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Červen 2016 č. 6

Děti z mateřské i zá-
kladní školy měly možnost 
díky dotacím, a také díky 
podpoře obce, strávit pár 
hezkých dnů na čerstvém 
horském vzduchu. Více 
informací o pobytech se 
dočtete v aktuálním čísle 
zpravodaje. Fotogalerie 
naleznete na stránkách 
obce www.doubrava.cz.

ŠH

Doubravské děti 
na čerstvém vzduchu

Foto: archiv ZŠ a MŠ DoubravaFoto: archiv ZŠ a MŠ Doubrava  

Foto: archiv ZŠ a MŠ DoubravaFoto: archiv ZŠ a MŠ Doubrava  

Zasedání
Zastupitelstva
obce Doubrava

Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava 
se uskuteční dne 20. 06. 2016 od 16:30 
hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu 
v Doubravě. 

Zasedání zastupitelstva obce jsou ve-
řejná a zájemci o projednávanou problema-
tiku z řad občanů naší obce jsou srdečně 
zváni.

Letní koupaliště změní pro sezonu 2016 provozova-
tele, kterým letos bude pan Martin Sehnal se společníky. 
Předpokládaný termín zahájení provozu je 01. 06. 2016, 
kdy bude zahájen provoz občerstvení a následně provoz 
bazénu. Provozovatel navrhl cenu vstupného 60,- Kč do-
spělí a 35,- Kč děti (do 15 let). Provozní doba denně od 
09:00 do 19:00 hodin. Areál koupaliště nabídne volnoča-
sové aktivity, jako jsou ping pong, kuželky, badminton 
a soft tenis. Provozovatel bude dle možností pořádat na 
koupališti kulturní i společenské akce a akce pro děti. Tě-
šíme se na vaši návštěvu. 

Pavel Wija

Koupaliště připraveno na novou sezonu 
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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.

Výdej kompostérů je v plném proudu. Do 
poloviny měsíce května 2016 bylo podáno 
celkem 149 žádosti o poskytnutí domácího 
kompostéru. Vydáno bylo 140 kompostérů. 
Připomínáme všem občanům, kteří této mož-
nosti ještě nevyužili, aby neváhali a podali si 
žádost na domácí kompostér co nejdříve.

Někteří občané si podali již druhou žá-
dost – celkem 9 žádostí, o těchto žádostech 
bude rozhodovat Rada obce Doubrava v druhé 
polovině roku 2016.

Jen pro oživení: 
Technické parametry kompostéru:

Objem 600 l, 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 
odebírání kompostu po celé délce stěny kom-
postéru, provzdušňovací otvory chráněny proti 
ucpávání bioodpadem, protivětrná pojistka, 
barva zelená.

Občané, kteří mají zájem si pořídit domácí 
kompostér, můžou podat písemnou žádost na 
podatelnu obecního úřadu (tiskopisy žádosti 
jsou na webových stránkách obce Doubrava, 
nebo si je můžete vyzvednout osobně na OÚ 
v kanceláři č.14).

Kompostéry jsou na základě podané žádosti 
a podepsané smlouvy o výpůjčce (bezplatné) 
vydávány od 15. 02. 2016 ve sběrném dvoře 
obce Doubrava. Odpovědný pracovník OÚ, dle 
pořadí podání žádosti telefonicky domlouvá 
schůzky k podepsání smlouvy o výpůjčce a pře-
dání kompostéru, zpravidla vždy ve středu od 
12.00 do 16.00 hod., kdy je provozní doba sběr-
ného dvora. Bližší informace na tel. 596512953.

Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

Domácí kompostování v plném proudu

Rodinné dovolené spojené s cestováním do 
zahraničí znamenají i vyřizování cestovních 
dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování 
s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou 
do členských států Evropské unie a dalších vy-
braných evropských zemí cestovat na vlastní 
občanský průkaz? 

 Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro 
děti levnější 

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé 
rodiny cesta k moři či do hor za hranice České 
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí 
již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít 
vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 do-
šlo nařízením Evropské unie ke zrušení mož-
nosti cestovat na zápis v cestovním dokladu 
rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se 
jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti 
dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas 
pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu plat-
nosti má stanovenou na 5 let. 

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci 
v některých zemích, které byly dlouhodobě tu-
ristickými destinacemi, jako například Egypt 
nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zá-
jmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší 
možnost cestovat po většině států Evropy pouze 
s občanským průkazem. Na ten je nyní možné 
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Al-
bánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Make-
donie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. 
Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 
15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let. 

 Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů 
O vyřízení cestovního pasu nebo občan-

ského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný 
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí 
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce 

s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na 
místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fo-
tografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo 
na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti 
zákonný zástupce předkládá svůj průkaz

totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že 
má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo 
cestovní doklad, lze tento předložit místo rod-
ného listu. Lhůta pro vydání cestovního pasu 
nebo občanského průkazu činí maximálně 30 
dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 
30 dnů je možné požádat o vydání cestovního 
pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento 
úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve 
výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování 
osobních dokladů lze nalézt na webu Minis-
terstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/
osobni-doklady. 

 Informací není nikdy dost 
V případě, že má dítě cestovat mimo Ev-

ropskou unii, doporučujeme se předem infor-
movat u zastupitelského úřadu daného státu, 

jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vy-
cestování s nezletilým dítětem. Je také třeba 

dát si pozor na to, že některé státy mimo 
Evropskou unii mohou vyžadovat určitou 

minimální dobu platnosti cestovního dokladu 
při vstupu na jejich území nebo ukončení 
pobytu – nejčastěji činí požadovaná mini-

mální doba platnosti 6 měsíců. Podrobnosti 
k těmto i dalším podmínkám (např. vízová 

povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu 
daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu 

Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.
cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy 

a území – informace na cesty“. 
Mgr. Jana Vildumetzová, 

náměstkyně ministra vnitra 
pro řízení sekce veřejné správy

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Škola v přírodě 
na Vsetínsku

V době od 19. 4. do 29. 4. 2016 jeli žáci 
1. stupně ZŠ Doubrava na ozdravný pobyt do 
Velkých Karlovic. Tento pobyt byl z 90 % hra-
zen evropskými fondy a výzvou, kterou vyhlá-
silo Ministerstvo životního prostředí ČR pro 
děti žijící v lokalitách se znečištěným ovzdu-
ším. Tato „škola v přírodě“ se mohla usku-
tečnit díky tomu, že pedagogové naší školy 
úspěšně už čtvrtým rokem sepsali projekt, 
který byl Ministerstvem životního prostředí 
vybrán k realizaci. Bohatý a rozmanitý pro-
gram pobytu byl zaměřen na ochranu život-
ního prostředí. Ubytování v penzionu a místo 
pobytu bylo moc pěkné. Škoda jen, že nám po-
časí tentokrát příliš nepřálo. Ale každopádně 
děti si pročistily plíce a vrátily se se spoustou 
nových zážitků.

Květa Tajovská
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Kalendář svozu odpadů v obci Doubrava – červen, červenec 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

Červen 1,8,15,22,29 22 23 15 6,13,20,27
Červenec 6,13,20,27 20 21 13 4,11,18,25

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

V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 
zákona, poskytne vydavatel zastupitelům obce 
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, 
které vyjadřuje jejich názory týkající se obce. 
Vydavatel poskytne každému jednotlivému 
zastupiteli pro vyjádření názoru v každém vy-
dání zpravodaje nejvýše 500 znaků včetně me-
zer s tím, že zastupitel může předat současně 
s příspěvkem také jeho rozšířenou verzi v ne-
omezeném rozsahu k uveřejnění na webových 
stránkách obce www.doubrava.cz, „Názory 
zastupitelů“. Jednotlivé příspěvky budou do 
rubriky řazeny podle abecedního pořadí pří-
jmení zastupitelů. Zveřejněné příspěvky ne-
musí být v souladu s názory redakce. Rubrika 
názory zastupitelů je v souladu se Zásadami 
pro vydávání Obecního zpravodaje, které byly 
schváleny Radou obce Doubrava dne 10. 02. 
2016 usnesením č. 345/27/16.

V předchozím vydání zpravodaje jsme 
vás naše sousedy informovali o tom, že obec 
Doubrava za období od roku 1995–2015 ob-
držela od OKD z úhrad dobývacího prostoru 
a z vydobytého nerostu minimálně částku 
134 761 124 Kč. Je docela těžké si vůbec ta-
kové miliony představit. Pokud budeme vy-
cházet z úvahy, že cena auta Škoda Fabia se 
pohybuje okolo 300 000 Kč, za 134 mil. Kč 
bychom jich pořídili 449. Smutné je, že za-
městnanec s průměrnou mzdou 26 000 Kč by 
za svůj život nikdy takové miliony nevydělal.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, zastupitelka 
za sdružení nezávislých kandidátů 

NAŠE DOUBRAVA

Ve zpravodaji stále čteme, kde jsou mili-
ony z OKD. Že se najde někdo, kdo v Doub-
ravě bydlí chvilku, na toho se nezlobím. Prostě 
to neví. Ale že se najde skupinka Doubraváků, 
kteří se nechají tak negativně ovlivnit, tak to 
nechápu. Sami ty miliony užívali a nadále 
užívají a navzdory tomu se neprávem ozývají. 
V jiných obcích se dávno platí víc za odpad. 
Dávno mají větší daně z nemovitostí. Jsou 
podstatně vyšší nájmy. Servis v našich bytech 
nemá nikde obdoby a spousta dalších. To jsou 
ty miliony! 

Pavel Krsek

Chtěla bych touto cestou poděkovat zá-
stupcům SDH, Sokol, PZKO, ČSV, SRPMŠ 
a ZŠ, dále zástupcům KSČM a všem koalič-
ním zastupitelům, že společně dne 4. května 
uctili památku obětí boje proti fašismu u pří-
ležitosti Dne vítězství na slavnostním pietním 
aktu. A nyní malé připomenutí. Máme v obci 

platnou klidovou vyhlášku, ale také mnoho 
pracovitých občanů, kteří nezahálejí se svými 
hlučnými stroji ani v neděli, což uvedená vy-
hláška nedovoluje. Prosím o její respektování. 
Děkuji. 

Mgr. Dáša Murycová

Zaměstnanec s průměrnou měsíční mzdou 
26 000 Kč by na 134 mil. Kč musel pracovat 
dlouhých cca 432 let. Je zřejmé, že za života 
člověka s touto průměrnou mzdou nelze 
134 mil. Kč dosáhnout. Pokud budeme vychá-
zet z ceny rodinného domu 3 mil. Kč, tak těch 
by mohlo být za 134 mil. Kč postaveno asi 45. 
Dle statistiky ČSÚ k 1. 1. 2016 měla Doubrava 
1220 obyvatel. Kdybychom mezi obyvatele 
rozdělili 134 mil. Kč, obdržel by každý z nás, 
a to včetně dětí, slušnou částku 110 459 Kč. 
Byla to spousta peněz.

MUDr. Pavel Spurný, zastupitel, 
za sdružení nezávislých kandidátů 

NAŠE DOUBRAVA

Koalice prosadila 7 členů v každém vý-
boru. V porovnání s počtem obyvatel jsme 
s takovým počtem nemohli souhlasit. Očeká-
vali jsme tedy, že kontrolní výbor při tak hoj-
ném počtu členů bude provádět více kontrol 
a pracovat efektivněji, než bylo jeho dávným 
zvykem. Netěší nás se takto vyjadřovat o ko-
alici a vás naše sousedy zahlcovat takovými 
sděleními. Ale podle dosavadního průběhu 
činnosti kontrolního výboru není ze strany 
staronového vedení snaha vybočit ze zajetých 
kolejí a pracovat smysluplně.

Lukáš Szebesta, zastupitel 
za sdružení nezávislých kandidátů 

NAŠE DOUBRAVA

Sousedé se nás ptají, proč nepíšeme do 
zpravodaje informativní články, které nejsou 
příspěvkem zastupitele. Odpověď je prostá. 
Zastupitelé, kteří těchto výsad užívají, si je 
takto sami pro sebe vytvořili a označili, bez 
ohledu na to, že zásady pro vydávání obecního 
zpravodaje toto nepřipouští. Činí tak s vědo-
mím, že překračují limit, který sami stano-
vili – 500 znaků včetně mezer. Je zřejmé, že 
staronové vedení využilo své moci, abychom 
měli ve zpravodaji co nejmenší prostor k na-
šim vyjádřením.

Libor Trzaskalik, zastupitel 
za sdružení nezávislých kandidátů 

NAŠE DOUBRAVA

Smutný je fakt, že i v činnosti kontrolního 
výboru je pokračováno, tak jak bylo zavedeno 

za bývalé starostky Květuše Szyroké. Zaměst-
nanec obecního úřadu zkontroluje v pracovní 
době a za plat, vynaložené výdaje za poskyt-
nuté dotace spolkům. Následně prý pro pří-
pad, že by zaměstnanec něco přehlédl, se nad 
tou stejnou složkou sejde zástupce spolku, 
zaměstnanec, který kontrolu prováděl a další 
4 osoby, aby vše znovu zkontrolovali. S tako-
vým postupem zastupitelé za NAŠI DOUB-
RAVU nemohou souhlasit.

Šárka Venglářová, zastupitelka 
za sdružení nezávislých kandidátů 

NAŠE DOUBRAVA

Peníze, které hradí OKD za hornickou 
činnost prováděnou na území Doubravy, za 
důsledky hornické činnosti na jejím území, 
mají sloužit pro další zachování a rozvoj obce. 
Občané by se rádi dozvěděli, jak bylo pod 
vedením bývalé starostky Květuše Szyroké 
se 134 mil. Kč naloženo. Kde byly tyto mili-
ony v Doubravě investovány? Kam se podělo 
449 aut značky Škoda Fabia? Kam se podělo 
45 rodinných domů za cenu jednoho domu 
3 mil. Kč? Kam se podělo 110 tis. Kč, které 
mohly být rozděleny mezi obyvatele?

Ing. Petr Vrubel, zastupitel 
za sdružení nezávislých kandidátů 

NAŠE DOUBRAVA

(Pozn. redakce: Kontroly vyúčtování 
dotací probíhají v souladu s platnými Zása-
dami pro poskytování neinvestičních dotací 
z rozpočtu obce Doubrava schválenými za-
stupitelstvem obce. Obsahem těchto zásad 
je také kontrola použití dotací dle zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole. Kontrola 
probíhá při předložení vyúčtování dotace na 
konci zúčtovacího období, kdy pověření pra-
covníci obecního úřadu provedou kontrolu 
předložených dokladů vztahujících se k před-
mětu dotace. Tato kontrola je součástí tzv. 
vnitřního kontrolního systému. Obecní úřad 
má povinnost provádět také tzv. finanční (ve-
řejnosprávní) kontrolu, jejímž předmětem je 
kontrola skutečností rozhodných pro hospo-
daření s veřejnými prostředky, zejména při 
vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné 
finanční podpory (tj. dotací poskytnutých 
spolkům), a to buď přímo v sídle příjemce 
dotace, nebo na jiném předem stanoveném 
místě. Finanční kontrolu provádějí ze zá-
kona pověření úředníci obecního úřadu. Na 
základě dohody s kontrolním a finančním 
výborem probíhá finanční kontrola za účasti 
členů těchto výborů nad rámec zákona o fi-
nanční kontrole.

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 
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HASIČSKÉ 
OKÉNKO

Pomalu, ale jistě, se rozjíždí soutěžní sezona. 
Jako první se do soutěží zapojili naši mladí hasiči, 
kteří se na prvním kole mládežnické ligy okresu 
Karviná, které se konalo v Orlové Městě, umístili 
na 11. místě. Rovněž naši „staří páni“ rozhýbali 
po zimním období svá těla a v soutěži, která se 
konala u nás v Doubravě, nenechali nikoho na 
pochybách a soutěž vyhráli. Také muži se na 
okrskovém kole v požárním sportu skvěle repre-
zentovali, když tuto soutěž rovněž vyhráli. 

V pátek 6. 5. se v Rychvaldě konaly zkoušky 
odborností mladých hasičů. Náš sbor zastupovala 
tři děvčata: Pipreková Simona, Moskalová Lu-
cie a Sláviková Adéla. Všechna děvčata úspěšně 
zvládla otázky zkušební komise a mohou se pyš-
nit odborností preventiva junior.

Ve středu 11. 5. v 00.51 hodin jsme byli po-
voláni k požáru na skládce odpadu firmy DEPOS 
v Horní Suché. Na tomto „voňavém“ zásahu zasa-
hovali Slávik, Šotkovský, Branny a Šebesta. Naše 
jednotka zde zasahovala společně s jednotkou HZS 
z Karviné, Havířova a s JSDH Horní Suchá.

Dále bychom rádi informovali, že stejně jako 
v letech minulých, tak i letos budeme provádět 
likvidaci bodavého hmyzu (včely, vosy, sršni). 
Občané naší obce se mohou obrátit buď na naše 
členy, nebo přímo na tel.: 724 240 579 (Slávik Pa-
vel) a společně domluvíme dobu, kdy se k Vám 
dostavíme a s problémem pomůžeme.

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

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Městské kolo dopravní soutěže
Dne 28. 04. 2016 jsme se zúčastnili 

městského kola dopravní soutěže v Orlové. 
Soutěž se konala na ZŠ K. Dvořáčka. Za 
mladší kategorii nás reprezentovali Sára 
Siekierová, Sabina Piotrowská, Jan To-
kár, Marek Hanzel. V kategorii starších 
žáků potom Simona Pipreková, Katrin 
Brzyszkowská, Jakub Juráček, Ondřej 
Brzyszkowski. Soutěžilo se ve třech disci-
plínách – jízda zručnosti na kolech, zdra-
vověda a dopravní testy. Umístili jsme se 
v obou kategoriích na 4. místech. Soutěž 
jsme si ale užili a na příští rok se určitě 
připravíme lépe, abychom vybojovali lepší 
pozice.

Mgr. Markéta Schreiberová

Dne 25. 04. 2016 jsme s 8. třídou v rámci 
výuky pracovních činností navštívili školní 
jídelnu a kuchyň. Ochotné paní kuchařky 
nás mile přivítaly a měly pro nás již připra-
vené kynuté těsto, ze kterého žáci vyrobili 
Honzovy buchty s tvarohovou náplní. Než 
se nám buchty upekly, paní Kullová nás pro-
vedla dalšími prostory – sklepem, skladem. 
Osmáci měli během prohlídky spoustu za-
jímavých dotazů k chodu kuchyně. Potom 
už nás čekal výborný sladký oběd – buchty 
právě vytažené z trouby. Moc děkujeme za 
možnost návštěvy kuchyně a těšíme se na 
příští rok. Mgr. Markéta Schreiberová

www.zsdoubrava.cz

Prohlídka školní kuchyně

SDH Doubrava tímto 
zve všechny příznivce hasičského sportu 

v sobotu 11. 6. 2016 
na náměstí v Doubravě, 

kde se od 9 hodin bude konat soutěž 
mladých hasičů a od 15 hodin se zde 

bude konat 

soutěž mužů o pohár 
starosty obce Doubrava. 

Vyhodnocení soutěží proběhnou po jejich 
ukončení v areálu hasičské zbrojnice, kde 

bude samozřejmě připraveno i občerstvení.

Každým rokem v květnu na sv. Floriána členky SDH Doubrava chodí darovat krev. Letos  
to bylo již popáté. (Na fotografii zleva: Vanda Sosnová, Renata Šebestová, Věra Šebestová 
a Romana Sláviková.) Foto: Zdeněk Sosna

V mateřské škole v Doubravě máme po-
hádkovou babičku. Je to aktivita, která řeší 
mezigenerační spolupráci dětí a seniorů.

Vždy jednou týdně chodí dětem před spa-
ním předčítat pohádky babička. Jednou je to 
Jiřinka, podruhé Dorotka, Květuška, Hanička, 
Miládka.

Děti se těší, hádají, která 
dnes přijde, a když ji po-
tkají mimo prostor školky, 
neosloví ji jinak než „po-
hádková babičko“. Babičky 
si nosí ke čtení své vlastní 
knížky a dětem se moc líbí. 
V mnoha příbězích se k nám 
dostávají stará moudra, která byla čtená našim 
maminkám. U dětí podporujeme předčtenář-
skou gramotnost, posilujeme vztah ke knihám 
a dospělým. 

Samozřejmě, že pohádky čtou dětem 
také dědečkové, ale doposud se nám žádný 
nepřihlásil. Myslíte, že se najde? Už nyní se 
těšíme.

Pohádková babička vznikla v rámci pro-
jektu „Mámo, táto, babi, dědo, pojď si se mnou 
hrát“, který byl mateřské škole podpořen Na-
dací OKD pro období 2015-2016.

V následujícím období roku 2016 do června 
2017 se můžeme těšit na pokračování mezige-
neračních aktivit. A to opět za podpory Na-
dace OKD, kdy byl Mateřské škole Doubrava 
podpořen projekt navazující s názvem „Mámo, 
táto, babi, dědo, pojď si znovu hrát“.

Mgr. Radomíra Jasenková, ředitelka MŠ
www.msdoubrava.cz

Pohádková babička
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Dne 16. dubna 2016 se v Národním domě 
poprvé v jeho historii konala diskotéka pro do-
spělé, jejímž zpestřením bylo vystoupení tra-
vesti skupiny SCREAMERS. Sál byl naplněn 
návštěvníky, kteří se těšili, že si v rytmu disko 
mohou zatancovat a současně, že uvidí vystou-
pení tolik známé a populární travesti skupiny 
SCREAMERS. Lidé se na diskotéce báječně 
bavili. Jak je naším zvykem, v naší nabídce 
nechybělo domácí občerstvení teplé i studené 
kuchyně. 

Potěšilo nás, že se návštěvníkům akce 
líbila, že nám návštěvníci děkovali za vý-
bornou akci a prosili nás, abychom ji znovu 
opakovali. Pochvala ze strany návštěvníků 
se nám dostala také za domácí občerstvení. 
Akce se povedla zejména díky náročné 
a důsledné přípravě a bezproblémovému 
průběhu diskotéky za pomoci členů NAŠÍ 
DOUBRAVY. 

Děkuji všem členům, kteří se aktivně za-
pojili do přípravy akce, v jejím průběhu a po 
jejím skončení, a že toho nebylo málo. Bylo 
znát, že tak bylo činěno s láskou.

Diskotéka s vystoupením travesti skupiny  
SCREAMERS. Foto: Miroslav Kajzar

Zájezd Flora Olomouc, jarní etapa, Foto: Miroslav Kajzar 

Za týden po diskotéce v sobotu 23. dubna 
2016 v 7:00 ráno vyrazil z doubravského náměstí 
velký autobus se 49 výletníky směr Olomouc 
výstaviště Flora, jarní etapa. Jarní etapa Flory se 
nesla v duchu oslav 700 let od narození otce vlasti 
Karla IV. V největším pavilonu A byla umístěna 
hlavní expozice s tématikou Karla IV. K vidění 
byly mimo jiné korunovační klenoty, královský 
stolec, pavilon byl ozdoben přehlídkami Čes-
kého zahrádkářského svazu a Svazu květinářů 
a floristů ČR. Bylo se na co dívat. 

Prohlédli jsme si sbírkové skleníky, bota-
nickou zahradu Univerzity Palackého. Jarní 
počasí nám přálo, bylo krásně slunečno, mohli 
jsme se procházet po parcích i odpočinout na 
lavičkách. Kdo chtěl, mohl navštívit nedaleké 
historické centrum Olomouce. 

Zpátky do Doubravy se ve večerních 
hodinách vraceli nadšení účastníci zájezdu 

společně s rostlinami a stromky zakoupenými 
na výstavišti. Byli mezi námi takoví účastníci 
zájezdu, kteří se postarali o to, že zakoupené 
rostliny a stromky na Floře ozdobily ještě týž 
den jejich zahrady. 

Děkuji řidiči panu Ondřeji Frejovi, který 
nás ke spokojenosti všech účastníků zájezdu 
vezl do Olomouce a zpět do Doubravy. Také 
díky jeho přirozenému a ochotnému přístupu 
se zájezd stal velmi příjemným zážitkem na-
prosto všech spokojených účastníků zájezdu.

A v poslední řadě nikoli však významem 
děkuji všem účastníkům zájezdu za skvělou 
atmosféru po celou dobu zájezdu. 

Těšíme se, že se zase společně vypravíme 
na další zájezd za poznáním.

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

www.nasedoubrava.cz

Diskotéka se Screamers se vydařila

Skvělý zájezd na Floru Olomouc

Děti z Doubravy 
na ozdravném 
pobytu 

Obec Doubrava ve spolupráci s Mateřskou 
školou Doubrava uskutečnila za podpory Mo-
ravskoslezského kraje ozdravný pobyt v rámci 
dotačního programu „Příspěvky na ozdravné 
pobyty“ určený pro 15 dětí a jejich doprovod. 
Záměrem ozdravného pobytu bylo podpořit 
účast dětí předškolního věku v ubytovacích 
zařízeních podporujících ozdravné pobyty 
s cílem regenerace a prevence onemocnění dý-
chacích cest. Na úhradě tohoto pobytu se podí-
lel Moravskoslezský kraj a obec Doubrava.

Pobyt v krásném prostředí Horní Bečvy 
v hotelu Cherry trval 14 dní a zúčastnilo se jej 
12 dětí předškolního věku se svým doprovo-
dem. Děti i dospělí si užili ozdravných aktivit, 
které spočívaly v pobytech v solné jeskyni, 
plavání v bazénu a zajímavých výletech. Dě-
tem bylo dobře, měly totiž s sebou svého ro-
diče, babičku či dědu. 

Okolí našeho hotelu poskytovalo krásné 
prostředí lesů, dávalo dětem inspiraci ke spo-
lečným hrám na zvířátka a pohádkové skřítky. 
Mezi stromy, pařezy, na měkkém mechu nebo 
paloučku se děti ocitly v docela pohádkovém 
světě.

Pobytu na čerstvém vzduchu si všichni 
užili za každého počasí. Dokonce ani turis-
tika jim nebyla cizí. Poznali jsme společně 
Pustevny a vyšli až na Radhošť. Navštívili 
Dřevěné městečko v Rožnově pod Radhoš-
těm. Vypravili jsme se vlakem do Valašského 
Meziříčí. Mnohé děti jely vlakem poprvé. Pro-
zkoumaly nádraží, prošly vlakovou soupravu 
a z okna vlaku sledovaly krajinu kolem.

V Rožnově jsme navštívili výrobnu svíček, 
měli jsme možnost si prohlédnout nejen hotové 
svíčky, ale i projít výrobnu, kde nás ochotně 
provedli, ukázali a vysvětlili celý výrobní pro-
ces. Děti si mohly samy „vyrobit“ svou svíčku 
na památku.

Přínosem společného pobytu dětí a do-
spělých byla možnost prožívat chvíle nejen 
odpočinku a relaxace na čerstvém horském 
vzduchu, ale také spolu poznávat a zažít něco 
nového.

Za kolektiv zaměstnanců MŠ Doubrava 
Radomíra Jasenková
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Umíš
morseovku, střílet ze 
vzduchovky, vyznáš se 
v mapě, nebo víš něco o 
první pomoci? 

Ne? Nevadí, pokud 
znáš okolí Doubravy a 
máš chuť se o víkendu 
pobavit, přijď si zasoutěžit s Pionýry na Doubravskou stezku. 

Pro nepionýry jsou připraveny nápovědy.

KDY?  18.6.2016 

KDE? Zahrada SDH Doubrava a okolí

Soutěžit můžeš samostatně nebo ve 
dvojici s rodiči. 

Startujeme v 9:30 
                                                               Registrace účastníků od 9:00

Startovné: 20,-/soutěžící
Všichni soutěžící se mohou těšit na malou 
odměnu, občerstvení, výtvarnou dílnu a při 
hezkém počasí i na opékání párků.

       

TĚŠÍME SE NA VÁS

DOUBRAVSKÁ STEZKA

Zemřeli
Valter Szkwara
Jiří Malecki
Ema Žurková

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

řeli

SSpolečenská polečenská kronikakronika

Kam vyrazit…
 Naučná stezka Beskydské nebe – 
Život v korunách stromů

Atrakce vznikla na 
pomezí Frenštátu pod 
Radhoštěm a Trojanovic. 
Součástí nové naučné 
stezky Beskydské nebe je 
téměř stometrová lávka ve 
výšce až šestnáct metrů. 
Lidé tak mohou pozná-
vat přírodu v korunách 
stromů. Visutá konstrukce 
v lokalitě Horečky nad 
roklí potoka Vlčák bude bavit zejména rodiny s dětmi. Tříkilometrová 
naučná stezka bude přístupná v kteroukoli roční dobu, ale „nebeský 
chodník“ dlouhý 85 metrů pouze sezonně.

U Zvoničky Strážkyně Beskyd nově vznikl „Bosý chodníček“, re-
konstrukcí prošla Mařenčina studánka i Památník Břetislava Bartoše. 
Po trase naučné stezky je instalováno celkem 8 hlavních informačních 
panelů seznamujících návštěvníky jak s historií, tak se současným dě-
ním na Horečkách. Dalších 6 panelů se nachází na dřevěné lávce za bu-
dovou amfiteátru jako součást expozice „Život v korunách stromů“.

Dalším velmi zajímavým místem, které prakticky tvoří jeden celek 
s dřevěnou lávkou, je zastřešení amfiteátru. Pod střechou budou totiž 
viset siluety dravých ptáků včetně majestátného orla skalního. Právě 
střecha amfiteátru dala jméno celé naučné stezce „Beskydské nebe“.

Více informací naleznete na www.beskydyportal.cz nebo na www.
frenstat.info 

 Zábavní park v Polsku – ENERGYLANDIA
Zhruba 80 km od hranic (přechod Český Těšín) ve městě Zator se 

nachází obrovský zábavní park pro celou rodinu ENERGYLANDIA. 
Návštěvníky čeká téměř 60 různých atrakcí, 20 interaktivních her a dět-
ských hřišť, 3 zóny, 12 gastronomických zařízení a restaurací, 2500 par-

kovacích míst, 26 ha 
užitné plochy. V le-
tošním roce se při-
pravuje otevření další 
spousty nových 
atrakcí včetně vod-
ního světa. Malé děti 
se budou nejlépe cítit 
v dětské zóně. Ta je 
skutečnou pohádkou 
pro všechny děti. 
Dospělí a jejich starší 
potomci jistě ocení 

například atrakci Energuś Roller Coaster. Jde o horskou dráhu, která 
má vláček pro 16 osob. Ten se pohybuje ve výšce 13m a dosahuje až 50 
km v hodině a přetížení 3G. Mimořádný zážitek i pro otrlé povahy! Více 
informací na www.energylandia.pl

I. DOUBRAVA 
MUSIC PARTY
18. 6. 2016 od 20:00 hod.
Národní dům – velký sál

Těšit se můžete na:
- taneční vystoupení

- music party 
(2 profesionální DJ ś, DJ Davidow a DJ 

Radim) 
- světelnou show

- dámská striptýzová show

Občerstvení, soutěže o ceny. 
Vstup 80 Kč.

Více informací naleznete na plakátech k akci.

Pořádá: 
Restaurace Národní dům, tel.: 734 401 504

inzerce
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Nezřízený život 
potomka jako 
důvod pro jeho 
vydědění?

Vztahy mezi rodiči a jejich po-
tomky nemusí být vždy naprosto 
ideální. Může se stát, že chování 
potomků v některých situacích 
dosáhne tak společensky nepřija-
telné hranice, že rodiče přemýšlejí 
i o tom, že je vydědí. Své o tom ví 
i paní Jana, která se rozhodla pro řešení tako-
véto situace kontaktovat OBČANSKOU PO-
RADNU Karviná, středisko Slezské Diakonie. 
Paní Jana žije sama a má dospělého syna, který 
požívá ve vyšší míře alkohol a odmítá podstou-
pit léčení. Syn je nezaměstnaný, a když mu 
dojdou peníze, tak v opilosti kontaktuje svou 
matku a požaduje pod nátlakem zapůjčení pe-
něz. Nedávno se také neoficiálně dozvěděla, že 
se syn společně s kamarády potlouká po ulicích 
a vykrádá sklepy. Paní Jana se za svého syna 
velmi stydí a po zralé úvaze se rozhodla pro 
jeho vydědění. 

Sociální pracovnice poskytla paní Janě infor-
mace z Občanského zákoníku, který říká, že zů-
stavitel může vydědit nepominutelného dědice, 
který a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, 
b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký 
by projevovat měl, c) byl odsouzen pro trestný čin 
spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé 
povaze nebo d) vede trvale nezřízený život. Zákon 
také dále uvádí, že zůstavitel může vydědit i dě-
dice, který je tak zadlužen, nebo si počíná tak mar-
notratně, že je tu obava, že se pro jeho potomky 
nezachová povinný díl. V tomto případě však lze 
provést vydědění jen tak, že povinný díl zůstane 

dětem nepominutelného dědice, 
popřípadě jejich potomkům. 

V návaznosti na sdělené infor-
mace poskytla sociální pracovnice 
paní Janě vzor listiny o vydědění 
a pomohla jí s její formulací. Také 
jí informovala o případné mož-
nosti uschovat vyhotovenou listinu 
u notáře. 

Bezplatného a anonymního 
odborného sociálního poradenství 
mohou občané Doubravy využít 
v sídle OBČANSKÉ PORADNY 
Karviná, 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 pátek od 8:00 do 10:00.
Občanskou poradnu lze navštívit 
osobně nebo kontaktovat telefo-
nicky na čísle 734 645 272. 

Lenka Starečková, 
sociální pracovnice 

OBČANSKÉ PORADNY Karviná 

inzerce
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Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Doubrava Vás zvou na

DĚTSKÉ RADOVÁNKY
             HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY

          25.6.2016 od 14:00 hod.
             areál Národního domu v Doubravě

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN SE ZVÍŘÁTKY
VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Spousta zábavy, skákací atrakce,                                   
atrakce pro děti, malování na obličej

a spousta dalšího…

WORKSHOPY, SOUTĚŽE O CENY
ZÁVĚREČNÁ DISKOTÉKA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ!
Občerstvení zajištěno!

HURÁ, JSOU TU PRÁZDNINY!
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ! Změna programu vyhrazena.
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