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Advent v Doubravě byl opět nabitý kulturou. 
Vánoční tvořivé dílny, prodejní výstavka, mi-
kulášská nadílka, rozsvícení vánočního stromu 
s jarmarkem, vánoční pohádka dětí z mateřské 
školy, adventní koncert nebo zpívání u vánoč-
ního stromu. Jsme rádi, že i v tak malé obci se 
daří zachovat bohatý kulturní a spolkový život 
a děkujeme všem organizacím a spolkům, které 
se o to každý rok snaží a Nadaci OKD, která již 
několik let kulturní a společenský život v obci 
finančně podporuje. Více fotografií z nejen ad-
ventních akcí naleznete na www.doubrava.cz 
a na obecním facebooku. ŠH

Vážení občané,
právě jsme vykročili 
do nového roku a já 
pevně věřím, že to bude 
rok úspěšný ve všech 
ohledech. Ale aby do-
opravdy takový byl, 
musíme pro to něco 
podniknout. Na prosin-
covém zasedání zastu-
pitelstva byla schválena 
nová možnost, která 
dozajista povede k nové 

výstavbě. Jedná se o již dříve zmiňovaný pravý břeh 
od Národního domu směrem k šachtě Doubrava Se-
ver. Zde se nacházejí pozemky v majetku obce, na 
nichž je možné stavět. Celý komplex pozemků bude 
rozdělen na tři samostatné části A, B a C. Pozemky 
v částech A a C ještě musí projít změnou územního 
plánu, ale na části B se po některých úpravách může 
stavět. Na celý komplex pozemků se bude zpracová-
vat studie, která nám přesně ukáže, jak bude budoucí 

výstavba vypadat a jaké jsou možnosti. 
V současné době probíhá zpracování další 

studie, která se týká nového sběrného dvora. Kde 
bude umístěn, zatím ještě není rozhodnuto. S nej-
větší pravděpodobností o tom rozhodne únorové 
zasedání zastupitelstva. 

Nyní krátká zmínka o budování prozatím-
ního vedení vysokého napětí, které vede naší 
obcí. Je to akce prováděná firmou ČEZ. Uvědo-
mujeme si, že se ze začátku firma nechovala tak, 
jak jsme se dohodli. Neprováděla čištění sinic po 
každé směně atd. Po písemném upozornění ve-
dení firmy však došlo k nápravě. 

Na prosincovém zasedání zastupitelstva byla 
rovněž schválena darovací smlouva, díky níž obec 
dostane od firmy OKD zámek i s okolními bu-
dovami a pozemky. Kdybychom zámek odmítli, 
byl by firmou OKD zpět navrácen původnímu 
majiteli zámku, kterým byla firma Asental Land, 
s.r.o. Jeho další osud by byl zpečetěn. Docela jistě 
by skončil jako totální ruina, kterou by bylo dříve 
či později nutno zbourat. To si asi nikdo z nás 

nepřeje. Zámek k Doubravě patří a je nutné udělat 
vše pro jeho záchranu. Rozhodně to ale nebude na 
úkor obyvatel Doubravy, jak nás všechny strašila 
paní Ferenčíková se svými kamarády. Současně 
s tímto darem jsme získali i nájemní smlouvu 
s paní Pěčonkovou. Tento vztah bude pochopi-
telně dále řešen. V žádném případě však nejde 
o to, abychom se někoho zbavili, jde nám hlavně 
o to, aby v prostorách zámku bylo čisto, bezpečno 
a vše bylo v souladu s platnými zákony a přísluš-
nými předpisy a směrnicemi. Jinak to ve vztahu 
s obcí ani nejde. 

Dne 14. prosince byly v zasedací místnosti 
obecního úřadu předány ceny za tři nejúspěšnější 

SLOVO STAROSTY

Leden 2016 č. 1

(pokračování na straně 2)

Zasedání Zastupitelstva 
obce Doubrava

Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava 
se uskuteční dne 15. 02. 2016 od 16:30 
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 
v Doubravě. 

Ježíškova pošta – rozsvícení vánočního  
stromu. Foto: David Bijok

Rozsvícení vánočního stromu. 
Foto: David Bijok

Malování perníčků v ZŠ Doubrava. Foto: ŠH 

Advent v Doubravě byl opět plný akcí
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Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – leden, únor 2016
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

Leden 6,13,20,27 20 21 13 25
Únor 3,10,17,24 17 18 10 22

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

(pokračování ze strany 1)

Ordinace nového praktického lékaře za-
číná fungovat od 04. 01. 2016. Ordinace bude 
ve stávajících prostorách zdravotního střediska 
v Doubravě. Veškeré informace o ordinaci jsou 
uvedeny na internetové prezentaci www.prac-
ticom.cz .

Provozní doba v lokalitě Doubrava se může 
rozšířit, a to s ohledem na počet zaregistrova-
ných pojištěnců, což nelze dopředu odhad-
nout. Registrovat se mohou občané Doubravy 
a okolí. Stačí si s sebou vzít průkaz pojištěnce 
své zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.

Máme podepsány smlouvy se všemi 

zdravotními pojišťovnami v regionu, a to 111, 
201, 205, 207, 211, 213.

Registrace nových pacientů bude probí-
hat denně od 04. 01. 2016 do 29. 01. 2016 buď 
v době ordinačních hodin, nebo také v pondělí, 
středu a pátek od 13 do 15 hodin. Pro řešení re-
gistrací bude vytvořena přechodná personální 
posila, aby registrace probíhala rychle a poho-
dlně. Od 01. 02. 2016 bude probíhat registrace 
nových pojištěnců již pouze v průběhu stano-
vených ordinačních hodin. 

Kurečka Ivo, Jana Filzáková; 
autor článku: MUDr. Ivo Kurečka

Ordinační hodiny praktického lékaře

Knihovna 
má od ledna novou výpůjční dobu
Pondělí: 15:00–17:00 hod.
Úterý: 08:00–12:00 hod.
Čtvrtek: 10:00–11:30 12:00–16:00 hod.

fotografie loňské soutěže, ve které měli soutěžící 
za úkol pořídit nejkrásnější snímek v katastru 
obce Doubrava. Na prvním místě se umístila 
paní Jiřina Ferenčíková. Na druhém paní Rado-
míra Jasenková a na krásném třetím místě paní 
Alexandra Wania. Ještě jednou gratuluji. Ceny 
jsem předal spolu s paní místostarostkou, paní 
Dášou Murycovou. Tato soutěž bude mít i další 
pokračování a je docela možné, že další obecní 
kalendář budou zdobit právě další vítězné foto-
grafie z roku 2016. 

Když je zmínka o našem kalendáři, byli by-
chom moc rádi, kdybyste nám napsali, jak se vám 
líbí a možná, i co by mělo být v tom dalším. Je 
to kalendář především pro vás, a proto očekávám 
především podněty od vás. 

Na závěr bych si přál, abychom všichni do 
nového roku vyšli tou správnou nohou. 

S přáním všeho pěkného vás všechny zdraví 
váš starosta Pavel Krsek

SLOVO STAROSTY

Havarijní stav stožárů 
elektrického vedení 

Následkem důlní činnosti došlo k nebez-
pečnému naklonění stávajících stožárů č. 1, 3, 
5, 50 a 51 nadzemního vedení 2x110 kW v lo-
kalitě Doubrava – Dědina. Vlastníkem tohoto 
vedení, kterým je společnost ČEZ Distribuce, 
a.s., byl proto vyhlášen havarijní stav, v rámci 
kterého bude v příštím roce provedena oprava 
předmětného vedení. 

Jak jste jistě zaznamenali, bylo v lokalitě 
Doubrava – Dědina v poslední době instalo-
váno nadzemní vedení zcela nové. Jedná se 
o tzv. bypass, neboli přemostění, které umožní 
opravu havarijní části stávajícího vedení bez 
nutnosti přerušení dodávky elektrické energie. 
Tento provedený „bypass“ je tvořen mobilními 
stožáry s lanovými kotvami a jedná se o stavbu 
dočasnou. Po odstranění havarijního stavu stá-
vajícího vedení, který se předpokládá do 30. 
06. 2016, bude dočasný „bypass“ demontován.

Pavel Szostok, stavební úřad Doubrava

Zimní údržba
Pro potřebu hlášení závad ve schůdnosti 

a sjízdnosti je k dispozici telefonní číslo tel.: 
603 824 901 na dispečera zimní údržby, ze-
jména dojde-li ke vzniku nebezpečného úseku 
při intenzivním spádu sněhu, nebo v mrazech 
ke vzniku náledí na vozovce, nebo neprohrnutí 
komunikace. 

Žádáme občany, aby toto číslo nezneuží-
vali pro osobní potřeby a hlavně, aby odsta-
vováním vozidel na pozemních komunikacích 
nebránili průjezdu mechanizace s pluhem.

Pavel Wija

Žadatelé z řad spolků a organizací, kteří mají 
zájem o poskytnutí prostředků na svou činnost, 
popř. projekt, si opět mohou podávat žádosti 
o dotace z rozpočtu obce na rok 2016. Vše dle 
schválených Zásad pro poskytování neinvestič-
ních dotací z rozpočtu obce, dle kterých jsou sta-
novena pravidla a povinnosti, které musí žadatel 
splnit a dodržovat. Se zásadami také souvisí nové 
formuláře, se kterými je nutné se seznámit. For-
muláře jsou dostupné na internetových stránkách 

obce www.doubrava.cz nebo na obecním úřadě 
v Doubravě, kancelář č. 2, kontaktní osoba: Šárka 
Hugáňová, referent úseku vnitřních věcí, tel: 596 
512 980, huganova@doubrava.cz.

Zároveň upozorňujeme všechny, kterým byla 
poskytnuta dotace z rozpočtu obce v roce 2015, na 
termín vyúčtování dotace, který je dle smlouvy 
31. 01. 2016. Žádosti o dotaci z rozpočtu obce 
na rok 2016 musí být odevzdány nejpozději do 
15. 02. 2016. ŠH

Dotace z rozpočtu obce pro rok 2016

V loňském roce proběhly první dvě krásné 
akce uspořádané pro naše jubilanty. Obecní 
úřad Doubrava připravuje opět setkání s jubi-
lanty – občany s trvalým pobytem na území 
obce ve věku 70, 75, 80 a více let „Blahopřání 
jubilantům“.

Z důvodu zavedení základních registrů 
a platné legislativy již naše obec nemá možnost 
využívat informace o datech narození a trva-
lém bydlišti našich občanů za tímto účelem, 
proto prosíme všechny seniory s trvalým 
pobytem na území obce, kteří dovrší zmí-
něného jubilea nebo jejich rodinné přísluš-
níky, mající zájem o gratulaci, aby vyplnili 
a potvrdili svým podpisem „Souhlas“ ke 
zpracování osobních údajů obecním úřadem 
a zaslali jej na adresu obecního úřadu nebo 
vhodili do schránky umístěné na hlavních 

dveřích úřadu, popřípadě jej předali osobně 
v budově obecního úřadu, přízemí, kancelář 
č. 2. Formulář „Souhlasu“ je k dispozici na 
obecním úřadě a na internetových stránkách 
obce „tiskopisy ke stažení“.

V případě nepohyblivých občanů je samo-
zřejmě s jejich souhlasem navštívíme s dárko-
vým balíčkem a gratulací.

JUBILANTI NAD 80 LET, KTEŘÍ JIŽ 
PODEPSALI SOUHLAS S GRATULACÍ 
V LOŇSKÉM ROCE, BUDOU AUTOMA-
TICKY ZAŘAZENI TAKÉ MEZI JUBI-
LANTY PRO ROK 2016. 

Bližší informace: Obecní úřad Doubrava, 
úsek vnitřních věcí

Kontaktní osoba: Šárka Hugáňová, referent 
tel: 596 512 980, Dagmar Rentová, matrikářka, 
tel: 596 549 410 ŠH

Blahopřání jubilantům

AKTUALIZACE ŽÁDOSTÍ O BYT
Žadatel o přidělení bytu v obci Doubrava je povinen jednou ročně provést aktualizaci své 

žádosti v termínu od 02. 01. do 31. 03. 2016, a to tak, že se osobně dostaví v úřední dny na 
obecní úřad v Doubravě, kanc. č. 2, pí Dagmar Rentová, kde potvrdí trvání žádosti, žádost 
zkontroluje a provede případné změny.

Dagmar Rentová, evidence obyvatel
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Navzdory tomu, že NAŠE DOUBRAVA, z. 
s. vznikl teprve v lednu 2015, přesto má za se-
bou celou řadu kulturních a společenských akcí. 
Jsme jediný zastupitelský klub, který spolu 
s ostatními členy spolku nad rámec svých po-
vinností, ve svém volném čase a zcela zdarma 
bez jakékoliv odměny pod hlavičkou spolku 
pořádá společenské a kulturní akce v naší obci. 
Chloubou našich akcí bylo vynikající domácí 
občerstvení připravené našimi členkami, napří-
klad domácí zákusky, palačinky, domácí bram-
bůrky, chlebíčky a míchané nápoje.
V roce 2015 jsme pro Vás, naše sousedy, uspo-
řádali tyto akce:

• v měsíci březnu dětské divadelní představení 
„Byla jednou koťata,“ v provedení divadelní 
společnosti Silesia Ostrava, v jejímž angažmá 
vystoupil i náš zastupitel Lukáš Szebesta,

• v měsíci dubnu diskotéku v retro stylu s DJ 
Honzou z Doubravy,

• v měsíci červnu zájezd pro seniory za pozná-
ním zámků Raduň, Hradec nad Moravicí, Ar-
boretum Nové Dvory,

• v měsíci srpnu jsme v baru Jadran nabízeli 
občerstvení na Doubravských slavnostech, 

• v měsíci září zájezd pro seniory za poznáním 
arcibiskupského zámku v Kroměříži, Květné 
zahrady, pivovaru Černý orel

• v měsíci říjnu divadelní představení pro 
mládež a dospělé „Paroháči,“ v provedení 
divadelní ochotnické společnosti BOBAN 
z Bohumína, v jejímž angažmá se předvedl 
i náš zastupitel Lukáš Szebesta,

• v měsíci listopadu TALENTY 2015, vystou-
pili talentovaní žáci Základní školy v Doub-
ravě, Základní umělecké školy v Orlové 
a Jakub Šotkovský, student Janáčkovy kon-
zervatoře v Ostravě.

Jsme rádi, že nápadem založit spolek jsme 
mnohé z Vás potěšili a zároveň Vám tak zpří-
jemnili zážitky všedních dnů. S radostí Vám 
prozradíme, že zcela jistě budeme v konání 
kulturních a společenských akcí pokračovat 
i v roce 2016. O jaké akce půjde, Vás budeme in-
formovat prostřednictvím obecního zpravodaje 
a vývěsních desek v obci. 

Děkujeme Vám, našim sousedům a přízniv-
cům, za dosavadní projevenou přízeň a těšíme 
se na setkání s Vámi i v novém roce 2016.

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

ZÁPIS DO 
PRVNÍ TŘÍDY

Zápis proběhne dne 02. 02. 2016 od 
13,00 do 16,00 hod. ve zdejší základní 
škole – Základní škola Doubrava, okres 
Karviná, příspěvková organizace.
Zapisují se všechny děti narozené mezi 01. 
09. 2009 a 31. 08. 2010.
Rodiče předloží: občanský průkaz, rodný list 
dítěte, kartu zdravotní pojišťovny dítěte.
Upozornění pro rodiče: pokud jste se roz-
hodli zapsat své dítě do jiné základní školy, 
oznamte tuto skutečnost ředitelství ZŠ 
Doubrava (tel.: 596 549 105).

U zápisu je nutná přítomnost zapiso-
vaného dítěte!!

K zápisu přijdou znovu i děti s odlo-
ženou školní docházkou!!

Mgr. Šárka Molíková, 
ředitelka ZŠ Doubrava

Patříte k opatrovníkům?
Leden 2017 je důležité datum pro osoby ome-

zené ve svéprávnosti a jejich opatrovníky. Proto 
žádáme opatrovníky těchto osob, aby si tento 
termín řádně pohlídali. S účinností nového ob-
čanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů, tedy od 1. ledna 2014, musí být 
u osob, které byly do 31. prosince 2013 zbaveny 
nebo omezeny způsobilosti k právním úkonům, 
zahájeno nové řízení o svéprávnosti nejpozději 
do 31. prosince 2016. V případě, že toto řízení za-
hájeno nebude, budou tyto osoby od 1. ledna 2017 
považovány za osoby zcela svéprávné. 

Pokud nové řízení o svéprávnosti nebude pří-
slušným soudem včas zahájeno, doporučujeme 
opatrovníkům, aby nejpozději ve 4. čtvrtletí roku 
2016 podali podnět k zahájení řízení k soudu sami. 
V případě jakýchkoliv nejasností nebo v případě 
potřeby pomoci při sepsání tohoto podnětu se 
můžete obrátit na Městský úřad Orlová, odbor so-
ciální a zdravotní, oddělení ekonomicko-správní, 
kancelář č. 217, č. 218 na adrese Okružní 988, Or-
lová-Lutyně, nebo telefonicky na číslech 596 581 
469, 596 581 470, 596 581 471.  -OSZ-

SPOLEK NAŠE DOUBRAVA BILANCUJE

2)

1)

2)

Výlet do Kroměříže, září 2015 
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Vedení obce nechce zastřešit zastávku pro děti 
Jako opoziční zastupitelé jsme vystaveni situ-

aci, že nám není umožněno osobně se účastnit jed-
nání rady obce a mít tedy informace hned z první 
ruky. Proto jsme nuceni využívat možností, které 
nám umožňuje zákon. Jednou z možností je před-
kládání radě obce návrhy a podněty. Předložili 
jsme radě obce řadu podnětů, s kterými bychom 
Vás občany rádi seznámili. Opětovně jsme připo-
mněli radě obce, že není dlouhodobě nijak řešena 
zastřešená zastávka pro děti a cestující Na Hra-
nicích. Děti čekající na příjezd školního autobusu 
již několik let stojí za nepříznivého počasí, v dešti, 
za silného větru, ve sněhu, v blátě, na nekrytém 
prostranství, jehož plocha není nijak zpevněna. 
Proto jsme předložili radě obce podnět, aby byla 
do rozpočtu obce na rok 2016 zahrnuta investice 
do zastřešení pro cestující čekající na příjezd škol-
ního autobusu a zpevnění plochy asfaltem. 

Rada obce se k našemu podnětu vyjádřila takto: 
„S vybudováním zastřešené čekárny pro nástupní 
místa školního spoje se v lokalitě Na Hranicích a ji-
ných lokalitách nepočítá. Na trase školního spoje 
se nachází deset zastávek. Pouze jedna z těchto za-
stávek je zastřešená, neboť došlo k využití stávající 
zastávky po místním autobusovém spoji.“ Je nám 
velmi líto, že vedení obce nemá zájem zlepšit dě-
tem čekající na školní autobus podmínky.
Přidělování obecních bytů do nájmu občanům obce

V současné době jsou přidělovány do nájmu 
obecní byty dle všeobecných podmínek, které 
byly schváleny radou obce v lednu 2015. Dle 
těchto podmínek obec nevede pořadník žádostí. 
Přidělení nebo výměnu bytu projednává bytová 
komise, která ke každému uvolněnému bytu 
přistupuje individuálně, to je s přihlédnutím ke 
všem podaným žádostem a s ohledem na velikost 
a umístění bytu, výši nájmu apod. 

Obracejí se na nás naši sousedé s prosbou, aby 
byly přednostně přidělovány byty občanům obce. 
Proto jsme radě obce předložili podnět k přijetí 
usnesení, kterým by došlo k úpravě všeobecných 
podmínek při přidělování či výměně bytu. Pod-
statou našeho návrhu bylo, aby bytová komise při 
přidělování či výměně nájmu bytu přednostně 
posuzovala žádost žadatele, který je alespoň 
1 rok hlášen k trvalému pobytu na území obce 
Doubrava. 

Rada obce nám odpověděla takto: „Před-
nostní posuzování žádosti žadatelů, kteří jsou 
alespoň 1 rok hlášeni k trvalému pobytu na 
území obce Doubrava (s přihlédnutím ke všem 
žádostem a s ohledem na velikost, umístění bytu, 
výši nájmu apod.) nelze akceptovat. Tato úprava 
by byla v rozporu s přijatými všeobecnými pod-
mínkami pro přidělování bytů. Návrh je dis-
kriminační pro osoby, které se chtějí do obce 
přistěhovat.“

Je nám líto, že si rada obce nevšimla, že náš 
podnět spočívá právě v tom, aby došlo k úpravě 
všeobecných podmínek. Dle našeho názoru nelze 
na náš návrh nahlížet jako na diskriminační. 

Závěrem bychom rádi dodali, že jsme rádi, 
že žijeme v demokracii a můžeme tak svobodně 
vyjadřovat naše názory. Smutný je fakt, že Pavel 
Krsek nemá odvahu sdělit, kteří konkrétní lidé se 
ještě nijak nepředvedli.

Toto naše vyjádření bylo předáno redakci 
v řádném prosincovém termínu uzávěrky obec-
ního zpravodaje, proto jsme velmi zvědavi, kdy 
Vám bude umožněno si ho přečíst. Pevně věříme, 
že redakční rada pochopí, že odložení vydání to-
hoto článku, tak jako v případě našich některých 
předešlých vyjádření, je zcela bez významu, pro-
tože tato naše vyjádření jsou určena právě Vám, 
našim sousedům.

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)
Stanovisko Rady obce Doubrava k příspěvku 
zastupitelů

Rada obce obdržela od zastupitelů Naší Doub-
ravy celkem osm podnětů a všemi se zodpovědně 
zabývala. V případě uvedených problémů se sta-
vem nástupního místa účelového spoje (školního 
autobusu) na Hranicích, byli osobně navštíveni 
zákonní zástupci dojíždějících dětí. Ukázalo se, že 
problém nemají, ani děti, ani jejich rodiče, jak nám 
opak nepravdivě předkládala paní Ferenčíková. 

V článku navíc chybí informace, že rada obce 
mimo jiné podpořila potřebu osvětlení přístupo-
vého chodníku k bytovému domu Dominik, a to je 
v řešení.

Mgr. Dáša Murycová, místostarostka

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ Pohádka nás spojuje 
Pohádka je to, co nás doprovází odjakživa. 

A dětský život, to je pohádka. V dnešní techni-
kou přesycené době se snad ani nepozastavíme 
nad tím, že naše děti mají málo příležitostí, 
kdy se mohou setkat s obyčejnou čtenou či vy-
právěnou pohádkou.

Našim předškolákům je třeba nabízet 
množství nejrůznějších aktivit, které podporují 
jejich osobnost. V rámci rozvoje předčtenářské 
gramotnosti dochází vždy jednou týdně do MŠ 
„pohádková babička“. Vždy jiná, jednou je to 
Jiřina, jindy Milada, Květa, která si přinese 
pohádkovou knihu a přečte před spaním dětem 
pohádku. Rozvíjí se tak vztah dětí ke knihám 
a čtení. Je to jiné, než když si vezme do ruky 
knihu paní učitelka. Děti si dokonce s babič-
kou nad pohádkou povídají a jsou si schopny 
i po několika dnech vzpomenout na děj pří-
běhu a ten společně vyprávět.

Vzájemných kontaktů a setkání 
s dospělými využíváme rovněž ke 
zdokonalování tvořivosti, fantazie 
a k mezigeneračnímu setkávání. 
V období adventním jsme tvořili 
společně vánoční dekorace. Společně 
s dospělými děti vyráběly a zdobily anděly. Ten 
den byl ve znamení třpytek, protože i koberec 
v šatně byl posypán roztroušenými třpytkami. 
A k radosti všech vznikli nádherní zlatovlasí 
andělé. Tvořilo se i ve školní družině, výsled-
kem byly překrásné vánoční věnečky. Společná 
akce byla podpořena Nadací OKD v rámci pro-
jektu „Mámo, táto, babi, dědo, pojď si se mnou 
hrát“.

Věříme, že vše, co máme naplánováno, 
nám vyjde. A děti s úsměvy na tvářích pod vá-
nočním stromečkem ve školce najdou obrov-
ské překvapení. Ale o tom příště.

Za kolektiv Mateřské školy Doubrava 
Radomíra Jasenková

Je začátek nového kalendářního roku 2016 
a nastává čas pro bilancování toho uplynulého. TJ 
Sokol Doubrava má v současné době jen 30 členů 
a jejich činnost byla v loňském roce následující:

V měsíci únoru byly uspořádány dětské šib-
řinky – karneval, v pořadí už ¬sedmnácté. Akce 
je velice oblíbená nejen dětmi, ale i jejich rodiči 
a ostatními přespolními občany. Vždy je připra-
vena bohatá tombola pořízená ze sponzorských 
darů. Občerstvení zajišťujeme vlastními silami – 
členky pečou výborné domácí zákusky, koláče 
a nechybí ani domácí chlebíčky. Nechybí dobrá 
káva a nealko nápoje. S účastí na této akci jsme 
byli nadmíru spokojeni.

V březnu se konala výroční členská schůze 

– valná hromada. Schůze se zúčastnili nejen čle-
nové TJ, ale i pozvaní hosté, starosta obce pan 
Mgr. Pavel Krsek, starosta místního Sboru dob-
rovolných hasičů pan Zdeněk Sosna a zástupce 
Župy beskydské bratr Jiří Němec.

Na spolkové výstavě v květnu v Národním domě 
jsme se podíleli svou účastí a představili jsme tak je-
den z historicky nejstarších spolků v naší obci.

V srpnu se konaly Doubravské slavnosti, na 
akci jsme napekly zákusky a koláče. O tom, že 
naše výrobky jsou chutné a dobré svědčí fakt, že 
jsme během hodiny prodaly vše. 

Cvičení žen probíhá každý čtvrtek v Národ-
ním domě. Je nás málo, ale i tak byla nacvičo-
vána skladba s názvem Pro radost, s níž cvičenky 

veřejně vystoupily v Brně na Sokolském Brnu. 
Vzniklé finanční náklady spojené s akcí, cvičební 
úbory, jízdné, ubytování, stravování, byly hrazeny 
částečně z finanční dotace poskytnuté z rozpočtu 
obce Doubrava a částečně z vlastních zdrojů.

TJ Sokol Doubrava se také účastnil akce v za-
hraničí, kdy na GYMNAESTRÁDĚ ve Finsku 
naší TJ reprezentovaly dvě cvičenky.

Účast členů je samozřejmá také na pietních ak-
cích pořádaných obcí. Jedná se o pietní akty u příleži-
tosti osvobození naší obce a dne vzniku republiky.

Na závěr vyzývám ženy a dívky, přijďte mezi 
nás, sokolské řady potřebujeme rozšířit. Bude 
nám líp, když nás bude více. 

Se sokolským pozdravem NAZDAR 
Šebestová Gertruda, starostka TJ Sokol Doubrava

Hodnocení činnosti TJ Sokol 
Doubrava za rok 2015



OBECNÍ ZPRAVODAJ / LEDEN 2015 5

V sobotu 14. 11. 2015 naše škola uspořá-
dala Den otevřených dveří. Od devíti do dva-
nácti hodin jste si mohli prohlédnout prostory 
naší školy. Přišli rodiče budoucích prvňáčků 

a také mnozí absolventi naší školy. Sešly se tu 
mladší i starší generace. U vstupu vítali sou-
časní žáci všechny naše hosty. Ve třídách byli 
učitelé a pomocníci z řad žáků. Květa Tajovská

Rok se s rokem sešel a budoucí absolventi 
devátých tříd a středních škol budou řešit na 
začátku roku otázku: kde dál studovat? Ja-
kou si vybrat střední nebo vyšší či vysokou 
školu? A vůbec, co chci v životě dělat, čím 
se živit?

Mnozí již nyní hledají správné odpovědi. 
Není pochyb o tom, že je to jedno z nejzávaž-
nějších rozhodnutí, které ovlivňuje následný 
život. Toto rozhodnutí má podstatný vliv na to, 
jakou práci bude člověk konat, s jakým nadše-
ním a zájmem. Správnost rozhodnutí má vliv 
také na další profesní příležitosti a potažmo na 
kvalitu života. Jednou z možných úvah může 
být i studium sociální práce. Nabízí se otázka, 
proč studovat sociální práci, co je na studiu za-
jímavé a následně, jaké je uplatnění v praxi? 

Studium sociální práce je perspektivním 
oborem, který čím dál víc nabývá na významu. 
Růst sociálních problémů ve společnosti vy-
žaduje pracovníky, kteří tyto problémy budou 
umět řešit. Není tajemstvím, že roste počet 
závislostí, ať už na drogách, alkoholu či auto-
matech, mnoho rodin je nefunkčních, přibývá 
osob, které nejsou schopny se samy bez pomoci 
jiných institucí či lidí o sebe postarat, např. vli-
vem věku, zdravotního omezení či sociálních 
problémů. Ve všech těchto situacích je role so-
ciálního pracovníka nezastupitelná. 

Absolvent sociální práce je nejen schopen 
tyto problémy řešit, ale studium i samotný 
výkon této profese kultivuje jeho osobnost. 
Student získává znalosti z oblasti sociální 
práce, sociální politiky, psychologie, speciální 

pedagogiky, zdravotních 
oborů, oblastí právních 
odvětví a spoustu dalších 
dovedností v praxi dobře 
uplatnitelných. Znalosti 
absolventa jsou utříděné, 
je schopen se orientovat 
v mnoha oborech, které se 
sociální prací souvisí. Činí ho zralejším a vní-
mavějším jak k sobě, tak k ostatním lidem. Pro 
studium sociální práce jsou vhodní ti lidé, kteří 
vyhledávají a rádi navazují kontakt s jinými, 
nejsou jim lhostejné problémy ostatních, ale 
současně umí rozlišovat mezi mírou pomoci 
a také mírou osobní odpovědnosti každého 
člověka. Dále by měl student sociální práce 

Celý prosinec se u nás nesl v duchu Vá-
noc. Hned na začátku měsíce se žáci deváté 
třídy ujali Mikulášské nadílky. Přestrojeni za 
anděly, čerty a Mikuláše se vydali za dětmi 
z mateřské i základní školy. Za krátkou 

básničku či písničku byly děti následně od-
měněny sladkostmi a sušeným ovocem. 
Druhý týden provoněly naši školu vánoční 
perníčky, které pro nás upekli členové míst-
ního spolku zahrádkářů. Nazdobit perníčky 

byl pak úkol pro žáky všech tříd. Celé této 
vánoční akce se zúčastnili také naši kama-
rádi z mateřské školy. Děti si také mohly 
nazdobit vánoční stromečky. Dva z pěti zů-
staly ve škole, další zdobily děti v mateřské 
škole a v místní knihovně. Poděkování patří 
také obci Doubrava a Nadaci OKD, která 
tuto akci financovala. Jedná se o podpořený 
projekt Doubrava spolu III. – podpora kul-
turního života v obci. 

Také jsme v prosinci dvakrát navštívili 
Těšínské divadlo. Žáci prvního stupně zhlédli 
představení Ferda Mravenec, žáci druhého 
stupně Noc na Karlštejně. Další kulturní akcí 
byl výchovný koncert Ten vánoční čas, který 
se konal v ZUŠ Karviná. Tradičně jsme pak 
adventní čas na naší škole zakončili vánoční 
besídkou, kterou každoročně připravují žáci 
IX. třídy. D. Semerádová

Den otevřených dveří
VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Škola o vánocích není jen o učení

HASIČSKÉ 
OKÉNKO

Co se týká výjezdové činnosti, naše 
jednotka v závěru roku zasahovala u dvou 
událostí. Tou první bylo dne 30. 11. 2015 
odstranění spadlého stromu přes komuni-
kaci nad pekárnou v Doubravě, zde zasaho-
val Šotkovský L. a Macura T., a tou druhou 
byl požár stodoly, ke kterému byla jednotka 
povolána dne 05. 12. 2015 ve 21.54 hodin 
na adresu Doubrava č. p. 190. Likvidací to-
hoto požáru se kromě naší jednotky (která 
na místo dorazila jako první) účastnili také 
jednotky HZS z Karviné a Orlové a SDH 
Petrovice Závada. Z naší jednotky na místě 
zasahovali Branny V., Kučera M., Kotas T. 
a Vidlička M. 

Výbor SDH Doubrava děkuje všem, 
kteří se přišli pobavit a posedět u hasič-
ského stánku během Vánočního jarmarku, 
a také všem připomínáme, že jsou ještě 
k dispozici poslední volné lístky na Hasič-
ský ples, který se koná v sobotu 13. 02. 2016 
od 19.00 hodin v Národním domě v Doub-
ravě. Bližší informace u p. Rovňaníkové, 
mob.: 732 948 737.

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

(pokračování na straně 6)

Je čas přemýšlet – „Kam po základní nebo střední škole?“
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vnímat celkové dění v oblasti, kde žije. Mezi 
jeho osobní vlastnosti musí patřit odpovědnost, 
smysl pro spravedlnost a pečlivost, důvěryhod-
nost, empatie, schopnost se neustále učit nové 
věci, komunikovat jasně a rovněž vysoký mo-
rální kredit. 

Pokud si myslíte, že by studium soci-
ální práce bylo pro Vás či Vašeho známého 

vhodné, rozhodně o něm přemýšlejte. Naše 
praxe ukazuje, že nejlepší absolventi soci-
ální práce jsou z Vyšší odborné školy soci-
ální Caritas v Olomouci. Tato škola nabízí 
dva studijní obory sociální práce, podle 
zájmu studenta. Současně také naše orga-
nizace, Slezská diakonie, nabízí studentům 
sociální práce stáž v naší organizaci, která 
při úspěšném absolvování nabízí možnost 
získat po skončení studia práci. Tím mohou 
absolventům odpadnout starosti s hledáním 

pracovního místa. A to je přece zajímavá 
nabídka!

Všem rádi poskytneme další informace 
o studiu sociální práce a dalším návazném pra-
covním uplatnění v naší organizaci. 

Lenka Waszutová
Kontakt: 
Mgr. Lenka Waszutová
tisková mluvčí
l.waszutova@slezskadiakonie.cz
tel. 558 764 320, 604 229 619

Posledním mistrovským zápasem okres-
ního přeboru mužů jsme ukončili podzimní 
sezonu a vítězstvím 2:1 nad Věřňovicemi tak 
upevnili 2. místo v tabulce.

Mužstvo pod vedením trenéra Petra Kuz-
níka zatím plní své cíle a udržuje reálnou šanci 
na postup do 1. B třídy krajského soutěže.

Družstvo starších žáků je po podzimu na 
3. místě okresního přeboru ziskem 25 bodů 
ze 13 utkání a s impozantním skóre 67:19. 

Zajímavostí je, že v posledních čtyřech utká-
ních nastříleli chlapci 44 branek! Trenér Láďa 
Stachowicz může být zatím spokojen.

Mladší žáci jsou zatím na 4. místě ze šesti 
účastníků okresního přeboru a jejich cílem je 
zlepšení zápasové bilance v jarní části soutěže. 
Pod vedením nejmladší trenérky okresu Terezky 
Volné a jejího asistenta Martina Czyže se jim to 
jistě podaří. V obou žákovských družstvech je 
registrováno 37 žáků, z nichž 26 je z Doubravy.

V současné době probíhá zimní příprava, 
která se uskutečňuje v halách a na různých 
turnajích okresu. Před výkonným výborem 
Baníku jsou i v zimě úkoly, a to především 
uspořádání Valné hromady, která se konala 
11. prosince 2015 a tradičních Banických 
šibřinek, které se konají v sobotu 27. února 
2016.

Před jarní sezonou, která bude zahájena 
19. března 2016 domácím utkáním s Baníkem 
Rychvald, budou příznivci doubravské kopané 
seznámeni s rozpisem soutěží v březnovém vy-

dání tohoto zpravodaje.
Podrobnější informace nalez-

nete na stránkách www.banikokd-
doubrava.cz a na stránkách www.
ofskarvina.cz .

Všem a nejen občanům Doub-
ravy přejeme mnoho štěstí v novém 
roce a děkujeme za vaši přízeň, na 
kterou se těšíme i v roce 2016.

Za výbor Baníku OKD Doubrava 
Peter Szabó

Je čas…
(pokračování ze strany 5)

Co patří do kanalizace, a co ne? 
Buďme ohleduplní k životnímu prostředí i vlastní peněžence

Do čistíren společnosti SmVaK Ostrava 
dotéká stále více látek, které do odpadních 
vod nepatří. Způsobují provozní problémy, 
zvyšují náklady a zatěžují životní prostředí.

V třídění plastů, skla nebo papíru patří 
Česká republika k evropským premiantům, 
v kanalizaci ale často končí předměty a látky, 
které tam rozhodně nepatří. Ty mohou poško-
zovat potrubí a další zařízení v kanalizační síti, 
zatěžují životní prostředí a působí technické 
problémy při odkanalizování a čištění odpad-
ních vod. Objem nevhodných látek ve vodě, 
která přichází do čistíren společnosti SmVaK, 
se zvyšuje, čímž se kromě negativních dopadů 
na životní prostředí komplikuje a prodražuje 
proces odkanalizování a čištění. 

„Málokdo si při vaření uvědomuje, jak 
velké problémy v odpadu způsobují oleje 
a tuky, které do něj po použití běžně vyléváme. 
Tukové částice se při ochlazení shlukují a na-
balují na sebe další odpad. Sražený tuk může 
uvnitř potrubí vytvořit velmi odolnou ucpávku 
a zneprůchodnit ho. Vzniklé hroudy tuku ve 
stokách poškozují a ucpávají kanalizační čer-
padla. Tuk se také nalepuje na stěny stokových 
potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé ky-
seliny urychlují korozi. Použité tuky a oleje pa-
tří do speciálních kontejnerů nebo do sběrných 
dvorů,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava 
Jan Tlolka.

Použité oleje jsou dále recyklovány a mo-
hou najít upotřebení při výrobě energie, jako 
paliva nebo například při výrobě kosmetiky.

Problémy způsobují také zátky od lahví 
a jiné předměty, které na sebe v potrubí za-
chycují další odpady. Do kanalizace v žádném 
případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou 
vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo texti-
lie, které se používají k úklidu. Jen tím přispí-
váme k jejímu možnému ucpání.

Spláchnutím do WC bychom se také neměli 
zbavovat potravin a zbytků jídla. Ty pak slouží 
jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí 
a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou 
nekontrolovatelně přemnožovat.

Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci ne-
využívaných léků, chemikálií, ředidel, zbytků 
barev apod. Když se dostanou do odpadní 
vody, mohou narušit fungování čistírny a způ-
sobit ekologickou havárii.

„Může se to zdát triviální, ale z našeho 
pohledu jde opravdu o zásadní problém. Ne-
gativní jsou dopady na životní prostředí, ale 
také na naši provozní činnost. Látky, které do 
odpadu nepatří, způsobují technické problémy, 
proces odkanalizování a čištění prodražují, 
což má ve svém důsledku dopad na každého 
z nás v částce, kterou platíme za odvádění od-
padních vod (stočné). Kanalizační síť slouží 
k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadů, 

ať již v pevném nebo 
kapalném skupenství. 
To, co je možné do 
kanalizace vypouštět, 
jednoznačně určuje kanalizační řád,“ vyzývá 
k odpovědnosti generální ředitel SmVaK Os-
trava Anatol Pšenička. 

Společnost SmVaK Ostrava a.s. provozuje 
kanalizační síť s celkovou délkou 1740 kilome-
trů v 81 obcích. Na síť je připojeno více než 525 
000 obyvatel. V provozu je 111 kanalizačních 
čerpacích stanic a 65 čistíren odpadních vod 
s celkovou kapacitou 279 682 m3 za den, což 
odpovídá zhruba 1 milionu obyvatel. V roce 
2014 bylo odkanalizováno téměř 28 milionů 
m3 odpadních vod.
Co do kanalizace nepatří?
- Oleje a tuky používané především v ku-

chyni, ale i při dalších domácích pracích;
- Pevné předměty
- Zbytky potravin (biologický odpad);
- Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, ty-

činky do uší…);
- Chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ře-

didla, oleje, ropné látky, čisticí prostředky atd.);
- Léky (patří zpět do lékárny)

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s.

www.smvak.cz

Baník OKD Doubrava
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Zemřeli
Josef Škaroupka
Miroslav Veselý

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY
Dne 14. 11. 2015 byli přivítáni tito noví občánci:

Blahopřejeme k narození děťátka!
Tina Langerová Mark Klupa

UZAVŘELI MANŽELSTVÍ
Martin Janíček 

a Liliana Vaňková

Přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem!

Dne 19. ledna 2016 uplyne 100 let, kdy se 
narodila a téměř celý plodný život prožila 
v Doubravě paní 

Anna Durčáková, 
švadlena, která svým krejčovským uměním 
potěšila mnoho nejen doubravských dívek 
a žen. Kdo si na ni vzpomenete, věnujte ji 
prosím tichou vzpomínku.
Jménem celé rodiny děkuje 
Ing. Vladimír Durčák.

PODĚKOVÁNÍ 
V loňském roce obec Doubrava vyhlásila fotografickou soutěž, 

které jsem se zúčastnila. Velmi mne potěšilo, že má fotografie zau-
jala tolik lidí, kteří ji dali lajk. Nakonec těch lajků bylo tolik, že má 
fotografie vyhrála první místo. Na slavnostním předání ceny jsem 
převzala album na fotografie a čokoládu.

Děkuji všem, kteří si mou fotografii prohlédli a dali jí lajk. Velmi 
si cením hodnocení Vás všech. Bez Vás bych se nemohla radovat 
z první ceny.

Jiřina Ferenčíková

Plesová sezóna v Doubravě
22. 01. 2016
Myslivecký ples (MS Orlová a Doubrava)

30. 01. 2016
Reprezentační ples PZKO (PZKO Doubrava)

13. 02. 2016
Hasičský ples (SDH Doubrava)

27. 02. 2015
Banické šibřinky (Baník OKD Doubrava)

Anketa • Anketa • Anketa
Vážení občané Doubravy. Máte možnost se vyjádřit k Obecně závazné vyhlášce obce Doubrava č. 5/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností. Znění jmenované vyhlášky je na webové stránce Obce Doubrava www.doubrava.cz v sekci Právní předpisy obce.

Dle čl. 2. písm. c) – nevhodná denní doba pro používání hlučných strojů a zařízení (viz čl. 2. písm a) – neděle a státem uznané 
svátky v době od 06,00 do 22,00 hod.
VYHOVUJE: ANO – NE )*
PROČ:

)*Vyhovující zakroužkujte.
Tento vyplněný a odstřižený anketní lístek vloží občané do poštovní schránky na dveřích Obecního úřadu Doubrava nejpozději do 31. 01. 2016.

Zemřeli
Josef Škaroupka

OVÉ OBČÁNKY
to noví občánci:

SSpolečenská polečenská kronikakronika
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TJ Sokol pořádá tradiční

MAŠKARNÍ PLES
pro všechny děti, jejich rodiče a přátele,

který se koná v Národním domě Doubrava

20. února 2016 od 15.00 hod.
Hudba, soutěže o ceny i občerstvení pro Vás bude zajištěno!!!

Srdečně zve výbor

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 15. ledna 2016 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.

inzerce

BODYSTYLING
NOVINKA PRO DOSPÌLÉ 
ZAÈÍNÁME 5.1.2016

 (lekce ZDARMA)

Kdy?
Kde?

Cena lekce:

  Každé úterý a ètvrtek od 18:00 – 19:00
  Národní dùm Doubrava (velký sál)

          Doubrava è.p. 462, 735 33
 50Kè

(oblíbené vytrvalostnì-silové lekce zamìøené na tvarování postavy 
a zpevnìní svalstva celého tìla, kdy po rozcvièení následuje už jen
cílené posilování s využitím vlastní váhy tìla nebo nejrùznìjších 
pomùcek (stepy, èinky, overbally, O gumy, bosu atd.) 

S sebou: sportovní obleèení a obuv,
              pití, ruèník, podložku
              a dobrou náladu

Nutná rezervace na: 
tel.: 721 735 671
e-mail: K.Bartovska@seznam.cz
    Bodystyling Doubrava

Tìším se na Vás

 Klára
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