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A co děti, mají si 
kde hrát…?

V  parčíku  na  náměstí 
vedle  bytového  domu  byly 
nainstalovány  herní  prvky  pro  děti.  Vznikla 
tak  v  obci  zcela  ojedinělá  odpočinková  zóna 
například pro maminky s dětmi a seniory. Celá 
rekonstrukce parčíku, a také herní prvky, jsou 
finančně podpořeny Nadací OKD v programu 
Sídliště žije. Za finanční podporu děkujeme. 

Nadace  OKD  obec  Doubravu  významně 
podporuje.  Mezi  podpořenými  projekty  jsou 
například podpora kulturních akcí nebo vybu-
dování Doubravské naučné stezky, která má za 
úkol  přiblížit  občanům  i  návštěvníkům  obce 
historii a přírodní zajímavosti, ale  také půjde 
o propojení okrajových částí  s  centrem obce. 
Velice si podpory vážíme.  ŠH

Vážení spoluobčané,
měsíc uběhl jako voda 
a máme  zde  další  vy-
dání  našeho  obecního 
zpravodaje. Jako důle-
žitou zprávu pro vás vi-
dím to, že doubravská 
ordinace  praktického 
lékaře bude po novém 
roce  pokračovat.  Od 
4.  1.  2016  nastupuje 
nový  pan  doktor  Ivo 
Kurečka se svou zdra-

votní  sestřičkou  paní  Janou  Filzákovou.  V  této 
souvislosti  bych  chtěl  apelovat  na  stávající  paci-
enty  paní  doktorky Wybitulové,  aby  dobře  zvá-
žili, zda se nechají přeregistrovat do její ordinace 
v Rychvaldu,  i přesto, že naše ordinace v Doub-
ravě bude fungovat dál. Více informací se dozvíte 
v příspěvku pana doktora Kurečky, který najdete 
na dalších stránkách tohoto zpravodaje. Je tam zá-
roveň fotografie jeho i sestřičky. Jen bych k tomu 
závěrem chtěl dodat, že se v obou případech jedná 
o velmi příjemné a komunikativní lidi. 

V  úterý  13.  10.  2015  se  konala  již  druhá 
akce, kdy vedení obce pozvalo do naší obřadní 
síně  na  obecním  úřadě  doubravské  jubilanty. 
I tato úspěšná akce proběhla v duchu dobré po-
hody  a  nálady  za  hudebního  doprovodu  pana 
Petra  Gříbka.  Je  to  teprve  druhá  akce  toho 
druhu, ale já jsem přesvědčen, že se bude pra-
videlně opakovat zároveň s čím dál větší účastí 
našich jubilantů. Bude-li příští rok větší účast, 
přesuneme  celou  akci  do  Národního  domu 
v Doubravě. Chtěl bych zde poděkovat našim 
jubilantům za účast na akci, zároveň bych jmé-
nem  svým  i  jménem  vedení  obce  chtěl  ještě 
jednou  poblahopřát  k  dosažení  životních  ju-
bileí jednotlivým občanům naší obce a popřát 
dlouhé roky ve zdraví a štěstí mezi námi. Chtěl 
bych  poděkovat  organizátorkám  akce  paní 
Dagmar Rentové a paní Šárce Hugáňové. Ředi-
telce MŠ v Doubravě paní Radomíře Jasenkové 
a  dětem  za  krásný  program,  kterým  udělali 
všem radost. 

Hodně  štěstí  a  zdraví  vám  všem  přeje 
starosta 

Pavel Krsek

SLOVO STAROSTY
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Draci a Mimoni 
děti bavili 

Již  tradiční Drakiáda  se 
uskutečnila  09.  10.  2015  na 
fotbalovém hřišti v Doubravě. Akce byla vyvr-
cholením  celorepublikového  Týdne  knihoven, 
který probíhal také v naší obci. Sešlo se nám přes 
40 draků  různých velikostí, nechyběla  spousta 
dětí  a  zábavy v podobě  skákacího hradu,  sou-
těží, jízdy na poníkovi… V tvořivých dílničkách 
si děti mohly vytvořit mimoňskou záložku nebo 
zápich  s  Mimoněm.  Opět  proběhlo  vyhodno-
cení  tří  draků – nejvýše  létajícího,  nejkrásněj-
šího a nejkrásnějšího ručně dělaného. Opět byla 

také vyhlášena  speciální  cena pro nejaktivněj-
šího  rodiče.  Tu  každoročně  dostává  maminka 
nebo tatínek, který nejvíc pomáhá svým dětem 
krotit draka. Na Drakiádě v Doubravě vyhrává 
ale každý, kdo dorazí s dráčkem. Všichni, kteří 
se přišli registrovat, dostali krásné tvořící sady, 
sladké  odměny  a  pamětní  list  krotitele  draků. 
Letošní  ročník  byl  nejsilnějším  v  počtu  ručně 
vyrobených  draků.  Děti  byly  moc  šikovné 
a  jejich vlastnoručně vyrobení draci byli nejen 

(pokračování na straně 2)Foto: Martin Gnida �

Setkání jubilantů, Foto: Pavla Synková �
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Zima je za 
dveřmi… 

Blíží  se  zimní  období  spojené  s  povin-
nostmi  vlastníků  pozemních  komunikací 
provádět  zimní  údržbu  pozemních  komuni-
kací,  tzn. zmírňovat závady ve sjízdnosti 
a schůdnosti těchto pozemních komuni-
kací. Dle vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, je 
zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. 
března  následujícího  roku.  V  tomto  období 
záleží na panujících povětrnostních podmín-
kách, a to především na intenzitě spádu sněhu, 
jeho složení, teplotě ovzduší a rychlosti větru. 
Při  nejnepříznivějších  povětrnostních  pod-
mínkách  dochází  ke  kalamitním  situacím, 
kdy  správce komunikací není  schopen zajis-
tit jejich řádnou údržbu. Obec Doubrava má 
zajištěno u firmy provádějící zimní údržbu 
telefonní číslo: 607 139 163, na které se 
mohou občané obracet se svými připomín-
kami k zimní údržbě. Zejména dojde-li ke 
vzniku náledí na vozovce nebo neprohrnutí 
komunikace. Žádáme občany, aby toto číslo 
nezneužívali pro osobní potřeby a hlavně, 
aby odstavováním vozidel na pozemních 
komunikacích nebránili průjezdu mecha-
nizace s pluhem. Bude-li bráněno průjezdu 
pluhu, nebude na příslušné části pozemní 
komunikace provedena zimní údržba. 
Zimní  údržba  se  provádí  podle  plánu  zimní 
údržby  pro  daný  rok,  který  je  schválen  Ra-
dou obce Doubrava. V obvyklé zimní situaci 
vlastník (správce) komunikace odstraní nebo 
alespoň  zmírní  závady  ve  sjízdnosti  (schůd-
nosti)  komunikace  dle  stanovených  pořadí 
důležitosti uvedených v plánu zimní údržby. 
Tento  plán  zimní  údržby  vč.  příloh  je  k  na-
hlédnutí na stránkách obce Doubrava. 

Pavel Wija

Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – listopad, prosinec 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 4,11,18,25 18 19 11 23
Listopad 2,9,16,23,30 23 24 16 28

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

krásní, ale také plně funkční a nádherně létali. 
Akce byla podpořena Nadací OKD, za což moc 
děkujeme. Rovněž byla  uskutečněna  ve  spolu-
práci  se  spolky, které působí v obci,  a  také za 
účasti dobrovolníků. Rovněž i vám všem velké 
díky. Již teď se těšíme na další ročník. Fotogale-
rii naleznete na webových stránkách obce www.
doubrava.cz a na našem facebooku.

Šárka Hugáňová

Draci a …
(pokračování ze strany 1)

Foto: Martin Gnida �

ZMĚNA 
PROVOZNÍ DOBY 
SBĚRNÉHO DVORA
Od  01.  10.  2015  došlo  ke  změně  provozní 
doby sběrného dvora odpadu. Ruší se pro-
vozní doba letní a zimní a od výše uvede-
ného data již bude jen jedna celoroční. 
 Provoz sběrného dvora od 1. 10. 2015: 
středa od 12.00 hod. do 16.00 hod.
sobota od 08.00 hod. do 12.00 hod.

Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

V měsíci  říjnu  2015  bylo  do  obce  Doub-
rava dodáno v  rámci  akce „Pořízení štěpko-
vače a kompostérů do obce Doubrava“ 300 
ks  kompostérů.  Projekt  je  financován  z  90% 
z operačního programu Životního prostředí.
 Technické parametry kompostéru:

Objem 600l, síla stěny materiálu 4 mm, sta-
vebnicová konstrukce  z  recyklovaného plastu 
beze  dna,  materiál  plast  odolný  vůči  mrazu 
a UV záření, hmotnost 17 kg, boční dvířka pro 
otevírání  kompostu  po  celé  délce  stěny  kom-
postéru, provzdušňovací otvory chráněny proti 
ucpávání  bioodpadem,  protivětrná  pojistka, 

barva zelená.
Občané, kteří budou mít zájem si poří-

dit domácí kompostér, můžou podat písem-
nou žádost na podatelnu obecního úřadu od 
2. 11. 2015. Kompostéry budou, na základě 
podané žádosti a podepsané smlouvy o vý-
půjčce (bezplatné), vydávány od 4. 4. 2016 ve 
sběrném dvoru obce Doubrava.

Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

Domácí kompostování 

České republice opět začne vládnout sych-
ravé a zimní počasí a přinese s  sebou  topnou 
sezónu.  K  topné  sezóně  neodmyslitelně  patří 
starost o to, jak své domovy dostatečně vyhřát. 
Špatně  udržované  komíny  s  dehtovými  usa-
zeninami budou opět příčinou výjezdů hasičů 
k  požárům  komínů  nejen  v  rámci Moravsko-
slezského kraje. Jen pro zajímavost, v roce 2014 

od komínů vzniklo 60 požárů v rámci Morav-
skoslezského  kraje.  Hlavní  příčinou  požáru 
komína  bývá  zanedbaná  údržba  komínového 
tělesa.  Pravidelné  čištění  komínů  a  vybírání 
sazí z komínových sběračů by se mělo stát sa-
mozřejmostí, stejně jako kontrola technického 
stavu  komínů  odborníky,  kominíky.  Je  nutné 
mít  na  paměti,  že  i malé  nečistoty  v  komíně 

Tabulka – lhůty kontrol a čištění spalinových cest

Výkon připojeného 
spotřebiče paliv Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné PlynnéCeloroční provoz Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) 
znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x

nad 50 kW

Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) 
znečišťujících částí a kondenzátu 2x 1x 1x

Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu výrobce

Topná sezóna začíná

(pokračování na straně 3)
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Sedminásobná 
loupežnická 
polévka

Myslíte  si,  že  touto  polévkou  se  krmili 
loupežníci  v pohádce? Že kanadské kuře  jedí 
pouze  v  Kanadě?  Že  fazolový  kotlík  s  vep-
řovým masem  se  dá  uvařit  pouze  venku  nad 
ohněm? Že hladovou polévku jedí jen ti nejhla-
dovější? Kdepak. Tato a další jídla se vaří v naší 
školní jídelně při mateřské škole v Doubravě.

Protože  jsme  přesolený  národ  a  naše  děti 
nejsou výjimkou, chceme, aby naše děti  jedly 
zdravě  a  zároveň  to,  co  jim  chutná.  Snažíme 
se do  jídelníčku zařazovat potraviny, které  se 
běžně v rodinách nepoužívají, byť jsou tělu po-
třebné. Nejen polévky obohacujeme pohankou, 
jako přílohu přidáváme kuskus, 100% ovocné 
nápoje a další zdraví prospěšné potraviny.

Ve  školní  stravě najdete  samozřejmě  i  to-
lik  oblíbenou  svíčkovou  na  smetaně,  špenát 

s bramborovým knedlíkem, masové koule v raj-
ské omáčce a další.

Od září  si  žáci  samostatně z polévkových 
mís  nabírají  polévku  podle  své  potřeby. A  to 
jsme si myslely, že polévka, u mnohých tak ne-
populární  jídlo, nebude dojídána. Mýlily  jsme 
se, snědeno je vše.

Stravu v  jídelně mateřské  školy  si mohou 
objednat i cizí strávníci. Postačí, když přijdou 

za vedoucí školní jídelny a k odběru stravy se 
přihlásí. Pokud jsou mezi námi občané, kteří si 
ze zdravotních důvodů přejí dovážet stravu do 
domu, je nutno se přihlásit k odběru této služby 
na obecním úřadu.

Za kolektiv školní jídelny při MŠ Doubrava 
Zuzana Kullová

Tel.: ŠJ 596 549 064
www.msdoubrava.cz 

Návrh na změnu sběrného dvoru za Národ-
ním domem jsme nepodpořili

Přestože  předchozí  zastupitelstvo  schvá-
lilo  současné  umístění  sběrného  dvora,  byl 
opětovně  ze  strany  staronového vedení  obce 
předložen na zářijovém zastupitelstvu záměr 
vybudování  nového  sběrného  dvoru  a  jeho 
projektové přípravy. Vedení obce si pro záměr 
vybudování  nového  sběrného  dvora  vybralo 
pozemek v zahradě Národního domu. 

Návrh,  aby  byl  sběrný  dvůr  vybudován 
na pozemku, který je dle platného územního 
plánu obce určen pro občanskou vybavenost, 
jsme  nemohli  podpořit.  Jednak  občanské 
vybavení  představují  stavby,  zařízení  a  po-
zemky, které například slouží pro vzdělávání 
a výchovu, sociální služby a péči pro rodiny, 
zdravotní služby a kulturu. Z výčtu je patrné, 
že sběrný dvůr takovou stavbou není. 

Dále pak nevidíme důvod, proč by v obci, 
kde je z důvodu hornické činnosti a jejího vlivu 
limitována možnost výstavby rodinných domů, 
měl  být  místo  rodinného  domu  vybudován 
sběrný dvůr. Jsme pro podporu dalšího rozvoje 
obce a zvyšování počtu obyvatel v obci, proto 
nemůžeme souhlasit s tímto záměrem a ani ho 
podpořit, neboť je v příkrém rozporu se zájmy 
občanů a dalšího rozvoje obce.

Návrh koalice nebyl podpořen
To byly důvody,  které  nás  vedly k před-

ložení protinávrhu. V něm jsme navrhli, aby 
zastupitelstvo schválilo, že se má sběrný dvůr 
vybudovat,  aniž  by  bylo  určeno  konkrétní 
místo, které by bylo vytipováno právě v prů-
běhu  projektových  příprav.  Avšak  tento  náš 

protinávrh nenašel na zastupitelstvu ze strany 
koalice podporu a nebyl tedy schválen. 

Zároveň  však  koalice  nezvládla  udržet 
jednotu  a  shodu  ani  nad  svým  původním 
návrhem,  a  tak  zastupitelstvo  neschválilo 
nic.  Otázka  sběrného  dvora  tak  dál  visí  ve 
vzduchu. 

Pevně  věříme,  že  pokud  koalice  přijde 
s  novým návrhem na  umístění  nového  sběr-
ného dvora, bude tento návrh předložen spolu 
s ekonomickou rozvahou, která bude dokládat 
úsporu  obecního  rozpočtu  a  současně  bude 
umístěn  na  takovém  místě,  kde  nebude  ob-
těžovat  občany  a  bude  v  souladu  s  platným 
územním plánem obce.

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: Z informací, které re-
dakci poskytli odpovědní pracovníci úřadu, 
vyplývá, že záměr vybudování nového sběr-
ného dvora se týká plochy za bytovým do-
mem „Dominik“ v prostoru bývalého „Svazu 
chovatelů“ a nikoliv zahrady Národního 
domu. Pod pojem „občanská vybavenost“ lze 
zahrnout stavby zcela odlišné co do druhu, 
stavebního provedení a účelu užívání. Kromě 
citovaných příkladů se jedná taktéž o zařízení 
výrobních a nevýrobních služeb pro občany 
obce, k nimž sběrný dvůr bezesporu patří – 
na rozdíl od výstavby rodinných domů, které 
lze stavět pouze v zóně určené k bydlení.)

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

mohou  snadno  způsobit  ať  už  dlouhodobé 
žhnutí s následným otevřeným požárem, nebo 
otravu  obyvatel  domu  jedovatým  oxidem 
uhelnatým. Předcházení  příčinám požárů  ko-
mína je spojené s dodržováním Nařízení vlády 
č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpeč-
nosti při provozu komínů, kouřovodů a spotře-
bičů paliv, které nabylo účinnosti 1. ledna 2011. 
Z  tohoto  nařízení  plyne  povinnost  nechat  si 
pravidelně komín vyčistit  a  zkontrolovat  jeho 
technický  stav.  Povinností  majitele  nemovi-
tosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při ce-
loročním provozu  spotřebičů  na  pevná paliva 
o výkonu do 50 kW třikrát ročně, při sezónním 
provozu dvakrát ročně (nejlépe před začátkem 
a  po  skončení  topné  sezóny).  Lhůty  kontrol 
a čištění spalinových cest uvádí tabulka.

Kontrola  spalinové  cesty  u  spotřebičů  na 
pevná  paliva  o  výkonu  do  50  kW  se  provádí 

jedenkrát ročně. I když čištění komínů u spotře-
bičů  do  zmíněných  50  kW  je možné  provádět 
svépomocí,  vhodnější  je  využit  práce  odbor-
níků – kominíků, neboť o provedeném čištění 
kominík vydá doklad nebo revizní zprávu, která 
se může stát důležitým dokladem pro uplatnění 
nároků vůči pojišťovně v důsledku případného 
požáru  komína.  Revize  komínů  by  měla  být 
navíc  provedena  i  v  případě,  že  se  domácnost 
chystá připojit nový spotřebič nebo hodlá změ-
nit druh paliva. Případný požár komínu je nutné 
co  nejdříve  oznámit  hasičskému  záchrannému 
sboru na tísňovou linku 150 nebo na linku 112. 
Je nutné jednat s rozvahou a bez paniky. Navíc 
je nutné mít na paměti, že požár sazí v komíně se 
nikdy nehasí vodou (komín by popraskal), nebo 
by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu 
hasičů  se  doporučuje  zkrotit  plameny  pomocí 
vhazování  suchého  písku  vymetacími  dvířky 
nebo  ze  střechy  do  komína.  Nakonec  je  však 
nutné dodat, že nejdůležitější je život a zdraví, 
teprve pak majetek.   Ing. Lukáš Rylko

Topná…Od nového roku 
začne v obci 
ordinovat nový lékař

Sdělujeme  občanům  obce  Doubrava 
a  okolí,  že  od  1.  1.  2016  bude  pokračovat 
činnost ordinace praktického lékaře pro do-
spělé v personálním obsazení MUDr. Ku-
rečka Ivo a zdravotní sestra Jana Filzáková, 
a to v dosavadních prostorách domu č. p. 444 
(zdravotní středisko). 

Podrobný  rozvrh  ordinačních  hodin 
bude oznámen prostřednictvím nových we-
bových stránek ordinace v 2. polovině lis-
topadu 2015, jejichž adresa bude dodatečně 
včas sdělena. Ordinační hodiny mohou být 
rozšířeny  s  ohledem  na  počet  registrova-
ných pojištěnců.

Nabízíme:  veškerá  léčebná  a  preven-
tivní  péče,  preventivní  prohlídky,  závodní 
péče,  laboratorní  odběry,  očkování,  různá 
potvrzení, atd. 

Máme  podepsané  smlouvy  se  všemi 
nejčastějšími  zdravotními  pojišťovnami 
v regionu, a to 111, 201, 205, 207, 211, 213. 
Půjde o ordinaci bez čekání s možností se 
telefonicky objednat kdykoliv na přesný čas 
u zdravotní sestry. Systém se velmi osvěd-
čil. Od ledna 2016 je možno se registrovat 
u  zdravotní  sestry  ordinace,  rádi Vás uví-
táme.  MUDr. Ivo Kurečka 

Sestra Jana Filzáková a lékař MUDr. Ivo   �
Kurečka, Foto: archiv MUDr. Kurečky

(pokračování ze strany 2)
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Fotosoutěž 
Doubrava mýma očima 

Fotografie Doubravy se povedly
Obec Doubrava před nedávnem vyhlásila 

fotosoutěž  –  Doubrava  mýma  očima.  Sešlo 
se  nám  celkem  18  fotografií.  Všechny  jsou 
i se  jmény autory zveřejněny na facebookové 
stránce obce, kde probíhá hlasování o  tu nej-
hezčí. Hlasování bude probíhat do 15. 11. 2015. 
Poté budou vyhodnoceny tři nejhezčí fotogra-
fie a na autory čeká odměna. Děkujeme za vaše 
hlasy. Fotografie si můžete rovněž prohlédnout 
na obecním úřadě, kanc.č. 2 u paní Hugáňové.
 ŠH

Umožněte dětem 
poznat Prahu – zájezd 
na akci ledová Praha

Zveme všechny děti do šestnácti let 
na prodloužený víkend v hlavním městě 
na akci v termínu pololetních prázdnin 
29.–31. 1. 2016. 

Letos  se  opět  Pionýr 
z.  s., oddíl Doubraváček, 
chystá  na  Pražský  Hrad, 
do  Kongresového  centra  na  koncert  Děti 
dětem, na Staroměstskou radnici a její věž. 
Policejní muzeum, Muzeum čokolády, Mu-
zeum Lega, Muzeum Karlova Mostu s pro-
jížďkou  lodí  po  Vltavě  určitě  navštívíme 
také. Pojedeme vlakem Regiojet z Havířova 
a v A+ Hostelu na Florenci budeme noco-
vat.  S  jízdným  po  Praze,  vlakem,  stravou 
a vstupy bude tento výlet stát jen 1.300 Kč.

Pokud jste se ještě nerozhodli, podívejte 
se  na  loňskou  Ledovou  Prahu  na  našich 
webových  stránkách  www.17ps.cz,  nebo 
přímo na www.ledovapraha.cz .

Přihlášky na akci přijímáme na 
17ps.karvina@seznam.cz do 18.11.2015

Těším se na vás, Katka Jachymčáková

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
Školní den na koloběžce

Již  tradičně  se  i  letos  prvňáčci 
zúčastnili  koloběžkových  závodů 
v Dětmarovicích. Počasí nám přálo, 
bylo  krásně  slunečno. Všechny děti 
statečně bojovaly, zajely na koloběžce 
celou  trať. Po  celou dobu  závodu  si 
společně fandili všichni prvňáčci ze 
všech zúčastněných škol. Atmosféra 
byla  velice  příjemná  a  přátelská. 
Dobroty, které si děti za odjetý závod 
zasloužily, zbaštily při čekání na vy-
hodnocení výsledků. Nakonec doub-
ravští  prvňáčci  skončili  na  3. místě 
a odvezli  si krásnou cenu v podobě 
společenské  hry  a  diplomu.  Fandili 
nám také doubravští hasiči, kteří se postarali o dopravu tam i zpátky. Touto cestou bychom jim chtěli 
mnohokrát poděkovat za ochotu a bezpečnou jízdu.  Mgr. Veronika Durasová

KLUBOVNA 
PRO DĚTI

Od listopadu budou mít děti ve věku 6–14 
let možnost využít prostory herny a pracovny 
školní družiny  jako klubovnu. Děti  si mohou 
přijít se svými kamarády zahrát stolní či spo-
lečenské hry, stavět z konstruktivních her, ma-
lovat, kreslit, vyrábět nebo jen tak si posedět, 
popovídat a lenošit. Klubovna bude dětem pří-
stupná každou středu od 15.00 do 17.00 hod. 
se zajištěným dozorem. Začínáme 4. 11. 2015.

Bc. Světluše Šotkovská

V měsíci říjnu byla pro čtenáře připravena 
řada akcí. Týden knihoven byl zahájen v pon-
dělí 05. 10. 2015, čtenáři si tak mohli vyzkoušet 
účinky antistresových omalovánek. Připraveny 
byly různé obrázky pro děti i pro dospělé čte-
náře.  V  úterý  06.  10.  2015  navštívila  Obecní 
knihovnu v Doubravě paní Vendula Skýbová, 
která  s  dětmi  vytvářela  krásné  visačky  na 
dárky. Děti visačky zdobily pomocí speciálních 

razítek,  šablon  a  různých  nápisů.  Ve  čtvrtek 
08. 10. 2015 jsme pokračovali v zábavném tvo-
ření. Čtenáři si mohli vyzkoušet metodu Qui-
ling, která spočívá v natáčení proužku papíru 
do  různých  tvarů.  Ty  se  poté  nalepí  na  papír 
a vznikne tak originální obrázek. Obrázky bu-
dou vystaveny v knihovně k nahlédnutí. Týden 
knihoven byl již tradičně ukončen Drakiádou, 
která se konala od 15:30 hodin na fotbalovém 
hřišti v Doubravě. I přes sychravé počasí bylo 
registrováno celkem 40 dětí – Krotitelů draků. 
K  vidění  byli  draci  různých  tvarů,  barev,  ale 
také ti, které děti vyráběly samy doma. A bylo 
opravdu  těžké  vybrat  toho  nejkrásnějšího. 
Kromě opékání párků, skákacího hradu a pro-
jížďky na poníkovi si děti mohly samy vyrobit 
zápich  do  květináče  či  krásnou  mimoňskou 
záložku.

Věřím,  že  se  čtenářům  plánované  akce 
líbily  a  budu  ráda,  když  si  i  příští  rok Týden 
knihoven opět společně užijeme.

Zuzana Kretschmerová, knihovnice

Obecní knihovna informuje
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HASIČSKÉ 
OKÉNKO

Začátkem října jsme se zúčastnili slav-
nostní  mše  u  našich  přátel  v  Jedlowniku, 
která se konala na počest 85. výročí vzniku 
jejich OSP Jedlownik. Společně s námi byl 
popřát našim kolegům i starosta naší obce 
Mgr. Bc. Pavel Krsek. Na slavnostní schůzi 
se také hodnotila vzájemná spolupráce, ne-
boť přesně před 10  lety  začala  spolupráce 
mezi  našimi  sbory  a  jednotkami.  Všichni 
přítomní se shodli, že naše vzájemná spo-
lupráce je na velmi dobré úrovni a je našim 
společným úkolem se  i nadále starat o  její 
rozvoj, a to jak na úrovni našich sborů, tak 
i mezi našimi výjezdovými jednotkami.

Co se týká výjezdové činnosti, v uply-
nulém období jsme měli nahlášenou pouze 
jednu  událost,  kterou  byla  doutnající  po-
pelnice „ve finských“. Po příjezdu na místo 
jsme zjistili, že nějaký „uvědomělý“ občan 
vysypal žhavý popel do plastové popelnice 
na  bioodpad,  která  je  umístěna  ve  spodní 
části  finských  domků.  Co  následovalo,  je 
určitě  každému  jasné….  Škoda  na  popel-
nici, která je samozřejmě znehodnocena, je 
ve výši 7.000 Kč.

Výbor SDH Doubrava touto cestou in-
formuje  všechny  své  členy,  že  v  průběhu 
měsíců  listopad  a  prosinec  2015  se  budou 
jako každoročně vybírat členské příspěvky 
na  rok 2016. Cena zůstává  stejná  jako pro 
letošní rok, a to ve výši 200 Kč pro dospě-
lého člena a 100 Kč pro člena ve věku 6 až 
18 let.

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

Z DOUBRAVSKÉ FARNOSTI
Farní zájezd do Říma

Ve dnech 27. 9.–1. 10. 2015 se 24  farníků 
z  Doubravy  a  Dětmarovic  v  čele  s  hlavním 
organizátorem  o. Marcelem Puvákem  zúčast-
nilo leteckého zájezdu do Svatého města Říma. 
Hlavním záměrem byla samozřejmě audience 
u  Svatého  otce  Františka  a  poznání  historic-
kých památek Říma, což se nám vše vskutku 
podařilo. Myslím, že uvidět Baziliku sv. Petra 
a  stejnojmenné  náměstí,  Baziliku  sv.  Pavla, 
jakož i Vatikánské zahrady, muzea, Koloseum 

a  další  významné  památky 
hovoří za všechno. Také jsme 
navštívili Rádio Vatikán, kde jsme byli sezná-
meni s vysíláním tohoto rádia do celého světa. 
Zpestřením zájezdu byla mše,  kterou v Římě 
sloužil kardinál Vlk 28. září, v den oslavy sv. 
Václava.  Vskutku  velmi  vydařenému  zájezdu 
vděčíme hlavně panu farářovi Puvákovi, který 
v nás svými odbornými výklady zanechal ne-
zapomenutelné zážitky na celý život, za které 
jsme mu všichni moc vděčni.  Petr Štěrba

Žehnání 
adventních věnců

Konec listopadu se nese ve znamení za-
čátku adventu – času přípravy na Vánoce, 
času  očekávání  Božího  narození.  K  této 
čtyřtýdenní cestě neodmyslitelně patří ze-
lený kruh z voňavého chvojí, jemuž domi-
nují barevné svíce. Ano, řeč je o adventním 
věnci. Ty letošní budou požehnány v kato-
lickém kostele při mši svaté v neděli 29. lis-
topadu v 9:15 hodin. Srdečně zveme!

P. Dr. Marcel Puvák, farář

Desatero dobrého člověka
1.  Měj v úctě každého člověka, protože v něm 

žije Kristus. Buď vnímavý ke každému – je 
to tvůj bratr a sestra.

2.  O každém smýšlej dobře – o nikom ne-
smýšlej zle. I v nejhorším člověku se po-
kus najít něco dobrého.

3.  O  druhých mluv  vždy  dobře  –  o  bližních 
nikdy  nehovoř  zle.  Naprav  křivdu  způso-
benou  slovem.  Nebuď  příčinou  konfliktů 
mezi lidmi. 

4.  S každým hovoř jazykem lásky. Ne-
zvyšuj hlas. Neproklínej. Nezpůsobuj 
problémy. Nezapříčiňuj pláč. Uklidňuj 
a projevuj dobrotu. 

5.  Odpouštěj všem a vše. Nepřechovávej v srdci 
hněv. Vždy podej ruku ke smíření první. 

6.  Čiň vždy dobře bližnímu. Každému čiň 
dobro tak, jak chceš, aby ho druzí činili 
tobě. Nepřemýšlej o tom, co má někdo 
udělat pro tebe, ale o tom, co máš ty udě-
lat pro někoho.

7.  Aktivně  pomáhej  v  utrpení. Ochotně  při-
spěj útěchou, radou, pomocí, srdcem. 

8.  Pracuj poctivě, protože plody tvé práce 
používají druzí, jako i ty používáš plody 
jejich práce.

9.  Zapoj  se  do  života  společnosti.  Otevři  se 
chudým a  nemocným. Poděl  se  o  hmotná 
i  duchovní  dobra.  Snaž  se  vidět  potřebné 
kolem sebe. 

10. Modli se za všechny, dokonce i za 
nepřátele.

P.Dr. Marcel Puvák, farář

V pondělí 05. 10. 2015 se v Doubravě na ná-
městí podařilo mladé labuti při letu narazit do 
drátů el. vedení. Labuť byla evidentně zraněná 
a otřesená. Zaměstnanci obecního úřadu oka-
mžitě volali do záchranné stanice v Bartošovi-
cích, která se na záchranu ptactva specializuje, 

a na místo byl ihned vyslán ošetřovatel, který 
zraněnou labuť odchytil a odvezl do záchranné 
stanice. Se zraněnou labutí byla také další (šlo 
s  největší  pravděpodobností  o  sourozence), 
která byla rovněž odvezena. 

Hned  druhý  den  byla  zjišťována  situace 
a bylo nám sděleno, že se obě labutě podrobily 
vyšetření a situace vypadá dobře. Nebylo zjiš-
těno  žádné  vážné  poranění.  U  jedné  z  labutí 
pouze  došlo  k  naražení  a  šoku.  Labutě  byly 
v  záchranné  stanici  pár  dní  „na  pozorování“ 
a v pondělí 12. 10. 2015 byly obě vypuštěny na 
území obce Studénka poblíž biotopu Studénka. 
Prostředí  je  zde  pro  ně  naprosto  ideální.  Je 
možné, že se jednalo o labutě, které se usídlily 
v Doubravě v zatopené oblasti u komunikace 
(Dědina). Jsme rádi, že tato nemile vyhlížející 
nehoda má dobrý konec.

ŠH

Labuť v drátech elektrického vedení
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NAŠE DOUBRAVA z.s. informuje
V září jsme připravili pro doubravské seni-

ory  návštěvu  arcibiskupského  zámku, Květné 
zahrady  a  soukromého  pivovaru  Černý  orel. 
Za  zmínku  stojí  připomenout,  že  arcibiskup-
ský  zámek  spolu  s  podzámeckou  zahradou 
a Květnou zahradou je zapsán od roku 1998 na 
seznamu  Světového  kulturního  a  přírodního 
dědictví UNESCO.

Na  zámku  jsme  navštívili  reprezentační 
sály, prohlédli jsme si interiéry prvního a dru-
hého  patra,  sněmovní  sál,  soukromé  apartmá 
olomouckých biskupů a obě poutavé zámecké 
knihovny. 

Poté  jsme  si  díky  krásnému  slunečnému 
počasí  prohlédli  ze  zámecké  věže  historické 
jádro  Kroměříže  a  jeho  blízké  okolí.  Spo-
lečně jsme navštívili i Květnou zahradu, která 
patří  k  nejvýznamnějším  zahradním  dílům 

v  celosvětovém měřítku.  Počátky  Květné  za-
hrady  spadají  do  druhé  poloviny  17.  století. 
Hlavní  část  byla  vybudována  podle  projektu 
císařského architekta Giovanni Pietra Tencally 
mezi léty 1665–1675.

Velmi  zajímavá  byla  také  exkurze  v  sou-
kromém pivovaru Černý orel spojená s ochut-
návkou piva. Pivovar Černý orel vyrábí pivo od 
listopadu roku 2009. Prohlédli jsme si zázemí 
pivovaru  a  pan  majitel  nás  osobně  seznámil 
s  celým  procesem  výroby  piva.  Pivovar  ne-
používá náhražky,  ale kvalitní  žatecký chmel 
k výrobě šesti druhů piva. V nabídce má pivo-
var  pivo  světlé,  polotmavé  i  tmavé.  Všichni, 
kteří  pivo  ochutnali,  si  jeho  výtečnou  chuť 
pochvalovali.

Akce  se  uskutečnila  za  laskavé  podpory 
obce  Doubrava,  která  na  její  uspořádání  při-
spěla  částkou  3  000  Kč.  Za  tento  příspěvek 
i touto cestou děkujeme a stejně tak patří naše 
srdečné poděkování  i panu Ondřeji Frejovi za 
skvělý servis a bezpečnou dopravu autobusem 
do Kroměříže. 

NAŠE DOUBRAVA: zájezd do Kroměříže se vydařil

TALENTY 2015
Dále  bychom Vás  rádi  pozvali  do Národ-

ního  domu  v Doubravě  v  sobotu  7.  listopadu 
2015  od  1700  hodin.  Připravili  jsme  pro  Vás 
vystoupení TALENTY 2015. V rámci vystou-
pení  se Vám představí  současní i bývalí žáci 
Základní školy z Doubravy:
Barbora Muszynská a Natálie Vašíčková – tanec
Dorota Schreiberová – zpěv
Eliška Figurová a Markéta Urbančíková – tanec
Adéla Kocourková – zpěv  
Vanes Šantová a Sára Siekierová – tanec
Markéta Fialová – zpěv
Alex Sopr – gymnastika
Adam Tomášek – klavír
Břetislav Hroch – pinkání s balonem

Ludvík Mucha – hula-hoop
Nikola Trzaskalíková – mažoretka
žáci a studenti Základní umělecké školy z Orlové:
Zuzana Kalinová – klavír 
Barbora Kalinová – klavír
Veronika Růžičková – klavír, zobcová flétna
Matyáš Duda – zobcová flétna
Michaela Oborná – housle, zobcová flétna 
Lucie Moskalová – zobcová flétna 
Adéla Lapšanská – zobcová flétna 
Tereza Jakubčová – zobcová flétna
Jakub Bonczek – housle
Alicja Iwanuszková – housle 

a Jakub Šotkovský z Doubravy, nadaný klavírista, 
laureát řady významných cen, student Janáčkovy 
konzervatoře v Ostravě.

 
Cena vstupného 50Kč/osoba.
Prodej vstupenek na vystoupení TALENTY 2015:
lokalita Hranice: 
paní Jiřina Ferenčíková (mobil 602 755 179)
finské domky: 
pan Libor Trzaskalik (mobil 730 625 714)
e-mail: info@nasedoubrava.cz 

Také můžete předat Vaše jméno, příjmení a ad-
resu, osobně Vás se vstupenkami navštívíme:
paní Stablové, provozovatelce restaurace v Ná-
rodním domě, v prodejně EMEL na náměstí.
Občerstvení je zajištěno. 

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

předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z. s.

Sbor dobrovolných hasičů informuje, 
že stejně jako v minulých letech 

pořádáme 

MIKULÁŠSKOU 
NADÍLKU, 

která se bude konat 
v sobotu 5. 12. 2015 od 15.00 hodin 

v Národním domě v Doubravě. 

Cena balíčku je stejná jako v loňském 
roce, a to 150 Kč za jedno dítě. 

Zájemci se mohou hlásit u paní Vandy 
Sosnové nebo u paní Jiřiny Rovňaníkové

tel.: 732 948 737.

VÁNOČNÍ 
TVOŘENÍ 
S DOUBRAVÁČKEM

28. 11. 2015 
od 14:00 do 18:00 hodin
v klubovně Doubraváčku 

(budova mateřské školy, první patro, 
naproti vchodu do prostor MŠ).

Budeme opět tvořit adventní věnečky 
a budeme vyrábět různé vánoční dekorace.

Všichni jste zváni do naší klubovny.

Vánoční 
tvoření 
v mateřské 
škole
Srdečně zveme všechny děti a dospělé do 
mateřské školy v Doubravě.

Uskuteční se zde vánoční tvoření, které 
je  podpořeno  Nadací  OKD  v  rámci  pro-
jektu  „Mámo, táto, babi, dědo, pojď si se 
mnou hrát“.

Tvoření se uskuteční ve čtvrtek 3. 12. 
2015 od 8:00 do 15:30 hod. pro děti MŠ 
s rodiči a od 15:00 do 17:00 hod. pro do-
spělé, seniory a veřejnost.

Všechny  zveme  ke  strávení  pohodo-
vého dne, kde si společně popovídáte, vyro-
bíte vánoční ozdoby a vyměníte zkušenosti 
třeba s recepty na vánoční cukroví.

Radomíra Jasenková, 
řed. MŠ Doubrava
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V hlubokém zármutku 
oznamujeme  všem  přá-
telům  a  známým,  že  nás 
v  sobotu  10.  října  2015 
opustila  náhle  ve  věku  71 
let  paní  Arnoštka Šerá 
Burianová.  Poslední  roz-
loučení  se konalo 16.  října 2015 v Katolic-
kém  kostele  Doubrava.  Děkujeme  všem, 
kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. 
Zarmoucená rodina.

Společenská 
kronika

Zemřeli
Otto Bulawa
Arnoštka Šerá Burianová

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Zimní turistické 
materiály a mapy

Na obecním úřadě  (chodba v přízemí) 
a v obecní knihovně si můžete ZDARMA 
vyzvednout  zimní  mapy  a  turistické  ma-
teriály Moravskoslezského  kraje. Všechny 
tiskoviny jsou průběžně obměňovány a do-
plňovány.  ŠH

Základní organizace ČZS Doubrava před-
stavila  9.  a  10.  října  2015  v  Národním  domě 
výsledky práce  svých  členů. Pěstitelé  si  letos 
stěžovali  na  obrovský  výskyt 
hraboše  polního,  který  vedle 
hryzce  způsobil  velké  škody 
na  čerstvě  vysazených  saze-
nicích. Jim totiž, na rozdíl od 
hryzce,  velmi  chutnají mladé 
šťavnaté kořínky mrkví, dýní, 
okurek a jiných vysazovaných 
zelenin.  Výstavu  ovšem  nic 
nakonec neohrozilo.

Pěstitelé  vystavili  asi  38 
odrůd  jablek,  co  jedna,  to 
krásnější. Nejvíce, po 12 odrůdách, přinesli p. 
Oldřich Janků a p. Oton Wania. Z nejstarších 
odrůd  byly  boscoop  červený  a  golden  delici-
ous.  Většinou  ale  byly  vystavovány  odrůdy 
nové,  jejichž plody  se v obchodech  jen velmi 
zřídka  objevují. Naši  zahrádkáři  si  jejich  vý-
pěstky  shánějí  od  známých,  často  i  ze  zahra-
ničí, včetně např. samosprašné  třešně a různé 
slivoně,  např.  z Polska. Tam  toto  „zboží“  vy-
jde mnohem  levněji. U nás  stojí  samosprašné 
třešně až 280 Kč, v Polsku polovinu.

Pěstitelé se pochlubili i různými zelenino-
vými rouby a hrozny vína. Ke zpestření přispěla 

i ukázka vazby květin, které připravily členky 
naší ZO s pomocí žákyň místní základní školy. 
Děti ZŠ nainstalovaly bohatou výstavu svých 

obrázků  hlavně  s  rostlinnou 
tématikou,  které  zdobily 
3 stěny a několik lavic. Za to 
jim vřele děkujeme.

Litujeme,  že  na  naší  vý-
stavě se vůbec nepodíleli ani 
ji  nenavštívili  představitelé 
„Naše  Doubrava“.  Výstavu 
navštívil  starosta  obce  a  ně-
kolik  zaměstnanců  obecního 
úřadu.  Starosta  obce,  který 
výstavu navštívil, předal dě-

tem  odměny  za  medailové  umístění  v  soutě-
žích v poznávání rostlin.

Za  podporu  naši  organizace  děkujeme 
panu  starostovi  a  celému Zastupitelstvu  obce 
Doubrava. Bez jejich pomoci bychom tak krás-
nou výstavu nezorganizovali.

Rovněž  děkujeme  dětem  základní  školy 
za  vyzdobení místnosti.  Fotografie  z  výstavy 
naleznete na webových stránkách obce www.
doubrava.cz a na facebooku obce.

Oldřich Janků a Oton Wania
Autor článku: Oton Wania

Výstava ovoce a zeleniny

Foto: Šárka Hugáňová �

Od  poloviny  tohoto  roku  spustila  spo-
lečnost  Elektrowin  nový  projekt  opětovného 
použití elektrozařízení, jehož cílem je poskyt-
nout organizacím pečujícím o děti,  azylovým 
domům apod. bezplatně prověřené a bezpečné 
spotřebiče, které jsou stále funkční. 

Máte  doma  nepo-
třebný  elektrický  spotřebič 
a chcete se jej zbavit, ale je 
vám  líto  jej  vyhodit,  pro-
tože ještě funguje? 

Zpětně  odebrané  spo-
třebiče,  které  jsou  plně 
funkční,  míří  po  repasi 
k  dalšímu  využití  např. 
Fondu  ohrožených  dětí,  do 
azylových domů apod. Část 
vyřazených  spotřebičů  tak 
po  důkladné  revizi  ještě 
nějaký  čas  poslouží  svému 
účelu  tam,  kde  jsou  nejvíc 
zapotřebí. 

Výdaje  za  spotřebiče, 
které jsou v „klokaních“ by-
tech  potřeba,  jsou  značné. 
Díky projektu „Jsem zpět“ 
tak  lze  tyto  ušetřené  pro-
středky využít na další ne-
zbytné výdaje pro děti.

Spotřebiče  jsou  prově-
řeny  servisním  gestorem 
spotřebič  a  v  případě,  že 
odpovídají  bezpečnostním 
a technickým požadavkům, 
budou  předány  k  dalšímu 
využití  do  Klokánků  nebo 
azylových  domů.  Pokud 
však  spotřebič  nebude 

odpovídat stanoveným požadavkům, ani tehdy 
jeho život nekončí – bude předán k  recyklaci 
a materiály z něho poslouží při výrobě dalších 
výrobků.

Více  informací  se  dozvíte  na  www.
jsemzpet.cz nebo na www.elektrowin.cz   ŠH

Starý spotřebič novým pomocníkem

Jubilejní setkání
V  Obecním  zpravodaji  obce  Doubrava 

jsem letos v květnu blahopřála paní Jiřině Gři-
vové ke vzácným 90. narozeninám. V úterý 22. 
září se sešla u paní Gřivové další skupina gra-
tulantek, které prožily své mládí v Doubravě. 
Bylo to milé setkání tří generací v čele s paní 
Gřivovou, dále  její kamarádkou, dříve učitel-
kou  paní  Helenou  Fránkovou  a  jejími  žáky-
němi z doubravské školy. Dnes už jsou ovšem 
všechny dámy v důchodovém věku. Záměrně 
uvedu  jejich  dívčí  jména:  z  Českého  Těšína 
přijela  Jarmila  Kondělková,  z  Dolní  Lutyně 
Danuše  Konečná,  z  Orlové  Miluše  Marcalí-
ková  a Ludmila Haroková  a  z Doubravy Mi-
lada Olšarová.

Bylo o čem povídat, jak to bylo kdysi, jak 
žijeme dnes, o svých rodinách, co kdo slyšel, 
viděl  a  věděl  o  starých  kamarádech  z Doub-
ravy.  Nádherné,  srdečné  a  milé  odpoledne. 
Tak, Jiřinko, mnoho sil a ještě hodně krásných 
chvil s přáteli!   Mgr. Helena Fránková

Poděkování
Děkujeme  paní  ředitelce  ZŠ  Doubrava, 

Mgr.  Šárce  Molíkové  za  zpřístupnění  zdejší 
základní  školy  u  příležitosti  srazu  spolužáků 
po 52 letech. Všichni přítomní byli velmi mile 
překvapeni  vstřícným  přístupem  paní  ředi-
telky a odcházeli nadšení, že mohli zavzpomí-
nat na svá školní léta. 

Za všechny spolužáky Marta Recová

Z redakční pošty



8 Obecní zpravOdaj / ListOpad 2015

Obecní zpravodaj – vydává Obec Doubrava • Periodický tisk územního samosprávného celku • Příspěvky zasílejte na adresu: Obecní úřad Doubrava, č.p. 599, 
735 33 Doubrava, tel.: 596 512 980, e-mail: huganova@doubrava.cz • Fotosazba a tisk: Tiskárna Schenk, Ostrava • Registrováno pod č. MK ČR E 12154 • UZÁVĚRKA 
PŘÍSTÍHO ČÍSLA JE 13. listopadu 2015 do 09:00 hodin • Redakční rada: předseda: Mgr. Radomíra Jasenková, zástupce předsedy: Mgr. Monika Kozubková, členové: 
Ing. Tadeáš Bijok, Ing. Libor Dobrý, Pavel Slávik, Libor Trzaskalik, redaktor: Šárka Hugáňová • Zpracovala: Š. Hugáňová • Redakcí neobjednané rukopisy, fotografie 

a kresba se vracejí pouze na žádost • Redakce si v případě potřeby vyhrazuje právo ke krácení a upravování příspěvků.


