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Říjen 2016 č. 10

Vážení 
spoluobčané,
letní období máme 
definitivně za se-
bou a před námi je 
další etapa, která 
je náročnější na 
vytápění, oblékání 
a spoustu dalších 
záležitostí, které 
já sám zrovna ne-
miluji. Nejsem 
již provozovatelem zimních sportů, a tak 
jsem názoru, že raději dvě léta než jednu 
zimu. To je pochopitelně věc názoru a ten 
má každý člověk jiný. Je jasné, že jsou lidé, 
kteří preferují zimní sporty. Určitě je obdi-
vuji, nicméně nepatřím k nim. 

V minulém měsíci jsme zaznamenali 
krádež nových laviček v parku za kostelem 
sv. Hedviky ve středu obce. Zmizely dvě 
lavičky a jedna částečně. Vzniklá škoda je 
přes 30 tisíc korun. Ostatní lavičky již byly 
připravené (demontované) na další zlo-
dějskou akci. Proto jsem je nechal odvézt 
a uschovat na bezpečné místo, než se vyřeší 
jejich bezpečnější ukotvení k zemi. 

Zasedání
Zastupitelstva
obce Doubrava

Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava 
se uskuteční dne 24. 10. 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. (pokračování na straně 2)

SLOVO 
STAROSTY

Smích dětí, nadšení z nového prostředí, 
ale i nejistota z neznáma. První školní den 
je pro prvňáčky a jejich rodiče dalším vý-
znamným dnem v jejich životě.

Noví malí školáci byli přivítáni svou paní 
učitelkou, vedením školy a kromě školního 
vybavení a výtvarných potřeb, které pro děti 
zajišťuje zdarma základní škola, dostaly děti 

od pana starosty Mgr. Pavla Krska krásné 
kornouty plné sladkostí. V ostatních třídách 
proběhlo již všem známé vyhlášení „skokana 
roku“, kdy oceněnými jsou žáci, kteří se v mi-
nulém školním roce nejvíce zlepšili. Odměna 
na začátku školního roku v podobě knihy se 
snad stane pro všechny motivací do nadcháze-
jícího školního roku.

ŠH

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Úřední hodiny 
obecního úřadu Doubrava

 Obecní úřad:  
Pondělí: 7:30–11:30; 12:30–17:00
Středa: 7:30–11:30; 12:30–17:00
 Podatelna:   
Pondělí a středa: 7:30–11:30; 12:30–17:00
Úterý, čtvrtek, pátek: 
7:30–11:30; 12:30–13:00
 Pokladna:   
Pondělí a středa: 7:30–11:30; 12:30–16:00

Foto: Zuzana KretschmerováFoto: Zuzana Kretschmerová  

Foto: Zuzana KretschmerováFoto: Zuzana Kretschmerová  
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Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – říjen, listopad 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

Říjen 5,12,19,26 19 20 12 3,10,17,24,31
Listopad 2,9,16,23,30 23 24 16 28

Vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení na dodavatele služby na odvoz a likvidaci ko-
munálního odpadu může dojít k úpravě harmonogramu svozu již od listopadu 2016. Kalendář 
svozu komunálního odpadu na celý rok naleznete na www.doubrava.cz

Jsou stále lidé, kteří si neváží věcí a ani 
lidí. Je třeba se lépe dívat kolem sebe a upozor-
ňovat na nešvary, které nám všem znepříjem-
ňují život. Věci je nutné řešit okamžitě a ne je 
odkládat na pozdější dobu, případně je řešit až 
na nejbližším zastupitelstvu. Problémy ve spo-
lečenství lidí byly, jsou a budou, pokud lidstvo 
bude existovat. Proto je nutné je řešit a nejlépe 
hned. Dveře na našem úřadu nejsou pro řešení 
různorodých podnětů a záležitostí zavřené. 

S přáním všeho pěkného váš starosta 
Pavel Krsek

SLOVO…
(pokračování ze strany 1)

Občané, kteří mají zájem si pořídit domácí 
kompostér, můžou podat písemnou žá-
dost na podatelnu obecního úřadu (tisko-
pisy žádosti jsou na webových stránkách 
obce Doubrava, nebo si je můžete vyzved-
nout na OÚ v kanceláři č. 14).

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

Objem 600 l, síla stěny materiálu 4 mm, 
stavebnicová konstrukce z recyklovaného 
plastu beze dna, materiál plast odolný vůči 
mrazu a UV záření, hmotnost 17 kg, boční 
dvířka pro otevírání kompostu po celé délce 
stěny kompostéru, provzdušňovací otvory 
chráněny proti ucpávání bioodpadem, protivě-
trná pojistka, barva zelená.

Kompostéry jsou na základě podané žá-
dosti a podepsané smlouvy o výpůjčce (bez-
platné) vydávány od 15. 2. 2016 ve sběrném 
dvoru obce Doubrava. Odpovědný pracovník 
OÚ dle pořadí podání žádosti telefonicky do-
mlouvá schůzky k podepsání smlouvy o vý-
půjčce a předání kompostéru, vždy ve středu 
od 12.00 do 16.00 hod., kdy je provozní doba 
sběrného dvora. 

Do konce měsíce září bylo evidováno celkem 
186 žádostí o kompostér, z tohoto počtu je 15 žá-
dostí o druhý kompostér. Tyto žádosti nebyly na 
43. schůzi rady obce dne 31. 8. 2016 schváleny. 
V současné době jsou vyřizovány žádosti o první 
kompostér. Po dostatečném vyčerpání prvních 
žádostí občanů budou předloženy do rady obce 
ke schválení žádosti o druhý kompostér. Ape-
lujeme na občany, aby využili možnosti podání 
žádosti o kompostér a kompostér si pořídili.

Bližší informace na tel. 596512953.
Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

Stále je možné zažádat o domácí kompostér

Připomenutí provozu 
sběrného dvora
V druhé polovině měsíce října roku 
2014 byl uveden do provozu sběrný 
dvůr, který je umístěn cca 300 m za bu-
dovou obecního úřadu v areálu bývalé 
sběrny kovového opadu. Funguje tedy 
již 2 roky a je hojně využíván občany 
Doubravy.

Pro oživení jen pár informací – do sběrného 
dvora je možno odevzdat tyto odpady: 
 papír a lepenka  sklo  plasty  bio-
logicky rozložitelný odpad  dřevo  pne-
umatiky  stavební odpad (stavební suť, 
maximální množství 1 přívěsný vozík na 
osobu a týden)  objemný odpad  kovy 
 nebezpečné složky komunálního odpadu 
(oleje, zbytky barev a chemikálií a jejich 
obaly, zbytky maziv a olejů a jejich obaly, 
zbytky spotřební kosmetiky a jejich obaly, 
autobaterie, monočlánky, zářivky, apod.) 
 elektroodpad (TV a PC technika, lednice, 
mikrovlnné trouby, mobily, apod.)

2. Sběrný dvůr slouží pouze pro fyzické 
osoby s trvalým pobytem v obci Doubrava 
a odpad bude odebrán pouze po předložení 
občanského průkazu či jiného platného do-
kladu s vyznačenou adresou, která bude 
obsluhou zaznamenána. Dále sběrný dvůr 
slouží pro osoby vlastnící na katastru obce 
Doubrava stavbu individuální rekreace, se-
znam chatařů je uložen u obsluhy sběrného 
dvora. Právnické osoby ani fyzické osoby 
podnikající nejsou oprávněny tento sběrný 
dvůr využívat.

3. Po příjezdu do areálu vyčkejte pří-
chodu pracovníka sběrného dvora, který od 
vás odpad převezme.

4. Osoba, která odpad odevzdává, je 
povinna vyložit ho na určené místo dle po-
kynu pověřené osoby.

5. Za odevzdání odpadu se neplatí.
6. Návštěvníci jsou povinni dodržovat 

provozní řád a pokyny pověřených osob 
provozovatele.

Provozní doba: 
středa od 12.00 do 16.00 hodin 
sobota od 8.00 do 12.00 hodin 

Mimo tuto dobu je vstup do areálu zakázán.
Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 
v sobotu 05. 11. 2016 od 8:00 hod. do 12:30 
hodin na předem určených stanovištích.

Svoz starých televizorů, praček, led-
niček, akumulačních baterií, plechovek 
od barev, monočlánků, starých léků, 

rtuťových výbojek (zářivek), starého oleje 
apod. 

Sběr bude prováděn firmou Marius Peder-
sen a.s. vozidlem se speciálním kontejnerem 
na následujících stanovištích v určeném čase. 
ODBĚR ODPADU JE ZDARMA!

Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

Stanoviště Zahájení v hod. Ukončení v hod.

VRCHOVEC 
u bývalého bytového domu č. p. 571

08.00 08.30

SBĚRNÝ DVŮR 
za obecním úřadem Doubrava

09.00 09.30

NÁMĚSTÍ  potraviny Emel 10.00 10.30

UPLÍŽÍ 
stanoviště kontejnerů u RD č.p. 428

11.00 11.30

HRANICE 
u rodinného domu č.p. 233

12.00 12.30
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V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 
zákona, poskytne vydavatel zastupitelům obce 
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které 
vyjadřuje jejich názory týkající se obce. Vyda-
vatel poskytne každému jednotlivému zastupiteli 
pro vyjádření názoru v každém vydání zpravo-
daje nejvýše 500 znaků včetně mezer s tím, že za-
stupitel může předat současně s příspěvkem také 
jeho rozšířenou verzi v neomezeném rozsahu 
k uveřejnění na webových stránkách obce www.
doubrava.cz, „Názory zastupitelů“. Jednotlivé 
příspěvky budou do rubriky řazeny podle abe-
cedního pořadí příjmení zastupitelů. Zveřejněné 
příspěvky nemusí být v souladu s názory re-
dakce. 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.

 Místostarostka přirovnává rozpočet obce 
k PUZZLE. Na základě jednoduchého eko-
nomického myšlení si lze představit, že dílek 
134 mil. Kč, který obec získala navíc za těžbu 
uhlí během 20 let, do PUZZLE nepatří. Nelze 
jej proto dle představy místostarostky ze sklá-
danky vybrat. Jsou to peníze navíc, které do 
běžného provozního hospodaření obce nepa-
tří, na což se snažíme opakovaně vedení obce 
upozornit. Ale pro ně je obtížné takto přemýš-
let patrně i proto, že to nemohou okopírovat 
od bývalé starostky.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, 
zastupitelka za sdružení nezávislých 

kandidátů NAŠE DOUBRAVA
 O třídění odpadů slyšíme neustále každý 
den. To, že máme v obci místa s barevnými 
kontejnery, snad každý ví. Tato místa ale ne-
jsou smetiště. A proto dohlížejme, aby odpad 

končil tam, kam patří. Kdo si myslí, že odlo-
žením plastového odpadu na zem vedle kontej-
neru to končí, je na omylu. K tomu jsou určeny 
žluté plastové pytle pro každou domácnost. Je 
potřebné si je vyzvednout na OÚ.

Mgr. Radomíra Jasenková
 Na posledním zasedání zastupitelstva po-
dal opakovaně Pavel Krsek návrh na přijetí 
vyhlášky k ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností, která by zakazovala pod 
pohrůžkou sankce např. sekání trávy, řezání 
dřeva, práci s křovinořezem. Pokud by návrh 
Pavla Krska prošel, znamenalo by to, že by 
občané nesměli mimo jiné sekat trávu, řezat 
dřevo v sobotu, v neděli a ve státem uznávaný 
svátek v době od 17:00 – 22:00 hodin. Koalici 
jsme s tímto návrhem nemohli podpořit, návrh 
nebyl schválen.
MUDr. Pavel Spurný, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA
 Paní Murycová si velmi často plete zastu-
pitelstvo se svou třídou na základní škole, kde 
vyučuje. Nejsem jejím žákem a nejsem povi-
nen před ní obhajovat své články a názory. Po-
kud vedení obce trvale mrhá obecními penězi, 
považuji za svou povinnost o tom občany in-
formovat. Je zarážející, že v demokracii má 
vedení obce snahu naše názory co nejvíce 
omezovat, o čemž svědčí fakt, že zastupi-
telé mají pouze pro svá vyjádření 500 znaků 
včetně mezer. Pisatelé, kteří v Doubravě ne-
bydlí, mají větší prostor.

Lukáš Szebesta, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA
 V září na zasedání zastupitelstva jsem 
opakovaně upozornil vedení obce na neprů-
chodnost vstupu na lesní stezku od zastávky 
Jánská. Vedení obce se jednou vymluvilo, 

že schody nejsou schůdné, podruhé že lesní 
stezka je v majetku Asentalu. Ale občané by 
rádi lesní stezku využívali ke své spokoje-
nosti, proto se ptají, kdy budou zátarasy ze 
stezky odstraněny? Kdy se stezka stane prů-
chozí? Zajistí vedení obce občanům, aby po 
nových schodech mohli dojít domů, aniž by 
museli na ní zdolávat překážky?

Libor Trzaskalik, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA
 Pavel Krsek opakovaně předložil návrh 
investičního záměru vybudování sběrného 
dvora za Dominikem (na ploše budovy býva-
lých chovatelů), a to včetně zadání zpracování 
projektové dokumentace. Jiřina Ferenčíková 
zastupitelka za NAŠI DOUBRAVU znovu 
upozornila přítomné zastupitele, že smlouvu 
uzavřenou na dobu 10 let mezi obcí Doubrava 
a vlastníkem pozemku současného sběrného 
dvora, nelze vypovědět. Pevně věříme, že ko-
alice pochopila, že tudy cesta nevede a že ne-
bude opakovaně předkládat stejný návrh.

Šárka Venglářová, zastupitelka za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA
 Tak jak jsme uvedli v předchozím vydání 
zpravodaje, nejsme proti vybudování sběr-
ného dvora. Ale nemůžeme souhlasit s tím, 
aby na tak pěkném místě byl sběrný dvůr. 
Jako zastupitelé vnímáme, že v této lokalitě 
žijí občané a přemýšlíme do budoucna. Nemů-
žeme souhlasit s tím, aby nesprávné rozhod-
nutí jakkoli omezovalo občany této lokality, 
jejího okolí a bránilo jejímu dalšímu rozvoji. 
Koalice pro prosazení svého návrhu neměla 
většinu. Návrh na vybudování sběrného dvora 
za Dominikem nebyl schválen.

Ing. Petr Vrubel, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

Tyfloservis, o.p.s. je nezisková společnost 
se sídlem v Ostravě. Nabízí již 25 let terénní 
a ambulantní sociální rehabilitaci nevidomých 
a slabozrakých po celém území České repub-
liky prostřednictvím sítě krajských středisek. 

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis 
nabízí podporu, informace a nácvik doved-
ností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže 
hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu 
životu. Působí taktéž na společnost, aby doká-
zala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla 
tam, kde je to třeba.

Služby Tyfloservisu jsou určeny všem li-
dem od věku patnácti let, kteří mají výrazné 
potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí. 

Sociální služby Tyfloservisu směřují k tomu, 
aby člověk se zrakovými potížemi: 
• získal informace a dovednosti, které zvýší 

míru jeho samostatnosti, soběstačnosti 
a nezávislosti,

• získal přehled o vhodných pomůckách,

• znal bezpečnostní zásady pro vykonávání 
jednotlivých činností,

• získal přehled o možnostech, které se lidem 
se zrakovým postižením v České republice 
nabízejí,

• uplatňoval informace, dovednosti, pomůcky 
a pravidla v každodenním životě.

Služba je poskytována zdarma.
Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. 

je pro krajské ambulantní středisko Ostrava re-
gistrována pod identifikátorem 4276818.

Co nabízíme
• proškolení v obsluze některých kompenzač-

ních pomůcek a informace o možnostech je-
jich získávání,

• nácvik sebeobsluhy (vaření, úklid, péče 
o oděvy aj.),

• výuku čtení a psaní Braillova bodového písma,
• výcvik v prostorové orientaci a chůzi s bí-

lou holí, nácvik chůze s průvodcem, výběr 
vhodných tras,

• nácvik vlastnoručního podpisu,
• nácvik psaní všemi deseti na klávesnici 

počítače,

• poradenství týkající se úprav prostředí a od-
straňování architektonických bariér z hle-
diska potřeb nevidomých a slabozrakých,

• nácvik chování v různých společenských si-
tuacích a způsobu kontaktu s lidmi,

• informační servis a zprostředkování dalších 
služeb.

Kontaktní informace: 
telefon: 596 783 227, 
e-mail: ostrava@tyfloservis.cz, 
www.tyfloservis.cz 

Provozní doba:
• PONDĚLÍ AŽ STŘEDA
 9:00 – 12:00, 12:30 – 15:30
• ČTVRTEK
 9:30 – 12:30, 13:00-18:00
• PÁTEK
 8:00 – 12:00
• Návštěvy ve středisku po předchozí dohodě 

s pracovníky.

Mgr. Lucie Skříšovská, Ph.D., 
vedoucí krajského ambulantního střediska 

Tyfloservisu, o.p.s. v Ostravě

Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých 
s poradenstvím zdarma
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OKÉNKO
mateřské školy
Do mateřské 
školy povinně
S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní 
vzdělávání od počátku školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
pátého roku věku, do zahájení povinné 
školní docházky, povinné.

Před časem jsem prostřednictvím obec-
ního zpravodaje upozorňovala rodiče dětí na 
změnu, která nabude účinnosti v roce 2017.

Znamená to, že pro děti, které dovrší 
5 let věku, se předškolní vzdělávání stává 
povinností.

Zákonní zástupci jsou povinni přijít k zá-
pisu do mateřské školy a řádně dítě přihlásit. 
Termín zápisu bude zveřejněn v obecním tisku 
a na webových stránkách MŠ (předběžně na 
počátku měsíce května).

Poslední rok v mateřské škole se bude na 
dítě pohlížet tak, jako by docházelo do školy 
základní.

Mgr. Radomíra Jasenková, ředitelka MŠ

Adaptační 
odpoledne
Opět jsme pro vás připravili v MŠ adap-
tační odpoledne. Každý čtvrtek v době od 
14,30–16,00 hodin. V rámci adaptačního 
programu můžete se svým dítětem přijít 
a společně využít odpoledne k poznávání 
mateřské školy. Náš program je určen pro 
děti od 2 let věku.

Máte doma malé dítě a chystáte jej do ma-
teřské školy? Můžete mu usnadnit adaptaci na 
nové prostředí, poznat dětský kolektiv, ohma-
tat si hračky, projít naše prostory a poznat bu-
dovu mateřské školy. 

V příštím roce začíná povinná předškolní 
docházka a je dobré, když dítě vstupuje do 
známého prostředí.

Za kolektiv MŠ Mgr. Radomíra Jasenková

Tak už nám to zase začalo….
VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Prázdniny utekly jako voda, a přestože se 
na konci školního roku zdálo, že 1. září je v ne-
dohlednu, ani se děti nestačily vzpamatovat 
a jejich kroky opět zamířily ke školní budově.

Přesto věřím, že jsme všichni načerpali 
dostatek sil a pořádně si odpočinuli, abychom 
se mohli se vší vervou pustit do úkolů, které 
nám přinese nový školní rok. A nebude jich 
málo. Chceme se totiž opět pustit do několika 
projektů, které by mohly zkvalitnit prostředí 
školy a samozřejmě i výuku. Uvidíme, zda se 
vše podaří podle našich představ.

Naše škola přivítala 19 nových prvňáčků 
a dalších 9 žáků, kteří k nám nově přestoupili 
z jiných obcí. Těší nás, že jsme si vybudovali 
velice dobrou pověst i v okolních městech. 
V současné době navštěvuje školu 126 dětí. 
Loni jsme začínali s počtem 110 žáků. To 

je jistě výrazný posun vpřed a doufáme, že 
v tomto trendu budeme i nadále pokračovat.

První školní den nás navštívil také starosta 
obce Mgr. Bc. Pavel Krsek, aby rovněž přivítal 
všechny školáky a předal krásnou a hodnotnou 
knižní odměnu tzv. “skokanům třídy“ – tj. dě-
tem, které se během uplynulého školního roku 
nejvíce zlepšily v prospěchu anebo výrazným 
způsobem reprezentovaly svou třídu a školu.

Přeji všem žákům, ať mají co nejlepší vý-
sledky v učení, a pedagogickému sboru pevné 
nervy a hodně trpělivosti v našem nelehkém, 
ale krásném povolání. V neposlední řadě sa-
mozřejmě přeji rodičům žáků naší školy, ať jim 
jejich ratolesti dělají radost samými dobrými 
známkami.

Mgr. Šárka Molíková, 
ředitelka školy

Prvního září otevřeli doubravskou školu 
velkým kouzelným klíčem naši nejmenší 
žáčci. Dostali ho od paní učitelky a světe div 
se, odemykal všechny dveře ve školní budově! 

Děti si ji tak mohly prohlédnout a seznámit se 
s dospělými i žáky, kteří se v ní nacházejí.

Do první třídy také zavítali naši deváťáci, 
kteří budou v rámci projektu „Velcí pomá-

hají malým“ držet 
v tomto školním 
roce nad prvňáčky 
patronát. Velcí ka-
marádi jim pomo-
hou zvládat první 
krůčky ve školním 
prostředí a všichni 
společně jistě zažijí 
mnoho příjemných 
chvil a akcí. Pře-
jeme našim žákům 
první třídy mnoho 
úspěchů a radosti 
z učení.

Irena Hubaczová

Prvňáčci mají i letos své velké ochránce
Projekt „Velcí pomáhají malým“ na ZŠ Doubrava má i letos své pokračování. 
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Předposlední srpnový víkend Doubrava 
opět slavila. Již osmý ročník Doubrav-
ských slavností je za námi. 

Velké poděkování opět patří všem sponzorům, 
zejména Nadaci OKD, která letos podpořila většinu 
kulturních akcí v obci v projektu „Doubrava spolu 
IV. – podpora kulturního života v obci“. Dále děku-
jeme všem sponzorům, spolkům a dobrovolníkům, 
kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce.

Součástí slavností byl také již všem známý 
Doubravský rekord v pojídání párků. Letos 

poprvé chtělo rekord pokořit 
více zájemců, než je určený 
limit 10 účastníků. Všech 
deset odvážlivců statečně 
bojovalo a vítězem se stal 
David Szkuta, který snědl 
osm párků v čase 9 minut 55 
vteřin, tedy těsně před vypr-
šením celkového času na rekord, který je 10 
minut. Bohužel, ani letos nebyl pokořen dosa-
vadní celkový rekord Štěpána Smolky, který je 
4 minuty a 16 vteřin. ŠH 

DOUBRAVSKÉ SLAVNOSTI

HASIČSKÉ 
OKÉNKO

V sobotu 20. 8. jsme opět před hasičskou zbrojnicí uspořádali 
již osmý ročník Memoriálu Jendy Neděly. Naše družstva sice bo-
jovala, ale nad naše síly bylo družstvo mužů z Marklovic, které 
soutěž před oběma našimi družstvy vyhrálo. Příští ročník bude 
hodně zajímavý a možná i rozhodující. Jak muži z Marklovic, tak 
také naše družstvo má na svém kontě celkem 4 vítězství a ten, 
kdo vyhraje popáté, získá do trvalého držení putovní pohár. Ne-
zbývá než se pořádně připravit a v dalším ročníku zvítězit. Naši 
muži se dále zúčastnili soutěže v Dětmarovicích, kde skončili na 
7. místě. Velkou radost nám dělají naši mladí hasiči, a to hlavně 
v kategorii mladších. Zde je přehled jejich soutěží a umístění. 
Český Těšín Mosty 3. a 1. místo, Bohumín Skřečoň 4. a 1. místo, 
Rychvald 9. a 3. místo, Bohumín Vrbice 7. a 1. místo (první umís-
tění je kategorie starších a druhé je v kategorii mladších). 

V sobotu 10. 9. jsme se v Polsku zúčastnili kulturní akce u pří-
ležitosti výročí 15tileté spolupráce mezi SDH Orlová Město a OSP 
Radlin II., náš sbor byl zastoupen starostou Zdeňkem Sosnou, Lu-
kášem Šotkovským a Lukášem Šebestou, kteří na akci předvedli 
naši cisternu. Ve stejný den se v kulturním středisku v Chotěbuzi 
konal seminář prevence. Náš sbor se semináře zúčastnil v tomto 
složení: Zdeněk Sosna, Viliam Babiš a David Dluhosz.

Pavel Slávik, 
velitel VJ

www.sdhdoubrava.estranky.cz



6 OBECNÍ ZPRAVODAJ / ŘÍJEN 2016

Sousedské posezení 
v atmosféře plné pohody

V sobotu 10. září 2016 se konala v pří-
zemí Národního domu v malé banketce zdra-
votnická přednáška o nemocných kloubech. 
Sousedé se dozvěděli, jaké jsou příčiny bo-
lesti kloubů, čeho se vyvarovat, jaké jsou 
příznaky nemocných kloubů, jaké kompli-
kace mohou s tímto onemocněním nastat 
a o léčbě nemocných kloubů. Přišli sousedé 
a sousedky, kteří měli o danou problematiku 
zájem, využili toho, že se mohli osobně ptát 
lékaře MUDr. Pavla Spurného na věci, které 

souvisí s jejich zdravím nebo zdravím jejich 
blízkých. Děkuji sousedům a sousedkám, že 
vytvořili pohodovou atmosféru sousedského 
posezení. Současně děkuji MUDr. Pavlu 
Spurnému, místopředsedovi NAŠÍ DOUB-
RAVY za jeho přednášku a odpovědi na 
spoustu položených otázek. V poslední řadě 
nikoli však významem, bych ráda poděko-
vala členům NAŠÍ DOUBRAVY za pomoc 
při organizaci, průběhu přednášky a za pří-
pravu občerstvení. 

Zveme sousedy 
na divadelní představení 

SLAMĚNÝ 
KLOBOUK

Po loňském úspěšném divadelním před-
stavení „Paroháči“ v provedení divadelní 
ochotnické společnosti BOBAN z Bohu-
mína, jsme pro Vás i letos ve spolupráci 
s BOBANEM připravili divadelní předsta-
vení Slaměný klobouk, aneb Helenka měla 
vždycky jedničky. Rozverná fraška s libými 
zpěvy byla volně zpracována Vlastimilem 
Peškou na motivy stejnojmenné komedie 
Eugena Labiche. 

Divadelní představení se koná v sobotu 
26. listopadu 2016 od 19:00 hodin v Národ-
ním domě v Doubravě. Jak se mohli diváci 
v loňském roce přesvědčit, nebyla o po-
bavení a hlasitý smích během představení 
nouze, i letos se dobře pobavíte a zasmě-
jete. Jediné co prozradím je, že v předsta-
vení se herecky předvede i náš zastupitel 
Lukáš Szebesta. Divadelní představení se 
koná za laskavého přispění obce Doubrava, 
za což děkujeme.

BOBAN je na své domovské scéně velmi 
oblíbený, o čemž svědčí fakt, že všechna 
představení jsou dlouhou dobu před před-
stavením vyprodána. Po loňském bouřli-
vém aplausu si BOBAN získal své diváky 
i v Doubravě, proto neváhejte s koupí vstu-
penek, které jsou již nyní v předprodeji.
Pro bližší informace i koupi: 
• lokalita Hranice paní Jiřina Ferenčíková 

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

(mobil 730 625 714),
• e-mail: info@nasedoubrava.cz

Tak jako v předchozích akcích, které 
jsme v minulosti pro Vás sousedy pořá-
dali i nyní můžete předat Vaše jméno, pří-
jmení a adresu, osobně Vás navštívíme se 
vstupenkami:
• paní Stablové, provozovatelce restau-

race v Národním domě,
• v prodejně EMEL na náměstí.

Cena vstupenky pouze 100Kč/osoba.

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

předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s.
www.nasedoubrava.cz

Připravujeme pro vás…

Zimní turistické 
materiály a mapy

Na obecním úřadě (chodba v pří-
zemí) a v obecní knihovně si můžete opět 
ZDARMA vyzvednout zimní mapy a turis-
tické materiály Moravskoslezského kraje. 
Všechny tiskoviny budou k dispozici prů-
běžně od konce října.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. www.smvak.cz

SmVaK Ostrava m ní ísla 
zákaznické i poruchové linky!
Od 1. 10. 2016 bezplatná zákaznická i poruchová linka!

     Veškeré náklady za hovory nov  sm ují za spole ností SmVaK Ostrava!

     Vaše dotazy, podn ty, p ipomínky nebo upozorn ní jsou pro nás d ležité!

     Naši zam stnanci se Vám budou snažit ochotn  a vst ícn  pomoci. 
Neváhejte se na n  obrátit!

     Pot ebujete pomoci se záležitostmi týkajícími se pitné nebo odpadní vody? 
Volejte zdarma zákaznickou nebo poruchovou linku SmVaK Ostrava.

Volejte zdarma zákaznickou linku na novém ísle 

800 292 400 
Jsme Vám k dispozici v pracovních dnech od 7:30 do 18:00!

Poruchová linka je p ístupná na novém ísle

800 292 300 
Je v provozu 24 hodin denn . 

Upozorn ní

inzerce
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Kam vyrazit…
 Hofmistrova závěť – 
slavnostní ukončení 
sezóny na hradě Sovinec
28.–30. 10. 2016, hrad Sovinec

Slavnostní zakončení turistické sezóny pro-
běhne o posledním říjnovém víkendu na hradě 
Sovinec. Čeká vás šermířsko-pohádkový celo-
denní program s názvem Hofmistrova záveť.

Těšit se můžete na šermíře, středověké 
tance, módní přehlídku gotických šatů, sokol-
nické ukázky, divadelní pohádky nebo netra-
diční prohlídky hradních zákoutí. 

Neomezený pohyb po hradě, včetně vy-
hlídkové věže. Nenechte si ujít mimořádnou 
příležitost projít celým hradem od sklepů až 
po špičku věže!

Více informací http://akce.sovinec.cz. 

 Ostravský veletrh 
hraček
28.–30. 10. 2016, výstaviště Černá louka 
Ostrava

Veletrh hraček s bohatým programem pro 
děti i dospělé.

Více informací na www.cerna-louka.cz 

 Flora Olomouc 2016 – 
podzimní etapa
20.–23. 10. 2016, výstaviště Flora Olomouc

Návštěvníci si budou moci prohlédnout 
výstavu ovoce a zeleniny, navštívit festival 
gastronomie a nápojů nebo si projít podzimní 
zahradnické trhy, které nabídnou prodejní trhy 
květin, ovoce, zeleniny a okrasných i ovoc-
ných dřevin.

Více informací na www.flora-ol.cz. 

 ŠLÁGRKONCERT v 
Dětmarovicích 
VESELÁ TROJKA + DUO  ARAMIS

Dětmarovice – Dělnický dům dne 22. 10. 
2016 od 15:00 hodin.

Vstupné 210 Kč. Více informací u paní 
Krolové na tel.: 777 998 912                      

Hra s ohněm – tak bychom v některých 
případech klidně mohli označit nedostatečnou 
prevenci v některých našich domácnostech. 
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení 
obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma 
v bezpečí a podceňují drobné nehody, které 
mohou vést ke vzniku požáru. I nevhodně od-
ložená cigareta či svíčka ponechaná na oka-
mžik bez dozoru dokáže proměnit byt v hořící 
past naplněnou toxickými zplodinami hoření.       

Nejrizikovějším místem v našem bytě je 
bezesporu kuchyň. V žádném případě bychom 
neměli ponechávat bez dozoru vařící se jídlo 
na sporáku, toustovače, rychlovarné konvice, 
fritovací hrnce apod., a také neumisťovat hoř-
lavé předměty blízko otevřeného ohně. Jistě 
se vyplatí pravidelně si nechat překontrolovat 
technický stav spotřebičů a řádně dodržovat 
návody výrobce k jejich použití.

Pokud jde o další obytné místnosti, neměli 
bychom umisťovat zapálené svíčky na hořlavý 
podklad, nenechávat je bez dozoru. Pamatujte, 
že hořící svíčka nebo prskavka je otevřený 
oheň a s jako takovým by se s ní mělo zachá-
zet. Ještě ve vzdálenosti 8-10 cm od plamene 
svíčky může teplota dosahovat až 200 °C, což 
stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dal-
ších předmětů, které ponecháte v blízkosti. Při 
kouření cigaret a odhazování nedopalků do 
odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení 
nedopalků cigaret, pozor na pokládání cigaret 
na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak 
kouření v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem 

alkoholu nebo jiných drog. Pozor bychom si 
měli dát rovněž na dodržování bezpečné vzdá-
lenosti od lokálních tepelných spotřebičů, na-
příklad při ustavování nábytku nebo sušení 
oděvů. Domácí kutilové by neměli provádět 
neodborné zásahy do elektroinstalace a měli 
by dodržovat zásady bezpečné práce hořla-
vými kapalinami. A co je vůbec nejdůležitější, 
neponechávat zápalky, zapalovače a svíčky 
v dosahu dětí. 

Pokud jsme majiteli balkonu, nemělo by 
se z něj stát skladiště žádného hořlavého ma-
teriálu, ať už to jsou různé papírové krabice, 
noviny, textil apod. Nedopalek, který může 
zabloudit na balkon z patra nad vámi, nebo 
odpálená zábavní pyrotechnika, vám v lepším 
případě tuto úschovnu promění v hromádku 
popela. Nesmíme ale zapomenout, že i za 
dveřmi našeho bytu, na společných chodbách, 
nám hrozí nebezpečí požárů v případě, že je 

zastavíme různými skříněmi, botníky, krabi-
cemi apod. Je to inspirace pro vandaly a nu-
dící se děti. Takto umístěné předměty nemusí 
samozřejmě znamenat okamžitou možnost 
vzniku požáru, ale především nám zužují 
únikovou cestu v případě nebezpečí a potřeby 
urychleného opuštění domu. 

Na závěr bychom chtěli říci, že požáry 
v domácnostech mají vůbec nejtragičtější ná-
sledky. Každý rok při požárech v domácnos-
tech zemřou desítky lidí, další stovky lidí se 
zraní a způsobené škody dosahují stamilionů 
korun. I z Vaší domácnosti se může v oka-
mžiku stát zakouřená a rozžhavená smrtící 
past. To, aby jste se nestali obětí i Vy, záleží 
hlavně na Vás!

Ing. Lukáš Rylko, 
koordinátor preventivně výchovné činností 

v Moravskoslezském kraji
Hasičský záchranný sbor ČR

ABY DOMA NEHOŘELO....
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