připomínky. V článku se píše o rozporu s územ-
ním plánem, jedná se o ochranu ložiskového území. 
Při zpracování měla společnost OKD možnost se 
vyjádřit, ale neučinila tak. V článku je dále uve-
deno, že s územním plánem souhlasila Szyroká, ale 
veškeré dokumenty schvaluje zastupitelstvo obce, 
jako vrcholný orgán obce a ne jen jedna osoba – 
starosta obce. To se týká veškerých projednáva-
ných dokumentů, které schvaluje zastupitelstvo 
obce nadpoloviční většinou hlasů. Takže bych byla 
ráda a věřím, že je to dostatečné vysvětlení. Věřte, 
že jsem se stala imunní vůči veškerým invektivám, 
ironiím a sarkasmu, ale není čas se přestat zabývat 
minulostí a neustálou kritikou a začít něco dělat 
pro přítomnost a další budoucnost obce? Hledání 
chyb a kritika nepřinesla nikomu nic podstatného, 
ale spolupráce a vzájemná tolerance je důležitá. 
Použiji jeden citát: „Neohlížejte se smutně za mi-
nulostí, už se nevrátí. Raději moudře využijte pří-
tomnost. To je správná cesta.“ (Longfellow Henry 
Wadsworth).

Ještě k řešení střetu zájmů a dohody. Obec a za-
stupitelstvo neřeší a ani nemůže řešit majetkoprávní 
vztahy mezi OKD a ostatními osobami, tedy jak 
fyzickými, tak právnickými. Všichni vlastníci ne-
movitostí jsou účastníky řešení střetu zájmů. K vy-
jádření Ing. Radima Tabáška. Ano, hledalo se řešení 
a mnohá jednání byla velice složitá a najít optimální 
dohodu stálo kompromisy z jedné i z druhé strany. 
Přítomnost nám jistě ukáže, jak budou pokračovat 
další jednání. Chtění zastupitelů nestačí, záleží vždy 
také i na jednotlivých vlastnících nemovitostí. 

Nejsem zastáncem dopisování si touto cestou 
a doufám, že toto je můj poslední příspěvek na po-
dobné téma a prosím sdružení Naše Doubrava o po-
zitivní myšlení a žití v přítomnosti s pohledem do 
budoucna.

Ještě jedna glosa o etice. Když čtu příspěvky 
sdružení Naše Doubrava podepsané všemi členy, 
u kterých jsou uvedeny veškeré jejich tituly, mám 
otázku… Proč tak nečiníte i u kritizovaných osob 
(nejedná se jen o mou osobu)?. Jste přesvědčeni, že 
si je nezasloužíme, nejsme toho hodni?

Napsala sama za sebe Ing. Květuše Szyroká

Vítáme Vás v Doubravě, s křížkem po funuse
„Tak si představ Franto, že dnes neměli v trafice 

ani jedny noviny. Vypadá to, že je zase vykoupili tu-
risti,“ povzdechla si smutně Marta. Pro Martu to je 
klasika, každé ráno si ke kávě přečte noviny a hned 
ví, co se děje. Franta se zadívá na Martu, vzdechne 
a praví: „Marto, neříkej mi, že to nevíš, to je teď taký 
nový trend, který všechna domácí i světová média 
převzala právě od nás z Doubravy.“ 

Marta hledí nevěřícně na Frantu. Netuší, která 
bije. Franta znova vzdychne a začne vysvětlovat: 
„No, to je přece jasné. Když zastupitelé z opozice 
chtějí vyjádřit svůj názor ve zpravodaji, tak to 
není jen tak. Redakční rada to musí napřed posou-
dit. A když to posoudí tak, že z důvodu objektivity 
a vyváženosti to není možné vydat bez vyjádření 
protistrany, tak to prostě nedovolí zveřejnit ve zpra-
vodaji. Počká se a poprosí se protistrana. No a pak 
svolí vydat oba články současně.“ 

 Marta trpělivě poslouchá, pak zděšeně vy-
křikne: „Tak to se načekám, než se takové celebrity 

nebo vlastně kdokoli vyjádří ke všem článkům ve 
všech časopisech. To mě už v tu chvilu ani nebude 
zajímat a ani bavit. Vždyť to je jako číst měsíc staré 
noviny.“ 

Podivná praxe vedení obce
Zdá se Vám to absurdní? Přijde Vám nor-

mální, aby občané nemohli získávat včas aktuální 
informace o dění v obci? Bohužel přesně takhle to 
funguje. 

Redakční rada, kterou vedení obce obsadilo 
z drtivé většiny svými členy a příznivci sice for-
málně bere na vědomí existenci tiskového zákona, 
který zaručuje všem zastupitelům právo vyjádřit 
se v obecním zpravodaji. Opakovaně ale dochází 
k tomu, že vydání článků zastupitelů za sdružení 
NAŠE DOUBRAVA je uměle zdržováno a to ačkoli 
jsou dodávány včas, v redakční radou požadovaných 
termínech.

Odsunout a nezveřejnit
Vedení obce to zdůvodňuje právě potřebou 

dát prostor k vyjádření i údajné protistraně, tedy 
zejména bývalé starostce, která i dnes tahá za pro-
vázky na obecním úřadu. Nemáme nic proti tomu, 
aby paní zastupitelka Szyroká na naše články reago-
vala. Diskusi se nebráníme, ostatně nebránili jsme 
se jí nikdy. 

Nelíbí se nám však, když je dán paní zastupi-
telce Szyroké prostor dalšího měsíce k jejímu vyjá-
dření, aby na toto rozhodnutí dopláceli občané tím, 
že se budou dovídat o dění v obci až s měsíčním 
zpožděním, tedy často až s křížkem po funuse. 
Zároveň jsme přesvědčeni, že tato politika vedení 
obce je v příkrém rozporu s podstatou tiskového 
zákona. 

Mimochodem, pozornému čtenáři zcela jistě 
neuniklo, že v zářijovém vydání zpravodaje nebyl 
zveřejněn ani termín jednání zastupitelstva. Přitom 
právě to je věc, na kterou by redakční rada měla 
dbát. Toto naše vyjádření píšeme pro vás, naše 
sousedy, 14. září. Uvádíme to proto, že nevíme, 
kdy a jestli vůbec nám ho vedení obce v obecním 
zpravodaji otiskne. Pevně věříme, že si k Vám na-
jde cestu.

Zastupitelé za sdružení nezávislých kandidátů 
NAŠE DOUBRAVA – Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,  

MUDr. Pavel Spurný, Šárka Venglářová,  
Libor Trzaskalik, Lukáš Szebesta  

a Ing. Petr Vrubel (bez autorizace)

(poznámka redakce: K problematice uveřejňo-
vání příspěvků s reakcí protistrany a tiskového 
zákona se již redakční rada zpravodaje vyjádřila 
v Obecním zpravodaji červen 2015. Na otištění 
příspěvku zastupitele je dle tiskového zákona sta-
novena lhůta tří měsíců. Redakční rada se snaží, 
aby příspěvky zastupitelů byly otištěny v co nej-
kratším možném termínu. Bohužel, ne vždy se 
podaří otisknout příspěvky v požadovaném vy-
dání zpravodaje. Příspěvky, kde je nutné oslovit 
protistranu, se snažíme otisknout i s reakcí pro-
tistrany. Rádi bychom dodrželi povinnost, která 
nám vyplývá rovněž z tiskového zákona a tou je 
dodržet objektivnost a vyváženost tak, aby si čte-
nář mohl sám vytvořit názor po přečtení vyjád-
ření všech protistran. Je důležité vidět věci z více 
pohledů a nechat na čtenáři samotném, aby si 
vytvořil svůj úsudek. Jednání zastupitelstva obce 
bylo zveřejněno již ve zpravodaji č.07,08/2015, 
a to z důvodu přechodu na nového zhotovitele 
zpravodaje (vzhledem k prvnímu zpravodaji 
u nového zhotovitele jsme nechtěli riskovat ne-
informovanost občanů o termínu zastupitelstva 
obce v řádném termínu).

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 
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Z činnosti MS PZKO 
v Doubravě za první 
pololetí rok 2015

MS PZKO v Doubravě společně s MS 
PZKO Orlová-Poruba již po osmé uspořá-
dali v lednu letošního roku Bal PZKO v Ná-
rodním domě v Doubravě. Tato společenská 
akce se stala velmi oblíbenou, o čemž svědčí 
účast. K dobré náladě i k tanci hrála sku-
pina „M-Band“. S kulturním programem 
k nám přijel „Zespół Suszanie“ MK PZKO 
Sucha Górna. Začátek roku byl na akce naší 
organizace opravdu bohatý. V únoru se 
konala výroční členská schůze a v březnu 
jsme uspořádali přednášku pro naše členy, 
kterou vedl pan MUDr. Roman Najdr.

Květnové každoroční tradiční setkání 
u příležitosti Dne matek se opět i letos ko-
nalo v Národním domě v Doubravě. S kul-
turním programem přijel „Dziecięcy zespół 
Skotniczka“ MK PZKO Orłowa-Lutynia. 
V druhé části tohoto setkání vždy předá-
váme malý dárkový balíček našim členům, 
kteří během roku slaví své životní jubileum. 
Letos to byli čtyři členové. 

Veškeré kulturní akce MS PZKO 
v Doubravě můžeme uskutečnit díky fi-
nanční dotaci obce Doubrava, za kterou 
srdečně děkujeme.

Za MS PZKO v Doubravě  
Jan Kubanek, předseda

Počínaje měsícem říjnem, a to každý čtvr-
tek od 14,30 do 15,30 hodin probíhá v mateřské 
škole v Doubravě adaptační hrací odpoledne. 
Znamená to, že rodiče mohou přicházet s dětmi, 
které mateřskou školu nenavštěvují, za účelem 
seznámení se s kamarády.

Dítěti se tak nabízí možnost pobytu ve sku-
pince vrstevníků, poznává prostředí, vypůjčí 
si hračky a zapojí se do her. A to vše se svou 

maminkou, tatínkem či babičkou „za ruku“. 
Přijďte, těšíme se. 

Letos nás je opět plno. Převážná část dětí je 
v předškolním věku, ale své kamarády zde na-
jdou i ti nejmenší. Ve školce se učíme být spolu, 
hrát si, cvičíme jógu, hrajeme na flétnu, trénu-
jeme výslovnost a hbitost jazýčků a mnoho dal-
šího. Vše, co budeme pro další život potřebovat 
 Radomíra Jasenková, řed.MŠ

Deváťáci pomáhají našim prvňáčkům
Všichni se u nás ve škole těšíme na naše 

prvňáčky. Dobře však také víme, že jejich 
cesta do školních lavic není vůbec jednodu-
chá. Proto se žáci naší deváté třídy rozhodli, 
že se budou snažit, aby jim tuto cestu usnadnili 
a přiblížili jim co nejvíce nové školní prostředí, 
popřípadě pomohli odstranit některé překážky. 
A tak vznikl projekt „Velcí pomáhají malým“, 
který bude mít ve školním roce 2015/2016 svou 
premiéru. V čem bude spočívat?

Každý deváťák bude mít patronát nad 
svým prvňáčkem. Pomůže mu s orientací ve 
škole, seznámením se s vyučujícími, s chystá-
ním učebních pomůcek a dalších věcí, které ke 
školní docházce patří. Děti budou mít, v rámci 

tohoto projektu, také možnost vzájemně na-
vštěvovat své vyučovací hodiny. Prvňáčci se 
budou moci pochlubit svým starším kamará-
dům tím, jak umí číst, psát a počítat, mohou si 
s deváťáky společně zacvičit i zazpívat. Také 
budou mít příležitost navštívit hodinu svých 
velkých kamarádů na druhém stupni. Třeba 
jim někdy opraví i pravopisné chyby! 

Projekt zahrnuje i další společné akce, 
jakými jsou například soutěže, hry, říjnové 
zasazení společného ovocného stromu a při 
slavnostním vyřazování žáků deváté třídy na 
konci školního roku budou naši malí pasováni 
svými odcházejícími kamarády na školáky, 
kteří jednou po nich patronát převezmou.

Irena Hubaczová

Hrací odpoledne v mateřské škole

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Školní rok začal prvního září také na 
základní škole v Doubravě. Prvňáčci byli 
přivítáni svou třídní paní učitelkou, vede-
ním školy a vedením obce. Pan starosta 
Mgr. Pavel Krsek předal dětem krásné kor-
nouty plné sladkostí. V ostatních třídách 
proběhlo již všem známé vyhlášení „sko-
kana roku“, kdy oceněnými jsou žáci, kteří 
se v minulém školním roce nejvíce zlepšili. 
Odměna na začátku školního roku v podobě 
knihy se snad stane pro všechny motivací 
do nadcházejícího školního roku. Veškeré 
fotografie naleznete na www.doubrava.cz. 
 ŠH

v úpravně vody. Tento byl nezraněn, ale měl 
na sobě vrstvu „bahna“, které se z něj muselo 
opakovaně opatrně odstraňovat. Nyní je již 
zpátky v přírodě. Poprvé jsme zaznamenali 
odchov mláďat čápů černých u páru, který 
máme v trvalém držení. Úspěšně odchovali 
dvě mláďata, která v těchto dnech již volně 
létají. Jednomu z těchto mláďat jsme nainsta-
lovali satelitní vysílačku, takže můžeme jeho 
osud nadále sledovat.

Od května 2014 provozujeme nové návštěv-
nické středisko Dům přírody Poodří, které slouží 
jednak pro ekovýchovné aktivity pro žáky všech 
stupňů škol, jednak pro širokou veřejnost. Toto 
středisko je pozitivně vnímáno a zájem o jeho 
služby v tomto roce se oproti roku 2014 zvýšil. 
Doufáme, že Dům přírody Poodří dopomůže lepší 
informovanosti jak široké veřejnosti, tak hlavně 
dětí školního věku a tím se nám podaří alespoň 
částečně ovlivnit pozitivní vztah k přírodě.

Více informací se dozvíte na našich webo-
vých stránkách www.csopnj.cz. 

Marcela Orlová

(pokračování ze strany 2)

Stále se…
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HASIČSKÉ 
OKÉNKO

Na konci prázdnin jsme byli nejprve 
19. srpna povoláni k požáru louky poblíž č. 
p. 663 v Doubravě, na místě zasahoval Slá-
vik P., Šebesta R. a Kučera M., dále dne 1. 9. 
jsme byli na požáru hospodářské budovy „ve 
finských“ č. p. 1041, zde zasahovali Slávik P., 
Šotkovský L., Verner M., Šebesta R. a Široký 
T. a naposledy to bylo dne 13.9., kde jsme 
byli povoláni k požáru bytu v Karviné, na ul. 
U Svobodáren, zde zasahoval Široký T., Še-
besta R. a Vidlička M. 

Chtěl bych se hlavně zastavit u dru-
hého zmíněného požáru. Měli jsme možnost 
si v praxi vyzkoušet, jaké to je, když jedete 
k oznámení, ale 200 m od místa požáru zjis-
títe, že s vozidlem neprojedete, a to proto, že 
někteří i přesto, že mají dostatek prostoru na 
své zahradě, nechají své vozidlo stát na komu-
nikaci... Když se takto sejdou dva sousedé, 
nemůže se nikdo divit, že je cesta neprů-
jezdná a nejsou nám k ničemu majáky nebo 
siréna. Nevím, jestli to je lhostejnost k dru-
hým nebo pouze neznalost, ale neštěstí může 
bohužel přijít kdykoliv a na kohokoliv. Bohu-
žel v těchto chvílích rozhodují sekundy a jen 

jedna promarněná minuta může mít nedozírné 
a mnohdy i smutné následky. Proto opět ape-
luji na všechny, kterým není lhostejný průjezd 
na úzkých cestách nejen na území naší obce, 
aby si před samotným zaparkováním svého 
vozidla uvědomili, jestli je kolem jejich vo-
zidla dost místa na projetí např. hasičského 
vozidla. Ten, kdo podobně velké vozidlo řídil 
nebo řídí, ví, o čem jsou tyto řádky. Naštěstí 
v tomto případě se jeden z majitelů vozidla 
rychle vzpamatoval a cestu nakonec uvolnil.

V minulém čísle jsem psal, že se vrátím 
k hodnocení Doubravských slavností z hlediska 
našeho SDH. Tak jako v loňském roce, i letos 
jsme dopoledne uspořádali tradiční soutěž Me-
moriál Jendy Neděly a odpoledne jsme měli ha-
sičský stánek na náměstí. Nebyl to jen náročný 
den, ale i příprava, která se dělala v týdnu před 
akcí, konání akce a také samotný úklid na zá-
věr. Chtěl bych tímto ještě jednou poděkovat 
všem našim členům za jejich pomoc. Bez této 
pomoci, bychom akci takového formátu usku-
tečnili jen těžko, jestli vůbec. Samozřejmě, že 
veškerá práce, kterou naši členové vykonali, 
byla v jejich volnu a zadarmo, ostatně, tak, jak 
to je zvykem ve většině spolků. Poděkování pa-
tří i všem, kteří nás podpořili svou návštěvou 
nebo povzbuzováním při soutěžích.

Na závěr článku uvádíme místa, na kte-
rých jsme se umístili v soutěžích: muži Stani-
slavice NP., Petřvald, 1.místo, Závada 3.místo, 
Záblatí 7.místo, Věřňovice NP., Český Těšín 
14.místo, Závada NP.. Soutěže mladých ha-
sičů: Věřňovice 1. a 2. místo, Český Těšín 2. 
a 8. místo, Rychvald a Vrbice 5. a 7. místo.

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

Z DOUBRAVSKÉ FARNOSTI
Zvláštní narozeninový „dárek“

V den mých narozenin jsem dostala zprávu, 
že mám v těle zhoubný nádor, který roste a prý 
musím podstoupit chemoterapii, následně ope-
raci a spoustu vyšetření před tím. Hlas v tele-
fonu mluví bez emocí: „Rozuměla jste všemu? 
Můžete zavolat zpátky a na vše se znovu zeptat.“ 
Cože? Proč já? Rána z nebe? Vždycky jsem byla 
zdravá, nejsem zvyklá být nemocná, paralen, ce-
laskon a kafe všechno spraví, jedeme dál. Mám 
tolik rozdělané práce, rodina, zaměstnání, far-
nost, družstvo, politika. Nemůžu to teď opustit!

A Bůh mi říká: A proč ne? Chtěla jsi čas 
pro sebe? Pro mě? Teď ho máš! Jak jsem tě 
měl jinak zastavit? Když s každou další úna-
vou sis přibrala další úkol? Co kdybys přestala 
spoléhat jen na sebe a počítala taky se mnou? 
Ach jo, Bože, ale já jsem si to takhle nepřed-
stavovala! A můj Pán mi ústy proroka říká: 
„Mé úmysly nejsou vaše úmysly a vaše cesty 
nejsou moje cesty.“ A myslím, že se na mě dívá 
s láskou. Tak odpočívám a dívám se kolem na 
krásné podzimní dny, milí přátelé mi volají, pí-
šou, doprovází mě na vyšetření, posílají vtipy. 

Děkuju vám všem, kdo mně i naší rodině 
pomáháte, děkuju za pozdravy a povzbuzení, 
děkuju za všechny lékaře, kteří mi starostlivě 

volají, jak se mi daří, děkuju 
za možnost mít k dispozici 
léky a přístroje, které mi, 
doufám, pomohou. A děkuju Bohu, že mě má 
tak rád!

Anna
Podzimní sběr (nejen) 
nepotřebného ošacení

S vaší podporou a díky vaší solidaritě 
chceme opět pomáhat lidem, kteří se dostali do 
svízelné životní situace a nemají ani na to nej-
potřebnější – oblečení, obuv, ručníky, utěrky, 
záclony či drobné spotřebiče. Děkujeme, že 
stále více nasloucháte volání chudých, jejich 
prosbám o pomoc. Proto vás i tentokrát jmé-
nem farnosti prosíme, věnujte sbírce nepo-
třebných, ale zato použitelných věcí takovou 
pozornost, jakou si zaslouží, neboť není pouze 
vizitkou naší ochoty a štědrosti, ale přede-
vším pokladem, který si střádáme na věčnost. 
Čekáme vás ve dvoře fary v Dětmarovicích 
v sobotu 24. října od 8:30 do 12:00 hodin. 
Nemáte-li možnost dopravit věci v tento den 
do Dětmarovic, kontaktujte přímo pana fa-
ráře (tel.: 731 402 008) a domluvíme náhradní 
řešení. P. Dr. Marcel Puvák, farář

Dušičkové 
bohoslužby

 Neděle 
1. listopadu 2015

SLAVNOST VŠECH 
SVATÝCH

Mše svatá v 9:15 hod.
Pobožnost na hřbitově 

ve 14:00 hod.

 Pondělí 
2. listopadu 2015 

PAMÁTKA 
VŠECH VĚRNÝCH 

ZEMŘELÝCH
Mše svatá za zemřelé 

v uplynulém roce v 16:45 hod.
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NAŠE DOUBRAVA z.s. informuje

Kam vyrazit…

Divadelní představení „Paroháči“
NAŠE DOUBRAVA připravila dosud nevídanou podívanou v Doub-

ravě. Poprvé v prostorách Národního domu vystoupí ochotnický diva-
delní soubor BOBAN z Bohumína, který nás pobaví humornou a lehce 
lechtivou komedií se zpěvy „Paroháči.“ Představení se koná v sobotu 
17. října 2015 od 19:00 hodin v Národním domě v Doubravě. BOBAN je 
na své domovské scéně velmi oblíbený, o čemž svědčí fakt, že všechna 
představení jsou dlouhou dobu před představením vyprodána. 
Proto neváhejte a kupte si vstupenku již v předprodeji. 
Pro bližší informace i koupi: 
lokalita Hranice paní Jiřina Ferenčíková (mobil 602 755 179),
finské domky pan Libor Trzaskalik (mobil 730 625 714),
e-mail: info@nasedoubrava.cz
Tak jako v předchozích akcích, které jsme v minulosti pro Vás sousedy 
pořádali, i nyní můžete předat Vaše jméno, příjmení a adresu, osobně Vás 
navštívíme se vstupenkami:
paní Stablové, provozovatelce restaurace v Národním domě,
v prodejně EMEL na náměstí.
Za laskavého přispění obce na divadelní představení činí cena vstupenky 
pouze 80 Kč/osoba.

TALENTY 2015
V neposlední řadě, bychom Vás velmi rádi informovali, že pro Vás 

připravujeme zcela unikátní pořad, který nemá v obci Doubrava obdoby. 
V sobotu 7. listopadu 2015 od 17:00 hodin se Vám v Národním domě 
představí v pořadu TALENTY 2015 žáci a studenti, kteří jsou obda-
řeni výjimečnými schopnostmi. 

Vstupenky jsou již nyní v předprodeji na výše uvedených 
kontaktech.

Těšíme se na setkání s Vámi
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková 

předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z. s.

 KREATIV OSTRAVA
A SEKCE SLADKÉ PEČENÍ
16.–18. 10. 2015, 
výstaviště Černá louka Ostrava

Již čtvrtý ročník výstavy KREATIV Os-
trava, která bude opět plná tvůrčích nápadů, 
originálních výrobků a nezkrotné fantazie. Již 
teď se můžete těšit na novinky v tvůrčích tech-
nikách, které si budete moci vyzkoušet a navíc 
se příjemně pobavit u bohatého doprovodného 
programu.

16. 10.  10:00–18:00 hod.
17. 10. 10:00–18:00 hod.
18. 10.  10:00–16:00 hod.
Více informací na www.cerna-louka.cz 

 LASER GAME OSTRAVA
počítačová hra přenesená do reálného 
prostředí

Laser Game je pohybově zábavná společen-
ská aktivita s prvky sci-fi. Hra je určena téměř 
pro všechny bez rozdílu věku či pohlaví. Hru 
doporučujeme hráčům od 8 let, horní hranice 
není stanovena. Hrací plocha X Laser Game 
arény je přes 390 m2. Je to tmavé sci-fi prostředí 
nasvětlené pouze UV a RGB diodami. V aréně 
se můžete schovat za množství rozličných pře-
kážek. Ty jsou však rozmístěny tak, že vás vždy 
z některého směru může někdo zasáhnout. Dvě 
vyvýšené plošiny a taktický tunel navíc do hry 

vnášejí zajímavý herní prvek. Více informací 
na www.xlasergame.cz.

 PODZIMNÍ VÝLET 
VLAKEM DO BESKYD
Mosty u Jablunkova – Skalka, Severka, Ka-
menná chata

Tato oblíbená trasa začíná na parkovišti 
hned u hlavní silnice a taky cca 100 m od 
zastávky vlaku. Po tom, co projdeme pod-
chodem pod tratí, pokračujeme cca 400 m po 
asfaltové silnici až na rozcestí v pravotočivé 
zatáčce, kde vstupujeme do lesního prostoru 
a poměrně prudkým stoupáním jdeme po 

červené značce. Trasa k chatě Skalka není 
dlouhá, střídají se mírnější úseky s úseky 
poměrné strmými, ale pokud nenasadíme 
mohutné tempo, je dostupná i rodinám s men-
šími dětmi. Délka trasy k chatě Skalka je ca 
3 km. Chata Skalka nabízí zázemí pro rodiny 
s dětmi a kolem ní se pasou ovce, což je skvě-
lou odměnou pro děti. Dále je možné zde za-
půjčit horské koloběžky a cestu zpět zdolat 
právě tímto způsobem. Od chaty Skalka se 
dá dále pokračovat k chatě Severka, která je 
o necelý kilometr dále. Posledním úsekem 
trasy je cesta ke Kamenné chatě, u které vy-
rostla hezká nová rozhledna. Celková délka 
trasy je 5,6 km, jakmile vystoupáte k chatě 
Skalka je to už pak pohodová trasa po hře-
benech. Z kamenné chaty se dá pokračovat 
k dalším vrcholům Beskyd.

(zdroj: www.turistika.vseobeskydech.cz)

 VÝSTAVA TAJEMSTVÍ HLÍNY
Muzeum Těšínska Havířov
14. 4. 2015 – 23. 12. 2015

Výstava představuje hlínu jako nejstarší 
materiál pro výrobu keramických nádob a užit-
kových předmětů. Návštěvníky seznamuje 
s etapami výroby keramiky (pravěká, středo-
věká, lidová), výrobními postupy a možnostmi 
jejího užití.

Více informací na www.muzeumct.cz 
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Uzavřeli 
manželství
Pavlína Piskořová 

& 
Tibor Derján

Přejeme mnoho štěstí 
na společné cestě životem!

Víte, jak třídit…?
BIOODPAD

Mimo odpadů, které lze třídit do barev-
ných kontejnerů, vznikají v domácnostech 
další odpady, které je důležité třídit. Ať je to 
z důvodu jejich dalšího využití, nebo k ome-
zení jejich škodlivých účinků na životní pro-
středí. Systém třídění odpadů je stanoven 
obecní vyhláškou a tu je nezbytné dodržovat. 
Konkrétní informace o možnosti odkládání 
odpadů získáte na obecním úřadě.

Bioodpad je biologicky rozložitelný od-
pad pocházející především z údržby zahrad, 
ale i kuchyní. V obci Doubrava probíhá pravi-
delný svoz bioodpadu, který se třídí do černých 
pytlů, a také jsou na území obce rozmístěny 
kontejnery na tento druh odpadu. Mnoho z vás 
určitě již třídí a někteří stále zvažují nebo si 
pokládají otázku proč vlastně třídit, když platí 
peníze za svoz odpadu a popelnice jim stačí. 
Obec Doubrava zajišťuje pravidelný svoz 
směsného odpadu (odpad, který se nedá dále 
třídit), ale zároveň zajišťuje také svoz odpadu, 
který se dále dá zpracovávat (SKLO, PAPÍR, 
PLASTY, BIOODPAD). Každý z nás by měl 
k produkci odpadů přistupovat zodpovědně 
a šetřit životní prostředí tím, že dále zpracova-
telný odpad bude třídit do příslušných barevně 
označených pytlů, popř. kontejnerů. Spousta 
informací o třídění odpadu je k dispozici na 
stránkách www.jaktridit.cz .

Jiří Sznapka

Uzavřeli 
manželství

Společenská kronika Obec Doubrava 
pořádá u příležitosti

VÝROČÍ VZNIKU 
SAMOSTATNÉHO 

ČESKOSLOVENSKÉHO 
STÁTU 

SLAVNOSTNÍ AKT.
Akce se koná
27. října 2015 
v 16:00 hodin
před budovou 

Obecního úřadu Doubrava.
Zveme všechny občany k účasti na této akci.

 Víte, že…
Obec Doubrava připravuje pro své ob-

čany pro rok 2016 krásný obecní kalendář, 
který bude distribuován do každé domácnosti 
v obci zdarma? V kalendáři nebudou chy-
bět informace o svozech odpadů, kulturních 
a společenských akcích a obsaženy budou také 
veškerá důležitá telefonní čísla. Více informací 
se dozvíte již v příštím vydání Obecního zpra-
vodaje.  ŠH
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