
Obecní zpravOdaj / ÚnOr 2016 1

Stalo se již tradicí, že děti mateřské školy 
pod vedením pedagogů připravují vánoční 
pohádku. Pokaždé jinou, přizpůsobenou vě-
kovému složení dětí, které v daném školním 
roce mateřskou školu navštěvují. Již předloni 
se prostory mateřské školy doslova přeplnily 
všemi příznivci malých herců. Proto se vedení 
mateřské školy v letošním školním roce roz-
hodlo tuto pohádku odehrát v prostorách vel-
kého sálu Národního domu.

Rozhodnutí to bylo opravdu okázalé a velmi 
předvídavé. Docela brzo před samotným začát-
kem představení se sál začal plnit rodiči, pra-
rodiči, ale také dalšími občany naší obce, kteří 
se přišli potěšit kouzlem dětí a pohlazením vá-
noční atmosférou. Děti se na pohádku a samotné 

Hned v úvodu 
musím reagovat na 
jeden článek z minu-
lého čísla zpravodaje. 
Jedná se o článek 
předsedkyně NAŠE 
DOUBRAVA, z. s. 
Nemohu se ubránit 
dojmu, když tento člá-
nek čtu, že se zrovna 
dívám na večerní 
zprávy na jedné ne-
jmenované komerční 

televizní stanici, kde je rovněž všechno prezen-
továno exkluzivně jenom u nás a nikde jinde. Je 
to smutné a nanejvýš zvláštní, že spolek funguje 
teprve rok a už pracují pouze ve svém volném 
čase a nikdo jim za to neplatí. Skoro mě na-
padá, že ani nebudou žádat finanční příspěvky 
od obce na činnost či na projekty, na rozdíl od 
loňského roku. V této souvislosti mě napadá, jak 
to asi dělají ostatní doubravské spolky? Spolky, 
které na území obce fungují a prosperují ve pro-
spěch obce řádově desítky let. Asi oni veškerou 
spolkovou činnost dělají v pracovní době a ještě 
jim za to někdo dobře platí. Zatím jsem ale ne-
zjistil kdo. Členové těchto spolků za mnou chodí 
a telefonují mi, jak je možné, že někdo něco ta-
kového může vůbec napsat. Oni také pracují ve 
svém osobním volnu a zadarmo, ale s tím roz-
dílem, že oni tuto práci dělají proto, že je baví. 
V žádném případě, aby se zviditelnili za každou 

cenu, popřípadě si předčasně honili své před-
volební tričko. Je moc dobře, že u nás fungují 
spolky. O tom není pochyb. Nicméně forma, jak 
to někdy prezentujeme, mnohdy není adekvátní 
tomu, co se vlastně událo. Byl bych velice nerad, 
aby se z našeho zpravodaje stával bulvár. 

Nyní z jiného soudku. Všichni, alespoň 
doufám, že všichni si všimli, že od ledna tohoto 
roku funguje nová ordinace v naší obci. Paní 
doktorka Wybitulová si odvezla některé zdra-
votní karty bez toho, aby se s příslušným paci-
entem předem domluvila, kde vlastně chce být. 
Jestli zůstat nebo odejít do Rychvaldu za paní 
doktorkou. Možná by bylo dobré, abychom si 
zjistili, jak se věci mají a případně se zaregis-
trovali v ordinaci pana doktora Kurečky. Já už 
tam svou kartu mám.

Chtěl bych rovněž připomenout akci Morav-
skoslezského kraje a tou jsou „kotlíkové dotace“. 
Na vývěsní tabule v Doubravě byl umístěn pla-
kát, kde je návod, za kým se dotyčný zájemce 
má dostavit pro radu a pomoc. Dne 20. 1. zasedá 
rada obce, která bude jednat o možnosti pří-
spěvku obce Doubrava jednotlivým žadatelům. 
Podrobnosti ještě pochopitelně nemohu zveřej-
ňovat, vzhledem k lednovému datu uzávěrky 
zpravodaje (15.01.). O výsledku jednání se do-
zvíte na webových stránkách obce Doubrava. 

Závěrem bych vám všem chtěl popřát 
úspěšný měsíc únor.

S přáním všeho pěkného 
Pavel Krsek, váš starosta

SLOVO STAROSTY

Únor 2016 č. 2

(pokračování na straně 3)

Informace
ke „kotlíkovým dotacím“ 
na stránkách obce 

Moravskoslezský kraj vyhlásil 18. pro-
since 2015 podmínky dotačního programu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji“ na podporu výměny stávajících nevy-
hovujících kotlů na pevná paliva s ručním 
přikládáním v rodinných domech, jehož 
cílem je motivovat majitele nevyhovujících 
zdrojů tepla k výměně za ekologičtější, 
a tím ke snížení emisí z lokálního vytápění 
domácností v Moravskoslezském kraji. 
Žádosti o dotaci budou přijímány na Kraj-
ském úřadě v Ostravě (osobně na podatelně 
nebo poštou) v období od 1. února 2016 do 
29. dubna 2016. VEŠKERÉ ODKAZY 
A  DŮLEŽITÉ  INFORMACE  JSOU 
ZVEŘEJNĚNY  NA  STRÁNKÁCH 
OBCE www.doubrava.cz. Informace podá 
také na obecním úřadě v Doubravě pan Jiří 
Sznapka, 1. patro, kanc. č. 14, tel.: 596 512 
953, e-mail: sznapka@doubrava.cz. ŠH

Národní dům patřil v prosinci našim nejmenším

Foto: Mgr. Pavel Krsek �
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Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – únor, březen 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

Únor 3,10,17,24 17 18 10 22
Březen 2,9,23,31 23 24 16 29

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

Informace 
pro nájemníky nejen 
bytů spravovaných obcí

Od 1. 1. 2016 je v platnosti nový předpis 
číslo 308/2015 Sb. „Nařízení vlády o vyme-
zení pojmů běžná údržba a drobné opravy sou-
visející s užíváním bytu“. V tomto nařízení je 
uvedené, co jsou „drobné opravy bytu“ a co je 
„běžná údržba bytu“, které je podle občanského 
zákoníku povinen hradit nájemník. Nájemníci 
s majiteli bytů často vedli spory o tom, co ještě 
musí hradit oni a co už by měl zaplatit majitel. 
Vláda svým nařízením těmto sporům učinila 
přítrž a vše je nyní jasně definované. Nutno 
podotknout, že i v minulosti bylo takové naří-
zení v platnosti (nařízení vlády č.258/1995 Sb.), 
ale s účinností nového občanského zákoníku 
č.89/2012 Sb., pozbylo ke dni 1. 1. 2014 platnosti 
a vláda nové nařízení vydala až nyní. Nejedná 
se tedy o nic nového, ale pouze o ujasnění uve-
dených pojmů a povinností nájemce a majitele.

Obec Doubrava se samozřejmě bude tímto 
nařízením řídit a všichni nájemníci si běžnou 
údržbu bytu a drobné opravy budou muset 
hradit ze svého. V průběhu měsíce ledna do-
stali všichni nájemníci, kteří bydlí v obecních 
bytech, do svých poštovních schránek celé 
znění výše uvedeného předpisu. Ten je také 
ke zhlédnutí nebo ke stažení na internetových 
stránkách naší obce www.doubrava.cz v sekci 
aktuality a informace pro občany. 

Pavel Slávik, Správa BaNF

POŘÁDANÉ OBCÍ DOUBRAVA 
 Březen: měsíc čtenářů 2016
březen 2016, obecní knihovna
V měsíci březnu se v knihovně uskuteční různé akce reprezen-
tující obecní knihovnu.
 Pietní akt u příležitosti Dne vítězství
4. května 2016 v 16.00 hodin, obecní hřbitov v Doubravě
Položení kytic u pomníku padlého vojína z 2. světové války na 
hřbitově v Doubravě.
 VÝSTAVA BONSAJÍ 
28. května 2016, Národní dům v Doubravě
Soutěžní výstava bonsají v Národním domě v Doubravě. 
 Cimbálovka Na Hranicích
4. června 2016, hospůdka U Kantora
Posezení pro občany Doubravy s cimbálovou muzikou.
 DOUBRAVSKÉ SLAVNOSTI
20. srpna 2016, náměstí
Každoroční obecní slavnosti. 
 Týden knihoven 2016
3. – 07. 10. 2016, obecní knihovna
Týden knihoven je v celé České republice týdnem, ve kterém se 
jednotlivé knihovny ještě více zaměřují na propagaci čtení a čte-
nářství. Součástí týdne knihoven je vždy také Drakiáda, která 
celý týden knihoven završí.
 Drakiáda
7. října 2016 
Tradiční pouštění draků. Akce ve spolupráci s obecní 
knihovnou. 
 Pietní akt u příležitosti výročí Dne vzniku 
samostatného československého státu
24. října 2016 od 15:30 hodin, náměstí
 Světluškování 
5. listopadu 2016, Národní dům v Doubravě
Podzimní akce pro děti. Zábavný program v Národním domě s po-
hádkovými bytostmi. Večerní světluškový průvod Doubravou.
 Den veteránů
11. listopadu 2016, pietní místa 
 Rozsvícení vánočního stromu  
a VÁNOČNÍ JARMARK V DOUBRAVĚ 
3. prosince 2016, náměstí
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a tradiční vánoční 
jarmark se stánkovým prodejem vánočního zboží, občerst-
vením, ukázkami lidové tvorby, atrakcemi pro děti a kulturním 
programem.
 Adventní koncert
prosinec 2016
Tradiční adventní koncert. 

(Změna programu vyhrazena)

POŘÁDANÉ SPOLKY 
A ORGANIZACEMI DOUBRAVA
 LEDEN
22. 01. Myslivecký ples (MS Orlová a Doubrava)
30. 01. Reprezentační ples PZKO (PZKO Doubrava)
 ÚNOR
02. 02. Zápis do první třídy ZŠ Doubrava
13. 02. Hasičský ples (SDH Doubrava)
 BŘEZEN
13. 03. Dětské divadelní představení (NAŠE DOUBRAVA, z. s.)
17. 03. Den otevřených dveří MŠ Doubrava
19. 03. Vzdělávací přednáška (PZKO Doubrava)
22. 03 Velikonoční jarmark SRPŠ Doubrava  

(SRP ZŠ a MŠ Doubrava) 
24.–25. 03. Velikonoční dobrodružství s Pionýrem (Pionýr, z. s.)
 DUBEN
05. 04. Zápis dětí do MŠ Doubrava
16. 04. Diskotéka v retro stylu (NAŠE DOUBRAVA, z. s.)
23. 04. Jarní taneční zábava (SDH Doubrava)
30. 04. Soutěž „starých pánů“ a stavění májky (SDH Doubrava)
duben Zájezd FLORA OLOMOUC 2016 (NAŠE DOUBRAVA, z. s.)
 KVĚTEN
28. 05. Smažení vaječiny a kácení májky (SDH Doubrava)
 ČERVEN
10. 06. Noc kostelů
11. 06. Soutěž o putovní pohár starosty obce (SDH Doubrava) 
18. 06 Stezka Pionýra (Pionýr, z. s.)
18. 06. Srnčí hody v Hájence (MS Orlová a Doubrava)
25. 06. DĚTSKÉ RADOVÁNKY (SRP ZŠ a MŠ Doubrava)
 SRPEN
20. 08. Memoriál Jana Neděly (SDH Doubrava)
 ZÁŘÍ
10.09. Zdravotnická přednáška MUDr. Pavla Spurného
„Onemocnění kloubů“ (NAŠE DOUBRAVA, z. s.)
14. 09. Pionýr OPEN (Pionýr, z. s.)
 ŘÍJEN
15. 10. Divadelní představení pro mládež a dospělé  

(NAŠE DOUBRAVA, z. s.)
 LISTOPAD
12. 11. Den otevřených dveří na ZŠ Doubrava
19. 11. Podzimní taneční zábava (SRP ZŠ a MŠ Doubrava)
23. 11. Adventní tvoření (Pionýr, z. s.)
24. 11. Vánoční jarmark ve školní družině  

(SRP ZŠ a MŠ Doubrava)
 PROSINEC
10. 12. Mikuláš pro děti (SDH Doubrava)

(Zveřejněny jsou veškeré řádně nahlášené akce.  

Termíny i množství akcí se mohou během roku měnit.)

Kulturní a společenské akce v roce 2016

Matriční události za rok 2015
Narození 16
Zemřeli 15
Uzavřená manželství 10
Konaná vítání občánků 11
Provedené ověření listin 89
Provedené ověření podpisů 83
  

Evidence obyvatel
Celkový počet obyvatel  
k 01. 01. 2016 (z toho 16 cizinců)

1246 

Odstěhovali se 43
Přihlásili se k trvalému pobytu v obci 34

Dagmar Rentová, matrika, evidence obyvatel

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

Zimní údržba
Pro potřebu hlášení závad ve schůdnosti 

a sjízdnosti je k dispozici telefonní číslo tel.: 
603 824 901 na dispečera zimní údržby, zejména 
dojde-li ke vzniku nebezpečného úseku při inten-
zivním spádu sněhu, nebo v mrazech 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 mechanizace s pluhem. Pavel Wija

Nezapomeňte si aktualizovat žádost 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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Národní dům…
(pokračování ze strany 1)
představení pečlivě připravovaly, a to ve všech 
sférách, které jsou s divadlem spojeny. Ve vý-
tvarné výchově vlastnoručně vyráběly kulisy 
a doplňky kostýmů, na vánoční stromeček zho-
tovily vkusné ozdoby s vtisknutým rukopisem 
předškolních dětí. A protože k vánoční pohádce 
patří i pohoštění hostů, drobné ručky z připra-
veného těsta vytvořily cukroví, které spolu 
s tím, co vytvořily maminky, bylo slavnostně 
prostřeno na připravených stolech v sále. 

Poté, co se sál Národního domu zaplnil více 
než stovkou hostů, pohádka začala. Nebyla to 
ledajaká pohádka. Pohádka, ve které účinko-
valo dvacet osm přítomných dětí ve věku od 
tří do šesti let, se jmenovala „O koblížkovi“. 
V ději pohádky se postupně střídaly všechny 
děti, i ty nejmenší a možno říci, nejkouzelnější. 
Cesta koblížka byla dlouhá, ale nakonec jej 
přece jen liška přelstila. 
Konec pohádky však smu-
tek nepřinesl, dědeček se 
už těší na nový koblížek, 
který mu babička usmaží. 
K masopustu, který nyní 
prožíváme, koblížky pa-
tří, a tak si mnozí z nás při 
jejich smažení znovu vy-
baví své děti ve vánoční 
pohádce.

Prostředí velkého 
sálu, jeviště, mikrofon, 
to vše bylo pro děti nové 
a poprvé. Zdálo se, že 
z nezvyklého prostředí 
budou nesmělé. Ale světe 
div se, z našich dětí jsou 
úžasní herci! Mnoho-
krát roztleskaly celý sál 
a všichni se těšili na další 
část programu, ve kterém 
se děti představily s lido-
vou poezií s atmosférou 
Vánoc a zimního času. 
Mikrofon podtrhnul dět-
ské hlásky, které se nesly 

sálem až do poslední řady. Pod pódiem zářil 
živý stromeček, který se pyšnil originálními 
ozdobami z dílny našich nejmenších.

Společné zpívání vánočních koled za hu-
debního doprovodu ředitelky mateřské školy 
podtrhlo sváteční atmosféru a kouzlo přichá-
zejících Vánoc. Na voňavém cukroví, které 
ochotně upekly maminky, babičky, ale i děti 
samotné, si s chutí pochutnaly všechny děti, 
ale i hosté, kteří zaplnili celý sál a jak se říká, 
ten opravdu tentokrát praskal ve švech. Velké 
poděkování patří paní Mgr. Radomíře Jasen-
kové, paní Janě Radošťanové a Bc. Světlaně 
Šotkovské za skvělý nápad a promyšlenou dra-
maturgii, která vedla k úspěšné realizaci celé 
pohádky. 

A co na závěr? Rok uteče jako voda a vě-
řím, že letos v prosinci se opět můžeme těšit na 
vánoční pohádku v našem Národním domě.

Mgr. Dáša Murycová

Foto: archiv MŠ �

Novinky 2016
v občanských průkazech 
Od 1. ledna 2016 vstoupila v platnost novela 
zákona o občanských průkazech. Jaké vybrané 
změny přináší? Například doba platnosti občan-
ského průkazu občanů starších 70 let bude 35 let 
od data vydání.

Doba  platnosti  občanského  průkazu  ob-
čanů starších 70 let

Občanské průkazy se občanům starším 70 let 
budou nově vydávat s platností na 35 let od data vy-
dání dokladu. V případě změny některého údaje za-
psaného v takovém občanském průkazu (např. údaj 
o místě trvalého pobytu) bude však přesto nutné 
občanský průkaz vyměnit.

Převzetí  vyhotoveného  občanského  prů-
kazu na kterémkoliv obecním úřadu s rozšíře-
nou působností

I nadále bude možné podat žádost o vydání 
občanského průkazu na kterémkoliv obecním 
úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž vy-
dávajícím úřadem uvedeným v dokladu bude ten 
obecní úřad s rozšířenou působností, u kterého 
občan požádal o vydání občanského průkazu. 
V případě, kdy občan při podání žádostí sdělí, 
že si přeje převzít občanský průkaz se strojově 
čitelnými údaji na jiném úřadu, bude převzetí ob-
čanského průkazu u obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností, který občan uvede v žádosti, 
zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 ko-
run. Tento správní poplatek se hradí při převzetí 
občanského průkazu.

Vydání  občanského průkazu po dovršení 
15 let věku občana

Pokud má občan trvalý pobyt na území České 
republiky a nemá občanský průkaz, je povinen po-
žádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději 
však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Lukáš Kania a Zbygniew Porwolik 
(zdroj: www.mesto-bohumin.cz)

v cestovních dokladech
Od 1. ledna 2016 vstoupila v platnost novela 

zákona o cestovních dokladech. Jaké vybrané no-
vinky přináší?

Podat  žádost  o  vydání  cestovního  pasu 
a převzít vyhotovený cestovní pas bude možné 
na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšíře-
nou působností

Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu 
bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
u kterého občan požádal o vydání cestovního pasu. 
V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že 
si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude 
převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním 
poplatkem ve výši 100 korun. Tento správní po-
platek se hradí při převzetí cestovního pasu.

Občanům, kteří potřebují urychleně vyces-
tovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do 
6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými 
údaji  s  platností  na  10  let,  občanům mladším 
15 let s dobou platnosti na 5 let.

V tomto případě bude možné hotový doklad pře-
vzít pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek 
za vydání cestovního pasu s biometrickými údaji ve 
lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4000 korun, pro ob-
čany mladší 15 let 2000 korun. Zároveň se zrušuje 
vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů 
ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 
6 měsíců.  Lukáš Kania a Zbygniew Porwolik

(zdroj: www.mesto-bohumin.cz)

Víte, že je v přípravě novela školského zá-
kona, kdy by měla být povinná roční předškolní 
docházka dítěte do mateřské školy? Tj. dítěte 
jeden rok před nástupem do základního vzdě-
lávání. A postupně po dalším roce pak budou 
muset mateřské školy ve spolupráci s obcemi 
zajistit místa pro všechny děti čtyřleté a o rok 
později pak pro všechny tříleté.

O účinnosti zmiňované novely v případě 
jejího schválení budu rodiče včas informovat.

Cíl předškolního vzdělávání dle školského 
zákona uvádí: „Předškolní vzdělávání podpo-
ruje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 
podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém 
a tělesném rozvoji a na osvojení základních 
pravidel chování, základních životních hodnot 
a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání 
vytváří základní předpoklady pro pokračování 
ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napo-
máhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí 

před vstupem do základního vzdělávání.“
Docházka do mateřské školy je pro dítě, 

a to nejen předškolní, ale i mladší, rozhodně 
přínosem. Mimo vzdělávacích činností, které 
jsou v souladu s Rámcovým programem pro 
předškolní vzdělávání, se setkávají s vrstev-
níky a autoritou. Po překonání prvotních adap-
tačních obtíží se děti spolu sblíží a vznikají 
první dětská přátelství. Tolik potřebná pro zá-
klady navazování vztahů a řešení problémů. 

Tímto zvu všechny rodiče s dětmi ve věku 
od 2 do 6 let do Mateřské školy Doubrava dne 
17. března 2016 od 8,00 do 16,00 hod. na Den 
otevřených dveří. Podíváte se, jak to u nás vy-
padá, a poznáte kamarády.

Připravíte se na zápis do naší mateřské 
školy, který se uskuteční v úterý 5. dubna 2016 
od 8 do 16 hodin.

Mgr. Radomíra Jasenková, 
ředitelka MŠ

Bude povinná předškolní docházka 
dětí do mateřské školy?
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Zabavený 
majetek pro 
dluhy potomka

O tom, že dluhy potomka mohou ovlivnit 
i život rodičů, se na vlastní kůži přesvědčila 
i paní Jana. Uvedla, že je rozvedená a má již 
dospělého syna, který s ní sice nesdílí společ-
nou domácnost, ale je v jejím bytě přihlášen 
k  trvalému  pobytu.  Syn  se  zadlužil  a  pře-
stal  své  půjčky  řádně  splácet.  Paní  Janu 
nečekaně navštívil soudní exekutor a zaba-
vil majetek, který se v jejím bytě nacházel. 
Marně  se  snažila  exekutorovi  vysvětlit,  že 
nic  ze  zabaveného  majetku  jejímu  synovi 
nepatří. Paní Janu by nyní zajímalo, jak má 
svůj zabavený majetek pro dluh syna získat 
zpět,  a  proto  kontaktovala  OBČANSKOU 
PORADNU Slezské diakonie v Karviné. 

Sociální pracovnice poskytla paní Janě 
informace z exekučního řádu, ve kterém je 
uvedeno, že ten, jemuž svědčí právo k věci, 
které nepřipouští exekuci, může podat návrh 
na  vyškrtnutí  věci  ze  soupisu. Tento návrh 
může paní Jana podat do 30 dnů ode dne, kdy 
se o soupisu věcí dozvěděla, a to u exekutora, 
který její majetek zabavil. Je vhodné, aby paní 
Jana přiložila k případnému návrhu také kopie 
důkazů o vlastnictví daného majetku (například 
účtenky, darovací smlouvy atd.). Opožděný 
návrh může exekutor ze zákona odmítnout. 
O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu by měl 
exekutor rozhodnout do 15 dnů od jeho doru-
čení. Pokud by se náhodou stalo, že návrh paní 
Jany bude exekutorem zamítnut, tak má ještě 
případně možnost podat do 30 dnů od doručení 
rozhodnutí exekutora žalobu na vyloučení věci, 
kterou uplatní u exekučního soudu.

Paní Jana sociální pracovnici sdělila, že 
by návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu ráda 
podala. Sociální pracovnice jí proto poskytla 
vzor návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu 
a pomohla jí i s formulací jeho obsahu. Paní 
Jana si může naformulovaný návrh ještě upra-
vit a poté jej spolu s kopiemi důkazů o vlast-
nictví daného majetku zaslat příslušnému 
exekutorovi.

Bezplatného a anonymního odborného so-
ciálního poradenství mohou občané Doubravy 
využít v sídle OBČANSKÉ PORADNY Kar-
viná, na adrese V Aleji 435 v Karviné-Ráji, 
a to v pondělí od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 
16:00, v úterý od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 
16:00, ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 
do 16:00, ve čtvrtek od 8:00 do 12.00 a v pá-
tek od 8:00 do 12:00. Občanskou poradnu lze 
navštívit osobně nebo kontaktovat telefonicky 
na čísle 734 645 272. 

Mgr. Lenka Starečková, DiS., 
sociální pracovnice 

OBČANSKÉ PORADNY Karviná

Pět hříchů vedení obce
Často slýcháme výčitky, že se jako obecní 

zastupitelé zbytečně hádáme. S těmi, co to-
hle říkají, částečně souhlasíme. Souhlasíme 
v tom, že se hádáme a že by mnohem užiteč-
nější bylo, kdybychom táhli za jeden provaz. 
Možná bychom mohli souhlasit i v tom, že je 
to zbytečné. Snažíme se ale prosazovat náš vo-
lební program. Snažíme se přesvědčit ostatní 
zastupitele, že naše věci mají smysl. To někdy 
může sklouzávat k hádkám, nebo k něčemu, 
co jako hádky vypadá. Diskuse, jakkoli může 
být ostrá, je ale základem demokracie a často 
právě z diskuse vznikají ty nejlepší nápady. 
O to více nás mrzí, že koaliční zastupitelé 
diskutovat příliš nechtějí a nechtějí ani spolu-
pracovat na řešení problémů naší obce. Toto 
jasně dokládají následujících pět příkladů.
1) Místo řešení problémů se hledají důvody, 
proč věci nejdou

Obecní radě jsme předložili osm návrhů 
pro zlepšení života v obci, ale pouze na je-
den z podnětů nám bylo odpovězeno, že se 
záležitostí budou zabývat. Konkrétním pří-
kladem tohoto chování je přístřešek pro děti 
čekající na autobus, který jsme navrhli vybu-
dovat. Vedení obce si prý zjistilo, že děti ani 
jejich rodiče krytou zastávku nechtějí. Máme 
opačné informace. Bohužel radní se přesvěd-
čit nenechali a jejich vinou tak budou muset 
i nadále děti čekat na školní autobus na dešti. 
2) Co se zámkem? Vedení obce neví

Dva dny před posledními volbami roz-
hodlo tehdejší zastupitelstvo, že převezeme 
darem od OKD zámek. Přestože uplynul více 
než jeden rok, staronové vedení obce nemá 
konkrétní věcný záměr, jak by měl být zámek 
využíván, ani neví, z jakých zdrojů by měly 
být opravy zámku hrazeny. Vedení obce hos-
podaří tak, že na běžné provozní výdaje obce 
potřebuje peníze z vytěženého nerostu a sou-
časně bezhlavě, aniž by mělo povědomí o fi-
nanční náročnosti oprav zchátralého zámku, 
jej převezme do svého vlastnictví. 

To byly důvody, proč jsme předložili ná-
vrh, aby došlo k převodu zámku na obec až 
poté, co bude zastupitelstvem schválen věcný 
záměr zámku. Tedy tehdy, až si zastupitelé 
vydiskutují a shodnou, třeba i jen v rámci ko-
alice, co chtějí se zámkem udělat. Ani tento 
náš návrh koalice nepodpořila a na místo toho 
odsouhlasila převzetí zchátralého zámku do 
vlastnictví obce.
3) Vedení obce nechce informovat občany, 
jak nakládá s obecními penězi

Na prosincovém zasedání zastupitelstva 
jsme navrhli, aby se naše obec dobrovolně 
připojila k iniciativě starostové pro transpa-
rentnost. Součástí této iniciativy by bylo zve-
řejňování všech smluv obce prostřednictvím 
registru smluv na portálu ministerstva vnitra 
a na webových stránkách naší obce. Každý 
by se tak mohl podívat, jak obec hospodaří. 
A v důsledku toho, by mohla obec potenci-
álně i ušetřit, protože by se mohli najít doda-
vatelé, kteří by stejné služby nabídli za nižší 
ceny. Koalice tento náš návrh nepodpořila. 
Asi proto, že se bála diskusí, které by mohla 

uveřejnění smluv vyvolat. Vedení obce tak 
nebude před občany transparentní. Zjevně 
si nepřeje, aby občané mohli na obecních 
webových stránkách zjistit, s kým uzavřela 
smlouvy a za jakou cenu, a to i přesto, že se 
jedná o veřejné prostředky tedy peníze nás 
všech. 
4) Projídací rozpočet na rok 2016

V letošním roce bude obec hospodařit 
s částkou 28,391.000Kč, v této částce je také 
počítáno s příjmem z vytěženého nerostu na 
území naší obce ve výši 6,260.000Kč. Peníze 
od OKD jsou částkou navíc. V porovnání 
s rodinným rozpočtem je to jakýsi 13. plat. 
Přesto většinu tohoto platu chce vedení obce 
projíst, tedy spotřebovat na svůj běžný pro-
voz. Všichni přitom víme, jak složitá je si-
tuace ve společnosti OKD. Jak bude vedení 
obce hospodařit, když v rozpočtu nebude pří-
jem z vytěženého nerostu? Z čeho bude krýt 
běžné provozní výdaje, když teď spotřebuje 
značnou část z vytěženého nerostu právě na 
ně? 

Jestli vedení obce zvažuje, že zachrání 
obecní rozpočet například prodejem bytů, 
musí být každému zřejmé, že takové hospoda-
ření s obecními penězi je velmi krátkozraké. 
V podstatě je to vytloukání klínu klínem. 
Jednou totiž už nebude mít obec žádný ma-
jetek, který by mohla prodat. Vedení obce je 
podle všeho smířeno s tím, že v budoucnu bu-
dou značně omezeny běžné provozní výdaje 
v obci jako například osvětlení, zimní údržba 
a další. S takovým způsobem hospodaření 
s penězi nás všech nemůžeme souhlasit, 
proto jsme takto navržený rozpočet nemohli 
podpořit. 
5)  Omezování  diskuse  v  obecním 
zpravodaji

Opakovaně a bez zjevného důvodu nám 
vedení obce otisklo naše články pozdě. Tím 
jsme nemohli dostatečně využít našeho zá-
konného práva informovat Vás naše sousedy 
o našem pohledu na problémy naší obce. 
Nově, viz minulé číslo Obecního zpravodaje, 
se nám vedení obce ústy paní místostarostky 
snaží ještě diktovat, o čem máme psát. Mrzí 
nás, že vedení obce zcela zjevně nepochopilo 
účel a smysl obecních novin. Tím není a nemá 
být jednostranná propaganda stran, které 
jsou momentálně u moci. Obecní zpravodaje 
mají sloužit všem zvoleným zástupcům a ob-
čanům, k demokratické diskusi a výměně 
názorů. 

Sousedé se nás ptají, proč se také nevy-
jadřujeme pod články vedení obce. Naše od-
pověď je jednoduchá, ze strany vedení obce 
ani redakční rady nám taková možnost nebyla 
nikdy poskytnuta.

Moc rádi bychom Vás naše sousedy in-
formovali pouze pozitivně o dalším vývoji 
v obci, dosud to nebylo možné, přesto dou-
fáme, že tomu tak nebude navždy.

Zastupitelé za sdružení NAŠE DOUBRAVA
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, MUDr. Pavel 

Spurný, Šárka Venglářová, Libor Trzaskalik, 
Lukáš Szebesta a Ing. Petr Vrubel

(bez autorizace)

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 
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Také v letošním roce připravujeme pro 
Vás naše sousedy řadu kulturních a společen-
ských akcí. V době psaní toto článku dokon-
čujeme přípravu našich akcí, ale již nyní Vám 
můžeme prozradit, že na neděli 13. března 
2016  od  15:00  hodin  v  Národním  domě 
jsme pro naše malé i velké diváky připravili 
dětské divadelní představení „O KOČKOP-
SÍM  POVÍDÁNÍ“. V pohádkových příbě-
zích, které jsou zpracovány na motivy knihy 
pohádek ostravské autorky Blanky Chrost-
kové, se tak jako v loňském roce představí 
ostravská divadelní společnost SILESIA. 
Ještě prozradíme, že se v úsměvných pří-
bězích například dozvíte o tom, jak Filípek 
a Filipka zapomněli na Myšáčka Šeďáčka, 
o tom, jak princezna Bělomourka marně vy-
hlíží kočičí ženichy. Jako obvykle bude pro 
naše milé diváky připraveno domácí pohoš-
tění. Pro  děti,  které  přijdou  na Kočkopsí 
povídání  v  masce  pejska,  kocourka  nebo 
kočičky  je  připravena  zvláštní  prémie. 
A proto neváhejte a kupte si vstupenky v ob-
vyklých předprodejích:
• lokalita Hranice paní Jiřina Ferenčíková 

(mobil 602 755 179),
• finské domky pan Libor Trzaskalik (mobil 

730 625 714),
• e-mail: info@nasedoubrava.cz
• paní Stablová, provozovatelka restaurace 

v Národním domě,
• v prodejně EMEL na náměstí.

Cena vstupenky je stejná jako v loňském 
roce pouze 35 Kč/osoba.

 DISKOTÉKA V RETRO STYLU
Pro ty z Vás, kteří mají rádi disko, 

s potěšením sdělujeme, že v měsíci dubnu 
se opět rozezní sál Národního domu v re-
tro stylu. Pro dospělé je připravena dis-
kotéka, kterou Vás provede DJ Honza 
z Doubravy. 

 Zájezd pro seniory 
na FLORU OLOMOUC 2016

V druhé polovině měsíce dubna pro Vás 
chystáme zájezd, tentokrát to bude za pozná-
ním Olomouce ve spojení s návštěvou výstaviště 
FLORY OLOMOUC 2016. Kde si prohlédneme 
jarní etapu mezinárodní květinové a zahradnické 
výstavy. Kdo v minulosti nejstarší květinovou 
výstavu v naší zemi navštívil, tak moc dobře ví, 
o jaký pestrobarevný prostor různých druhů kvě-
tin plného vůně se jedná, což je také důvodem 
proč se opakovaně na FLORU vracet. Pevně vě-
říme, že se nám podaří získat na tuto akci dotaci 
z obce a senioři se tak budou moci zúčastnit zá-
jezdu v hojném počtu za příznivé ceny.

 Zdravotnická přednáška na téma 
„ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ“

V měsíci září pro Vás naše sousedy 
připravujeme zdravotnickou přednášku 
o onemocnění kloubů. Přednášet bude náš za-
stupitel a místopředseda spolku pan MUDr. 
Pavel Spurný, který Vám velmi rád zodpoví 
Vaše otázky týkající se jeho oboru.

 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
pro dospělé a mládež

Loni na podzim sklidilo bouřlivé ovace di-
vadelní představení pro dospělé a mládež. Pevně 
věříme, že tomu bude stejně i letos v měsíci říjnu, 
kdy se Vám divadelní ochotnická společnost 
představí s novým divadelním představením. 
Pevně věříme, že Vás diváky divadelní předsta-
vení pobaví minimálně stejně jako předešlé. 

S konkrétními termíny konání jednotli-
vých akcí Vás tak jako obvykle budeme infor-
movat prostřednictvím obecního zpravodaje, 
obecních vývěsek a nově na webu www.nase-
doubrava.cz.  Těšíme se na setkání s Vámi

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

NAŠE DOUBRAVA zve malé i velké diváky 
na dětské divadelní představení

HASIČSKÉ 
OKÉNKO

Začátek roku pro nás začal tradičně, 
a to Výroční členskou schůzí. Byly pře-
čteny zprávy o činnosti sboru, výboru, 
výjezdové jednotky, mladých hasičů, pre-
vence, pokladníka a revizní zpráva. Pro-
jednali jsme plán práce na rok 2016 a návrh 
rozpočtu na letošní rok. Dostalo se i na 
některé naše členy. Medaili za zásluhy 
převzal Radek Šebesta, Svatopluk Kotas 
a Jiřina Rovňaníková a medaili sv.Flori-
ána dostala Vanda Sosnová. Starosta sboru 
Zdeněk Sosna a velitel jednotky Pavel Slá-
vik dostali z rukou starosty obce Doubrava 
Mgr. Bc. Pavla Krska pamětní medaili za 
dlouhodobou záslužnou práci pro obec. 
Schůze se zúčastnili členové spřátelené 
jednotky z OSP Jedlownik, zástupci okrsku 
Orlová, SDH Rychvald a také zástupci Ba-
níku OKD Doubrava a Sokolu Doubrava. 
Výroční členskou schůzí jsme zhodnotili 
naši loňskou činnost, ale všichni už žijeme 
v novém roce, kde nás samozřejmě nečeká 
nic lehkého, právě naopak. Termín našeho 
plesu se kvapem blíží a ze zájmu o mís-
tenky je zřejmé, že tradiční ples bude mít 
minimálně tolik návštěvníků jako v letech 
minulých.

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

Léto je ještě daleko, ale my už pilně připra-
vujeme program na letní tábor.

Pokud mají vaše děti rády vílu Zvonilku, 
kapitána Hooka a kouzelného chlapce Petra 
Pana z děl skotského spisovatele a dramatika 
Jamese Matthewa Barrieho, je pro ně náš tábor 
ten pravý.

V termínu od 9. do 23. 7. 2016 se vydáváme 
na cestu do země Nezemě.

Cena 15 denního tábora je 3.600 Kč.
Letos jedeme do Lipné u Potštátu. Chys-

táme například výlet do Heiparku v Tošovi-
cích, prohlídku propasti v Hranicích a spoustu 
her a zábavy nejen u táboráku. 

Opět jede tým sehraných, zkušených pio-
nýrských dobrovolníků, kteří se budou starat 
o program, zdraví a hladová bříška vašich 
dětí.

Bližší informace najdete na www.17ps.cz. 
Přihlášky přijímáme do konce dubna 2016.
Pionýr, z. s. – 17. pionýrská skupina Karviná

Kateřina Jachymčáková

Letní dobrodružství – letní dětský tábor 
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Zemřeli
Miroslav Ende
Eduard Žurek

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Zemřeli

Společenská kronikaZ DOUBRAVSKÉ FARNOSTI
Půst – šance na změnu

Za chvíli zase vstoupíme do doby postní. 
A to je vzácný čas k prohloubení toho, co 
běžně prožíváme „jen tak“. Každý věřící – 
a nejenom – ví, že půst není jen o postu. Jak 
tedy s tímto vzácným časem naložit? 

Postní doba je bohatá na symboliku. Snad 
nejvíce symbolické je číslo 40 – tolik dnů to-
tiž nás dělí od Popeleční středy do Velikonoc 
(vyjma nedělí, ty v křesťanské tradici nikdy 
nebyly považovány za postní dny). Čtyřicet 
let putovali Izraelité pouští, než došli do země 
zaslíbené; 40 dnů byl zase Ježíš pokoušen na 
poušti a postil se. My se čtyřicet dnů připravu-
jeme na největší svátky církevního roku, připo-
mínající Kristovu smrt a hlavně jeho největší 
zázrak – zmrtvýchvstání. 

Nelze proto opomenout ani téma kříže. 
Říká se, že každý z nás má nějaký kříž. A není 
to pouze rčení, je to skutečnost. Nést kříž vů-
bec není snadné. Zdá se mi, že modlitba kří-
žové cesty, tak příznačná pro dobu postní, nás 

chce naučit dívat se ve svých 
bolestech na Ježíše, protože 
často jen On dokáže dát odpověď na otázku, 
proč člověk, zvláště pak nevinný, musí trpět. 

Na Popeleční středu kněz každoročně čte 
úryvek z Bible, který nám staví před oči tři 
velké výzvy, tři projevy víry: almužna, mod-
litba a půst. Jejich krásné propojení naznačuje, 
v čem je vlastně ukrytý smysl celé přípravy na 
Velikonoce: je to pokání – takto se do češtiny 
překládá řecké slovo metanoia, tedy „změna 
smýšlení“. Je-li teda doba postní časem pokání, 
znamená to změnit svůj vztah k Bohu a k li-
dem. A takováto změna se samozřejmě má pro-
jevit navenek v mém postoji a v mém jednání. 

V  doubravském  kostele  zahájíme  dobu 
postní  hned  dvakrát,  a  to  obřadem  sy-
pání  popela  na  hlavu:  na  Popeleční  středu 
10. února při mši svaté v 15:45 hodin, a na 
První postní neděli 14. února při mši svaté 
v 9:15 hodin. Srdečně zveme!

P. Dr. Marcel Puvák, farář

MS PZKO organizovala v červenci tra-
diční každoroční poznávací zájezd. Ten-
tokrát jsme jeli do Polska. Navštívili jsme 
Wrocław i Racławice se slavnou Racławicką 
Panoramą. Právě tato Panorama byla cílem 
našeho zájezdu. Měli jsme k dispozici prů-
vodce, se kterým jsme zhlédli nejzajímavější 
místa Wrocławi včetně nejstarší části města, 
kterou je Ostrów Tumski. Projížďka parní-
kem po řece Odře byla třešničkou na dortu 
celého zájezdu. Celkem se zúčastnilo této 
akce 28 zájemců.

V říjnu se konala podzimní besídka 
s kulturním programem. Tentokrát to bylo 

vystoupení skupiny Old Boys Band MS PZKO 
Orlová-Poruba, která letos slavila pětileté vý-
ročí založení. Přítomných bylo 75 osob.

Na závěr kalendářního roku se v prosinci 
konala poslední akce. Bylo to velmi oblíbené 
setkání členů naší organizace u příležitosti 
konce roku. Program byl laděn vánočně-silves-
trovsky. Přítomných bylo 22 členů.

Veškeré kulturní akce MS PZKO v Doub-
ravě můžeme uskutečnit díky finanční dotaci 
obce Doubrava, za kterou srdečně děkujeme.

Za MS PZKO v Doubravě
Jan Kubanek, předseda

Z činnosti MS PZKO v Doubravě 
za druhé pololetí roku 2015

 NA JARKA NOHAVICU 
DO KLUBU HELIGONKA

Svůj vlastní klub otevřel ve v Ostravě 
písničkář Jaromír Nohavica. Klub má 
jméno Heligonka a nachází se u vstupu do 
bývalého Dolu Hlubina na okraji Dolní ob-
lasti Vítkovic. Nohavica v něm bude kon-
certovat několikrát měsíčně, ale pořádají se 
zde i vystoupení a koncerty jiných umělců. 
Program naleznete na www.heligonka.cz.

 EXPOZICE HISTORICKÝCH
MOTOCYKLŮ
Černá louka Ostrava
celoročně, út-ne: 10:00-17:00 hod.

Historické motocykly věnoval Morav-
skoslezskému kraji akademický sochař Mi-
roslav Rybička, který téměř půl století tyto 
„krásky“ sbíral a restauroval. Vystaveny 
jsou motocykly z období 20.–70. let minu-
lého století, od všech předních světových 
výrobců. V pavilonu na návštěvníky čeká 
nejen 40 strojů, ale také replika retro dílny 
z 30. let minulého století. Součástí expozice 
je i velká sbírka příslušenství a doplňků 
k motocyklům, jako např. díly motorů, pře-
vodovek, blatníky, řídítka, tlumiče, čerpa-
dla a mnoho dalšího.

Expozice historických motocyklů byla 
zařazena do projektu TECHNO TRASA 
a stala se tak 13. místem, kde můžete sbírat 
razítka do svých pasů. Více informací na 
http://technotrasa.msregion.cz/ .

Kam 
vyrazit…vyrazit…
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Hledáme nový domov!

nalezení pejsci  
na území obce doubrava


