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V úterý 2. května od 
8,00 do 16,00 hodin 
se koná zápis dětí 
do MŠ Doubrava. 
K zápisu se povinně 
dostaví zákonní zá-
stupci s dítětem, 
které do 31. 8. 2017 
dovrší pět let věku 
a má trvalé bydliště 
v obci Doubrava. 

Pro tyto děti se od 1. 9. 
2017 stává předškolní 
vzdělávání dle zákona 
č.561/2004 Sb. (Školský 

zákon) v platném znění povinností. Děti tohoto 
věku, které již MŠ navštěvují, k zápisu ne-
chodí. Ty jsou vedeny v MŠ automaticky.

Zároveň zapisujeme děti zpravidla od tří 
a nejdříve od dvou let věku. Rodič se dostaví 
k zápisu s dítětem a přinese s sebou občanský 
průkaz a rodný list dítěte. 

Mgr. Radomíra Jasenková, 
řed. MŠ Doubrava

Duben 2017 č. 4

Zasedání Zastupitelstva
obce Doubrava

Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava 
se uskuteční dne 12. 04. 2017 od 16:30 
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 
v Doubravě. 

Obec bude mít svou novou 
mapu, knihovna zahájí půjčo-
vání deskových her a doub-
ravská kultura má opět 
zelenou. To vše jsou letošní 
projekty obce, které byly 
podpořeny Nadací OKD.

Začátkem roku byly opět podány žádosti 
o poskytnutí grantu v programu Pro region. 
Jednalo se o tři projekty. Projekt „Doubrava 
spolu V. – podpora kulturního života v obci“ 
byl Nadací OKD schválen a podpořen v plné 
výši částkou 157.000,- Kč. Projekt podporuje 
kulturní akce menšího rozsahu, ale také na-
příklad kompletní nabídku programu pro děti 
na Doubravských slavnostech a letos Nadace 
OKD podpořila v plné výši také pořádání Vá-
nočního jarmarku. Návštěvníci se mohou těšit 
opět na rozsvícení vánočního stromu, které 

Nadace OKD opět podpořila Doubravu

Tisíc kusů 
drůbeže sečteno 
během pár dní
V rámci sčítání drůbeže v souvislosti 
s ptačí chřipkou bylo v naší obci zjištěno 
celkem 130 drobných chovatelů, kteří 
chovají celkem 1556 ks hrabavé drůbeže 
(slepice, kohouty), 65 ks vodní drůbeže 
(kachny, husy), 32 ks ostatní drůbeže (per-
ličky, krůty) a 100 ks holubů. 

Koncem února letošního roku bylo v naší obci 
zjištěno ohnisko ptačí chřipky. Stanovené 
ochranné pásmo zahrnovalo kompletně ce-
lou naši obec a okrajově okolní obce a města. 
V souvislosti s touto situací došlo v dalších 
pěti dnech ke sčítání chované drůbeže pověře-
nými pracovníky obecního úřadu, kteří obešli 
všechny objekty v obci a provedli sčítání drů-
beže a ptactva. Pevně doufáme, že vše je již za 
námi a tato nebezpečná nákaza se v naší obci 
již neobjeví. 

Pavel Slávik, referent 
životního prostředí a majetkové správy

(pokračování na straně 2)

Zápis do mateřské školy v Doubravě
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NOVÝ ASFALTOVÝ 
POVRCH HLAVNÍ 
CESTY MEZI FIN-
SKÝMI DOMKY 
A OPRAVA CHOD-
NÍKU U DESETI 
DOMKŮ

Krajská správa 
silnic zafinancuje 
spolu s OKD vý-
měnu asfaltového 

koberce na hlavní cestě od pekárny až po 
jezero Kozinec. Celá akce bude probíhat kon-
cem dubna a v květnu letošního roku. S tím 
ovšem narážíme na jeden problém. Krajská 
správa chce obci darovat pozemky, na kte-
rých je chodník vedoucí kolem desetidomků. 
Znamená to tedy, že oprava zmíněného chod-
níku musí proběhnout ještě dříve, než oprava 
cesty a dříve, než se pozemky pod ním pře-
vedou na obec. Proto probíhají jednání, na je-
jichž konci by měly být vyměněny obvodové 
obrubníky kolem zmíněného chodníku. Není 
v dobrém stavu, a to jak z důvodu stáří, tak 
hlavně z důvodu nedovoleného parkování mo-
torových vozidel některých našich občanů na 
tělese chodníku, kteří takto kachlový povrch 
poškodili. Obrubníky budou zabudovány 
dostatečně vysoko na to, aby se na chodník 
v budoucnosti nemohlo nedovoleně vjíždět. 

JEDNÁNÍ S FIRMOU RESIDOMO (BÝVALÉ 
RPG) O FINSKÝCH DOMCÍCH

Jednal jsem s ředitelem správy majetku 
firmy Residomo panem Zdeňkem Vozní-
kem na téma technického stavu a vzhledu 
finských domků v Doubravě. Podnětem k to-
muto jednání bylo třetí zahoření komínového 
tělesa v jednom z nich. Dále to je neutucha-
jící intervence zastupitele pana Trzaskalika, 
aby se začal řešit stav Finských domků. Mám 
s panem Trzaskalikem stejný názor. Ano, je 
nutné to řešit. Upozornil jsem rovněž pana 
ředitele, že vzhled některých domků neod-
povídá současným standardům. Pan ředitel 
se mnou téměř ve všem souhlasil. Nicméně 
si postěžoval na značnou nekázeň některých 
nájemníků. Jedná se hlavně o různé nedovo-
lené druhy paliva, které se používají k vy-
tápění těchto objektů. Obec byla požádána 
o součinnost při řešení tohoto nežádoucího 
problému, který se navíc projevuje neskuteč-
ným poškozováním životního prostředí po 
dobu topné sezony. Trávíme nesnesitelným 
kouřem jeden druhého. Rovněž se k vytápění 
některých domků používají nepovolené topné 
systémy, které jsou mnohde instalovány bez 
povolení majitele domu. 

Ze strany pana ředitele byla vyslovena na-
bídka, že kdyby si chtěl některý z nájemníků 
některé věci opravit popřípadě natřít svépo-
mocí, firma Residomo potřebný materiál bez-
platně dodá. Jinak bude některé nutné opravy 
provádět firma sama. Dále se projednávala 
skutečnost, že na některých zahradách se ob-
jevily různé nepovolené dřevěné i jiné stavby, 
které tam nemají co dělat. Toto pochopitelně 
řeší i stavební zákon, který je nutno dodržo-
vat jako každý jiný zákon. Když už je zmínka 

o stavebním zákonu, pan ředitel si postěžo-
val, že v některých případech byly provedeny 
nedovolené stavební úpravy na domech bez 
vědomí majitele a jak se ukazuje i v rozporu 
se zmiňovaným zákonem. Je to určitě běh na 
dlouhou trať, ale budeme to společně řešit.

Nakonec jsem se zeptal, jaké má nový 
majitel plány s Finskými domky v Doubravě 
ve vztahu k jejich odprodeji stávajícím ná-
jemníkům. Pochopitelně jen těm, kteří o to 
budou mít zájem. Byl jsem ujištěn, že v pří-
padě realizace prodeje bude firma Residomo 
nabízet tyto nemovitosti k odkupu nejdříve 
stávajícím nájemníkům. V případě nezájmu 
a se souhlasem nájemníka se objekt nabídne 
jiným zájemcům. Bylo řečeno, že v dlouho-
dobém horizontu se s odprodejem Finských 
domků v Doubravě počítá, ale ve střednědo-
bém plánu to zatím není možné, jelikož k to-
muto kroku nemají souhlas od OKD. 

ASENTAL vs. POMNÍK HORNÍKŮ DOLU 
DOUBRAVA

Dne 2. 3. 2017 jsem navštívil v Ostravě 
ředitelství firmy Asental, kde jsem jednal 
s panem ředitelem pro řízení nemovitostních 
aktiv o podmínkách převedení pomníku hor-
níků Dolu Doubrava. Asental nám již dvakrát 
nabídl tuto nemovitost, která je umístěná 
na našem doubravském hřbitově. Nabídku 
vedení obce vyhodnotilo jako značně rizi-
kovou, a to hned z několika důvodů. Jedná 
se o poměrně starou a velkou stavbu, která 
v minulosti v podstatě nezaznamenala žád-
nou podstatnější údržbu. V dávné minulosti 
se pomník převedl z majetku OKD na toho 
času firmu RPG a následně rozdělením této 
firmy přešel pod firmu Asental. Navíc obec 
inkasuje každý rok od vlastníka poplatek za 
hrobové místo ve výši 4.004,– korun. O ten 
v případě převedení pomníku na obec při-
jdeme. Na posledním zastupitelstvu padl 
návrh: kdyby firma nějakým způsobem 
kompenzovala tento „dar“ tím, že nám zruší 
nájem za firemní pozemky, které užíváme, 
a navíc provedla náležitou údržbu pomníku, 
bylo by toto možná proveditelné. Tento návrh 
jsem panu řediteli přednesl a dohodli jsme se 
na další schůzce na místě, kde si podrobně 
prohlédneme stav pomníku, a poté se budeme 
rozhodovat, jak budeme postupovat dál. Za-
tím je to věc rozjednaná.

ÚPRAVA NĚKTERÝCH PROSTOR
V první řadě bude provedena oprava 

sjezdu pro kočárky na schodišti u bytového 
domu č. p. 348 vedle kostela sv. Hedviky. Dále 
se upraví prostor před bránou na č. p. 135 – 
dům u koupaliště, kde po sjezdu z parkoviště 
před domem vjedeme do bahna. Provede se 
násyp a upravení povrchu. Stejně se provede 
násyp v místě školní autobusové zastávky na 
Hranicích, kde si paní místostarostka všimla, 
že v případě deštivého počasí naše děti stojí 
skoro v bahně. Problémů je pochopitelně 
spousta a budeme je řešit postupně. 

S přáním všeho pěkného 
váš starosta Pavel Krsek

SLOVO STAROSTY
bude obohaceno o zábavný program, letos do-
plněný o slavnostní ohňostroj. 

Další z projektů, „Propagace obce Doub-
rava“, byl podpořen částkou 37.500,- Kč. Díky 
němu můžeme vydat aktualizovanou skláda-
nou mapu obce a nakoupit drobné propagační 
předměty. V projektu je zahrnut také nákup 
přístroje na výrobu upomínkových placek 
„buttonů“ nebo magnetů, který budeme vyu-
žívat nejen na obecních akcích. 

„Deskovky v knihovně“ byl posledním 
z projektů. Díky jeho podpoře Nadací OKD bu-
deme moci zakoupit do knihovny spoustu krás-
ných deskových her, které si následně mohou 
čtenáři vyzkoušet a zapůjčit si domů. Deskové 
hry v naší knihovně velmi chyběly a my jsme 
rádi, že díky nadaci můžeme opět zlepšit na-
bídku jejích služeb. Tento projekt byl opět pod-
pořen v plné výši, a to částkou 20.000 Kč.

Nadace OKD podpořila i další projekty 
v obci, jako například tolik potřebnou rekon-
strukci šaten a sociálního zařízení Baníku 
OKD Doubrava, kulturní akci pro děti „Rado-
vánky“, kterou pořádá spolek Sdružení rodičů 
a přátel ZŠ a MŠ Doubrava, a také pokračo-
vání projektu zdejší mateřské školy „Mámo, 
táto, babi, dědo, hrajeme si spolu“.

Velice si této spolupráce s Nadací OKD 
vážíme a věříme, úspěšné budou shledány pro-
jekty také v příštím roce.

DOUBRAVSKÉ SLAVNOSTI SE 
LETOS KONAJÍ OPĚT V SRPNOVÉM 
TERMÍNU 19. 08. 2017 NA NÁMĚSTÍ 
V DOUBRAVĚ. Více informací o celé akci se 
dočtete v prázdninovém dvojčísle zpravodaje.

ŠH

Nadace OKD…
(pokračování ze strany 1)

Radniční okénko
• Rada obce se seznámila se žádostmi spolků 

a organizací o poskytnutí finančních do-
tací na rok 2017 a připravila podklady pro 
další jednání.

 Pro rok 2017 je v rozpočtu obce schválená 
částka ve výši 200.000 Kč.

• Rada obce schválila uzavření Dohody 
o ukončení nájmu prostoru k podnikání – 
prodejna textilu k 31. 3. 2017 na žádost 
paní Lipowské z důvodu zániku její doda-
vatelské firmy.

• Bylo schváleno doporučení Zastupitelstvu 
obce schválit záměr bezúplatného převodu 
částí pozemku parc. č. 5069/1, k.ú. Doub-
rava u Orlové, na kterém se nacházejí tyto 
chodníky: 

 od pekárny Komendir až k poslednímu de-
setidomku v délce 240 m,

 chodník od koupaliště až na náměstí 
v délce 272 m.

• Rada obce schválila Dodatek č. 9 ke 
smlouvě o závazku veřejné služby ve ve-
řejné linkové dopravě, kterým se zajišťuje 
dopravní obslužnost na území obce Doub-
rava. Tímto závazkem se řeší finanční vy-
pořádání prokazatelné ztráty při provozu, 
které se v roce 2017 předpokládají ve výši 
635.486,-Kč, což oproti roku 2016 předsta-
vuje navýšení o 65.648 Kč. 

Mgr. Dáša Murycová, místostarostka obce
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Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – duben, květen 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

Duben 12,26 5,19 26 13 11,25

Květen 10,24 3,17,31 24 25 9,23

MÍSTNÍ POPLATKY 
V ROCE 2017
 POPLATEK ZA ODPAD

Od 1. 1. 2016 je účinná obecně závazná 
vyhláška obce Doubrava č. 6/2015 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů (po-
platek za „odpad“). Výše poplatku na po-
platníka pro rok 2017 činí 500 Kč.

Termín splatnosti poplatku: nejpozději 
do 31. 8. 2017.
Poplatek za odpad je povinna hradit fyzická 
osoba:
1. s trvalým pobytem v Doubravě,
2. cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt na dobu delší než 
90 dnů a je hlášen v Doubravě,

3. cizinec, který pobývá na území Doubravy 
přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. cizinec, kterému byla udělena meziná-
rodní ochrana podle zákona upravujícího 
azyl nebo dočasná ochrana podle zákona 
upravujícího dočasnou ochranu cizinců 
a pobývá na území Doubravy.
Další skupinou poplatníků poplatku za 

odpad jsou fyzické osoby, které mají ve 
vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. 
Jde o nemovitosti na území obce Doubrava.

 POPLATEK ZA PSA
Od 1. 1. 2017 je účinná obecně závazná 

vyhláška obce Doubrava č. 3/2016 o míst-
ním poplatku ze psů.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí : 
a) za prvního psa 150 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 

téhož držitele  200 Kč
Termín splatnosti poplatku je nejpozději 

do 30. 6. 2017.
Navýšení poplatku:
Nebudou-li poplatky zaplaceny držite-

lem psa včas nebo ve správné výši, vyměří 
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem 
nebo hromadným předpisným seznamem. 
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky 
nebo část těchto poplatků budou správcem po-
platku zvýšeny o 50 % sazby. Toto zvýšení je 
příslušenstvím poplatku.

Poplatek za psa je povinen platit drži-
tel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická 
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na 
území obce Doubrava. Poplatek ze psů se platí 
ze psů starších 3 měsíců.

 Platbu za veškeré místní poplatky je 
možné provést:
složenkou, která bude doručena poštou
v hotovosti na pokladně obecního úřadu 

v Doubravě (je možné i před doruče-
ním složenky) pondělí, středa 7:30-11:30, 
12:30-16:00 hodin

převodním příkazem na účet obce Doubrava 
u Komerční banky a.s.

 číslo účtu: 3421791/0100
variabilní symbol – vygenerován pro každého 

poplatníka zvlášť (bude uveden na doru-
čené složence) Marie Procházková, 

finanční a daňová správa

Obec umožňuje svoz tříděného odpadu z do-
mácností. Na celém území obce jsou rozmís-
těny kontejnery na tříděný odpad a k dispozici 
je rovněž fungující sběrný dvůr, kde je tří-
dění odpadu samozřejmostí. Kalendář svozů 
odpadů je uveden v každém vydání Doub-
ravského zpravodaje, rovněž je umístěn na 
webových stránkách obce Doubrava. 

 DO ŽLUTÝCH NÁDOB A ŽLUTÝCH PYTLŮ 
můžete odkládat tyto materiály: 

Všeobecně do žlutých nádob dáváme pouze 
plasty. Svozová firma v Doubravě však sváží tři 
druhy odpadu, které mohou být obsaženy jak ve 
žlutém pytli, tak ve žluté nádobě a sama si je pak 
dotřiďuje na své třídící lince.
• PLASTY:

ANO – PET lahve, folie (čiré, barevné) mikro-
ténové sáčky, sáčky od bonbónů, oplatek a cukrovi-
nek, obaly od chipsů, kávy, igelitové tašky, plastové 
tašky, plastové obaly neznečištěné potravinami (ke-
límky od jogurtů, másla, sýrů, masa) vypláchnuté 
HDPE plasty (obaly od kečupů, hořčice, šampónů, 
pěny do koupele, kosmetiky, Sava, Domestosu, 
prostředků na mytí nádobí, čisticích prostředků), 
obalový polystyrén, plastové hračky, atd.

NE – Mastné obaly se zbytky potravin nebo 
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných 
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodu-
rové trubky odevzdejte prosím do sběrného dvora. 
Jedná se o velmi nebezpečný odpad!!!
• TETRAPACK:

ANO – Nápojové kartóny od mléka, džusů, 
vína atd.

NE – Neodhazujte do pytlů nápojové kartony 
obsahující zbytky nápojů a potravin.
• KOVOVÉ OBALY:

ANO – Kovové obaly neznečištěné potravi-
nami (vypláchnuté konzervy, plechovky od piva 
a jiných nápojů, drobné kovové předměty z domác-
nosti, sprejové nádobky, kovová víčka, prázdné 
obaly čajových svíček, atd.

NE – Plechovky od barev a ji-
ných nebezpečných látek, domácí 
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení 
složená z více materiálů a to ani je-
jich demontované části. Na sběr všech 
těchto odpadů slouží sběrné dvory. 
 DO MODRÝCH NÁDOB A MOD-
RÝCH PYTLŮ můžete odkládat 
tyto materiály:
• PAPÍR:

ANO – Noviny, časopisy, kata-
logy, neznečištěné papírové sáčky, 
kartony, krabice, kancelářský papír, 
knihy sešity, obalový papír, reklamní 
letáky, atd.

NE – Kopírák, voskovaný papír, hygienické 
potřeby, papír znečištěný potravinami, použité 
plenky, textil, sklo, plasty, nebezpečný odpad, atd.
 DO ZELENÝCH NÁDOB můžete odkládat 
tyto materiály:
• SKLO:

Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále 
třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný od-
pad recyklovat do nekonečna. SKLO SE PŘIRO-
ZENĚ V PŘÍRODĚ NIKDY NEROZLOŽÍ!!!

ANO – barevné sklo, například lahve od vína, 
alkoholických i nealkoholických nápojů, tabulové 
sklo z oken a ze dveří, čiré sklo, tedy sklenice od ke-
čupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

NE – Do těchto nádob nepatří keramika a por-
celán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba 
drátované sklo, zlacená a pokovená skla (odevzdá-
vejte do sběrného dvora). Vratné zálohované sklo 
vracejte zpět do obchodu.
 DO KONTEJNERŮ NA BIO ODPAD můžete 
odkládat tyto materiály:

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad po-
cházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. 
Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít 
na zahradách v zahradních kompostérech, které 
pro občany nabízíme zdarma.

ANO – Odpady z domácností, to znamená 
zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, 
jádřince, pecky z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné 
skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, čistý starý 
papír, lepenka, papírové kapesníky, zbytky vlasů 
a vousů, popel ze dřeva.

Odpady ze zahrady, tím se rozumí posekaná 
tráva, listí, větvičky, drny, stará zemina i hlína 
z květináčů, piliny, hobliny, kůra, plevele, dřevní 
štěpka, spadané ovoce, seno, sláma, košťály i celé 
rostliny

NE – Kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a je-
jich exkrementy, kameny, pytlíky z vysavače, ciga-
rety, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny, zbytky 
jídel a jedlé oleje.

JAK TŘÍDIT ODPAD V NAŠÍ OBCI

(pokračování na straně 4)
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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 zpra-
vodaje nejvýše 500 znaků včetně mezer s tím, 
že zastupitel může předat současně s příspěv-
kem 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 abecedního pořadí příjmení zastupitelů. 
Zveřejněné příspěvky nemusí být v souladu 
s názory redakce. Rubrika názory zastupitelů 
je v souladu se Zásadami pro vydávání Obec-
ního zpravodaje, které byly schváleny Radou 
obce Doubrava dne 10. 02. 2016 usnesením 
č. 345/27/16.

 Sousedé vědí, že většinu článků, pod kterými 
se podepisuje Pavel Krsek, píše místostarostka 
Dáša Murycová, která se tím netají. Slova Pavla 
Krska ve zpravodaji: „Pak mě napadá, jestli se 
nejedná o podvod, když se někdo podepíše pod 
něco, co nenapsal?“ Sousedé se ptají, kolik obec 
zaplatí na odměny zastupitelů? Informovali by-
chom Vás dříve, ale nebylo to jednoduché při-
mět obecní úřad, aby údaje poskytl. Vyhověno 
bylo až na základě písemné žádosti dle zákona 
o svobodném přístupu k informacím.
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, zastupitelka za 

sdružení nezávislých kandidátů 
NAŠE DOUBRAVA 

(Pozn. redakce: obecní úřad zpracoval údaje 
o výdajích na odměny zastupitelů v dohodnu-
tém rozsahu a připravil k nahlédnutí neprodleně 
po dodatečném upřesnění požadavku. Podklady 
byly k dispozici u pana starosty.) 

 Naše obec Doubrava bývá neustále přirovná-
vána k obci Stonava. Tam se prý mají. Peněz je 
dostatek, dovolí si financovat mnoho věcí, in-
vestují, podporují spolky, organizace, opravují, 
jezdí na pobyty a mnoho dalšího. Obec Stonava 
má cca 2 000 obyvatel a roční příjmy do roz-
počtu 80,5 mil. Na jednoho občana cca 40 tis. 
Kč. Obec Doubrava má 1251 obyvatel a roční 
příjmy 17,7 mil. Na jednoho občana jen cca 14 
tis Kč. A to je zásadní rozdíl. Na výši financí 
závisí možnosti obce.

Mgr. Radomíra Jasenková
 Zastupitelka Ferenčíková nemá podepsa-
nou koaliční smlouvu (oznámila na posledním 
zastupitelstvu), když jsem se dotazoval, proč 
řádně nepracuje. Z toho jsem pochopil, že to 
je podle ní důvod nic nedělat. Ale podle mého 
názoru má pracovat pro občany obce každý za-
stupitel bez toho, jestli má či nemá podepsanou 
nějakou smlouvu. Tak mě napadá, jestli nebude 
lepší, kdyby na post zastupitele rezignovala, 
když pro obec jako zastupitelka nechce být pří-
nosem. Co vy na to, občané?

Mgr. Pavel Krsek, starosta obce Doubrava
 Dne 26. 2. 2017 pan zastupitel Libor Trza-
skalik sdělil písemně redakční radě tento ná-
zor: „Občané již dávno vědí, že většinu článků 
starosty Mgr. Pavla Krska psala místosta-
rostka Mgr. Dáša Murycová, která se tím před 

veřejností netají.“ Jedná se o vykonstruované 
tvrzení, jež se nezakládá na pravdě. Za svými 
slovy si stojím svým autorstvím, své články 
nikomu nepodsouvám, cizí vyjádření uvádím 
vždy formou citace.

Mgr. Dáša Murycová,
 místostarostka obce Doubrava

 Obecní úřad v Doubravě nám poskytl tyto 
písemné údaje. Výše odměny hrubého pří-
jmu (první částka) a odvody na zdravotní po-
jištění (druhá částka), výdaje, které zaplatila 
obec v období od 15. 12. 2014 do 31. 12. 2016. 
Členové rady obce: Petr Czapek 49.097 Kč + 
4.419 Kč (celkem 53.516 Kč), Radomíra Jasen-
ková 35.595 Kč + 3.192 Kč (celkem 38.787 Kč), 
Ivana Siekierová 35.595 Kč + 3.192 Kč (cel-
kem 38.787 Kč), Dáša Murycová 270.032 Kč + 
24.303 Kč (celkem 294.335 Kč).

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

(Pozn. redakce: obecní úřad neposkytl písemné 
údaje sdružení nezávislých kandidátů NAŠE 
DOUBRAVA, ale na žádost fyzické osoby paní 
Mgr. Ing. Ferenčíkové podle zákona o svobod-
ném přístupu k informacím.)

 Výše odměny hrubého příjmu starosty Pavla 
Krska za období od 6. 11. 2014 do 31. 12. 2016 
byla 1,184.550 Kč, odvod na zdravotní pojiš-
tění 106.156 Kč, odvod na sociální pojištění 
294.887 Kč, celkem výdaje, které obec zapla-
tila 1,585.593 Kč. Výše odměny hrubého příjmu 
(první částka) a odvodu na zdravotní pojištění 
(druhá částka), výdaje, které obec zaplatila 
za zastupitele od roku 2014 do roku 2016: Ji-
řina Ferenčíková 18.730 Kč+1.546 Kč (celkem 
20.276 Kč), Pavel Spurný 18.730 Kč+1.546 Kč 
(celkem 20.276 Kč).

Lukáš Szebesta, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA 

 Výše hrubé odměny (první částka) a odvodu na 
zdravotní pojištění (druhá částka), výdaje, které 
obec zaplatila za zastupitele od roku 2014 do 
roku 2016: Lukáš Szebesta 18.730 Kč+1.546 Kč 
(celkem 20.276 Kč), Libor Trzaskalik 18.730 Kč 
+1.546 Kč (celkem 20.276 Kč), Šárka Venglá-
řová 18.730 Kč+1.546 Kč (celkem 20.276 Kč), 
Petr Vrubel 18.730 Kč+1.546 Kč (celkem 
20.276 Kč), Jiřina Rovňaníková 18.730 Kč+ 
1.546 Kč (celkem 20.276 Kč). Hrubá měsíční 
odměna 700 Kč+63 Kč zdravotní pojištění = 
763Kč/měsíc je výdaj obce.

Libor Trzaskalik, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA 

 Výše hrubé odměny (první částka) a od-
vodu na zdravotní pojištění (druhá částka), 
výdaje, které obec zaplatila za zastupitele od 
roku 2014 do roku 2016: Květuše Szyroká 
29.029Kč+2.397 Kč (celkem 31.426 Kč), Svět-
luše Šotkovská 32.109 Kč+2.651 Kč (celkem 
34.760 Kč), Libor Dobrý 15.830 Kč+1.272 Kč 
(celkem 17.102 Kč). Za rok 2016 : Jan Baroš 
2.772 Kč+229 Kč (celkem 3.001 Kč), Vojtěch 
Branny 2.954 Kč+ 244 Kč (celkem 3.198 Kč). 
Údaje o výši hrubých odměn a odvodech si mů-
žete přečíst v tabulce na webové stránce.

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

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

Vyhozený textil najde 
nové uplatnění
V Doubravě se v loňském roce vytřídilo 
více než 2 tuny textilu a hraček. Tyto ma-
teriály lze třídit prostřednictvím tří kon-
tejnerů na textil společnosti TextilEco, 
a.s., které jsou umístěny na celém území 
obce.

Prvním stanovištěm je centrum obce pod ha-
sičskou zbrojnicí, druhým také centrum obce 
ve sběrném dvoře a třetím je stanoviště nad 
sídlem společnosti TIZ u bývalé restaurace 
Matros v části obce Na Hranicích. Spolu s tex-
tilem lze do kontejneru odložit i nepotřebné 
hračky.

Společnost TextilEco, a.s. tímto způsobem 
získává prostředky, kterými aktivně podpo-
ruje neziskové a charitativní projekty v České 
republice. Každý občan má možnost odevzdat 
nepotřebné oděvy, boty a hračky k ekologic-
kému využití. Sesbírané věci se tak přirozeným 
způsobem vrací zpátky k lidem. Předcházejme 
společně vzniku odpadů tím nejpřirozenějším 
způsobem a dávejme nepotřebným věcem 
nový život.

ŠH (zdroj: www.textileco.as)

 DO KONTEJNERŮ NA TEXTIL můžete od-
kládat tyto materiály:

Naše obec spolupracuje s firmou TextilEco, 
a.s. a v obci jsou celkem 3 stanoviště.

ANO – Veškeré oděvy, boty, měkké i tvrdé 
hračky, kabelky, bytový textil, prostěradla, při-
krývky, povlečení a další.

NE – Mokré a plesnivé, zeminou a ropnými lát-
kami znečištěné oděvy, průmyslové ústřižky látek.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti nebo si 
nevíte rady, jak s tříděním začít, doporučujeme 
webové stránky www.jaktridit.cz, pro děti pak 
www.tondaobal.cz a samozřejmě se také mů-
žete obrátit na příslušného pracovníka obecního 
úřadu v Doubravě, kterým je pan Jiří Sznapka, 
Tel: 596 512 953, e-mail: sznapka@doubrava.cz. 
O třídění bioodpadu a o kompostování se dozvíte 
více na www.ekodomov.cz. 

Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

Jak třídit…
(pokračování ze strany 3)
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V únoru byla naše jed-
notka povolána ke dvěma 
událostem. První událostí 
byl výjezd na zahoření ko-
mína v Doubravě č. p. 1021, 
zde zasahovali: Branny V., 
Šebesta R., Kotas S. a Ver-
ner M. Druhou událostí byl výjezd na požár 
střechy rodinného domu v Petrovicích Závadě 
č. p. 67, kde zasahovali Šebesta R., Vidlička M. 
a Dluhosz D. Hlavní událostí února bylo pro 
nás pořádání Hasičského plesu. Všem zúčast-
něným velice děkujeme a doufáme, že se všem 
letošní ples líbil. Zvlášť chceme poděkovat 
sponzorům našeho plesu, kterými letos byli: 
Obec Doubrava, AWT a.s., Zahrádkářské po-
třeby p. Daříčková, Potraviny EMEL, MUDr. 
Frič, fa. TIZ, Pionýr z.s. – Doubrava, Pekárna 
Komendir, Potraviny Bobrzyková, Restaurace 
Málka, Řeznictví p. Jochymek, Klempířství 
Jachymčák, Solná jeskyně Dětmarovice, p. 
Kolář, TIZ s.r.o., Elektro JANEL, Hasicí pří-
stroje p. Sučan, Restaurace Národní dům, 
Truhlářství Kotas+Kajzar, Butik p. Lipowská, 
Lesy sady zahrady Dvořák, fa. Eltom, Fernet 
Stock, Zámečnictví Vidlička, Řeznictví p. 
Kovařík, Hospůdka Kantor, p. Szabo Vojtěch, 
SRPŠ Doubrava, Hasičská výzbrojna Ostrava, 
p. Věra + Andrea Šebestová, Ing. Květuše Szy-
roká, p. Vanda Sosnová, p. Jiřina Rovňaníková, 
p. Marie Dušičková, p. Hasalová, p. Hana Paw-
litová, p. Jana Kolísková, p. Věra Malcharová, 
a SDH Doubrava. Samozřejmě, že poděkování 
patří i našim „hasičským“ děvčatům, za pří-
pravu a pečení zákusků, a členům jednotky, 
kteří vypomáhali s výzdobou a samotnou pří-
pravou plesu. Nyní již žijeme dalšími akcemi, 
které pořádáme, a to Velikonoční zábavou 
a Stavěním májky spojenou se soutěží starých 
pánů, takže doufáme, že se našim příznivcům 
budou také líbit.  Pavel Slávik, velitel VJ

www.sdhdoubrava.estranky.cz

HASIČSKÉ OKÉNKO

Sbor dobrovolných hasičů obce Doubrava 
tímto všechny zve na 

JARNÍ TANEČNÍ 
ZÁBAVU, 

která se bude konat v sále Národního 
domu v Doubravě 

v sobotu 22. 04. od 19.00 hodin. 
Lístky v hodnotě 250,- Kč (s večeří) je 
možno objednat přes naše členy nebo 
zakoupit v hasičské zbrojnici ve čtvrtky 
a pátky v odpoledních hodinách. Živá 

hudba je samozřejmostí.

Sbor dobrovolných hasičů obce Doubrava 
zve všechny příznivce na 

tradiční 
STAVĚNÍ MÁJKY, 

které je spojené se soutěží „STARŠÍCH 
PÁNŮ“. 

Akce se koná u hasičské zbrojnice v so-
botu 29. 04. od 15.00 hodin.

Kvalita vody ve studních se mění také 
v závislosti na klimatických faktorech. 
Po jarním tání je potřeba stejně jako po 
povodních nebo při suchu zkontrolovat, 
jakou vodu ze studny pijeme

Správná péče o kvalitu vody ve studni může 
předejít zdravotním komplikacím z nežádou-
cích látek, které v ní mohou být přítomny. Není 
odpovědné spoléhat pouze na naše smysly, 
které nejsou v řadě případů schopny na rozdíl 
od laboratorních analýz přítomnost nevhod-
ných látek ve vodě zachytit.

Zhruba 90 % lidí v České republice je zá-
sobováno vodou z veřejných vodovodů. Stačí 
otočit kohoutkem a teče prakticky neomezené 
množství vody v naprosté většině případů 
v dobré kvalitě. Zbývajících 10 % obyvatel je 
závislých na vodě z veřejných nebo domov-
ních studní. Další zhruba pětina obyvatelstva 
používá vodu ze studní na chalupách, chatách 
o víkendech a na dovolené.

Doporučujeme před příchodem jara ma-
jitelům studní provádět nejen pravidelné čiš-
tění a údržbu studny po zimním období, ale 
také věnovat pozornost kontrole kvality svých 
zdrojů. 

Lidé využívající studny často nevěnují 
pozornost tomu, zda je jejich voda zdravotně 
nezávadná a nepředstavuje pro ně zdravotní 
riziko. Platná legislativa jim pravidelné kon-
troly v případě, že využívají pitnou vodu ze 
studny jen pro své potřeby, nepřikazuje. Podle 
expertů je ale potřeba kvalitu vody ve studních 
pozorně sledovat a minimálně jednou ročně 
nechat ověřit experty. Nejvhodnější období je 
právě nyní, kdy končí zima a roztál sníh, který 
zvyšuje hladinu podzemní vody. 

Co má vliv na kvalitu vody ve studni?
• Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, 

sucho
• Materiál využitý pro stavbu studny, vrty 

a rozvody vody
• Okolní prostředí – možná kontaminace na-

příklad ze zemědělské nebo průmyslové 
činnosti

• Geologické nadloží – může mít vliv na pří-
tomnost manganu, železa a dalších kovů – je 
možné využít kvalitní filtry

ŠH (zdroj: www.ai-inzenyring.cz, 
Lucie Chlebková, Aqualia infraestructuras 

inženýring, s.r.o.)

Jaro je tady! Sledujte kvalitu 
vody ve své studni

Již tradičně patří měsíc březen našim stá-
lým, ale i novým čtenářům. Ne jinak tomu 
bylo i letos. V průběhu celého měsíce března 
byl v Obecní knihovně v Doubravě připraven 
pestrý program. Ve čtvrtek 02. 03. 2017 se 
čtenáři mohli dozvědět témata, na která měli 
možnost ve svém volném čase zpracovat po-
vídku či obrázkový komiks. Hotová díla ode-
vzdávali v knihovně do konce měsíce března. 
Jméno vítěze, a také název výherní povídky 
nebo komiksu bude zveřejněn v květnovém 
čísle doubravského zpravodaje. Každý čtvr-
teční den v měsíci březnu byl navíc doplněn 
o doprovodný program.

Čtenáři, ale také ostatní návštěvníci 
knihovny si mohli vyluštit připravené kvízy 

a hlavolamy, vyzkoušet si čtení na čas, nebo 
se pokusit správně rozluštit zamotaný text. Po-
slední čtvrtek v měsíci březnu jsme společně 
vyhlašovali „Čtenáře roku 2016.“ Pro letošní 
rok se čtenářem roku stal Jaroslav Hanák, 
který si v uplynulém roce vypůjčil celkem 85 
knižních titulů a  29 časopisů. V průběhu 
roku 2016 navštívil knihovnu celkem 38krát 
a veškeré vypůjčené knižní tituly řádně vrá-
til. Druhé místo patřilo Lence Dermekové 
a třetí místo obsadila čtenářka Alex Veselá. 
Gratulujeme!

Uplynulý rok 2016 byl úspěšný také v po-
čtu přihlášených čtenářů. Celkově Obecní 
knihovnu v Doubravě navštěvuje 198 regis-
trovaných čtenářů. Proběhlo 979 návštěv, při 
kterých si čtenáři vypůjčili celkem 3608 knih. 
Mezi nejčastěji půjčovaný časopis patřil týde-
ník Vlasta. Nejvíce žádanou knihou mezi do-
spělými čtenáři se stala kniha Dívka ve vlaku 
od spisovatelky Pauly Hawkins. U dětských 
čtenářů zvítězil spisovatel Jeff Kinney a jeho 
série knih Deníky malého poseroutky.

Pro čtenáře i návštěvníky knihovny byla 
v roce 2016 připravena řada akcí. Obecní 
knihovnu navštívili žáci Základní školy Doub-
rava, kde byli seznámeni s celkovým chodem 
knihovny. Ti nejmenší, děti z Mateřské školy 
Doubrava, byli seznámeni s knihovním fon-
dem, pohádkovými příběhy, barevnými ency-
klopediemi a naučnými knihami o zvířatech.

V květnu loňského roku jsme slavnostně 
pasovali prvňáčky na čtenáře. Král Knihomil, 
který již tradičně navštěvuje naši knihovnu, 
celkem pasoval deset dětí. Každý pasovaný čte-
nář obdržel mimo jiné také krásnou knihu, kte-
rou Obecní knihovna Doubrava obdržela díky 

KNIHOVNA INFORMUJE

Týden knihovenTýden knihoven   (pokračování na straně 6)
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OKÉNKO mateřské školy
Bílá byla opět naše

Ano, je tomu tak. Opět jsme ji pokořili. 
Samozřejmě v lyžování. V týdnu od 20. do 
24. února jsme v odpoledních hodinách jezdili 
denně lyžovat do Bílé v Beskydech. Společně 
děti z Mateřské školy a žáci Základní školy 
v Doubravě. Pro všechny to byla opravdu 
obrovská zátěž, dopoledne ve škole a školce, 
odpoledne na sjezdovce. Užili jsme si čistého 
vzduchu a utužili fyzickou kondici. Někteří 
byli lyžovat poprvé a opravdu se jim dařilo. 

Zaslouží si velký obdiv. A ti, kteří s námi 
jezdí pravidelně, se předvedli jako opravdoví 
závodníci. 

První místo v jízdě na snowboardu získal 
Alex Sopr, druhé Marek Hanzel a třetí Adéla 
Sláviková. Ve slalomu na lyžích se na prvním 
místě z naší skupiny umístil Martin Saran a na 
třetím Jan Kopecký. Všichni ze ZŠ Doubrava.

Jako zdatní lyžaři začátečníci zastupující 
MŠ Doubrava zaslouží ocenění Daniel Wengr-
zyn, Viktorie Robotková a Gabriela Langerová. 
Celou dobu statečně trénovali, aby poslední 

den předvedli návštěvníkům to, co v nich je. 
Zvládli samostatný sjezd mezi značkami.

Doufám, že v příštím roce bude Bílá opět 
naše.

Radomíra Jasenková, MŠ Doubrava
www.msdoubrava.cz 

Cyklistická sezóna začíná…

projektu na podporu čtenářské gramotnosti 
„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.“

V rámci akce Týden knihoven, která pro-
běhla v měsíci říjnu, jsme v knihovně přiví-
tali velice milého hosta. Naše pozvání přijala 

známá autorka dětských knih paní Zuzana 
Pospíšilová. Společně s dětmi jsme strávili 
krásné odpoledne, které bylo plné zajímavého 
povídání, čtení, ale také hádanek. Jako milou 
vzpomínku na společně strávené odpoledne 
nám byla do dětského knihovního fondu věno-
vána kniha Zlobivé pohádky s vlastnoručním 
věnováním.

V průběhu celého roku nechybělo také tematické 
tvoření, veřejné čtení, kvízy, hádanky a soutěže, které 
zpříjemňovaly chvíle strávené v obecní knihovně.

Věřím, že i v letošním roce najdou čtenáři 
v knihovně přátelské a milé prostředí, plné za-
jímavých knih a příběhů.

Zuzana Kretschmerová, knihovnice
www.doubrava.knihovna.info 

Knihovna…
(pokračování ze strany 5)

Netradiční setkání 
s oslavou Dne matek v MŠ

Ve čtvrtek 27. dubna v 15,00 se v Mateř-
ské škole v Doubravě uskuteční oslava u příle-
žitosti Dne matek. Pro přítomné je připraveno 
nejen vystoupení dětí, ale tentokrát také zají-
mavé setkání, a to s paní logopedkou.

Paní logopedka ze SPC Karviná přijala 
naše pozvání a přiblíží přítomným proble-
matiku vývoje řeči u dětí preprimárního 
věku. Pozastaví se nad rizikovými faktory 
působícími na řečový vývoj dítěte, podělí 
se o zkušenosti a odpoví na veškeré dotazy 
vzešlé ze společného setkání.

Pozýváme tímto všechny maminky, 
babičky a rodiče dětí k návštěvě MŠ. Jistě 
se potěšíte zhlédnutím vystoupení dětí 
a možná si i něco zajímavého odnesete.

Za kolektiv MŠ Doubrava 
Mgr. Radomíra Jasenková

V loňském roce došlo celkem ke čtyřem 
nehodám, při kterých byli usmrceni cyk-
listé. Z toho ve dvou případech neměli na 
hlavě nasazenou ochranou přilbu. K ta-
kovému skutku došlo také v obci na Kar-
vinsku. Osmačtyřicetiletý cyklista zřejmě 
nepřizpůsobil rychlost a v levotočivé kle-
sající zatáčce vyjel s jízdním kolem mimo 
komunikaci, kde projel silničním příkopem 
a následně upadl na zem. Při tomto utrpěl 
zranění, kterým na místě podlehl. Aby-
chom se nemuseli v letošním roce s ob-
dobnými případy setkávat, připomeňme 
si několik pravidel a povinností cyklisty 
k bezpečné jízdě. 

Než vyjedeme na první jízdu, měli bychom své 
jízdní kolo zkontrolovat a případně odstranit 
nedostatky, které může mít v povinné výbavě. 
Tato výbava má zajistit cyklistovi bezpečnou 
jízdu a viditelnost na silnici. 

Jízdní kolo musí být vybaveno:
• zadní odrazkou červené barvy, která 

může být kombinována se zadní červenou 
svítilnou,

• přední odrazkou bílé barvy,
• odrazkami oranžové barvy na obou 

pedálech, 
• na paprscích kol nejméně jednou boční od-

razkou oranžové barvy na každé straně kola,
• dvěma na sobě nezávislými účinnými brz-

dami s odstupňovaným ovládáním brzdového 
účinku, dětské kolo pro děti předškolního 
věku vybaveno protišlapací brzdou nemusí 
být vybavena přední brzdou,

• volné konce řídítek musí být za-
slepeny (zátky, rukojeti apod.),

• matice nábojů kol musí být uza-
vřené, nejsou-li křídlové pří-
padně rychloupínací. 

Výbava kola za snížené 
viditelnosti:
• světlomet svítící dopředu bílým 

světlem, referenční osa světel-
ného toku musí protínat vozovku 
nejdále 20 m od světlometu,

• zadní svítilna červené barvy, 

může být nahrazena svítilnou s přerušova-
ným světlem červené barvy,

• zdroj elektrického proudu, který musí svou 
kapacitou zajistit svítivost předchozích 
světel po dobu minimálně 1,5 hodiny bez 
přerušení.

Doporučené vybavení jízdního kola:
• účinné blatníky,
• zvonek,
• kryt řetězu.

Dalším cílem cyklisty, krom správně vyba-
veného kola, by měla být také samotná bezpečná 
jízda. K předchozí části o povinné a doporučené 

(pokračování na straně 7)
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výbavě je určitě nutné připomenout povinnost 
používat při jízdě ochranou přilbu osobám 
mladším 18 let, doporučuje se však i pro ostatní 
cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je 19x 
vyšší. Pestrobarevnost cyklistického oblečení 
zaručí dobrou viditelnost cyklisty, také použí-
váním retroreflexních prvků se zvyšuje jeho 
viditelnost a bezpečnost. 

Za nevhodné chování cyklisty lze pova-
žovat nesprávný způsob jízdy. Jeho místo při 

jízdě je vždy vpravo a to i na cyklostezce, nutné 
je dodržovat dostatečný odstup od překážek 
a předvídavost samotného dění kolem cyklisty. 
Průjezd zatáčky by měl být takový, aby příči-
nou vysoké rychlosti nevyjel do protisměru, 
případně úplně mimo komunikaci. Cyklista 
by měl být vždy ohleduplný a také předvídavý. 
Sledovat stav komunikace, vyhýbat se překáž-
kám, přičemž o změně směru jízdy by měl své 
okolí upozorňovat včas a vhodným způsobem. 

K požitku z jízdy přispěje také vhodně 

naplánovaná trasa. Měla by být přizpůsobena 
možnostem a schopnostem cyklisty. Silný pro-
voz na pozemní komunikaci s větší frekvencí 
nákladních vozidel k bezpečné jízdě také zcela 
jistě nepřispěje. V neposlední řadě by neměl 
zapomenout na nulovou toleranci hladiny al-
koholu při jízdě. V případě kontroly se cyklista 
pod vlivem alkoholu řeší stejně jako řidič mo-
torového vozidla. 

por. Bc. Richard Palát, komisař, krajské 
ředitelství policie Moravskoslezského kraje

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Naše škola se vždy ochotně zapojuje 
do všech projektů EU, které jsou pro školu 
sice zcela nepovinné, ale které jí mohou při-
nést peníze a užitek. Je pravda, že příprava 
a zpracování projektů přináší vedení školy 
i pedagogickému sboru velkou spoustu práce 
po večerech a víkendech navíc, ale odměnou 
nám všem je spokojený pocit, že jsme pro obec 
Doubravu, školu, děti a jejich rodiče udělali 
něco přínosného.

Tentokrát jsme se pustili do projektu „Ša-
blony 2“ (ty první už máme za sebou). Je to 

projekt vyhlášený MŠMT a plně hrazený z Ev-
ropských strukturálních fondů.

Díky tomuto projektu, který bude trvat dva 
roky, jsme si již nyní vybavili hernu a čítárnu. 
V těchto prostorách začaly pracovat dva Čte-
nářské kluby a dva Kluby logiky a deskových 
her. Zakoupili jsme spoustu deskových her 
a hlavolamů, ale také sedací pytle, aby čtenáři 
měli pohodlí. Tyto kluby, nejenže dětem vy-
plní volná odpoledne, ale přispějí také k roz-
voji jejich čtenářských dovedností, logického 
uvažování a určitě naučí děti tomu nejdůleži-
tějšímu – hrát si spolu a komunikovat.

Nemohu zapomenout na další aktivitu 
v rámci těchto šablon – na takzvanou Odpo-
lední školu. Ta má za úkol pomoci dětem do-
učit se učivo, ve kterém mají mezery, navíc si 
zde mohou pod dohledem své paní učitelky 
napsat i domácí úkoly a třeba se i připravit na 
další den.

Co říkáte, není to vůbec špatná aktivita té 
naší školy, že?

Mgr. Šárka Molíková, řed. školy

Začal nám další projekt financovaný EU Orlovská veverka

V pátek 10. 2. 2017 jsme se jako každoročně 
zúčastnili soutěže ve šplhu, kterou pořádala 
pod záštitou DDM Orlová ZŠ Ke Studánce. 
Naše výprava byla velmi úspěšná. Neúplné 
družstvo 1. stupně přivezlo 2 medaile, které 
vybojovala Markéta Hugáňová (za 2. místo) 
a Ondřej Kulich (za 3. místo). 

Žáci 2. stupně skóre ještě vylepšili, každý 
druhý start proměnili v medaili – Filip Volný, 
Sára Siekierová, Simona Pipreková – bron-
zovou, Ondřej Brzyszkowski – stříbrnou. Za 
své umístění získal každý účastník body, které 
v součtu rozhodly o celkovém umístění školy. 
Naše družstvo ve složení Marcel Czudek, Sa-
bina Piotrowská, Filip Volný, Sára Siekierová, 
Nikolas Badura, Simona Pipreková, Ondřej 
Brzyszkowski a Nikola Sovová tak vybojovalo 
mezi velkými orlovskými školami velmi cenný 
pohár za 3. místo.

Mgr. Jana Ošeldová

V rámci projektu „MAP – ORP Orlová“, 
jehož realizátorem je Město Orlová a který se 
zaměřuje na skupinu dětí a žáků do 15 let, se 
scházejí od podzimu loňského roku pracovní 
skupiny s cílem nejen zmapovat potřeby a pro-
blémy dětí a žáků v oblasti vzdělávání, ale pře-
devším je formou navržených aktivit řešit. 

Druhá pracovní skupina pod vedením paní 
ředitelky ZŠ Jarní v Orlové – Mgr. Věry Vr-
líkové se zabývá tématem inkluzívního vzdě-
lávání a podporou dětí a žáků ohrožených 
školním neúspěchem. V zájmu zmapování 
potřeb v území se její členové rozhodli zrea-
lizovat dotazníkové šetření na všech základ-
ních školách v ORP Orlová (Orlová, Petřvald, 
Doubrava). Pro srovnání pohledu na věc byly 
otázky směřovány jednak na jednotlivé školy 
jako celky a zároveň byl vytvořen dotazník 
přímo pro žáky 4. a 7. tříd těchto škol. Vý-
sledky jsou následující.

Základní školy v ORP Orlová navštěvuje 
více než 3000 žáků, z nichž je pět procent se 
zdravotním postižením a dalších pět procent, 

dle kvalifikovaných odhadů ředitelů škol, so-
ciálně znevýhodněných. Ze zkušeností spo-
lupráce ZŠ a MŠ stoupá v posledních letech 
počet odkladů a dodatečných odkladů povinné 
školní docházky (2016/2017 – celkem 48). Kva-
lifikaci pro vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami má 2,7 % pedagogů 
základních škol.

Školním neúspěchem je ohrožena pětina 
všech žáků. (Kritériem ohrožení v tomto še-
tření byly výsledky posledního vysvědčení – 
u žáků 4. tříd hodnocení vícero trojkami či 
čtyřkami, u žáků 7. tříd hodnocení několika 
čtyřkami.) Přičemž svou spokojenost s vy-
svědčením uvedlo pouze 60 % žáků 4. tříd 
a 30 % žáků 7. tříd. Podobná procentuální 
spokojenost s vysvědčením svých dětí byla 
u jejich rodičů.

Největší potíže mají žáci s matematikou. 

Obě skupiny žáků uvedly matematiku jako 
předmět, ve kterém by se rádi zlepšili. Naopak 
tělesná výchova zůstává i v této generaci dětí 
předmětem nejoblíbenějším. Nejméně oblíbe-
nými předměty jsou předměty společensko-
vědní (dějepis, vlastivěda, občanská nauka).

I když téměř 90 % škol nabízí svým žákům 
možnost doučování, až třetina dotázaných 
žáků uvedla, že tuto možnost nemá. Nejčas-
těji se „doučují“ doma s rodiči. Jako nejméně 

Realita škol a žáků

(pokračování na straně 8)

(pokračování ze strany 6)
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inzerce

Zemřeli
Anna Komendirová
Lukáš Klement 
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

SSpolečenská polečenská kronikakronika

Výročí, svatby 
a vítání občánků

Budete letos slavit výročí vaší svatby, máte zájem o vítání ob-
čánků? Můžete se přihlásit sami nebo prostřednictvím vašich rodin-
ných příslušníků. Bližší informace Vám ráda sdělí na obecním úřadě 
v Doubravě paní Dagmar Rentová, matrikářka, kanc.č. 2, přízemí, 
tel.: 596 549 410, e-mail: rentova@doubrava.cz.

Dagmar Rentová, matrika

vhodnou alternativu pro doučování děti uváděly jinou organizaci, spíš 
upřednostňují rodiče a školu. 

Převážnou většinu volného času dětí tráví neorganizovaně venku 
nebo doma u počítače. Jen 1/7 dětí čtvrtých tříd a 1/8 dětí sedmých 
tříd navštěvuje zájmové kroužky. Školy pro své žáky organizují řadu 
kroužků a odpoledních aktivit. Největší úspěch mají ty, které jsou za-
měřené na sport. Přesto se celá jedna pětina dotazovaných žáků vyslo-
vila s názorem, že nemá zájem o nic, co škola pořádá.

Závěry, s kterými rovněž budou členové pracovních skupin vychá-
zet při navrhování aktivit pro příští období, jsou tyto: 1. pomoci těm 
žákům, kteří o pomoc stojí; 2. přesvědčit onu pětinu žáků, že mít o něco 
zájem znamená prožít život s chutí a 3. nezapomenout na ty, kteří si 
své povinnosti pravidelně plní a aktivní odpolední činnost si organizují 
sami ve snaze v životě uspět.

Ing. Pilariková, manažer projektu „MAP – ORP Orlová“

Realita…
(pokračování ze strany 7)

NAŠE DOUBRAVA VÁS ZVE 
NA ZÁJEZD 
FLORA OLOMOUC

Vážení a milí sousedé, blíží se termín odjezdu zájezdu na Floru 
Olomouc, jarní etapa. V době psaní tohoto článku zbývá jen pár vol-
ných míst v autobuse. Pro ty z Vás, kteří se ještě na poslední chvíli roz-
hodnou jet s námi na zájezd, opakovaně upřesňujeme termín konání 
zájezdu sobota 22. dubna 2017 s odjezdem v 7:30 hodin z náměstí 
v Doubravě. Tak, jak jsme zmínili v předchozím vydání zpravodaje, 
je nyní cena zájezdu o něco vyšší. Cena zájezdu doprava a vstupné 
pro seniora 200Kč, plné vstupné 270Kč. Mrzí nás, že Vás nemůžeme 
podrobně informovat o akcích, které se budou na výstavišti konat, ale 
ani v době psaní tohoto článku ještě není známo téma ani doprovodný 
program Flory Olomouc jarní etapy. Nevadí, alespoň se můžeme těšit 
na četná překvapení, která osobně budeme vidět přímo na výstavišti.

Je nám líto, že nebyl v předchozím vydání obecního zpravodaje 
náš článek doplněn o plakátek s pozvánkou na Floru Olomouc. Stalo 
se tak, přestože byl plakátek spolu s článkem zaslán jako obvykle 
společně v termínu uzávěrky obecního zpravodaje mailem na obecní 
úřad. 

Neváhejte nás kontaktovat, i když se rozhodnete jet s námi na 
zájezd až na poslední chvíli!

Koupit vstupenky, zaplatit zájezd a získat podrobné infor-
mace lze v obvyklých předprodejích:
• lokalita Hranice paní Jiřina Ferenčíková (mobil 602 755 179),
• finské domky pan Libor Trzaskalik (mobil 730 625 714),
• e-mail: info@nasedoubrava.cz,
• paní Ildiko Stablová provozovatelka restaurace v Národním domě,
• v prodejně EMEL na náměstí.

Těšíme se, že s námi pojedete na zájezd.
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, 

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

Tisková chyba
Omlouváme se za tiskovou chybu způsobenou při zpracování 

podkladů zpravodaje. Došlo k chybě v datu výročí úmrtí v článku 
Vzpomínka, který byl uveřejněn ve zpravodaji březen 2017 na str. 10. 
Správné datum výročí úmrtí je 11. 01. 2017. ŠHMyslivecký klobouk 

má stále u sebe
Pan Emanuel Staníček se narodil v roce 1925. To znamená, že letos 

v březnu oslavil krásných 92 let. Pan Staníček právem patří mezi za-
sloužilé občany naší obce. Dlouhé roky byl oporou místního myslivec-

kého spolku a vždy se aktivně podílel na dění v Doubravě. Ostatně jak 
je vidět na fotografii, svůj myslivecký klobouk nosí dodnes. 

Obdivuji na něm, i v tomto požehnaném věku, jeho veselou náladu 
a pozitivní náhled na dění kolem něj. U příležitosti jeho významného 
životního jubilea jsem jej navštívil v pečovatelském domě Vesna v Or-
lové. Předal jsem mu malý dárek a hlavně přání dobrého zdraví a dlou-
hého věku. U nás v Doubravě se na slušné a pracovité lidi nezapomíná. 

Mgr. Pavel Krsek, starosta obce
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Obec Doubrava 
vás srdečně zve

na V. ročník

VÝSTAVA BONSAJÍ 
V DOUBRAVĚ

–

HLEDÁME 
VYSTAVOVATELE

Pro připravovanou výstavu bonsají, 
která se uskuteční dne 

19. a 20. 5. 2017
v Národním domě v Doubravě, 

hledáme vystavovatele z řad 
amatérských i profesionálních 
pěstitelů bonsají, kteří by měli 

zájem vystavovat.

Podrobné informace vám podá 
paní Hugáňová, OÚ Doubrava, 

tel.: 596 512 980, 
e-mail: huganova@doubrava.cz.

Pořadatel: Obec Doubrava 

VSTUP ZDARMA
(změna programu vyhrazena)

 Recitál „Můj rodný kraj“ 
v Národním domě v Doubravě

Zveme vás do Národního domu v Doub-
ravě, kde se dne 29. 04. 2017 od 17:00 hodin 
uskuteční hudební vystoupení písničkáře pana 
Josefa Pinkase. Můžete se těšit na vlastní au-
torskou tvorbu, která se týká také naší obce. 
Vstupné 30 Kč.

 Naučná stezka přes hřeben Soláň
Vrchol Soláň je od pradávna považován 

za jednu z nejkrásnějších částí Valašska. Na-
učná stezka přírodovědné, kulturní a náro-
dopisné historie i současnosti Soláně vede 
nenáročnou 5 kilometrů dlouhou trasou 
vhodnou i pro rodiny s dětmi. Do sedla So-
láň, kde stezka začíná, je možné vyjet autem po 
silnici spojující Velké Karlovice a Rožnov pod 
Radhoštěm. Výchozím bodem výletu je dře-
věná zvonice, ve které je umístěno informační 

centrum a galerie valašských umělců. Zde je 
možné taky obdržet mapku celé naučné stezky. 
Soláň proslul jako „valašský Olymp“, protože 
vždy patřil k vyhledávaným místům malířů. 
Z vrcholu je krásný výhled na masiv Radhoště, 
Smrk, Kněhyni, Lysou horu a hřeben Javor-
níků. Za krásného jasného počasí jsou vidět 
Jeseníky, hřebeny Malé Fatry, Sůlovské skály 
a Martinské hole.

Více zde: http://www.zvonice.eu

 Velikonoce na hradě Hukvaldy

16. 4.–17. 4. 2017
Návštěvníci se mohou těšit na přehlídku 

střelných a palných zbraní, ukázku polní ku-
chyně. Budou k vidění ukázky dobových ře-
mesel a také vystoupí několik šermířů.

Více informací na www.hradhukvaldy.eu 
ŠH

Kam vyrazit…

O Jidášovi
Je až neuvěřitelné, kolik je v české kultuře 

nejrůznějších přísloví a lidových rčení na téma 
peníze. Lidé vám budou znovu a znovu tvr-
dit, že všechno se točí kolem peněz. Že dnes 
světu vládnou peníze. A máte-li jich dost, máte 
všechno.

Inu, stali jsme se otroky mamonu, zdá se, 
že nás pronásleduje na každém kroku. Všechno 
vidíme a hodnotíme přes peníze. Když pak 
mnozí lidé přiznávají, že ani obrovské množ-
ství peněz jim nezajistilo šťastný a dlouhý ži-
vot, říkáme si: „To není můj případ. Já bych 
s tolika penězi hospodařil lépe.“ Ale ani mi-
liony v bance nás neochrání před nečekanou 
přírodní katastrofou, před zhoubnou nemocí, 
před zradou bývalých „přátel“. Mnozí si pře-
sto cení svých peněz a svého majetku více než 
života druhých lidí. Žijí jen sami pro sebe, pro 
své sobectví.

V předvelikonočním čase se nám v této 
souvislosti jistě vybaví postava Jidáše, jed-
noho z Ježíšových učedníků. Byl svědkem 
jeho zázraků, které potvrzovaly, že to je 
opravdu Boží Syn. Nakonec jej však zradil. 
Za peníze. Za velmi slušnou částku peněz. 
Naprosto jej omámila vidina toho, co by si za 
ně mohl pořídit. Za třicet stříbrných ho prodal 
nepřátelům. Tak Jidáš „ocenil“ svého Mistra. 
Když pak viděl, jak Ježíše spoutali, odvedli 
a vydali vladaři Pilátovi k odsouzení, hnulo 
se v něm svědomí. Leč pozdě. Marně se ještě 
pokoušel zvrátit běh velikonočních událostí 
vrácením peněz. Pozdě však volá: „Zhřešil 
jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ Dobro-
volně ukončil svůj život. Výčitky svědomí 
byly silnější než síla a moc peněz. 

Nejeden člověk i dnes by byl všeho scho-
pen kvůli penězům. „No dobře, a co já s tím? 
Nikomu jsem neublížil a nikoho jsem se o nic 
neprosil. Stačím si na svůj život sám.“ A pů-
jdeš dál svou cestou. Ježíš mezitím potupně 
umírá na kříži, aby zaplatil za naše hříchy. 

Na místě, kde bychom měli 
být my, umírá On sám. Je až 
neuvěřitelné, že Bůh tak vy-
soce ocenil hodnotu našeho 
života, když obětoval svého vlastního Syna. 
Cenou za naši záchranu, za moje štěstí, za 
mír a za všechno dobré, nebylo a není stříbro 
či zlato, ale převzácná krev Ježíše Krista. Pro 
toho, kdo cítí, že jeho život se stává čím dál 
víc prázdný a životní zkoušky jsou nad lidské 
síly, platí pozvání oslavit Velikonoce jako pře-
chod od kříže k vítězství, z temnoty do nového 
světla.

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

Z DOUBRAVSKÉ FARNOSTI

l íh S

Přijďte prožít 
s farností velikonoční 
bohoslužby!

Květná neděle 9. 4. – žehnání „kočiček“ 
a mše svatá s pašijemi od 9:15 hod.

Velký pátek 14. 4. – připomínka smrti Je-
žíše Krista – křížová cesta v 9:30 hod.

Velikonoční neděle 16. 4. – slavnostní 
mše svatá v 8:15 hod.

VÝSTAVA BONSAJÍ V DOUBRAVĚ

–

HLEDÁME VYSTAVOVATELE

Pro připravovanou výstavu bonsají, která se uskuteční dne 19. a 20. 05. 2017
v Národním domě v Doubravě, hledáme vystavovatele z řad amatérských i 

profesionálních pěstitelů bonsají, kteří by měli zájem vystavovat.

Pořadatel: Obec Doubrava             VSTUP ZDARMA

VÝSTAVA BONSAJÍ V DOUBRAVĚ

–

HLEDÁME VYSTAVOVATELE

Pro připravovanou výstavu bonsají, která se uskuteční dne 19. a 20. 05. 2017
v Národním domě v Doubravě, hledáme vystavovatele z řad amatérských i 

profesionálních pěstitelů bonsají, kteří by měli zájem vystavovat.

Pořadatel: Obec Doubrava             VSTUP ZDARMA
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VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVKA

Srdečně Vás zveme na další prodejní výstavku

jarních dekorací na stůl i k zavěšení, velikonočních kraslic a ozdob.

Výstavka proběhne

v úterý 11. dubna 2017

ve školní družině v budově MŠ v Doubravě,

v době od 13.30 – 15.30 hod.

Děti si mohou vyrobit jarní dekoraci
společně s paní vychovatelkou.

Srdečně zve SRP ZŠ a MŠ Doubrava.

-10%
 NA CELÝ NÁKUP

SLEVOVÝ KUPON

( NA TV, MOBILY A IT SLEVA - 5 % )

PLANEO ELEKTRO ORLOVÁ  
Okružní 1440 (nad Kaufl andem)

Telefon: 735 190 896 • E-mail: orlova@planeo.cz

Slevu lze uplatnit pouze v PLANEO Elektro Orlová na základě předložení tohoto kuponu. 
Platí jednorázově na celý nákup. Nevztahuje se na akční zboží, letákové zboží, služby, recyklační 

poplatky a na produkty Sazka (výherní loterie a stírací losy). Slevy nelze kombinovat

Platnost kuponu do 30. 4. 2017

inzerce

inzerce
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