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Během roku 2017 by měla postupně vypr-
šet platnost více než 800 tisíc řidičských 
průkazů. Jedná se o průkazy, které byly 
vydány v roce 2007 s dobou platnosti na 
10 let. V tomto roce bylo vydáno nejvíce 
řidičáků v historii, celkem 1 146 518, vý-
měnu zatím provedlo 30 % řidičů.

Řidiči by si měli platnost svého řidičského prů-
kazu pohlídat a dostatečně včas požádat o jeho 
výměnu, aby se vyhnuli frontám.

Výměnu lze provést již 3 měsíce před 
skončením platnosti řidičského průkazu a je 
zcela bezplatná. Lhůta pro vydání nového ři-
dičáku je 20 dní, o výměnu lze požádat také ve 
zrychlené lhůtě do pěti pracovních dnů. Za ex-
presní vydání si však řidiči připlatí 500 korun. 
K vydání nového řidičského průkazu stačí při-
jít s platným průkazem totožnosti na příslušný 
úřad obce s rozšířenou působností (podle místa 
trvalého bydliště řidiče) a donést jednu průka-
zovou fotografii a současný řidičák.

Pro občany Doubravy je obcí s rozšířenou 
působností Orlová a agendu řidičských prů-
kazů zajišťuje odbor dopravy, se sídlem: ulice 
Kpt. Jaroše 1345, Orlová-Lutyně, tel.: 596 581 
619 nebo 596 581 621.
Úřední hodiny:

Pondělí, středa:
8:00–11:30
12:30–17:00

Čtvrtek:
8:00–11:30
12:30–13:30

Úterý, pátek: (pouze pro objednané)
Polední přestávka: 11:30–12:30

V případě, že o vydání nového řidičského 
průkazu nepožádá občan včas a bude řídit i po 

uplynutí jeho platnosti, vystavuje se riziku 
pokuty za řízení bez platného řidičského prů-
kazu. Za tento přestupek hrozí řidiči pokuta na 
místě do dvou tisíc korun, v případě správního 
řízení až 2 500 korun.

Dosud největší výměna řidičských průkazů 

proběhla v letech 2010–2013, kdy musely být 
postupně vyměněny všechny řidičáky vydané 
mezi lednem 1994 a dubnem 2004. K této vý-
měně došlo z důvodu zavedení jednotného ev-
ropského formátu řidičských průkazů. ŠH

(zdroj: www.mdcr.cz)
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Zasedání
Zastupitelstva
obce Doubrava

Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava 
se uskuteční dne 15. 02. 2017 od 16:30 
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 
v Doubravě. 

Vánoční pohádka 
se stává tradicí

Děti z mateřské školy se opět staly na 
chvíli herci a úspěšně odehrály 15. 12. 2016 
vánoční divadelní představení v Národním 
domě v Doubravě. Tentokrát pohádku O Smo-
líčkovi, která se opět setkala s nebývalým 

úspěchem. Zaplněný sál, nadšení dětí a ob-
rovský potlesk na konci představení svědčí 
o tom, že vánoční pohádka bude další tradiční 
akcí v Doubravě.

ŠH

Vyměňte si včas 
svůj řidičský průkaz
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Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – únor, březen 2017
Termíny svozu pytlů jsou shodné s termíny svozu kontejnerů na tříděný odpad.

Měsíc

Svoz odpadů ze 240 l 
nádob

VOZOVÁ TRASA „A“ – 
modrá samolepka

(uveden vždy den v měsíci)

Svoz odpadů ze 240 l 
nádob

VOZOVÁ TRASA „B“ – žlutá 
samolepka

(uveden vždy den v měsíci)

Svoz plastů, 
nápojových 

kartonů, 
kovových 

obalů, ŽLUTÉ 
PYTLE

Svoz papíru 

MODRÉ 
PYTLE

Svoz bio 
odpadu 

z domácností

Únor 1,15 8,22 22 16 14

Březen 1,15 8,22 22 16 14

Vážení občané,
navazuji na článek 
v lednovém Zpra-
vodaji, kde vás 
informuji o pro-
blémech spoje-
ných s budováním 
nové komunikace 
v centru obce. Ve 
čtvrtek 5. ledna 
jsem odjel spolu 
s Ing. P. Szosto-
kem (stavební úřad), Ing. T. Bijokem (ved. 
hospodářsko – správního odboru) a Ing. 
M. Žilíkem (specialistou na geodetická za-
měřování) na ministerstvo. Hlavní důvod 
návštěvy ministerstva financí byl fakt, že 
Fa. Kania (projekční firma) chtěla odstou-
pit od smluvního vztahu s ministerstvem. 
Jako důvod byl uváděn fakt, že obec 
Doubrava ještě nemá vypořádány majet-
kové vztahy k pozemkům, kterých se bu-
doucí stavba bude dotýkat. Tyto vztahy ale 
obec vypořádat nemůže, jelikož podklady, 
které jsou k dispozici (tzn. skutečný zábor 
na jednotlivých pozemcích) neodpovídají 
skutečnosti. Jinými slovy, vyznačení bu-
doucí stavby (v geometrickém plánu) ne-
odpovídá skutečnosti v terénu. V praxi 
nevíme, jestli je zábor pozemku 2 m nebo 
5 m. Toto je, domnívám se, podstatný ne-
dostatek, kvůli kterému vypořádání nelze 
provést. 

Dalším velkým problémem je část ko-
munikace, která podle mého názoru zby-
tečně zasahuje do soukromých pozemků 
manželů Burkotových a Hofstätterových. 
Ani v tomto případě vlastně nevíme 
přesně, jak dalece bude komunikace zasa-
hovat na tyto pozemky. Proto jsem vyslo-
vil na jednání žádost o změnu projektu, při 
které bude vedení komunikace upraveno 
tak, aby na tyto dva pozemky vůbec ne-
zasahovala. Paní ředitelka odboru MF je 
této žádosti poměrně nakloněna. Ještě sice 
není vyřešen celý problém, ale zásadní po-
zitivní změny jsou na světě.

Podotýkám, že financování této stavby 
bude plně z finančních prostředků státu. 
Stejná situace bude s kanalizací části 
Hranice. Je pochopitelné, že několika set 
milionové částky obec nevygeneruje a ani 
podobný úvěr v rámci platné legislativy 
čerpat nemůže. Navíc, během svého funkč-
ního období nehodlám obec Doubrava 
zadlužit. Vše se dá řešit finanční pomocí 
z jednání meziresortní komise, která je za 
tímto účelem zřízena. Není tedy třeba vy-
tvářet nějaké fiktivní finanční rezervy, jak 
nám mylně podsouvají někteří zastupitelé. 
Až bude projekt kanalizace hotový, bude 
i tento zařazen do seznamu realizačních 
akcí mezirezortní komise, která je zřízena 
MPO a MF. 

S přáním všeho pěkného váš starosta 
Pavel Krsek 

SLOVO 
STAROSTY

Zimní údržba
Pro potřebu hlášení závad ve schůd-
nosti a sjízdnosti komunikací je k dis-
pozici telefonní číslo: 603 824 901 na 
dispečera zimní údržby, zejména do-
jde-li ke vzniku nebezpečného úseku 
při intenzivním spadu sněhu nebo 
v mrazech ke vzniku náledí na vozovce 
nebo neprohrnutí komunikace.

Žádáme občany, aby toto číslo nezneužívali 
pro osobní potřeby a hlavně, aby odstavo-
váním vozidel na pozemních komunikacích 
nebránili průjezdu mechanizace s pluhem.

Jiří Sznapka, 
místní hospodářství

Matriční události 
za rok 2016
Narození 11
Zemřeli 9
Uzavřená manželství 3
Zlatá svatba 1
Setkání jubilantů 2
Konaná vítání občánků 8
Provedené ověření listin 56
Provedené ověření podpisů 111

Evidence obyvatel

Celkový počet obyvatel
k 01. 01. 2017

1251 (z toho 
16 cizinců) 

Odstěhovali se 54

Přihlásili se k trvalému pobytu v obci 57

Dagmar Rentová
matrika, evidence obyvatel

Aktualizace 
žádostí o přidělení 
bytu
Připomínáme, že všichni žadatelé, kteří 
mají podanou žádost o přidělení bytu 
v obci Doubrava, jsou povinni jednou 
ročně, a to v termínu od 2. 1. 2017 do 
31. 3. 2017 provést její aktualizaci.

V úřední dny (pondělí nebo středa) se 
dostavte na obecní úřad v Doubravě, do 
kanceláře č. 2, paní Dagmar Rentová, kde 
potvrdíte trvání žádosti, žádost zkontrolu-
jete a provedete případné změny. 

Dagmar Rentová, matrika, evidence 
obyvatel

Další vstřícný krok 
zákazníkům SmVaK
Zákaznická linka 800 292 400 je od 
ledna dostupná v pracovní dny 7:30–
20:00, poruchová služba 800 292 300 
pak 24 hodin denně.

Poté, kdy se od 1. října loňského roku změnila 
čísla zákaznické i poruchové linky a místo 
zpoplatněných bílých linek volají lidé na bez-
platné zelené linky, učinila společnost SmVaK 
Ostrava další vstřícný krok směrem k zákaz-
níkům. Od 2. ledna roku 2017 je zákaznická 
linka přístupná až do 20:00. Vodárenská 
společnost chce tímto krokem umožnit svým 
zákazníkům, aby se na ni mohli obracet se 
svými dotazy, podněty a připomínkami i ve 
večerních hodinách, třeba po příchodu ze za-
městnání.  Mgr. Marek Síbrt

mluvčí Severomoravské vodovody 
a kanalizace a.s.

Upozorňujeme všechny majitele (držitele) psů, 
že jsou povinni dle nové obecně závazné vy-
hlášky č. 3/2016 ze dne 12. 12. 2016 uhradit 
poplatek nejpozději do 30. 6. daného roku. 

V případě, že nebude poplatek uhrazen do dne 
splatnosti, tj. k 30. 06. 2017, je obecní úřad povi-
nen navýšit poplatek o 50 % sazby dle č. 8 nové 
vyhlášky! Poplatek je možno uhradit i hotově do 
pokladny na obecním úřadě v Doubravě, pokladna 
v přízemí budovy v kanceláři č. 3. 

Na základě nově přijaté vyhlášky je od poplatku 

na dobu jednoho roku osvobozena osoba, která pře-
vezme z útulku psa, odchyceného na území obce 
Doubrava. V průběhu měsíce května budou roze-
slány všem majitelům psů složenky k úhradě po-
platku a sdělujeme všem majitelům, že pokud u nich 
došlo k nějaké změně týkající se platby a výše po-
platku nesouhlasí s danou změnou, mají možnost 
si veškeré informace ověřit na obecním úřadě ze 
soupisu poplatníků (přízemí, kanc. č. 3, paní Kon-
kolská), nebo zažádat o provedení změn. Děkujeme 
předem všem občanům za spolupráci.  

Jana Konkolská, evidence psů

Nezapomeňte uhradit poplatky ze psů
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Již v předvánočním čase – 20. pro-
since 2016 – se sešli členové Řídícího 
výboru projektu „MAP – ORP Orlová“, 
jehož realizátorem je město Orlová, na 
svém 4. zasedání se záměrem schvá-
lit druhou verzi Strategického rámce 
MAP (dále jen SR) ve vzdělávání v ORP 
Orlová a Akční plán na rok 2017.

Aktualizace první verze SR MAP pro-
bíhala ve spolupráci realizačního týmu, 
pracovních skupin (zástupci partnerů 
projektu), ředitelů škol a školských or-
ganizací, zástupců Petřvaldu a Doub-
ravy. Společně jednali o záměrech škol 
a školských organizací do budoucna, 
formulovali požadavky a sestavovali tak 
postupně SR. S cílem seznámit ředitele 
škol a školských organizací s možnostmi 
financování jejich záměrů uspořádal 
pro ně realizační tým projektu v říjnu 

informační seminář na téma „Dotační 
výzvy z OP VVV a IROP“. Následně 
byly z celkového SR MAP pro ORP Or-
lová vyfiltrovány ty záměry, na které se 
budou podávat žádosti o dotace z IROPu. 
Druhá verze SR byla devíti hlasy z devíti 
schválena.

Prosincového zasedání ŘV byli 
účastni rovněž vedoucí členové pracov-
ních skupin, kteří zde přišli představit 
své návrhy opatření vytýčených cílů 
daných problémových oblastí. Týkaly 
se především setkávání (pravidelných 
i nepravidelných) kompetentních osob 
za účelem řešení problémů inkluze, 
špatného prospěchu žáků, adaptace dětí 
při přechodu z MŠ do ZŠ, vyplnění vol-
ného času dětí. Velký ohlas byl u návrhů 
umožnit vycházejícím žákům ze ZŠ a je-
jich rodičům poznat možnosti uplatnění 
se v řemeslných a technických oborech. 

Všechny návrhy pracovních skupin byly 
přijaty kladně a MAP na rok 2017 byl 
Řídícím výborem schválen.

Záměr 4. zasedání ŘV byl splněn stejně 
jako všechny úkoly vyplývající z realizace 
projektu pro rok 2016. Proto patří velký dík 
všem spolupracovníkům na projektu MAP 
– ORP Orlová, kteří to i přes počáteční těž-
kosti nevzdali a svůj čas tímto způsobem 
věnují dětem. Zatím „pouze“ papírově, ale 
věřme, že velká část navržených aktivit se 
bude moci zrealizovat i v praxi. „Zákla-
dem je chtít,“ zakončil předvánoční setkání 
starosta Orlové a předseda ŘV Ing. Tomáš 
Kuča a dodal: „a když se chce, tak řada věcí 
udělat jde.“

Ing. Jana Pilariková, 
manažer projektu 

„MAP – ORP Orlová“

Základem 
je chtít 

V souladu s ustanovením § 4a Tis-
kového zákona, poskytne vydavatel za-
stupitelům obce přiměřený prostor pro 
uveřejnění sdělení, které vyjadřuje jejich 
názory týkající se obce. Vydavatel po-
skytne každému jednotlivému zastupiteli 
pro vyjádření názoru v každém vydání 
zpravodaje nejvýše 500 znaků včetně me-
zer s tím, že zastupitel může předat sou-
časně s příspěvkem také jeho rozšířenou 
verzi v neomezeném rozsahu k uveřejnění 
na webových stránkách obce www.doub-
rava.cz, „Názory zastupitelů“. Jednot-
livé příspěvky budou do rubriky řazeny 
podle abecedního pořadí příjmení za-
stupitelů. Zveřejněné příspěvky nemusí 
být v souladu s názory redakce. Rubrika 
názory zastupitelů je v souladu se Zá-
sadami pro vydávání Obecního zpravo-
daje, které byly schváleny Radou obce 
Doubrava dne 10. 02. 2016 usnesením 
č. 345/27/16.

 Současná koalice ve složení ČSSD, 
SNK ED a Nezávislí vládne v naší obci 
více než dva roky, proto je načase, aby jí 
opozice vystavila za její dosavadní čin-
nost vysvědčení. Za poslední aroganci 
Pavla Krska vůči nám občanům patří 
jeho nezájem informovat nás občany 
o zásadních věcech. Na úřední desce 
obce bylo od 2. 12. – 19. 12. 2016 zve-
řejněno řízení o odkanalizování obce 
Doubrava, v lokalitě Na Hranicích a sa-
telitu. Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU 
nebyli vedením obce o této záležitosti 
informováni.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, 
zastupitelka za sdružení nezávislých 

kandidátů NAŠE DOUBRAVA

 15. 12. 2016 na zastupitelstvu Jiřina 
Ferenčíková upozornila, že občané o úst-
ním jednání ve věci odkanalizování obce, 
nařízené na 3. 1. 2017 od 10:00, neví. 
Současně se zeptala, proč vedení obce 
předem neinformovalo občany o odka-
nalizování v Obecním zpravodaji. Pavel 
Krsek přiznal, že ani on úřední desku 
nesleduje a že mohla být informace uve-
dena v obecním zpravodaji. Aby vedení 
obce zmírnilo svou chybu, dodatečně 
zveřejnilo 29. 12. 2016 na obecním webu 
informaci o konání jednání 3. 1. 2017.

MUDr. Pavel Spurný, 
zastupitel za sdružení nezávislých 

kandidátů NAŠE DOUBRAVA

(Pozn.redakce: Dodatečné zveřejnění in-
formace o konání jednání dne 3. 1. 2017 
nelze považovat za „zmírnění chyby“, 
které se měla obec údajně dopustit, ale 
za úkon nad rámec zákona. Problematice 
informovanosti o průběhu záměru od-
kanalizování Hranic a přilehlých oblastí 
a objasnění postupu obce v této věci bude 
věnován samostatný článek v příštím 
čísle zpravodaje.)

 Občané, kteř í na jednání zastupi-
telstva př išli, se mohli na vlastní oči 
přesvědčit o stylu a vystupování Pavla 
Krska, o jeho nadřazenosti, nedodržení 
slova jednou daného, o jeho mlžení 
ve věci. Není možné opř ít se o jeho 
vyjádření jako o slovo muže, které 
když bylo jednou řečeno, platí. Pavlu 
Krskovi ani není proti srsti, že před 
volbami kritizoval, že vedení obce 
je velmi dlouhou dobu v rukou dvou 
sdružení, a to Nezávislých a SNK ED. 

Př itom navzdory jeho kritiky je s nimi 
ve vedení obce.

Libor Trzaskalik, 
zastupitel za sdružení nezávislých 

kandidátů NAŠE DOUBRAVA

 Vedení obce říká, situace je vážná, 
je nutné šetřit peníze ve všech oblas-
tech hospodaření obce. Obec neprodala 
pozemky, ale chystá se z jejich prodeje 
utratit 500 000Kč. Zaplatila asi 450 tis. 
Kč za projektovou dokumentaci na od-
kanalizování obce, ale nevytváří rezervy 
na její realizaci. Slib kontinuity byl dodr-
žen. Koalice navázala na předchozí po-
stupy vedení obce, které za 20 let získalo 
od OKD za těžbu uhlí na území obce 134 
mil. Kč, ale dosud nevysvětlilo občanům, 
kam byly miliony investovány.

Šárka Venglářová, zastupitelka za 
sdružení nezávislých kandidátů NAŠE 

DOUBRAVA

 Pavel Krsek před volbami prohlašo-
val, že je spousta možností jak zvidi-
telnit Doubravu a přitom i zaměstnat 
některé naše spoluobčany. Avšak bě-
hem dvou let nevyvinul ani náznak 
snahy, směřující k naplnění jeho slibu. 
Pochvalu si zaslouží Radomíra Jasen-
ková, která se na rozdíl od ostatních 
zastupitelů koalice alespoň zamyslela 
nad naším návrhem vymezit pozemky 
za Dominikem pro výstavbu staveb ur-
čených k bydlení namísto zřízení sběr-
ného dvora. Koalici za její dosavadní 
výkon hodnotíme známkou 4.

Ing. Petr Vrubel, 
zastupitel za sdružení nezávislých 

kandidátů NAŠE DOUBRAVA

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 
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Pamatujete na 
Pana Popelu?
Je to pán, se kterým soutěžíme ve 
sběru papírů. Nepotřebný papír (no-
viny, letáky, kartony, kancelářský pa-
pír) můžete přinést nebo přivézt do 
Mateřské školy v Doubravě svázaný do 
balíčků nebo v krabicích. Větší množ-
ství je možno složit přímo ve dvoře MŠ 
ke dveřím kotelny.

Naše děti v mateřské škole se také podílí na 
sběru a třídí nepotřebný papír do označe-
ného modrého koše umístěného v prostoru 
u herny. Za takto nasbíraný a odevzdaný 
papír po celý školní rok získáváme finanční 
prostředky a dětem zaplatíme dopravu 
na výlet do Beskyd. V loňském školním 
roce jsme za odevzdaný sběr utržili cca 
3.500,- Kč.

A proto nezapomínejte na Pana Popelu.
Mgr. Radomíra Jasenková, ředitelka MŠ

www.msdoubrava.cz 

OKÉNKO mateřské školy

Haló, haló 
školka volá
V březnu připravuje Mateřská škola Doub-
rava pro všechny, kteří mají zájem, Den 
otevřených dveří. Zveme všechny nejen 
z řad dětí, které MŠ nenavštěvují, ale také 
dospělé. Podívat se můžete přijít ve čtvr-
tek 23. března od 8,00 do 15,30 hod.

Hlavně by se měli dostavit rodiče s dětmi, jež 
dosáhnou do 1. září 2017 pátého roku věku. 
Pro tyto je předškolní vzdělávání od 1. září 
2017 povinné. Prohlédnete si prostory, dět-
ské výrobky, zapojíte se do her, zjistíte, že 
máme spoustu zajímavých her, hraček a tě-
lovýchovného nářadí. A pak už vás jen čeká 
zápis do MŠ, který se uskuteční 2. května 
2017.

Mgr. Radomíra Jasenková, 
ředitelka MŠ

V loňském roce jsme pro vás připravili tyto 
kulturní a společenské akce:
• v měsíci březnu dětské divadelní předsta-

vení „Doktorská pohádka“ v podání diva-
delní souboru Smíšek,

• v měsíci dubnu diskotéka pro do-
spělé s vystoupením travesti skupiny 
SCREAMERS,

• v měsíci dubnu zájezd pro seniory a je-
jich doprovod na výstavu Flora Olomouc 
s hlavním tématem Karel IV. – otec vlasti 
(700 let od jeho narození),

• v měsíci květnu na náměstí v Doubravě 
kulturní akci „V rytmu orchestrů a dalších 
překvapení“ v rámci, kterého vystoupili 
tito účinkující:
1. orchestr M.BAND ze ZUŠ Orlová-

Poruba,
2. Taneční skupina – mažoretky z Domů 

dětí a mládeže Orlová,
3. Porubští trubači – žáci ZUŠ Ostrava-

Poruba,

4. Vokální skupina Sluníčko s kapelníkem 
Otou Maňákem,

5. Malá černá hudba z Karviné,
6. Divadlo Silesia s písněmi ze slavných 

muzikálů,
7. GOSO – Gangsters of Swing 

Orchestra,
• v měsíci září sousedské posezení s lékařem 

MUDr. Pavlem Spurným, zdravotnická 
přednáška o onemocnění kloubů,

• v měsíci listopadu divadelní představení 
pro mládež a dospělé „Slaměný klobouk 
aneb Helenka měla vždycky jedničky“ 
v podání divadelního ochotnického sou-
boru BOBAN z Bohumína.
Nabídka byla pestrá, dostalo se nám 

spousty pozitivní odezvy na všechny námi 
pořádané akce, za projevenou přízeň moc 
děkujeme. 

V současné době intenzivně pracujeme na 
přípravě konkrétních kulturních a společen-
ských akcí. Můžete se těšit, že 27. května 2017 

na náměstí v Doubravě 
v rámci akce „V rytmu 
orchestrů a dalších 
překvapení“ vystoupí 
orchestr M.BAND ze 
ZUŠ v Orlové-Porubě, 
Goso-Gangsters of 
Swing Orchestr, ta-
neční skupina z Domu 
dětí a mládeže v Or-
lové, rocková zpěvačka 
TANJA se skupinou 
Citron, ostravská zpě-
vačka a nejvýraznější 
osobnost českého popu 
a rocku Věra Špina-
rová s kapelou Adama 
Pavlíka BAND. Pro 
seniory a jejich dopro-
vod, jsme připravili 

zájezd na Floru Olomouc, jarní etapa. Pro 
milovníky divadelních představení na pod-
zim chystáme muzikál o slavné herečce Ljubě 
Hermanové „Ljuba-žena, která ví,“ v podání 
divadelní společnosti Silesia. Tak jak je naším 
zvykem, o konání akcí vás budeme informovat 
prostřednictvím obecních vývěsních desek, 
obecního zpravodaje, obecního webu a www.
nasedoubrava.cz. 

Závěrem je mou milou povinností podě-
kovat všem našim členkám, členům, soused-
kám, sousedům a příznivcům, kteří nám ve 
svém volném čase s přípravou, v průběhu i po 
konání akce pomáhali, a že toho nebylo málo, 
o tom jsme se všichni přesvědčili. Děkujeme 
vám za vaši dosavadní přízeň a těšíme se na 
vaši účast na našich akcích i v letošním roce.

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

www.nasedoubrava.cz 

NAŠE DOUBRAVA BILANCUJE

Lukrativní parcela pro výstavbu dvou RD.

tel:  608 777 147

inzerce

Divadelní představení „Doktorská  
pohádka“, foto: Miroslav Kajzar)
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VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Vánoční besídkaVánoční besídka  

Vánoční besídka 
Tradiční zakončení kalendářního roku 

jsme na naší škole uzavřeli vánoční besídkou. 
Vánoční besídku jako každý rok připravili 
žáci deváté třídy. Kromě průvodního slova 
a soutěže „Chcete být milionářem?“ měli pro 
ostatní děti připraveny také soutěže s vánoční 
tematikou a vánoční diskotéku. Každá třída 
si také tento den rozdala dárečky. Celé dopo-
ledne jsme si všichni užili a těšili jsme se na 
přicházející Vánoce.

Mgr. Markéta Schreiberová

Vyhodnocení 
školního kola 
olympiády z jazyka 
českého 

Dne 1. 12. 2016 se konalo školní kolo olym-
piády v jazyce českém. Školního kola se mohli 
zúčastnit žáci osmých a devátých ročníků, což 
odpovídá I. kategorii. Letos byl zájem opravdu 
velký, a to nás velmi potěšilo. Po vyhodnocení 
jazykové a slohové části se na třetím místě 
umístil Pavel Kulla, na místě druhém Katrin 
Brzyszkowská a na místě prvním se shodným 
počtem bodů Eliška Figurová a Daniela Ko-
lísková. Tato dvě děvčata také postupují do 
okresního kola, které se bude konat v únoru. 
Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme 
a výhercům gratulujeme.

Mgr. Markéta Schreiberová

Vánoční sbírka pro 
opuštěná zvířata

V pondělí 19. prosince jeli žáci 6. třídy 
spolu s nejaktivnějšími účastníky naší sbírky 
(Viktorkou Buchtovou z 1. třídy a Terezkou 
Tutkovou z 3. třídy) předat vybrané věci 
do útulku v Dětmarovicích. Ve spolupráci 
s Obecním úřadem Doubrava se nám podařilo 
nasbírat dvě krabice jídla a velké množství 
dek, polštářů a povlečení. Určitě jsme tak po-
mohli pejskům lépe zvládnout zimu v útulku. 
Děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní ke 
svému okolí a pomohli nám uskutečnit tuto 
akci. 

Mgr. Jana Ošeldová
www.zsdoubrava.cz 

Vánoční sbírkaVánoční sbírka   Vánoční sbírkaVánoční sbírka  

Začátek ledna je již tradičně spjatý s hod-
nocením uplynulého roku a stejně tomu bylo 
i letos. Na schůzi jsme si vyslechli zprávy 
starosty sboru, velitele jednotky, vedoucí 
mládeže, preventisty, pokladní a revizorů. 
Rovněž jsme si schválili plán práce na letošní 
kalendářní rok, který se nijak zvlášť nebude 
měnit od zavedených akcí, které každoročně 
pořádáme. Schůze byla bohatá i na ocenění. 
Medaili za zásluhy obdrželi Halina Kota-
sová, Romana Sláviková a Vladislav Koch, 
čestné uznání OSH Karviná obdržela Marie 
Dušičková a Anna Pawlitová, Zdeněk Sosna 
a Vanda Sosnová dostali čestné uznání od 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
z Prahy. Další čestné uznání našeho sboru do-
stali Lukáš Šebesta, Lukáš Šotkovský, Věra 
Šebestová a Kuba Kotas, a také byli ocenění 
dárci krve Romana Sláviková, Věra Šebes-
tová, Tereza Šebestová, Renata Šebestová, 
Jiřina Rovňaniková, Vanda Sosnová a David 

Dluhosz a rovněž jsme 
předali pamětní oce-
nění za práci čtyřem 
„mladým hasičům“ 
Denise Swakońové, Ni-
koli Sovové, Davidovi 
Swakońovi a Pavlovi 
Kullovi, kteří svým vě-
kem patří do kategorie dorostu. Na schůzi byli 
přítomní i hosté: Mgr. Pavel Krsek starosta 
obce, členové PZKO Ing. Petr Czapek, p. Ku-
banek, farář P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák, 
zástupci OSH Karviná, okrsku Orlová, SDH 
Orlová Město a zástupci naší spřátelené jed-
notky z OSP Jedlownik. Starosta obce Mgr. 

Pavel Krsek nám předal krásný pamětní ob-
raz, za který ještě jednou děkujeme. Všem 
přítomným členům i hostům rovněž děkujeme 
za jejich účast na naší schůzi a za přátelská 
slova a poděkování. 

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

HASIČSKÉ OKÉNKO
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Zemřeli
Zdeňka Ziembinská

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

SSpolečenská polečenská kronikakronika

Kam vyrazit……

 Turínské plátno na 
zámku v Karviné
18. ledna – 16. dubna 2017

Výstava, jejíž součástí je především ko-
pie tajemného Turínského plátna. Kopie po-
chází z roku 1651 a v roce 1999 byla objevena 
v dřevěné schránce v broumovském klášteře. 
Součástí výstavy budou také panely s infor-
macemi, kde se dozvíte něco o ukřižování, ale 
i například, co to byly římské flagrum, Longi-
novo kopí či rouška z Ovieda. Turínské plátno 
je považováno za pohřební rubáš Ježíše Krista 
a katolická církev jej proto označuje za symbol 
Kristova utrpení. Na lněné látce je otisk muže 
pouhým okem rozeznatelný při pohledu z větší 
vzdálenosti. Plátno má rozměry 436 × 110 cm 
a je nepochybně největším, ne však jediným 
lákadlem výstavy. 

Více informací na www.zamek-frystat.cz.

 Masopust 2017 
v Rožnově
18. února 2017, Valašské muzeum v přírodě

V sobotu 18. února 2017 se v Dřevěném 
městečku ve Valašském muzeu v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm od 10 do 16 hodin 
můžete zúčastnit masopustních obchůzek s po-
chováváním basy z Valašska a ochutnat z pes-
tré nabídky zabijačkových výrobků, kterou pro 
vás připravili mistři řeznického řemesla.

Více na www.vmp.cz .

 Zimní prohlídky 
jeskyně Na Pomezí 
v Rychlebských horách

Jeskyně Na Pomezí jsou největším 
zpřístupněným jeskynním systémem 
v České republice vzniklým rozpouštěním 
mramoru, tj. krystalického vápence. Pro 
tyto jeskyně jsou typické nátekové útvary 
vytvářející kaskády a mohutné členité 
krápníky. Podzemní prostory jsou také 
oblíbeným zimovištěm četných druhů ne-
topýrů. Celková délka jeskynního systému 
je asi 1 700 metrů, délka turistické trasy 
činí 390 m, s dobou prohlídky 45 minut. 
Průměrná teplota v jeskyních je 7,7 °C, 
vlhkost ovzduší 99 %. 

Od ledna do konce března budou Jeskyně 
Na Pomezí otevřeny vždy ve středy a prohlídky 
se budou konat v 10.00, 12.00 a 14.00 hodin.

Více informací na www.caves.cz.foto: zdroj – www.atlasceska.czfoto: zdroj – www.atlasceska.cz  
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Ani v letošním roce nechybělo uskuteč-
nění tradičního zájezdu. V červenci jsme 
navštívili Čechy pod Kosířem. Dopoledne 

jsme navštívili muzeum kočárů, kde jsme vy-
slechli poutavý výklad majitele o vzniku mu-
zea a obdivovali ojedinělou a největší sbírku 

historických kočárů (největší smuteční kočár), 
saní a luceren. Pak jsme si prohlédli hasičské 
muzeum s exponáty hasičské techniky, a to 
od nejjednodušších až po moderní výkonné 
stroje. Odpoledne jsme navštívili zámek, zá-
mecký park a kdo chtěl i zámeckou cukrárnu. 
V pozdních odpoledních hodinách jsme se plni 
dojmů vraceli domů. Zájezdu se zúčastnilo 
44 osob. V říjnu se konala podzimní besídka 
s kulturním programem. Tentokrát to bylo 
vystoupení herců Sceny Polskiej Teatru Cze-
skocieszyńskiego. Přijeli k nám s písničkami 
meziválečného období 30. let. Na závěr ka-
lendářního roku se v prosinci konala poslední 
akce. Jednalo se o velmi oblíbené setkání členů 
naší organizace na závěr kalendářního roku. 
Veškeré kulturní akce MS PZKO v Doubravě 
můžeme uskutečnit díky finanční dotaci obce 
Doubrava, za kterou srdečně děkujeme.

Za MS PZKO v Doubravě 
Jan Kubanek, předseda

Tříkrálové koledování 
Letos už po sedmnácté vyšli koledníci Cha-

rity v rámci celé naší republiky k domům a by-
tům spoluobčanů zazpívat koledu, obdarovat je 
symbolickými dary, popřát šťastný a požehnaný 
nový rok a poprosit o příspěvek pro ty z nás, 
kteří z různých důvodů nezvládají tíhu svých 
životů a potřebují pomoc. Ačkoliv se jednalo 
zřejmě o letošní nejmrazivější víkend, srdce 
dárců byla vřelá a jejich dlaně byly štědré, za 
což jim patří velký dík. Ti, kteří otevřeli dveře 
svých domovů a přispěli svým darem, mají 

velký podíl na nové naději pro ty, kteří ji ztrácejí. 
Koledovat jsme mohli od 1. do 15. ledna, 

hlavním „koledovacím“ dnem ale byla sobota 7. 
1. 2017, jelikož byla nejblíže svátku Tří králů. 
Ten den nám teploměr přes den ukazoval -18,5 
až -14,5 °C. V Doubravě byly zapečetěny 4 po-
kladničky (za koledovací oblast, kterou má na 
starost Charita Bohumín bylo celkem zape-
četěno 80 pokladniček) a letošní výtěžek byl 
2.953 Kč. Celkem se vykoledovalo 315.340 Kč. 
Oproti loňskému roku je to o 17.042 Kč méně, 
ale s ohledem na to, jak třeskuté mrazy pa-
novaly a jak moc koledníčků onemocnělo, 

je sbírka opět úspěšná a moc za ni děkujeme. 
Velké poděkování tedy patří nejen všem 

dárcům za finanční dar a za vlídná slova, poro-
zumění a častý úsměv, ale také těm, kteří vyšli 
do ulic, domů a bytů i přes nepřízeň počasí. Na 
nich záleží, jak sbírka dopadne. Všem za Cha-
ritu Bohumín a její klienty ze srdce moc dě-
kujeme. A moc se omlouváme těm, které jsme 
letos nestihli navštívit, i když se na nás těšili. 
Budeme se snažit to příští rok napravit.

S přáním všeho dobrého do nového roku,
koordinátorka TKS sbírky Zdeňka 

Kniezková Brňáková, DiS. 

Z činnosti MS PZKO v Doubravě
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