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Obecní knihovna Doubrava si pro své čte-
náře připravila další doplňkovou službu. 
Kromě knížek si čtenáři mohou nově 
od října 2017 vypůjčit také deskové hry. 
Celkem bude k dispozici 75 deskových 
her. V knihovně najdete hry pro jednot-
livce i skupinové, strategické, vzdělá-
vací či logické. Hry si mohou děti zahrát 
v knihovně, nebo si je mohou vypůjčit 
domů. Na tento projekt přispěla také Na-
dace OKD.

Zájemce o hru musí být registrovaným čte-
nářem v Obecní knihovně Doubrava nejméně 
po dobu 6 měsíců. Pokud je čtenář mladší 
15 let, hru si může vypůjčit oproti podpisu 
zákonného zástupce. Výpůjční doba pro za-
půjčení deskové hry je 3 týdny. Veškeré bližší 
informace ohledně podmínek naleznete na 

webových stránkách knihovny 
www.knihovna.info.cz, nebo 
v knihovně. 

A jelikož nás také v říjnu 
čeká Týden knihoven, bude 
pro stávající, ale i nové čtenáře 
připraven zajímavý program. První týden 
v měsíci říjnu odstartujeme kvízy, hlavolamy 
a řadou soutěží. Děti si vyzkouší poskládat pří-
běhy dle určených slov a chybět nebude ani lel-
kování v knihovně. Navíc, pro děti ale i rodiče, 
bude připraveno zábavné odpoledne v Národ-
ním domě. Zájemci si na vlastní kůži vyzkouší 
poskládat příběhy z kostek, nebo jako statečný 
Viking vyvést svoji loď z bouře. Můžete se těšit 
na tyto a mnoho dalších deskových her. Týden 
knihoven bude ukončen Drakiádou na fotba-
lovém hřišti TJ Baník OKD Doubrava. Těšit 

Září 2017 č. 9

Předposlední srpnovou sobotu se opět na 
náměstí v Doubravě konaly tradiční Doubrav-
ské slavnosti. Děkujeme všem, kteří tuto akci 
navštívili, za přízeň a těšíme se na vás opět 
za rok. Doubravské slavnosti v letošním roce 
podpořili: DIGIS, spol. s r.o.; DVOŘÁK LESY, 
SADY, ZAHRADY, s.r.o.; GRAND – PRA-
COVNÍ ODĚVY s.r.o.; ECHO alarm, s.r.o.; 
ELTOM, s.r.o.; MARIUS PEDERSEN a.s.; 
SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KA-
NALIZACE OSTRAVA a.s.; SMO, městská 
akciová společnost Orlová; SSKA - Stavební 

společnost Karviná, a.s. a WEST MEDIA, 
s.r.o. – Dinopark. Dále akci podpořila také 
Nadace OKD, která je již stálým partnerem, 
a Nadace ČEZ. Velmi si veškeré podpory vá-
žíme a moc za ni děkujeme. Bez ní by slavnosti 
nemohly být uskutečněny v takovém měřítku 
jako doposud.

Velké poděkování si zaslouží rovněž ti, 
kteří se podíleli na přípravě a přispěli ke zdár-
nému průběhu celé akce.

ŠH

DOUBRAVA OPĚT SLAVILA

(pokračování na straně 3)

Zasedání 
Zastupitelstva 
obce Doubrava 

Zasedání Zastupitelstva obce Doub-
rava se uskuteční dne 20. 9. 2017 od 16:30 
hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu 
v Doubravě. 

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

DESKOVKY V KNIHOVNĚ
Foto: David BijokFoto: David Bijok  
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 PODĚKOVÁNÍ DOUBRAVSKÝM 
HASIČŮM
Cituji z dopisu, který jsem obdržel:
Vážený pane starosto, dne 28. července tohoto 
roku došlo v areálu Elektrárny Dětmarovice 
k rozsáhlému požáru jednoho z provozů. Na 
likvidaci tohoto požáru se podílelo celkem 17 
jednotek požární ochrany, z toho 9 jednotek 
Hasičského záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje, 1 jednotka Hasičského zá-
chranného sboru podniku a 7 jednotek sborů 
dobrovolných hasičů, mezi kterými byla také 
Vámi zřizovaná JSDH Doubrava. Rád bych 
touto cestou poděkoval Vám, jako předsta-
viteli zřizovatele jednotky, jakož i všem čle-
nům JSDH, kteří se tohoto zásahu zúčastnili. 
Všichni dobrovolní hasiči na místě zásahu 
prokázali, že nejen svým vybavením, ale také 
svými znalostmi, disciplínou a nasazením 
jsou zcela nepostradatelnou součástí Inte-
grovaného záchranného systému. Bez pomoci 
Vašich a dalších dobrovolných hasičů je likvi-
dace událostí takového rozsahu zcela nepřed-
stavitelná. Závěrem si Vás dovoluji požádat, 
abyste mé poděkování při vhodné příležitosti 
předal všem, kterých se to týká.

S pozdravem 
plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.

K tomuto poděkování se připojuji i já jako 
starosta a jsem zároveň velmi potěšen, že obec 
Doubrava má takové skvělé hasiče. 

 BUDOUCNOST ČESKÉ POŠTY 
V DOUBRAVĚ
Jak jsem již informoval v minulém vydání 
zpravodaje, kdy jsem se zmínil, že byly mnou 
odeslány tři dopisy, ve kterých v podstatě 
navrhuji jiné podmínky pro novou službu 
Pošta Partner. Psal jsem generálnímu řediteli 
České pošty, dále ministrovi vnitra, který má 
firmu pod sebou, a nakonec našemu premié-
rovi. Všechny tři odpovědi se překvapivě točí 
jen kolem jedné věci a tou je, že vše probíhá 
podle předem daných regulí, které si dala 
Česká pošta. Nám ovšem vadí především tyto 
podmínky. Já tvrdím, že částka 13.650,- Kč, 
kterou nám hodlá vedení pošty poskytnout za 
službu Pošta Partner, je nedostatečná. V pod-
statě závěrem chci říci, že ať je situace jaká 
chce, pošta v Doubravě nikdy nezanikne, 
proto udělám vše možné i nemožné. 

 DOUBRAVSKÉ SLAVNOSTI
Je sice pravda, že v době, kdy píši tento pří-
spěvek, jsou Doubravské slavnosti ve fázi po-
sledních příprav. Přesto se nemohu nezmínit 
o velmi kvalitním programu, který jsme pro 
vás občany připravili. V podstatě i dopro-
vodné programy jsou na takové úrovni, že by 
se za ně nemuselo stydět ani některé velké 
město v okolí. Pochopitelně celá tato akce by 
nebyla možná bez peněz. Proto jsme oslovili 
všechny podnikatele, se kterými obec spolu-
pracuje, a hlavně Nadaci OKD, kde jsme byli 
velmi úspěšní a tuto akci podpořila rovněž Na-
dace ČEZ. Tímto bych rád ze srdce poděkoval 
všem, kteří přispěli finančně, ale i těm, kteří 
přispěli svou neúnavnou prací, bez které by 
tato i jiné obecní akce vůbec nebyly možné. 

ZPRÁVA ZASTUPITELŮ ZA „NAŠI 
DOUBRAVU“
Je mou povinností informovat občany o sku-
tečnosti, jak naši obyvatelé zjistili ve svých 
schránkách, skupina těchto zastupitelů vytvo-
řila a distribuovala materiál, ve kterém infor-
mují občany Doubravy o svých činnostech. 
Dotud je vše v naprostém pořádku. V pořádku 
ovšem není skutečnost, že tento materiál ne-
dostali například členové koalice. Dále je 
v tomto materiálu v osmnácti bodech popsána 
činnost, podle které v Doubravě v podstatě ni-
kdo nic nedělá a je to jen tato skupina, která 
vše iniciovala. Nutno podotknout vše, co se na 
zastupitelstvu schválí, musí někdo konkrétní 
zrealizovat. To jsou členové koalice, zaměst-
nanci našeho úřadu a v neposlední řadě já jako 
starosta. Bohužel nikdo jiný. Zastupitelé za 
„Naši Doubravu“ se zatím nijak neprojevili. 
Tím mám na mysli podílení se na jakýchko-
liv organizačních a realizačních činnostech, 
které vedou k cíli. To je smutná pravda. Je 
třeba striktně rozlišovat člena spolku, kte-
rých máme v Doubravě poměrně dost, a člena 
zastupitelstva. Nepleťme si tyto dva pojmy 
dohromady. Členství v zastupitelstvu obce je 
funkce politická a členství ve spolku je práce 
kulturně společenská. 

 INFORMACE O ZVÝŠENÉ PRAŠNOSTI 
V ČÁSTI KOZINEC A SOVINEC

V měsících červenci a srpnu proběhla řada 
jednání vedení obce s vedením OKD Úpraven. 
Dále se jednalo i s firmou AWT, a.s., která 
přímo operuje na odkališti v areálu Důlního 
závodu 1, ČSA. V celém areálu se nyní provádí 
řádné zkrápění, jak jsem se osobně přesvědčil 
při prohlídce tohoto areálu, a navíc probíhají 
jednání s firmou, která bude dodavatelským 
způsobem provádět likvidaci polétavého pra-
chu. To znamená, že podaří-li se vše, na čem 
jsme se domluvili, bude prach poletující vzdu-
chem z tohoto místa již minulostí. 

 PODĚKOVÁNÍ DOUBRAVSKÝM HRÁ-
ČŮM, TRENÉRŮM A FUNKCIONÁŘŮM 
BANÍKU DOUBRAVA

V hráčské sezoně 2016/2017 se podařil 
našim fotbalistům opravdu vynikající výsle-
dek. Tím je vítězství v Okresním přeboru. 
Je to pochopitelně především zásluha našich 
chlapců, ale bez pomoci trenérů, funkcionářů 
a všech, kteří se zodpovědně a nezištně starají 
o řádný chod kolem fotbalového hřiště a jeho 
zařízení, by to asi také nebylo možné. Jak se 
s oblibou říká, každý článek řetězu je důležitý, 
ale v tomto případě to platí dvojnásob. Dne 20. 
července se konalo na obecním úřadu setkání 
hráčů Baníku Doubrava spolu s funkcionáři 
se starostou obce. Já jsem vysvětlil finanční 
situaci v obci a od toho se v podstatě odví-
jela i další diskuze. Poděkoval jsem všem za 
tento výjimečný úspěch a připravil jsem pro 
Baníkovce pohoštění a po té obdržel každý 
vlaječku na památku této události. Já jsem na 
oplátku od našich Baníkovců dostal krásné 
tričko, kde je napsáno „Starosta fandí Baníku 
Doubrava“. Jasně, že fandím, a rád. Přeji všem 
Baníkovcům hodně úspěchů a na co sáhnou, 
aby se jim dařilo.

 BUDE SE OPĚT PROVÁDĚT OPRAVA 
NAŠICH CEST

Dne 15. 8. 2017 jsem objížděl celou Doub-
ravu spolu s panem Sznapkou z obecního 
úřadu a panem Kubátkem, zástupcem firmy 
Vialit Soběslav s.r.o.. Účelem této cesty bylo 
zmapování stavu komunikací v obci a posou-
zení možnosti případných oprav. Stavu cest 
se vedení obce věnuje poměrně intenzivně 
a dlouhodobě. Každoročně se vyčleňují peníze 
na tyto účely. Je to důležité, jelikož zanedbání 
stavu silnic vede jen k velkému problému. 
Celá tato akce, která jak jsem se zmínil, je 
s každoročním opakováním naší prací a pri-
oritou vedení obce, proto bych se velice nerad 
někdy v nějakém tisku dočetl, že to navrho-
val někdo jiný. Výměna asfaltového povrchu 
cesty od zrcadla až po část obce Hranice byla 
předložena vedením obce na jednání s OKD 
důlními škodami již v roce 2016. V té době se 
ale OKD potýkalo s velkými finančními pro-
blémy, a tak se tato akce zatím odložila. 

Mgr. Pavel Krsek, 
starosta obce

SLOVO STAROSTY

Chlapci Baníkovci, Foto: Pavel KrsekChlapci Baníkovci, Foto: Pavel Krsek  
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Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – září, říjen 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

Září 13,27 6,20 27 14 12,26

Říjen 11,25 4,18 25 12 10

Radniční okénko
• Obecně závazná vyhláška obce 

k ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností

 Na základě připomínek občanů k roz-
sahu doby, kdy nemohli sekat zahrady 
a provádět jiné činnosti s přesahující 
hlučností, Rada obce doporučila Za-
stupitelstvu schválit nové znění bodu 
c): nevhodná denní doba pro používání 
hlučných strojů a zařízení (viz čl. 2 pís-
meno a) – sobota, neděle a státem uznané 
svátky v době od 17.00 do 22.00 hodin.

• Čerpání finanční rezervy pro organi-
zaci OKD, a.s.

 Rada obce schválila souhlas s čerpáním 
finanční rezervy pro organizaci OKD, 
a.s. pro realizaci sanačně rekultivač-
ních prací v celkové výši 20 850 000 Kč 
a předpokládaných náhrad důlních škod 
pro rok 2017 ve výši 2 550 000 Kč.

• Oprava výtluků na příjezdové komu-
nikaci z Orlové - Lutyně, Výhody

 Úspěšně jsme vyjednali opravu komuni-
kace, která spojuje Doubravu s částí Vý-
hoda v katastru města Orlové.

• Filmové natáčení v centru Doubravy
 Na základě žádosti České televize Rada 

obce vydala souhlasné stanovisko k fil-
movému natáčení s využitím místní 
komunikace č. 2b a k užívání veřejného 
prostranství dne 26. 8. 2017.

• Školní autobusový spoj
 Rada obce schválila uzavření smlouvy o pře-

pravě osob s dopravcem MIDIBUS, který 
bude od září provozovat přepravu dětí a ob-
čanů v nezměněných podmínkách a časech.

Mgr. Dáša Murycová, 
místostarostka obce

se můžete na sokolnické vystoupení profesio-
nální skupiny Zayferos s ukázkami vzácných 
dravců. Chybět nebudou ani soutěže, atrakce 
pro děti nebo již tradiční opékání párků.

Projekt Deskovky v knihovně i akci Draki-
ádu podpořila finančně Nadace OKD a my za 
veškerou podporu moc děkujeme.

Zuzana Kretschmerová, 
knihovnice

(pokračování ze strany 1)
DESKOVKY…

JÍZDNÍ ŘÁD účelového školního spoje
platný od 4. 9. 2017 do 29. 6. 2018
Zastávka hod. Zastávka hod.

Doubrava Špluchov 07:12 Doubrava ZŠ 14:15
Doubrava Dyhor 07:15 Doubrava MŠ 14:16
Doubrava Rybníky 07:17 Doubrava náměstí 14:17
Doubrava Cihelna 07:18 Dětmarovice Kruček 14:22
Doubrava Sever 07:19 Doubrava U vodojemu 14:24
Doubrava U Klepka 07:22 Doubrava U Klepka 14:25
Doubrava U vodojemu 07:23 Doubrava Sever 14:27
Dětmarovice Kruček 07:25 Doubrava Cihelna 14:29
Doubrava náměstí 07:30 Doubrava Rybníky 14:30
Doubrava MŠ 07:31 Doubrava Dyhor 14:32
Doubrava ZŠ 07:32 Doubrava Špluchov 14:35

Jezdí ve dnech školního vyučování. Ke stažení na internetových stránkách obce Doubrava www.
doubrava.cz. Pavel Slávik, referent životního prostředí a majetkové správy

Jelikož skončily prázdniny a tím i čas 
bezstarostného užívání si volna našich dětí, 
je potřeba jim opět připomenout pravidla 
bezpečného chování a pohybu v dopravě. Po 
prázdninách se děti budou pohybovat jako 
chodci v silničním provozu častěji, ať už při 
cestě do školy, do zájmových kroužků nebo jen 
na návštěvu ke kamarádům. 

Pro některé děti se bude jednat o jejich 
první cestu do školy, kdy je budou doprová-
zet rodiče a učit je zásady bezpečného cho-
vání a správného řešení dopravních situací. 
V první řadě je důležité najít bezpečnou cestu. 
Hledejte proto trasu, na které jsou chodníky, 
přechody pro chodce se semafory, podchody 
či nadchody, ideálně stezka pro chodce. Tuto 
cestu si s dítětem několikrát projděte a upo-
zorněte ho na možná nebezpečí. Pečlivě 

dětem vysvětlete pravidla chůze po chodníku 
i krajnici, ale také pravidla přecházení po-
zemní komunikace:
- Rozhlížíme se vlevo, vpravo a znovu vlevo 

před přecházením a současně po celou 
dobu přecházení.

- Navážeme oční kontakt s řidičem před 
vstupem na silnici a ujistíme se tak, že nás 
řidič vidí a zastaví.

- Nespoléháme se však jen na oči, ale také 
na sluch. Proto nepřecházíme se sluchátky 
na uších nebo při telefonování. 

- Po přechodu chodíme vpravo, neutíkáme, 
nevbíháme. 

- Na přechodu se semaforem přecházíme na 
zelenou. V případě, že se během přechá-
zení rozsvítí červená, přecházení rychle 
dokončíme, nevracíme se zpět.

- Nespoléháme se na absolutní přednost na 
přechodu. Řidiči nás mohou přehlédnout.

- Nepřecházíme vozovku bezprostředně 
před blížícím se vozidlem, vyčkáme, až 
vozidlo opravdu zastaví.

- Mimo přechod přecházíme jen na bezpeč-
ných a přehledných místech nejkratší ces-
tou přes silnici, to znamená kolmo k její 
ose.

Dětem je třeba také vysvětlit, že auta při 
jízdě nejsou schopna zastavit hned, proto je 
nutné při přecházení správně odhadnout jejich 
rychlost a vzdálenost. Vozidla s právem před-
nosti v jízdě, tedy se zapnutou „houkačkou“, 
mají vždy přednost, stejně tak má přednost 

před chodci tramvaj, i když je chodec na 
přechodu.

Důležitou zásadou bezpečného pohybu 
v dopravě je viditelnost chodců, tedy vidět a být 
viděn. Oblékejte proto své děti do pestrého ob-
lečení a svršků opatřených reflexními prvky. 
Ty by měly být i na aktovkách a batozích. 

Udělejte tedy maximum pro bezpečnost 
svých dětí v dopravě a předejte jim základní 
informace o bezpečném chování a správném 
řešení dopravních situací. Dopravní výchova 
by neměla začít až ve škole, ale již doma.

por. Bc. Kateřina Kubzová, 
komisař oddělení tisku a prevence

Připravte děti na bezpečnou cestu do školy
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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 zpravodaje 
nejvýše 500 znaků včetně mezer s tím, že zastupitel 
může předat současně s příspěvkem také jeho roz-
šířenou verzi v neomezeném rozsahu k uveřejnění 
na webových stránkách obce www.doubrava.cz, 
„Názory zastupitelů“. Jednotlivé příspěvky budou 
do rubriky řazeny podle abecedního pořadí pří-
jmení zastupitelů. Zveřejněné příspěvky nemusí 
být v souladu s názory redakce. Rubrika názory 
zastupitelů je v souladu se Zásadami pro vydávání 
Obecního zpravodaje, které byly schváleny Ra-
dou obce Doubrava dne 10. 02. 2016 usnesením 
č. 345/27/16.

 Na červnovém zasedání zastupitelstva zastu-
pitelé za NAŠI DOUBRAVU předložili návrh 
na doplnění programu týkající se opravy části 
komunikace ve vlastnictví obce v lokalitě Na 
Hranicích. Jednalo se o úsek před pozemkem 
a domem, které jsou povrchovou i podzemní 
vodou nadměrně podmáčeny. Příčinou je stav 
silnice, který je důsledkem vlivu dlouhodobé 
zátěže, jejího rostoucího využívání a povětr-
nostních podmínek. Potěšilo nás, že všichni 
zastupitelé náš návrh na doplnění programu 
podpořili.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková
 Je moc fajn, že máme v obci koupaliště. Ná-
vštěvníky jsou nejen Doubravané, ale také oby-
vatelé Orlové a Karviné. V letošním horkém létě 
jistě posloužilo dospělým a dětem k blahodár-
nému ochlazení a sportovnímu vyžití. Děti zde 
mají hrací koutek a bazén je dostatečně velký jak 
pro dovádění, tak pro plavání. Mimo jiné kon-
diční aktivity se mohou zároveň přítomni občer-
stvit v bufetu. Lze zde zahnat žízeň i hlad. Jen 
není vhodné zaměňovat koupaliště s hostincem.

Mgr. Radomíra Jasenková
 Návrh na opravu části silnice v lokalitě Na 
Hranicích, o kterém se zmiňuje Jiřina Ferenčí-
ková, zastupitelka za NAŠI DOUBRAVU, byl na 
zastupitelstvu projednán a následně za podpory 

většiny koalice i schválen s tím, že oprava části 
silnice bude zařazena do plánu oprav místních 
komunikací pro rok 2018. Peníze na opravu části 
silnice budou čerpány z důlních škod. Zastupi-
telé za NAŠI DOUBRAVU pevně doufají, že 
vedení obce nezmění názor na věc a po letech 
užívání bude silnice opravena v celé délce.

MUDr. Pavel Spurný
 Jsme rádi, že byla za peníze z důlních škod 
OKD opravena hlavní silnice mezi finskými 
domky. Věříme, že v roce 2018 bude ze stejných 
peněz, opravena nejenom část silnice, o které 
se zmiňuje Jiřina Ferenčíková a Pavel Spurný, 
zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU, ale silnice 
v celé její délce, a to od zrcadla až po lokalitu 
Na Hranicích. Vnímáme, že silnic, které potře-
bují opravu, je v obci mnohem více. Zastupitelé 
za NAŠI DOUBRAVU budou prosazovat, aby 
byly postupně opraveny i další.

Lukáš Szebesta
(pozn. redakce: Komunikace (hlavní cesta) mezi 
finskými domky je ve vlastnictví Moravskoslez-
ského kraje a její rekonstrukce byla řízena kraj-
skou správou silnic za příspěvku OKD důlních 
škod v poměru 50% MSK a 50% OKD.)
 Těší nás, že poté co se zastupitelům za NAŠI 
DOUBRAVU podařilo prosadit do programu za-
sedání zastupitelstva zpevnění povrchu vozovky 
v lokalitě u Krůčka a současně i prosadit, aby 
vedení obce jednalo za účelem zpevnění tohoto 
povrchu asfaltem, se na věci pracuje. V současné 
době (před uzávěrkou tohoto zpravodaje) probí-
hají za spolupráce obce Doubrava a obce Dět-
marovice, která je vlastníkem větší části silnice, 
přípravné práce před samotnou realizaci.

Libor Trzaskalik
 Většina nákladů na zpevnění vozovky asfal-
tem u Krůčka bude zaplacena z rozpočtu obce 
Dětmarovice. Bylo nutné právně vyřešit, aby 
vlastníky silnice byly obce Doubrava a Dět-
marovice. Záležitost se dotahuje do konce. 
Zastupitele za NAŠI DOUBRAVU těší, že tato 
poměrně složitá právní situace neodradila koa-
lici, která hlasovala společně s námi pro dobrou 
věc. Sousedé, kteří u Krůčka bydlí, jistě ocení, 
že budou po letech zbaveni prachu a bláta.

Ing. Petr Vrubel

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ Nezapomněli jste 
uhradit poplatek za komunální odpad?

Obecní úřad Doubrava upozorňuje ob-
čany, že splatnost poplatku za odpad uply-
nula dnem 31. 08. 2017. Pokud jste ponechali 
doručené složenky k poplatku za odpad pro 
letošní rok zapomenuté nebo z jiných dů-
vodu nezaplacené, je nutné platbu provést 
co nejdříve.

Současně upozorňujeme, že pokud jste 
měli evidovány nedoplatky z předchozích 
let a provedli jste platbu v letošním roce, 
byla tato platba v souladu s platnou legisla-
tivou použita nejprve na úhradu nejstarších 
nedoplatků.

Marie Procházková, 
referent finanční a daňové správy

Nově otevřená 
poradna SPOLU 

Akademický ústav Karviná realizuje pro-
jekt “Děti rodičů, rodiče dětí“, který je za-
měřen na dlouhodobou systematickou práci 
s dětmi a jejich rodiči, zejména na zvýšení ro-
dičovských kompetencí.

Součástí projektu je PORADNA sociálně 
právní ochrany dětí SPOLU, která napomáhá 
osobám s řešením obtížných rodinných situací 
a sociálních vazeb prostřednictvím odborného 
poradenství, realizuje asistované kontakty, 
vzdělávací setkání pro rodiče, trénink rodi-
čovských kompetencí, napomáhá s rodinnými 
rozpočty a asistovanými nákupy, nabízí po-
moc při řešení rodinných a občanských sporů 
prostřednictvím mediace apod. 

Od 1.9.2017 sídlí ve 2. patře budovy Poli-
kliniky Karviná – Mizerov, na ulici Žižkova 
č.p. 2379/54A. 

Telefonicky kontakt: 735 121 813 paní 
Neboráková.
„Rodiče jsou tu pro děti, pro rodiče je tu 
poradna SPOLU“ 

Bc. Eva Neboráková, sociální pracovník, 
Akademický ústav Karviná, z.ú.

Telefon: 596 315 303, 724 112 344

Intervenční centra poskytují pomoc a podporu 
lidem, kteří se setkávají s domácím násilím (či 
stalkingem). Jedná se o chování, které v part-
nerském soužití nebo v širší rodině u jedné 
osoby vyvolává strach z osoby druhé. Může 
se jednat o násilí mezi rodinnými příslušníky 
nebo i dalšími osobami ve společném obydlí.

Posláním INTERVENČNÍHO CENTRA 
Slezské diakonie v Havířově je napomáhat svým 
uživatelům při řešení jejich krizové situace, kterou 
domácí násilí určitě je. Pracovníci intervenčního 
centra při své práci dodržují zásady diskrétnosti, 
anonymity, profesionálního a individuálního pří-
stupu, tolerance, respektují rozhodnutí uživatele. 
Veškeré zajišťované služby jsou bezplatné. 

Mezi základní činnosti INTERVENČNÍHO 
CENTRA Havířov patří:
• telefonické, osobní konzultace, emaily, dopisy, 

doprovody - poskytnutí emocionální podpory, 

• sociální poradenství pro oběti domácího násilí 
(od 16 let) nebo osobám blízkým obětem do-
mácího násilí. V procesu poradenství dbáme na 
dobrovolné rozhodnutí uživatelů. Záleží pouze 
na samotném uživateli, zda nabízené možnosti 
přijme,

• pomoc při vypracování písemných žádostí 
a návrhů – jedná se o návrhy a žaloby souvi-
sející s domácím násilím (návrh na rozvod, 
žaloba na zrušení společného nájmu, žaloba na 
vyklizení, návrh na podání předběžného opat-
ření apod.),

• bezpečnostní plánování – pracovnice inter-
venčního centra může s uživatelem probrat 
bezpečnostní plán, který poslouží k zachování 
jeho bezpečnosti v případě, kdy se rozhodne 
setrvat v násilném vztahu, tak i pro případ, kdy 
se rozhodne ze vztahu odejít,

• ventilace – prostor pro vyjádření emocí,

• poskytování krizové inter-
vence – pracovnice intervenč-
ního centra jsou proškoleny 
v poskytování pomoci osobám 
v krizi a jsou schopny poskyt-
nout krizovou intervenci jak 
telefonickou, tak osobní.

V případě, že se některý občan obce dostal do 
složité sociální situace spojené s domácím nási-
lím, může INTERVENČNÍ CENTRUM v Ha-
vířově kontaktovat na adrese: Opletalova 4/607, 
Havířov – Šumbark (vedle krytého bazénu), 
Po-Pá: 8:00-16:00 hodin
tel: 596 611 239, mobil: 739 500 634 
e-mail: ic.havirov@slezskadiakonie.cz
web: www.slezskadiakonie.cz
Bc. Iveta Kalousová, DiS. , Sociální pracovnice 

INTERVENČNÍHO CENTRA havířov 

INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov
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Dlouhodobé projekty 

žáků ZŠ Doubrava

Jednou z klíčových součástí vývoje dět-
ské osobnosti je schopnost naučit se roz-
lišovat a posuzovat, co je dobré, správné, 
spravedlivé a naopak, co je zlé, špatné 
a nespravedlivé. Motivace k prosociálnímu 
jednání je důležitým faktorem formujícím 
hodnotové orientace dětí a podílí se na tom, 
jak vnímají své nejbližší i vzdálenější soci-
ální okolí. Pomoc má mnoho tváří, mezilid-
ské vztahy mají mnoho podob. Žáci druhého 
stupně naší základní školy se účastní dlou-
hodobých projektů, které mají za úkol pozi-
tivní formování jejich osobností a rozvíjení 
jejich sociálních kompetencí.

6. třída Patronát nad psím útulkem v Dětma-
rovicích. Sbírky krmení, pamlsků a pokrývek, 
venčení, pohlazení a dobré slovo pomáhá opuš-
těným pejskům zvládat jejich nelehký osud.

7. třída „Kamarádíme s předškoláky“ - žáci 
sedmé třídy navštěvují děti z MŠ Doubrava, 
společně si hrají a tvoří, připravují pro ně 
tematické soutěže. Malí předškoláčci mají 
naopak možnost seznámit se školou a její at-
mosférou, zasednout do lavic a vyzkoušet si 
zábavné vyučování díky „Školičce nanečisto“. 
Projekt spolupráce mateřské a základní školy 
je postaven na základě kamarádských vztahů 
mezi žáky ze základní školy - staršími kama-
rády a dětmi mateřské školy, budoucími prv-
ňáčky. Žáci naší školy rovněž chodí do školy 
předčítat dětem před spaním.

8. třída „Velcí pomáhají malým“ - patro-
nát nad dětmi z první třídy. Každý žáček má 
svého „velkého kamaráda“, který mu pomáhá 
s orientací v novém prostředí a seznamuje ho 
se životem naší školy. Ve společných hodinách 

se malí prvňáčci mohou svým kamarádům 
pochlubit školními úspěchy a všichni spo-
lečně zažívají mnoho příjemných chvil. Děti 
si vyzkoušejí týmovou práci, naučí se trpěli-
vosti a ohleduplnosti jeden k druhému. Velcí 
kamarádi jim také pobyt ve škole zpestřují 
divadlem, soutěžemi, hrami, zasadili také spo-
lečný strom. Na konci školního roku jsou naši 
nejmenší pasováni na opravdové školáky.

9. třída Spolupráce s Domem seniorů PO-
HODA v Orlové. V rámci etické výchovy na-
vštěvují žáci jeho klienty ve snaze zpříjemnit 
jim podzim života v důstojnosti a s láskou. 
Jsou si vědomi toho, že staří lidé v životě 
mnoho dokázali, vybudovali a mají bohaté 
zkušenosti, se kterými se mohou podělit, 
posloužit radou či vlastním úhlem pohledu 
a také toho, že potřebují cítit, že má o ně ně-
kdo zájem, že jim udělá radost každé dobré 
slovo. Atmosféru svátečních dnů přinášejí do 
Pohody v podobě vlastnoručně vyrobených 
dárků a výzdob.

Konkrétní informace o životě jednotli-
vých projektů naleznete na stránkách školy 
www.zsdoubrava.cz .

Irena Hubaczová, 
metodik prevence

Organizace školního 
roku 2017/2018

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října 
a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny: sobota 23. pro-
since 2017 až úterý 2. ledna 2018. Vyučo-
vání začne ve středu 3. ledna 2018. 

Jednodenní pololetní prázdniny: pá-
tek 02. února 2018. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 
jsou podle sídla školy stanoveny pro okres 
Karviná takto: od 05. února do 11. února 
2018

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. 
března a pátek 30. března 2018

Hlavní prázdniny budou trvat od pon-
dělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 
2018.

Období školního vyučování ve škol-
ním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 
2018. 

OKÉNKO mateřské školy

Pro nastávající školní rok 2017-2018 se 
stala Mateřská škola Doubrava úspěšným ža-
datelem o projekt v programu Nadace OKD 
Pro region.

Tentokrát nese projekt název 
„Mámo, táto, babi, dědo hrajeme 
si spolu“. Projekt je již třetím 
úspěšným v pořadí po sobě násle-
dujících školních let.

Nyní získala mateřská škola 
částku 20 tis. Kč se spoluúčastí 5 tis. 
Kč. Tyto finance budou využity k nákupu mate-
riálů pro tvoření při společném setkání, k nákupu 
hraček a odměn pro děti a dopravě na výlet.

Samozřejmostí je v rámci projektu pokra-
čování Pohádkové babičky - předčítání seni-
orů dětem. Všichni malí se již těší na babičku, 
která před odpoledním odpočinkem přichází 
dětem číst pohádky. 

Vážíme si podpory ze strany Nadace OKD 
a věříme, že bude nadále pokračovat.

Mgr. Radomíra Jasenková, 
ředitelka MŠ

Mateřská škola opět úspěšná

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Nejlepší žáci naší školy 

Přestože naše škola patří mezi školy 
s menším počtem žákům, máme se čím chlu-
bit. Na fotografiích můžete vidět žáky, kterým 
se vysvědčení za druhé pololetí školního roku 
2016/2017 hemžilo samými jedničkami nebo 
prospěli s vyznamenáním. Všem moc gratulu-
jeme a věříme, že i následující školní rok bude 
stejně úspěšný. 

Bc. Denisa Semerádová Nejlepší  žáci prvního stupněNejlepší  žáci prvního stupně   .

Nejlepší  žáci druhého stupně.Nejlepší  žáci druhého stupně.  
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Během letních prázd-
nin jsme zatím zasaho-
vali u těchto událostí: 7.7. 
větev spadlá na dráty el. 
vedení na Špluchově, za-
sahovali Slávik, Šebesta 
L. a Dluhosz, 13.7. požár domu č.p. 708 
v Doubravě, na místě zasahovali Slávik, Še-
besta R., Dluhosz, Kotas J., Verner, Šebesta 
L. a Majer, 20.7. provedena likvidace obtíž-
ného hmyzu na č.p. 1001, na místě Slávik, 
Šebesta R. a Dluhosz, 25.7. požár osobního 
automobilu poblíž č.p. 346, na místě Slávik 
a Kotas J, 28.7. zásah při požáru v Dětma-
rovické elektrárně, na místě Branny, Široký, 
Vidlička a Kotas J., 3.8. technická pomoc, 
jiskřící kabel trafostanice u č.p. 1013, na 
místě Branny, Šebesta R., Šebesta L. a Ma-
jer a 4.8. požár dvou balíků slámy za aut. 
zastávkou Náměstí směr Karviná, na místě 
Slávik, Vidlička a Šebesta L.

Dále se naši muži zúčastnili těchto 
soutěží: Orlová Město 2. místo, Rychvald 
8. místo, Marklovice 9. místo, Petřvald 1. 
místo a Závada 7. místo.

Že k hasičům patří i ženy, je více než 
jasné, ale že by se zapojili i do hasičských 
soutěží, to už tak časté není. Náš sbor se může 
chlubit, že máme od letošního roku družstvo 
žen, které do soutěží vstoupilo rázně, a první 
úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. Za 
sebou mají prvních 5 soutěží s těmito vý-
sledky: Orlová Město - neplatný po-
kus, Bohumín Záblatí 5. místo, Marklovice 
3. místo, Petřvald 1. místo a Závada 3. místo. 
A která děvčata se o tyto výsledky posta-
rala? Jsou to: Lucie Tománková, Tereza Še-
bestová, Monika Buchtová, Silvie Tutková, 
Denisa Swakońová, Simona Pipreková a Ka-
rolína Rašíková. Nezbývá nic jiného, než jim 
popřát, aby je požární sport bavil i nadále, 
aby své řady rozšířily a ať všem dokážou, že 
i ženy mají své místo v tomto převážně muž-
ském sportu.

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

HASIČSKÉ 
OKÉNKO

Byli na táboře. Kolik jich tam bylo? Hodně.

Dne 1. 7. odjelo z doubravského náměstí 
46 dětí z Doubravy a blízkého okolí. Vydaly 
se do Nových Heřminov. Letos byl tábor v hu-
sitském duchu. Děti vyrazily na spoustu na-
učných výletů. Hledaly informace o Nových 
Heřminovech, navštívily Zámek Bruntál, 
Hrad Sovinec, Pradědovu galerii. O relaxaci 
a zábavu se postaralo Wellness centrum Brun-
tál. I když nám počasí příliš nepřálo a pršelo 
nám jen každý den, hry, náladu a zábavu nám 
to nepokazilo. Naši husité si stihli vyrobit 
vlastní meč, nosítka pro své raněné, stříleli 
z luku a vzduchovky, drželi noční hlídky... 
Oddíly proti sobě bojovaly v celotáborové hře 
a věřte, že všechny děti si to pořádně užívaly. 
Vyhrál oddíl pod vedením Terezky Kozubkové 
a Ríši Ficka. Ale všechny děti byly odměněny 
pěknými dárky a novými kamarády. Děti re-
gistrované ve spolku Pionýr dostaly ještě jeden 
dárek, a to příspěvek 200,- na pobyt na táboře, 
který jsme jim uhradili z Dotace na činnost 
obce Doubrava pro rok 2017.

Náš další táborový turnus se uskutečnil 
ve druhé polovině prázdnin od 12. 8. s naším 

druhým oddílem Bur-
giho parta, který působí 
pod vedením Petra Fu-
rase. Letos se i Burgimu 
navýšil počet dětí na táboře. Do Hraničných 
Petrovic odjelo 26 dětí. Všichni byli z tábora 
nadšeni. Letos jsme tedy odtábořili 73 dětí 
z okresu Karviná.

Nám vedoucím je vždy velkou odmě-
nou, když slyšíme chválu od dětí i jejich ro-
dičů. Naši vedoucí se o děti starají 14 dní jako 
dobrovolníci, kteří to dělají zdarma v období 
čerpání své řádné dovolené, případně student-
ských prázdnin a pochvala je jejich jedinou od-
měnou. Za toto jim VELMI DĚKUJI a velmi si 
toho vážím. Zároveň ale doufám, že jim duch 
dobrovolnictví vydrží ještě hodně dlouho.

Téměř všichni táboroví dobrovolníci pro-
šli akreditovanými školeními pro vedoucí, 
instruktory, zdravotníky, na které nám také 
přispívají dotace na projekty obce Doubrava.

Tímto bych chtěla poděkovat za přízeň 
a podporu našeho spolku.

Za Pionýr, z. s. 
17. pionýrskou skupinu Karviná 

Katka Jachymčáková

Co dělali pionýři v létě?

Z DOUBRAVSKÉ FARNOSTI
Svatováclavský hudební festival 
i kousek od nás

Prestižní Svatováclavský hudební festival, 
který v průběhu měsíce září přiláká posluchače 
a milovníky vážné hudby na 35 koncertů cel-
kem do 29 kostelů v Moravskoslezském kraji, 
zavítá v rámci svého putování i do Dětmarovic 
a Orlové. 

„Srdečně zvu všechny příznivce kvalitní 
hudby na Svatováclavský hudební festival, 
který patří mezi nejvýznamnější akce svého 
druhu v Česku i střední Evropě. Modernizo-
vali jsme formát festivalu a kromě tradičních 
festivalových koncertů nově nabízíme také 
besedy s umělci, výstavy fotografií, work-
shopy pro děti a filmové projekce s odborným 

výkladem. Již v loňském roce 
jsme představili nový koncept 
komunikace festivalu, který se 
setkal s velkým ohlasem a podařilo se oslovit 
širokou veřejnost, zaujmout mladé publikum 
a výrazně zviditelnit festival. Také v letošním 
roce budeme v tomto trendu pokračovat, kam-
paň odstartujeme 1. června a připravujeme 
v rámci komunikace mnoho novinek. Nový 
vizuál festivalu pro rok 2017 bude letos v ele-
gantní červeno-černo-bílé kombinaci,“ uvedl 
ředitel festivalu doc. Igor Františák. 

V podání mladého houslisty a laureáta Praž-
ského jara Romana Patočky a jeho přátel zazní 
v kostele sv. Maří Magdalény v Dětmarovi-
cích v úterý 5. září od 18 hodin sonáty a suity 

(pokračování na straně 7)
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Od roku 2015 pro vás naše sousedy připravujeme kulturní 
a společenské akce, mimo jiné i divadelní představení pro mládež 
a dospělé. Ani letos tomu nebude jinak. Letošní divadelní před-
stavení se liší od předchozích tím, že minimálně od doby, kdy se 
obec Doubrava opět stala samostatnou obcí, poprvé v sále Národ-
ního domu v Doubravě vystoupí profesionální divadlo s představe-
ním pro mládež a dospělé. V sobotu 7. října 2017 od 19:00 hodin 
v sále Národního domu v Doubravě se koná divadelní představení 
„Ljuba-žena, která ví,“ v provedení profesionálního ostravského 
Divadla Silesia. Autory komediální revue jsou Ludmila Forétková 
a legendární spisovatel a textař Ondřej Suchý. Je třeba zmínit, že 
kromě autorů na jejím vzniku spolupracovalo pražské Divadlo Na 
zábradlí. Divadelní revue plná nestárnoucích melodií, ve které se 
zpívá na živo, provádí celým životem legendární nesmrtelné zpě-
vačky Ljuby Hermanové, všímá si i jejího působení v Osvobozeném 
divadle s Voskovcem a Werichem, účinkování v Divadle Semafor 
i v Divadle Na zábradlí. Herečku v roli Ljuby Hermanové hraje 
přímo spoluautorka hry Ludmila Forétková, kterou jste mohli vidět 
i na televizních obrazovkách například v seriálu Doktor Martin, 
v Četnických humoreskách, seriálu Ordinace v růžové zahradě, 
pohádce Šmankote, babičko, čaruj! Herečka Ludmila Forétková 
měla angažmá v divadlech v Šumperku, Uherském Hradišti, Čes-
kém Těšíně. Za zmínku stojí, že také hostovala v Národním divadle 
moravskoslezském Antonína Dvořáka. 

Prodej vstupenek je v plném proudu, proto neváhejte a koupi 
vstupenky neodkládejte na poslední chvíli. 
Pro bližší informace i koupi vstupenek:
• lokalita Hranice paní Jiřina Ferenčíková (mobil 602 755 179),
• finské domky pan Libor Trzaskalik (mobil 730 625 714),
• paní Ildiko Stablová, provozovatelka restaurace v Národním 

domě,
• e-mail: info@nasedoubrava.cz

Cena vstupenky pouze 120Kč/osoba.
Těšíme se na setkání s Vámi sousedy.

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

www.nasedoubrava.cz 

NAŠE DOUBRAVA ZVE SOUSEDY V ŘÍJNU NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

některých barokních i soudobých hudebních 
skladatelů. Naopak v kostele Narození Panny 
Marie v Orlové vystoupí v úterý 19. září od 18 
hodin mezinárodně uznávaný hudební soubor 
Ensemble Tourbillon, který posluchače seznámí 
s francouzskou barokní hudbou. Vstupenky na 
oba koncerty (v ceně 150 a 100 Kč) bude možné 
zakoupit před začátkem přímo v kostele. 

Farnost připravuje dva zájezdy
Farnost Doubrava připravuje dva zájezdy. 

Ten první se uskuteční ve čtvrtek 28. září, na 
státní a církevní svátek sv. Václava. Jeho cí-
lem bude nejznámější moravské poutní místo 
Svatý Hostýn a cestou zpět hrad Helfštýn. 
Cena bude 200 Kč. Naopak druhý zájezd po-
vede do polské Třebnice, kousek od Wroclavi, 
kde se uctívá svatá Hedvika, patronka Slezska 
a zejména našeho doubravského kostela. Usku-
teční se v sobotu 28. října. 

Zájemci o oba zájezdy mohou co nejdříve 
kontaktovat pana faráře (rkf.doubrava@doo.cz 
anebo tel. 731 402 008).

Nyní je ten správný čas
Bylo to před více než pětapadesáti lety. John 

F. Kennedy, který byl právě zvolen americkým 
prezidentem, ve svém inauguračním projevu vy-
hlásil: „Neptej se, co může udělat Amerika pro 
tebe. Ptej se, co mohu já udělat pro Ameriku.“ 

Čeká nás na podzim volební klání a nejednomu 
se začne chtít naříkat nad tím, jak to zas bude 
všechno těžké a nechutné. Ale naopak, dostá-
váme další možnost přispět k zlepšení našeho 
bolavého národa. 

Spolu s papežem Janem Pavlem II. si konec-
konců myslím, že nikdo z nás není tak chudý, 
aby už neměl co nabídnout, ani tak bohatý, aby 
už nic dalšího nepotřeboval. Co tedy mohu udě-
lat já? Faktem je, že žijeme navíc stále v jakési 
nejistotě: dělám to dobře? Je se mnou okolí, ro-
dina, šéf spokojený? Každý touží po přiměřené 
existenční úrovni, a když se mu nedaří, chce ji 
vymáhat od společnosti, od druhých. Možná teď 
nastala ta správná chvíle, kdy mohu dát šanci 
druhému i sobě. Druhému tím, že docením jeho 
morální kredit, spořádaný rodinný život, odve-
denou práci a hezké mezilidské vztahy, které 
umí aktivně budovat; a sobě tím, že začnu ak-
tivně pracovat pro obec, pro kraj a pro národ. 

Víme, že největším přítelem nacismu a ru-
dého komunismu byla přece lhostejnost, pocit, že 
mě se to netýká. To je nejhorší společenský hřích, 
jehož následky sklízíme dnes a denně. Naučili 
jsme se mlčet, když je třeba promluvit. Anebo 
naopak mluvíme, když je lepší raději zůstat zti-
cha. Bojíme se přihlásit k našim křesťanským 
hodnotám, ke křesťanské etice a demokratickým 
tradicím. Jsme málo hrdí na významné historické 
momenty, které nám změnily život. Chybí nám 
pokora, ale i radost z vykonané práce. 

Ano, chybí nám vzory, je těžké vybírat. Dokud 
nepůjdeme na hlubinu a zůstaneme na povrchu, 
bude vlastně růst vrchol Babylónské věže a my 
s ním. Když na konci listopadu zavítal do neda-
lekých Dětmarovic lidovecký ministr Marián Ju-
rečka, aby se ve svém vzácném volném čase místo 
svých pěti malých dětí nezištně věnoval hraní na 
tubu a umožnil tak farnosti zprostředkovat přes 50 
tisíc na záchranu vzácných varhan, pochopil jsem, 
že to je politik, který nekecá. Ono totiž udělat ži-
vot druhého šťastnějším přináší každému člověku 
Boží požehnání a lidské úspěchy. Čas udělat něco 
opravdu dobrého nastává a záleží na každém z nás.

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

(pokračování ze strany 6)
Zahrádkářská výstava

13. a 14. října 2017 
v Národním domě v Doubravě.

Vystavovat budeme ovoce, zeleninu 
a květiny v krásném aranžmá našich 

zahrádkářek.
Součástí výstavy bude floristická soutěž 

zahrádkářek a soutěže v poznávání zahrad-
ních rostlin.

Výstava bude otevřená 
v pátek 13. října od 8:00 do 17:00 hod. 

v sobotu 14. října od 9:00 do 16:00 hod.
Srdečně zve výbor ZO ČZS v Doubravě
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UZAVŘELI MANŽELSTVÍ

Marie Česlíková a Jan ŠvendaMarie Česlíková a Jan Švenda Donka Željazkova Željazkova a Dalibor BednarskýDonka Željazkova Željazkova a Dalibor Bednarský

Zemřeli Ilona Ledvoňová
Júlia Marhefková

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

PODĚKOVÁNÍ
Dne 7. 6. oslavila naše maminka paní Marie Konkolová 97. naro-

zeniny. U této příležitosti ji přišli blahopřát pan starosta Pavel Krsek, 
Vanda Sosnová, za hasičský sbor paní Jiřka a Maruška. Za návštěvu, 
milé povídání, vzpomínky, květiny a věcné dárky srdečně děkujeme. 
Všem přejeme hodně zdraví, pohody, panu starostovi mnoho úspěchů 
v práci i v osobním životě.

Dcery Erika Motyková a Anna Kořenovská, Erika Motyková

UZAVŘELI MANŽELSTVÍ

SSpolečenská polečenská kronikakronika

inzerce
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