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Listopad 2016 č. 11

(pokračování na straně 2)

Drakiáda, foto: Lukáš PiegrzymDrakiáda, foto: Lukáš Piegrzym  

V průběhu letošního roku byl budově Ná-
rodního domu oblečen nový kabát. V rámci 
odstranění důlních škod provedla těžební spo-
lečnost OKD, a.s dodavatelskou stavební fir-
mou opravu venkovní omítky včetně nátěru 
fasády. Budova tak dostala nový vzhled a může 
dál sloužit ke kulturním činnostem obce Doub-
rava. V současné době probíhají dokončovací 

práce na vstupních schodech do budovy, kde 
budou osazeny čisticí rohože. Rovněž v inte-
riéru Národního domu proběhla běžné údržba 
– sanace vlhkého zdiva u balkonových dveří 
ve velkém sále, včetně hydroizolace balkonu. 
Dále byla provedena oprava stropu a vymalo-
vání sociálního zařízení. 

Jiří Sznapka, správa BaNF

Národní dům v novém kabátě

Foto: ŠHFoto: ŠH  

Nový poskytovatel 
služby svoz 
komunálního odpadu
Na základě výsledku výběrového řízení na 

„Svoz komunálního odpadu a jeho likvidace 

z obce Doubrava“ bude svoz odpadů zajiš-

ťován prostřednictvím firmy Marius Peder-

sen a.s. – provozovna Ostrava, se sídlem 

Markvartovická 1148/1, 748 01 Hlučín, a to 

s účinností od 1.12.2016. Tato firma již od 

roku 2006 zajišťuje pro obec svoz nebezpeč-

ných odpadů. V souvislosti s touto změnou 

bychom Vás chtěli informovat o změnách, 

které se týkají organizace sběru a svozu ko-

munálních odpadů v obci Doubrava.

 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD – svoz 1x za 14 dní
Majitelům nemovitostí budou vydány nové 

plastové sběrné nádoby o objemu 240 litrů, maji-
telům chat pak plastové sběrné nádoby o objemu 
120 litrů. Nádoby se budou vydávat v počtu 1 ks 
na nemovitost. Nové sběrné nádoby jsou opatřeny 
logem firmy Marius Pedersen, takže nemůže dojít 
k záměně s těmi od firmy Depos Horní Suchá, a.s.. 
Upozorňujeme občany, že do plastových nádob 
se nesmí sypat teplý nebo horký popel !!! V pří-
padě poškození nádoby teplem uhradí uživatel ná-
doby (majitel nemovitosti) škodu ve výši 1.000 Kč. 
Následně mu bude vydána nová sběrná nádoba.

Pracovníci Marius Pedersen a.s. budou 
nové nádoby postupně rozvážet v termínu od 
07.11.2016 do 10.11.2016 od 8:00 hod. Nádoby 
budou předávány oproti podpisu. Tyto nádoby 
uschovejte a poprvé je vystavte až v prosinci 
v den svozu podle svozového kalendáře. Nádobu 
si můžete rovněž vyzvednout v areálu sběrného 
dvora od 9. 11. 2016 do konce listopadu 2016. Ote-
vírací doba: St: od 8.00 hod. do 16.00 hod., Čt, Pá, 
So: od 8. 00 hod do 12.00 hod.
Svoz směsného komunálního odpadu bude pro-
bíhat ve dvou svozových oblastech:
 SVOZOVÁ TRASA „A“ – samolepka MODRÁ 
Platí pro: Vrchovec, Finské domky, Dědina, 
Špluchov, Na Hrázi. První svozový den – středa 
7.12.2016, dále pak 21.12.2016 – středa – lichý tý-
den! Nádoby budou při výdeji označeny modrou 
samolepkou a bude předán svozový kalendář pro 
rok 2017.
 SVOZOVÁ TRASA „B“ – samolepka ŽLUTÁ
Platí pro: Šimičkova kolonie, Nová výstavba 
RD, Hranice, Uplíž. První svozový den – středa 
14.12.2016,dále pak 28.12.2016 – středa – sudý 
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Minimálně jednou do roka má každý vlast-

ník nemovitosti povinnost zajistit čištění 

a kontrolu spalinových cest. Pokud máte 

doma kotel na tuhá paliva a jeho příkon 

je 10 až 300 kW včetně, jste povinen do 

31.12.2016 zajistit provedení první revize 

vašeho kotle.

K 31. 12. 2015 bylo zákonem zrušeno Naří-
zení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů 
a spotřebičů paliv. Povinnosti z tohoto nařízení 
jsou nově od začátku roku 2016 uvedeny v zá-
koně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a další 
podrobnosti o revizi a údržbě spalinových cest 
ve vyhlášce č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole 
a revizi spalinové cesty.

Každý majitel spalovacího zdroje na pevná 
paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW 
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplo-
vodní soustavu, je povinen provádět jednou za 
dva roky kontrolu technického stavu a provozu 
tohoto zdroje. Podle zákona musí první kontrola 
proběhnout nejpozději do 31.12.2016. K pří-
padnému předložení protokolu o provedené 
kontrole můžete být vyzváni obecním úřadem 
s rozšířenou působností.

V případě fyzických osob se nic podstatného 
nezměnilo a povinnost kontroly a čištění komí-
nového tělesa si musí zajistit každý majitel ob-
jektu. Čištění se může provádět i svépomocí, a to 
v případě kotle na tuhá paliva do 50 kW. Kontroly 
již vždy musí provádět osoba odborně způsobilá 
s živnostenským oprávněním v oboru kominic-
tví. Revizi smí provádět pouze osoba odborně 
způsobilá s živnostenským oprávněním v oboru 
kominictví, která je zároveň revizním technikem 
komínů, specialistou bezpečnosti práce – reviz-
ním technikem komínových systémů nebo reviz-
ním technikem spalinových cest.

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo 
kontrole spalinové cesty nebo revizní tech-
nik spalinových cest při revizi spalinové cesty 
zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje 
zdraví, život nebo majetek osob a který nelze 
odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 
10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, 
oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedo-
statku způsobeného nedodržením technických 
požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu 
úřadu a v případě nedostatku týkajícího se ne-
dodržení požadavků na požární bezpečnost pří-
slušnému orgánu státního požárního dozoru.

Oprávněné osobě, která neprovede čištění 
nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způ-
sobem, nepředá písemnou zprávu o provede-
ném čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo 
ji předá po stanovené lhůtě, může nově hasičský 
záchranný sbor kraje uložit pokutu do 50 000 
Kč. Vlastníkovi nebo provozovateli objektu, 
který je právnickou nebo podnikající fyzickou 
osobou a který provozuje spalinovou cestu 
v rozporu se zákonem, může nově hasičský zá-
chranný sbor kraje uložit pokutu do 100 000 Kč. 
Pokud provozuje spalinovou cestu v rozporu se 
zákonem fyzická osoba, může nově hasičský 
záchranný sbor kraje uložit pokutu do 25 000 
Kč.

V případě požáru a podezření na příčinu 
vzniku od komínového tělesa může vyšetřo-
vatel hasičů zjišťovat, v jakém stavu jej majitel 
nemovitosti udržoval. V tomto případě budou 
poskytnuty informace také příslušné pojiš-
ťovně, která může na jejich základě krátit plnění 
pojistné události.

Funkční a bezpečná spalinová cesta je jed-
ním ze základních předpokladů pro bezpečné 
vytápění.

Pavel Slávik, životní prostředí, 
majetková správa

Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – listopad, prosinec 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

Listopad 2,9,16,23,30 23 24 16 28

Prosinec 14,28 21 22 14 19

Kalendář svozu komunálního odpadu na celý rok naleznete na www.doubrava.cz

Topit se musí s rozumem a dle pravidel

týden! Nádoby budou při výdeji označeny žlutou 
samolepkou a bude předán svozový kalendář pro 
rok 2017.
 SEPARACE PLASTŮ – 1x měsíčně (termín dle svo-
zového kalendáře)

Separace plastů bude prováděna do žlutých 
pytlů, které budou nově pouze na jedno použití! 
Žluté pytle občané obdrží společně s novou popel-
nicí. Do žlutých pytlů je možno odkládat rovněž 
obaly od mléka nebo džusů – tetrapack a kovové 
obaly. Podrobný sortiment sbíraných komodit 
bude součástí svozového kalendáře. 
 SEPARACE PAPÍRU – 1x měsíčně (termín dle svozo-
vého kalendáře)

Separace papíru bude prováděna do modrých 
pytlů, které budou nově pouze na jedno použití! 
Modré pytle občané obdrží společně s novou po-
pelnicí. Podrobný sortiment sbíraných komodit 
bude součástí svozového kalendáře.
 SVOZ BIOODPADU – 2x měsíčně v letním období, 
v zimním období 1x měsíčně (termín dle svozového 
kalendáře)

Žluté a modré pytle budou taktéž k dispozici 
na Obecním úřadě.

Podrobné informace o svozu komunálního od-
padu občané obdrží spolu s novou sběrnou nádobou.
Kontaktní osoba za Marius Pedersen a.s.: Ing. David 
Benek, tel. 602 651 158, e-mail: david.benek@
mariuspedersen.cz
Kontaktní osoba za obec Doubravu: Jiří Sznapka, 
tel. 596512953, e-mail: sznapka@doubrava.cz

Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

Výkon připojeného 
spotřebiče paliv Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné

Celoroční 
provoz

Sezónní 
provoz

do 50 kW včetně

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

nad 50 kW

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

Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle 
návodu výrobce

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění 
spotřebiče paliv za období jednoho roku

Vážení 
spoluobčané, 
vychází listopadové 
číslo zpravodaje 
a zima se nezadrži-
telně blíží. Doma již 
všichni topíme a děti 
se těší na Vánoce. 
Ale my starší jistě 
také. Dne 7. října 
se konala tradiční 
akce nazvaná Dra-
kiáda. Jak jsem zaslechl, tato akce by se měla 
jmenovat spíše Běh s drakem, jelikož ani letos 
nefoukal vítr. Na dobré náladě a atmosféře to 
ale nic neubralo. Děti i někteří rodiče pobíhali 
po hřišti a nakonec byli oceněni ti nejlepší, jak 
už to na této akci pravidelně bývá. 

Máme za sebou i volby do krajského za-
stupitelstva. Možná se někomu zdá, že kraj je 
daleko. Ale není to tak docela pravda. Proto 
asi byla volební účast malá. Ale těm, kteří 
chodí k volbám, moc děkuji. Velmi mě těší, 
že je v Doubravě stále dost lidí, kterým není 
lhostejná situace ve státě, v kraji a v obci. Po-
děkování rovněž patří i těm, kteří pracovali 
ve volebních komisích. Výsledky jsou známé 
a vedení kraje doznalo změn. Otázka zní, zda 
tyto změny budou k lepšímu hlavně pro naši 
obec. O to jde hlavně. To ale ukáže čas.

S přáním všeho pěkného váš starosta. 
Pavel Krsek

SLOVO 
STAROSTY

(pokračování ze strany 1)
Nový poskytovatel…
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Cena za nájem 
hrobového místa 
na obecním hřbitově v Doubravě

Cena za pronájem hrobového místa je 

složena ze dvou částek – z ceny za nájem 

z pozemku a z ceny za služby spojené s uží-

váním hrobového místa. Od 01.01.2017 se 

tyto ceny mění. Rada obce Doubrava sta-

novila s účinností od 1.1.2017 za nájem 

hrobového místa cenu 14 Kč/m2/rok. Cena 

služeb je závislá na typu hrobu.

Cena za nájem z pozemků pro veřejná po-
hřebiště je cena regulovaná a činí v obcích do 
25.000 obyvatel max. 20 Kč/m2/rok (Výměr MF 
č. 01/2016). 

Cena za služby zahrnuje podíl nákladů na 
služby, které jsou dle zákona č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví, nutné k zajištění řádného běžného 
provozu celého pohřebiště jako je údržba zeleně, 
údržba komunikací, vodné, sečení trávy, veřejné 
osvětlení na hřbitově, odemykání a zamykání 
hřbitova a vedení evidence. Rada obce Doubrava 
stanovila s účinností od 1.1.2017 za služby spo-
jené s užíváním hrobového místa cenu za jed-
nohrob (jednohrobku) 13 Kč/m2/rok, dvojhrob 
(dvojhrobku) 12 Kč/m2/rok, trojhrob (trojhrobku) 
11 Kč/m2/rok, urnový hrob 25 Kč/m2/rok. Kom-
pletní ceník naleznete na vývěsce u obecního hřbi-
tova, a také na stánkách obce www.doubrava.cz.

Marie Procházková, 
referent finanční a daňové správy

Česko má za sebou další krajské volby. Výsledky zcela změnily politickou situaci téměř 

ve všech regionech. Změna se nevyhnula ani kraji Moravskoslezskému, ve kterém je 

jasným vítězem voleb hnutí ANO Andreje Babiše.  ŠH

Krajské volby v naší obci vyhrálo hnutí ANO

Výsledky hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů 2016 
Okrsky Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné hlasy % platných 
hlasůcelkem zpr. v %

2 2 100,00 1 028 252 24,51 252 248 98,41

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
1 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 0 0,00

2 Občanská demokratická strana 12 4,83

9 Komunistická str.Českosloven. 1 0,40

12 Česká str.sociálně demokrat. 50 20,16

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 10 4,03

26 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00

28 Romská demokratická strana 0 0,00

30 ANO 2011 68 27,41

31 Změna pro lidi 0 0,00

32 TOP 09 2 0,80

37 Komunistická str.Čech a Moravy 45 18,14

41 Národní demokracie 0 0,00

43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 7 2,82

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
45 Moravané 2 0,80

46 Dobrá volba 3 1,20

47 STAROSTOVÉ a nezávislí 2 0,80

52 Svobodní a Soukromníci 1 0,40

65 PRO REGION 4 1,61

67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 3 1,20

68 NEZÁVISLÍ 5 2,01

70 SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK 2 0,80

75 DSSS-Imigranty,islám nechceme! 1 0,40

78 Koalice SPD a SPO 24 9,67

81
SPR-REP.STR.

ČECH,MORAVY,SLEZ.
0 0,00

82 Česká pirátská strana 6 2,41

V úterý 20. září 2016 se již potřetí v tomto 
roce sešli členové Řídícího výboru projektu 
„MAP – ORP Orlová“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15
_005/0000090) na MěÚ v Orlové Lutyni, aby 
zhodnotili dosavadní posun prací na projektu, 
jehož realizátorem je Město Orlová a nosite-
lem ORP Orlová. 

Cílem je vytvořit Místní akční plán vzdě-
lávání do roku 2023, který bude prioritně za-
měřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního 
vzdělávání dětí a žáků do 15 let v ORP Orlová 
(Orlová, Petřvald, Doubrava) a bude zahrnovat 
oblast včasné péče, předškolního a základ-
ního vzdělávání, zájmového a neformálního 
vzdělávání.

Po půlroce intenzivních příprav – sběru 
dat, tvorby dokumentace, organizování a plá-
nování – mohou vytvořené Pracovní skupiny 

dostát svého přívlastku a na plánu začít praco-
vat již s plným nasazením.

I proto se v polovině září uskutečnilo první 
setkání vedoucích členů těchto pracovních 
skupin, kterých je celkem šest a každá má svou 
vyhraněnou oblast, aby se domluvili s reali-
začním týmem projektu na aktivitách potřeb-
ných ke splnění svých úkolů a v prosinci mohli 
odevzdat návrh Akčního plánu na rok 2017.

Do té doby je úkolem realizačního týmu 
zaktualizovat v součinnosti se školami v ORP 
Orlová Strategický rámec investic, aby pro 
případ podání žádosti o podporu z IROPU (In-
tegrovaný regionální operační program) byla 
splněna jedna z podmínek uvedených ve Vý-
zvě č. 47.

Téma pracovních skupin a možnosti čer-
pání dotací z IROPU byly hlavními tématy 3. 
zasedání Řídícího výboru. To čtvrté proběhne 
již v předvánočním čase – 20. prosince.

Jana Pilariková, manažer projektu „MAP - 
ORP Orlová“

Pracovní skupiny dostály svého přívlastku

Zimní údržba 
komunikací 2016–2017
Stejně jako v předchozích letech je i v tomto 

roce zpracován plán zimní údržby komunikací 

obce. V případě nepříznivých povětrnostních 

podmínek bude ihned nastupovat mecha-

nizace na úklid sněhu a posyp komunikací. 

Údržbu komunikací v nadcházející sezoně 

bude zajišťovat společnost SMO Orlová.

Upozorňujeme občany zejména z lokality Fin-
ských domků, že vozidla je třeba u komunikace 
parkovat tak, aby nebránila v průjezdu mechani-
zace na úklid a údržbu komunikací. Vozidla brá-
nící průjezdu budou odtahována za asistence 
městské policie.

Obec Doubrava má zajištěno u firmy pro-
vádějící zimní údržbu telefonní číslo: 607 139 
163, na které se mohou občané obracet se svými 
připomínkami k zimní údržbě. Zejména do-
jde-li ke vzniku náledí na vozovce nebo neprohr-
nutí komunikace. Žádáme občany, aby toto číslo 
nezneužívali pro osobní potřeby a hlavně, aby od-
stavováním vozidel na pozemních komunikacích 
nebránili průjezdu mechanizace s pluhem. Bude-li 
bráněno průjezdu pluhu, nebude na příslušné části 
pozemní komunikace provedena zimní údržba.

Zimní údržba se provádí podle plánu zimní 
údržby pro daný rok, který je schválen Radou 
obce Doubrava. V obvyklé zimní situaci vlast-
ník (správce) komunikace odstraní nebo alespoň 
zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komuni-
kace dle stanovených pořadí důležitosti uvedených 
v plánu zimní údržby. Tento plán zimní údržby vč. 
příloh je k nahlédnutí na stránkách obce Doubrava. 
 Jiří Sznapka, správa BaNF

Od konce srpna vás provází 
historií a zajímavostmi naší 
obce dvě trasy naučné stezky. 
Tento projekt byl uskutečněn za 
finančního příspěvku Nadace 
OKD a dofinancován z rozpočtu 
obce. Nad rámec projektu na-
učné stezky bylo zakoupeno třetí kryté po-
sezení, které je umístěno na Doubravském 
kopci v místě, kde za příznivého počasí se 
otevírá rozsáhlý výhled do okolní krajiny. 
Přestože teploty již značně poklesly, pohled 
do krajiny nabyl pestrosti, se kterou se mů-
žeme setkat pouze v této roční době. Nechte 
se vylákat podzimním sluníčkem a vydejte 
se na procházku či projížďku naší obcí. Po 
namáhavém stoupání jistě oceníte místo 
k odpočinku a malé relaxaci. 

Dáša Murycová, místostarostka obce

Vyhlídka na kopci je další součástí Doubravské naučné stezky

Foto: ŠHFoto: ŠH  
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V souladu s ustanovením § 4a Tiskového zá-
kona, poskytne vydavatel zastupitelům obce přimě-
řený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje 
jejich názory týkající se obce. Vydavatel poskytne 
každému jednotlivému zastupiteli pro vyjádření 
názoru v každém vydání zpravodaje nejvýše 500 
znaků včetně mezer s tím, že zastupitel může předat 
současně s příspěvkem také jeho rozšířenou verzi 
v neomezeném rozsahu k uveřejnění na webových 
stránkách obce www.doubrava.cz, „Názory zastu-
pitelů“. Jednotlivé příspěvky budou do rubriky řa-
zeny podle abecedního pořadí příjmení zastupitelů. 
Zveřejněné příspěvky nemusí 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.

 Sousedé se nás ptají, zda obec skutečně dostala 
od OKD v období 1995-2015 za těžbu uhlí na 
území obce částku 134,761.124Kč. Ano, je prav-
dou, že obec v tomto období obdržela více než 134 
mil. Kč. Údaje nám byly poskytnuty obcí. Také se 
nás sousedé ptají, s jakou částkou v těchto letech 
obec hospodařila. Obec během 20 let hospodařila 
s částkou více než 600 mil. Kč. V současné době se 
mezi občany diskutuje o „hlučné vyhlášce,“ která 
reguluje hlučné činnosti, a která občany rozděluje 
na dvě strany.

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

DOUBRAVA
 V minulém zpravodaji je zmínka paní Ferenčí-
kové o klidové vyhlášce. Nebyl to návrh starosty, 
ale koalice. Kdyby byl schválen, mohou občané dě-
lat od rána až do 17:00, co chtějí. Toto opozice Naše 
Doubrava smetla ze stolu, a tak nemůže nikdo dělat 
nic v neděli a ani ve svátcích. Nyní můžete posou-
dit sami, co je pro vás lepší. Mít zákaz celý den, jak 
to chce paní Ferenčíková nebo pracovat na zahradě 
až do 17-ti hodin? Podle mě to je jasné. Naše Doub-
rava jen manipuluje s informacemi a mate občany.

Mgr. Pavel Krsek, starosta obce Doubrava
 Bylo mi potěšením navštívit tradiční výstavu za-
hrádkářů. Bohatost vystavovaných exponátů včetně 
netradičních druhů, soutěžní programy pro žáky 
školy, na které poskytla odměny obec, jsou vizitkou 
dobré práce našich zahrádkářů. O týden později se 
děti vydaly se svými létajícími kamarády na hřiště, 

aby porovnaly jejich síly na Drakiádě, kterou pro 
změnu pořádala s doprovodným programem obec. 
Děkuji všem, kteří se podílejí na kulturním životě 
v obci a přeji hodně nadšení a sil do další činnosti.

Dáša Murycová
 Jedna strana chce, aby obec občany řídila, říkala 
jim, kdy mohou sekat trávu, pracovat s křovinoře-
zem, s vysavačem listí, s dřevem, bruskou, s roz-
brušovačkou atd. Druhá strana nechce, aby ji obec 
řídila a vstupovala do sousedských vztahů. Para-
doxem je, že porušení vyhlášky je řešeno pouze 
domluvou ze strany strážníků Městské policie. Je 
tomu tak proto, že vedení obce si je vědomo, že pří-
jmy z pokut by šly do pokladny v Orlové. Současně 
by obec musela platit do Orlové náklady s pře-
stupky spojené.

MUDr. Pavel Spurný, zastupitel, za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

 Je těžké uvěřit, že vedení obce, které s návrhem 
na vydání tkz. hlukové vyhlášky přišlo, preferuje 
řídit občany před správou obce. Úkolem vedení 
obce je vytvářet podmínky pro další rozvoj obce, 
pro zvyšování počtu občanů v obci, pro odstraňo-
vání důsledků hornické činnosti, aby se nám v obci 
lépe žilo. Namísto toho tady máme vyhlášku, která 
vzbuzuje rozpaky, omezuje občany, kteří jsou 
pracovně vytíženi a nemohou „hlučné činnosti“ 
vykonávat dopoledne během týdne, kdy je většina 
sousedů v práci.

Lukáš Szebesta, zastupitel, za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

 Na základě dlouhého zvažovaní a vzhledem 
k okolnostem jsem se rozhodla vzdát se mandátu 
člena zastupitelstva obce. Po 36 letech v komunální 
politice si myslím, že jsem patřila vždy k těm, co 
jim na naší obci záleželo i přes veškeré nesnáze 
s těžbou a dalšími problémy. Věřte, jsem nesko-
nale unavená z neetického přístupu, stálé kritiky 
bez hledání kompromisů k řešení problémů. Jsem 
mimo jiné ve věku, kdy bych se měla už konečně 
věnovat sama sobě a pomáhat, na co mi síly stačí. 
Děkuji voličům za pochopení.

Ing. Květuše Szyroká 
 V minulosti jsme vás informovali, že nám není 
lhostejná bezpečnost chodců a řidičů na hlavní sil-
nici mezi finskými domky. Předložili jsme radě 
obce návrh řešení v podobě adhezního protisklu-
zového povrchu. Náš návrh nebyl vyslyšen. Ti 
z vás, kteří se pohybují po této silnici, zcela jistě 

zaznamenali umístění radaru měřícího rychlost 
projíždějících vozidel. Zjištěno bylo, že ráno mezi 
7-8 hod., kdy je na této silnici zvýšený pohyb 
chodců, polovina projíždějících řidičů překročila 
povolenou rychlost.

Libor Trzaskalik, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

 Obec vytváří zcela uměle a zbytečně z nájem-
níků dlužníky. Obec v roce 2015 nestanovila ná-
jemníkům zálohy na stočné, tato skutečnost se 
projevila v ročním vyúčtování za služby. Nájemní-
kům vznikla povinnost uhradit nad rámec běžného 
nájemného a služeb i tisícové částky na nedoplatku. 
Nájemníci se tak ne vlastní vinou stali dlužníky, 
kterým na základě chybného postupu vznikl i úrok 
z prodlení. Za zmínku také stojí, že nájemníci byli 
až po 3 letech vyzváni k zaplacení nedoplatku za 
opožděné úhrady.

Šárka Venglářová, zastupitelka za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

 Navazuji na vyjádření Libora Trzaskalika. Dle 
našeho názoru radar slouží k měření rychlosti pro-
jíždějících vozidel, a to jako upozornění řidičům, 
že mají dodržovat předepsanou rychlost a dále pak 
pro vyhodnocení a následné využití radarových 
zjištění ke zlepšení bezpečnosti na silnici. 
Není pochyb o tom, že vedení obce jsou radarová 
měření známa. Chceme věřit, že vedení obce není 
lhostejná bezpečnost. Otázkou zůstává, kdy tato 
zjištěná měření využije ve prospěch bezpečnosti 
chodců a řidičů.

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

(Pozn. redakce k bytové problematice: Nájemci 
hradí zálohy na vodné, jimiž jsou obvykle dosta-
tečně pokryty i náklady na stočné. Tisícové částky 
na nedoplatku z vyúčtování služeb vznikly pouze 
těm nájemcům, kterým se zvýšila spotřeba vody 
v porovnání s rokem 2014 (např. z důvodu napouš-
tění bazénů, a to až o 50%). Obec na takto zvýšenou 
spotřebu vody u jednotlivých nájemců v průběhu 
zúčtovacího období nemůže reagovat. Skutečná 
spotřeba vody je známá až po uplynutí zúčtovacího 
období. Nájemcům, kteří v uplynulém období tří let 
řádně a včas neplatili nájemné a služby s nájmem 
spojené byly vypočteny úroky a poplatky z pro-
dlení. Jedná se o peněžitou sankci ze zákona.)

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

Podzimní zahrádkářská výstava se konala 
již tradičně v závěru měsíce září. Vystavované 
exponáty našich členů byly doplněny velkou 
sbírkou léčivek živých i sušených s popisem 
jejich využití. Velmi pěkně aranžmá výstavy 
doplnila vazba živých květin, kterou vytvořily 
děti a ženy našeho svazu. V celkovém pojetí 
výstavy návštěvníci nezaznamenali, že jsme 
zůstali v letošním roce téměř bez ovoce. Jarní 
mrazíky v Doubravě nám letos poničily úrodu 
a za 7 let nazpátek to bylo již potřetí. Na vý-
stavě jsme ovoce nahradili zeleninou, hlavně 

paprikami, květinami, dýněmi i ozdobnými 
cuketami a kolekcí pokojových rostlin, ty již 
umíme dobře pěstovat. V pátek patřila výstava 
dětem z mateřské a základní školy. Těmto ma-
lým návštěvníkům jsme rozdávali bonbóny, 
omalovánky a pexesa. Pro školáky jsme při-
pravili poznávací soutěže. Žáci, kteří měli nej-
lepší odpovědi, byli oceněni.

Ceny věnovala obec Doubrava a ČZS. 
Všechny děti, které výstavu navštívily, dostaly 
při odchodu jablíčko.

Oldřich Janků

Jarní mrazíky byly znát 
na vystavovaném ovoci
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Na slzičky a stýskání 
už nemyslíme

Po občasných ranních slzičkách se děti 
v naší mateřské škole vyrovnaly s odloučením 
od rodičů, zvykly si na kamarády a rázem jsou 
z nich otrkaní předškoláci.

Aby ne. Umí si hrát, samostatně se převlé-
kají, zvládají hygienu, pozdraví při příchodu 
a odchodu, používají slovo „prosím“, kreslí, 
stříhají, cvičí, chodí na vycházky, pouští draky, 
navštěvují výstavy, poslouchají pohádky před-
čítané pohádkovými babičkami, přednáší na-
šim babičkám a dědečkům k výročím a mnoho 
dalšího. A ten, kdo vše nezvládá, má svůj čas 
a vše dožene.

Do Vánoc na nás čeká ještě spousta práce. 
Připravujeme vánoční tvoření s rodiči, které 
se uskuteční 8. prosince v průběhu celého dne 
v MŠ.

A 15. prosince v 15,30 hodin ožije díky 
mateřské škole Národní dům v Doubravě. 
Děti pro vás chystají vánoční pohádku. 
Držme palce, ať se podaří.

Za pedagogy MŠ Doubrava 
Radomíra Jasenková

OKÉNKO
mateřské školy

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Tradiční divadélko v tělocvičně opět ožilo 
s předposlední zářijovou středou. Žáci deváté 
třídy, kteří navštěvovali v minulém školním 
roce divadelní kroužek na naší škole, připra-
vili pro rodiče, spolužáky, mateřskou školu 
a všechny divadelní příznivce pohádku Lot-
rando a Zubejda, ztvárněnou na motivy knihy 
Devatero pohádek Karla Čapka. Naše práce 
přinesla své ovoce v podobě spokojených 
a usměvavých tváří všech malých i velkých 
diváků a velkého potlesku.

Protože všichni „herci“ jsou zároveň pat-
rony našich prvňáčků, o den později zahráli 
představení speciálně pro své malé kamarády.

Deváťákům děkujeme za skvělé herecké 
výkony, snahu, obětavost a příkladnou týmo-
vou spolupráci. Irena Hubaczová 

Lotrando a Zubejda v tělocvičně

Koncem září se žáci druhé a třetí třídy 
vydali na exkurzi do střediska Zdravotnické 
záchranné služby v Orlové. Záchranáři dě-
tem ukázali sanitní vozy včetně jejich vyba-
vení a interiéru, následně měly děti možnost 
některé přístroje vyzkoušet i v praxi. Kromě 
velkého zážitku si děti odnesly také důležité 
informace o poskytnutí první pomoci, která 
může člověku zachránit život. Za poučné 
a příjemné dopoledne bychom chtěli poděko-
vat manželům Literákovým, kteří se dětem 
ochotně věnovali. Bc. Denisa Semerádová

Exkurze do střediska 
Zdravotnické záchranné služby v Orlové

Plavecká soutěž měst 
Ve středu 5. 10. 2016 proběhl v areálu orlovského krytého bazénu další ročník „Plavecké 

soutěže měst“. Plavání pro zdraví se zúčastnilo celkem 14 žáků z 1. stupně a 9 žáků ze stupně 
druhého. Všem našim žákům se podařilo uplavat 100m volným způsobem a ti nejrychlejší se 
mohou těšit na zajímavé ceny. Mgr. Alice Marečková

V sobotu 01. 10. jsme se zúčastnili námě-
tového cvičení v Petřvaldě. Tématem cvičení 
byl požár střechy kostela v Petřvaldě a zá-
chrana osob. Cvičení se zúčastnil Šotkov-
ský L., Kučera M., Dluhosz D. a Šebesta L. 
Dne 17. 09. jsme se v Ostravě Radvanicích 
zúčastnili dalšího ročníku česko-polské sou-
těže, na které jsme se umístili na 5. místě. 
Naši mladí hasiči se zúčastnili soutěže v Bo-
humíně Kopytově, kde se jim moc nevedlo, 
a měli neplatný pokus na požárním útoku. Na 
další soutěži v Havířově Šumbarku se mladší 
umístili na 8. místě a starší na 5. místě. Naši 
muži se zúčastnili soutěže nositelů dýchací 
techniky také v Bohumíně Kopytově, kde za 

zmínku stojí třetí místo Voj-
těcha Branného v kategorii 
do 34 let a rovněž třetí místo 
Svatopluka Kotase v kategorii nad 34 let, ve 
které byl suverénně nejstarším účastníkem.

Výbor SDH Doubrava upozorňuje všechny 
své členy, že v průběhu měsíců listopad a pro-
sinec se budou vybírat členské příspěvky na 
rok 2017. Cena je stejná jako na letošní rok 
a to 200 Kč za dospělého člena a 100 Kč za 
člena do 18 let. Členské příspěvky se vybí-
rají do 15.12.2016, kdo do tohoto data ne-
zaplatí bude muset být odhlášen!

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

HASIČSKÉ OKÉNKO Sbor dobrovolných hasičů 
obce Doubrava pořádá 

v pondělí 5.12.2016 
od 16:00 hodin 

v Národním domě 

TRADIČNÍ 
MIKULÁŠKOU 

NADÍLKU. 
Cena balíčku pro jedno dítě je 150 Kč, 

zájemci se mohou hlásit u  Vandy 
Sosnové nebo u Jiřiny Rovňaníkové, 

tel.: 732 948 737. 
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Říjen je za námi a my se 

můžeme pochlubit něko-

lika úspěšnými akcemi.

Září jsme začali otevře-
nou klubovnou, do které 
nám zavítali noví kamarádi. Potáborové 
setkání na konci září proběhlo při krásném, 
teplém počasí. Sešlo se celkem dvacet dětí-
polovina účastníků letošního tábora. Pro-
šli jsme se Doubravskou naučnou stezkou, 
opekli párky a do klubovny jsme se vrátili 
při svitu měsíce. Přespání v klubovně s dva-
ceti dětmi bylo velmi dobrodružné. Ale vše 
jsme zvládli a děti si navíc pochutnaly na vý-
borné buchtě, kterou upekla paní Hugáňová. 
Všichni se už těšíme na příští tábor a další 
nocování v klubovně.

V Doubraváčku jsme se dali na každo-
roční výrobu létajících draků. I přes vý-
borný materiál a snahu všech dětí i rodičů 
nám draci moc nelétali. O to byli krásnější 
a nejhezčí z nich vyhráli na Drakiádě diplom 
za Nejkrásnějšího ručně vyrobeného draka. 
Toto ocenění dostala Nicolka Vidličková 
a Hanička Jachymčáková. Příště draky vy-
pilujeme tak, aby byli krásní jako letos a na-
víc i létali.

Brzy začne zima a my se připravujeme na 
zimní sporty. Opět bruslíme na karvinském 
zimním stadionu, kam jsou srdečně zvány 
všechny děti i s rodiči. Všechny informace 

naleznete na našich internetových stránkách 
a našem facebooku. 

Podzimní prázdniny se nám vydařily na 
chatě na Morávce, kde jsme byli od čtvrtku 
do neděle. Na Morávku nás pozvala pionýr-
ská skupina Těpéra z Karviné. Hledali jsme 

tam společně kešky a seznámili jsme se 
s dalšími pionýry a jejich vedoucími. 

Všechny akce se mohly uskutečnit díky 
financím, které nám byly poskytnuty z do-
tací na činnost obcí Doubrava.

Katka Jachymčáková

Pionýr zas frčí

Počátek měsíce října patří jako již tra-
dičně celorepublikové akci pod názvem Týden 
knihoven. Pro nové i stávající čtenáře byl při-
praven opravdu pestrý program. 

V pondělí 03. 10. 2016 jsme si připomněli 
díla slavného představitele českého roman-
tismu Karla Hynka Máchy. V knihovně byl 
vystaven nejen životopis, ale i díla tohoto 
prozaika a básníka. Úterý 04. 10. 2016 navští-
vili knihovnu žáci ze Základní školy v Doub-
ravě. Celé dopoledne bylo pojato ve stylu 

společenského chování ve škole, doma či v di-
vadle. Knihovnu navštívili žáci první, druhé 
ale i třetí třídy. Formou pohádek a zábavných 
kvízů bylo dětem vysvětleno co a proč je 
správné, a také, jak by se měly chovat. Čtvr-
teční den si návštěvníci knihovny mohli vy-
zkoušet vyřešit různé rébusy a hlavolamy. Děti 
si navíc mohly zahrát i logické hry a potrápit si 
tak mozkové závity. 

V pátek 07. 10. 2016 se nad fotbalovým 
hřištěm vznášelo nespočet krásných draků. 

Letos se přihlásilo celkem 38 
krotitelů draků. Krásné ceny 
byly připraveny pro čtyři kroti-
tele draků. Zvláštní odměna byla 
také připravena pro aktivního ro-
diče. Velkou pochvalu dostaly děti za dráčky, 
které vlastnoručně vyráběly. A ty byly také 
náležitě oceněny. Kromě opékání párků, ská-
kacího hradu či projížďce na poníkovi si děti 
mohly vyrobit zápich do květináče ve tvaru 
krásné sovičky, která se stala symbolem na-
učné stezky v Doubravě. Pro návštěvníky byl 
také připraven doprovodný program s ukáz-
kami agility. Všichni jsme si tento den krásně 
užili.

Věřím, že se čtenářům Týden knihoven lí-
bil, a budu se těšit na další ročník této úspěšné 
říjnové akce.

Obecní knihovnu v Doubravě můžete navštívit 
v těchto dnech:
Pondělí  15:00–17:00 hodin
Úterý  08:00–12:00 hodin
Čtvrtek 10:00–11:30, 12:00–16:00 hodin

Pokud byste se chtěli stát čtenářem Obecní 
knihovny v Doubravě, postačí vám k tomu 
platný občanský průkaz nebo jiný průkaz to-
tožnosti, a zaplatit čtenářský poplatek. 

Pro děti a studenty činí roční poplatek 40,- 
Kč, pro dospělé a pracující 80,- Kč a pro dů-
chodce 40,- Kč. Osoby s průkazem ZTP získají 
čtenářský průkaz zdarma.

Zuzana Kretschmerová, knihovnice

OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
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Daříčková

inzerce

NAŠE DOUBRAVA ZVE SOUSEDY 
na divadelní představení

Je už naší tradicí, že s podzimem přicházíme s nabídkou diva-
delního představení a ani letos tomu nebude jinak. Jak jsem zmínila 
v předchozím vydání zpravodaje, připravili jsme pro Vás naše sou-
sedy divadelní představení Slaměný klobouk, aneb Helenka měla 
vždycky jedničky, které se koná v sobotu 26. listopadu 2016 od 
19:00 hodin v sále Národního domu v Doubravě. Tak jako v loň-
ském roce i letos bude divadelní představení v provedení herců diva-
delní ochotnické společnosti BOBAN z Bohumína. BOBAN je známé 
uskupení nadšených herců ochotníků, které se poprvé sešlo na podzim 
roku 2007 a od té doby baví diváky v zaplněných sálech. Představení 
je doprovázeno autorskou hudbou Oty Maňáka, s kterým jste se mohli 
setkat na doubravském náměstí v květnu 2016, na akci „V rytmu or-
chestrů a dalších překvapení“ pořádanou NAŠÍ DOUBRAVOU.

Přijděte se setkat se svými sousedy, pobavit se a zasmát, budete 
odcházet s úsměvem na tváři a příjemně naladěni.

Prodej vstupenek je v plném proudu, proto neváhejte a koupi vstu-
penky neodkládejte na poslední chvíli. 
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 sou-
sedy pořádali, i nyní můžete předat Vaše jméno, příjmení a adresu, 
osobně Vás navštívíme se vstupenkami:
• paní Stablové, provozovatelce restaurace 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
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Kam vyrazit…
 Předmartinské 
odpoledne a Martinský 
trh ve Frenštátě pod 
Radhoštěm

11. listopad - 12. listopad 2016, Frenštát 
pod Radhoštěm

Tradiční trh s bohatým stánkovým 
prodejem, lidovými výrobky a občerstve-
ním, kam přijede sv. Martin na bílém koni 
i s družinou.

Více informací na www.mufrenstat.cz 

 Kreativ Ostrava 2016
11. listopad - 13. listopad 2016, výstaviště 
Černá louka Ostrava

Již popáté budete moci na výstavišti Černá 
louka najít více než sto padesát kreativních 
stánků, které Vám nabídnou nejen nepřeberné 
množství materiálů a pomůcek k výrobě origi-
nálních výrobků, ale také úžasnou možnost si 
osobně vyzkoušet nejrůznější výtvarné tech-
niky. Navíc zde můžete načerpat plno tvůrčích 
nápadů a inspirace k tvorbě vánočních dárků 
nebo si zakoupit originální výrobky se značnou 
hade made, kterými jistě potěšíte své blízké.

Více informací na www.cerna-louka.cz 

 Planetárium připravilo 
premiérový program pro 
návštěvníky s názvem 
Napříč sluneční soustavou

Sluneční soustava - to není jen Slunce, pla-
nety a jejich měsíce! Nicméně i tato tělesa jsou 
zajímavá a překvapivě rozmanitá. V tomto ves-
mírném výletu některá z nich navštívíme a vy-
chutnáme si jejich krásu a neohrozí nás přitom 
ani vakuum ani sluneční erupce, asteroidy, prů-
lety prstenci nebo kosmické záření. Stará dobrá 
Sluneční soustava má prostě stále co nabíd-
nout malým i velkým i v době, kdy zkoumáme 
vzdálené galaxie a objevujeme planety u jiných 
hvězd. Součástí projekce je i živě komentovaná 
prohlídka hvězdné oblohy v délce asi 20 minut. 
Program jednotlivých představení planetária je 
k dispozici na www.planetariumostrava.cz.
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Uzavřeli manželstvíUzavřeli manželství
Petra Široká a Jiří Šustek
Přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem!

Ivana Kapusniaková a Marek Sliacký
Přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem!

SSpolečenská polečenská kronikakronika
PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY

Dne 24.09.2016 byli přivítání tito noví občánci:

Marek KučeraMarek Kučera Kristýna Foberová Kristýna Foberová David Hogh David Hogh 

Blahopřejeme k narození děťátka!

Žehnání zvoničky obětem 

důlních neštěstí

Upřímně zvu všechny spo-
luobčany, přátele a dobrodince na slavnostní odhalení 
a svěcení zvoničky na památku obětí důlních neštěstí, 
které se uskuteční v pátek 2. prosince 2016 v 16 hodin, 
a to u příležitosti svátku sv. Barbory, patronky horníků. 
Zvoničku, která bude stát u kostela, požehná a následně 
slavnostní bohoslužbu za účasti krojovaných horníků 
odslouží biskup ostravsko – opavský, Mons. František 
Václav Lobkowicz. 

V Dětmarovicích bude koncertovat ministr

Již rok a půl probíhá pod hlavičkou sousední farnosti 
Dětmarovice veřejná sbírka na opravu vzácných kostel-
ních varhan. Díky štědrosti mnoha občanů, podnikatelů, 
Ostravsko-opavského biskupství a v neposlední řadě 
Okresního památkového ústavu v Karviné se doposud po-
dařilo shromáždit téměř půl milionu korun. Cílová částka 
2,3 mil. Kč je ovšem poměrně v nedohlednu, třebaže zá-
chrana dědictví našich předků potrvá do roku 2020. 

Podpořit šlechetnou myšlenku opravy královského 
nástroje se rozhodl i poslanec parlamentu a ministr ze-
mědělství České republiky Ing. Marián Jurečka, a to na-
prosto originálním způsobem: málokdo totiž ví, že tento 
36letý otec pěti dětí z Rokytnice u Přerova už přes 20 let 
hraje na tubu. A nabídka, adresovaná panu faráři, byla 
skutečně lákavá: spolu s několika svými hosty a přá-
teli hudebníky zavítá do našeho farního chrámu s pro-
gramem benefičního koncertu na podporu záchrany 
kostelních varhan. „Snažím se měnit věci kolem sebe 
k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. 
Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co 
je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný domov, 
svoboda, solidarita, tolerance, pracovitost, poctivost, 
soucit, obětavost, odpovědnost za sebe, své blízké a své 
okolí. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který 
bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak“, 
říká Marián Jurečka. 

Dovolte proto, abych vás a vaše známé pozval na 
tento jedinečný koncert, který se uskuteční v předvečer 
adventu, v sobotu 26. listopadu v 17:00 hodin. V před-
večer adventu dobře padne pohlazení duše u příjemné 
hudby s podporou ušlechtilé věci. Každý svatostánek je 
přece důstojným místem pro každého člověka, místem, 
kde můžeme s bázní a úctou pokleknout, poděkovat 
a odevzdat svoje starosti. 

Předem děkuji všem, kdo otevřou své srdce, a svou 
štědrostí pomohou zachovat bohulibý nástroj pro další 
generace.

Žehnání adventních věnců

V neděli 27. listopadu začíná advent – čas přípravy 
na Vánoce, čas očekávání Božího narození. K této čtyř-
týdenní cestě neodmyslitelně patří zelený kruh z voňa-
vého chvojí, jemuž dominují barevné svíce. Ano, řeč je 
o adventním věnci. Ty letošní budou požehnány v kato-
lickém kostele při nedělní mši svaté 27. listopadu v 9:15 
hodin. Srdečně zveme!

Upozornění

Křesťan katolík, potažmo jeho nejbližší příbuzní, 
mají udělat maximum proto, aby před smrtí – ovšem 
ještě při zdravé mysli – přijal umírající od kněze svátost 
pomazání nemocných. Po několika neblahých zkuše-
nostech oznamuji, že katolické pohřby z kostela v Dět-
marovicích budou slouženy se mší pouze v případě, 

Z DOUBRAVSKÉ 
FARNOSTI

lavnostní odhalení 

pokud byl k zesnulé(mu) před smrtí zavolán kněz 
k poslednímu pomazání, a zároveň pokud alespoň 5 
členů nejbližší rodiny přistoupí bezprostředně před 
pohřbem ke svaté zpovědi a následně ke svatému při-
jímání. V opačném případě proběhne poslední rozlou-
čení zjednodušenou formou, tzv. „beze mše“. Všechny 
případné výjimky posoudí pan farář individuálně. 

Pohřeb není svátost, jak se mylně uvádí, nýbrž tzv. 
svátostina; je to obřad, který trvá cca. 25 minut, a jehož 
součástí jsou modlitby, úryvky z Bible, kázání, výkrop 
a okuřování rakve, a samozřejmě písně a skladby. Mše, 
která se na pohřeb zvykne „nabalit“ a pohřeb prodlouží 
přibližně o 15 minut, vyžaduje vedle její duchovní 

hodnoty také ohled na pastorační význam. Je nedůstojné 
slavit to nejdražší, co křesťané mají, tedy mši svatou, 
v přítomnosti lidí, kteří do kostela ani ke svátostem ne-
chodí, neumí při mši odpovídat, a je třeba obřad neustále 
přerušovat připomínáním, kdy se stojí, klečí nebo sedí. 

Že by si „maminka přála pohřeb i se mší“, je jistě 
chvályhodné, ale jsem bytostně přesvědčen, že by si 
maminka v takovém případě daleko více přála, aby její 
děti chodily pravidelně do kostela, a alespoň při jejím 
vlastním pohřbu po letech přistoupily ke sv. zpovědi 
a sv. přijímání. 

P. Dr. Marcel Puvák, farář
rkf.doubrava@doo.cz , tel. 731 402 008
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