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V prosinci se v naší obci konaly různé kul-
turní akce, obec žila adventním časem a lidé 
se připravovali na příchod vánočních svátků. 
V dnešní době plné shonu a starostí zapomí-
náme, že Vánoce jsou obdobím, kdy bychom 
si měli vzpomenout na své blízké, být s rodi-
nou a přáteli. Myslet na druhé a být ochotni 
pomoci, to je také poselstvím vánočního času.

V Doubravě byly uspořádány dvě důležité 
charitativní akce. První byla sbírka pro pejsky 
z útulku v Dětmarovicích, která již má v obci 
tradici a organizuje ji základní škola v Doub-
ravě. Druhá s názvem „Krabice od bot“, která 

měla za cíl zajistit vánoční dárky dětem, které se 
potýkají s problémy nebo pocházejí z chudších 
rodin. Tuto skvělou předvánoční akci organi-
zuje Diakonie Českobratrské církve evangelické 
a letos jde již o šestý ročník. Cílem je, aby děti 
spolu s dospělými naplnily prázdnou krabici 
od bot dárky. Krabice se následně zabalí jako 
vánoční a označí se, pro jak staré dítě je dárek 
vhodný a zda-li je pro holčičku či chlapce. Pak 
už ji jen stačí donést na sběrné místo. 

Do této akce pro děti se zapojili zaměst-
nanci obecního úřadu spolu se zdejší základní 
školou a zde také byla sběrná místa pro naši 
obec. „Kromě vědomostí se snažíme naše žáky 
učit také empatii, ohleduplnosti a ochotě po-
máhat. Jelikož si myslíme, že každé dítě by 
mělo na Vánoce dostat nějaký dáreček, který 
mu dělá radost, zapojili jsme se proto do pro-
jektu Krabice od bot“, sdělila zástupkyně ředi-
tele paní Jana Ošeldová. 

Obě akce měly obrovský úspěch. Pro pej-
sky z útulku se nasbíral rekordní počet všech 
možných pamlsků, granulí, dek, hraček a dal-
ších věcí, které jsou zde potřeba. Akce „Kra-
bice od bot“ naprosto všechny překvapila tím, 
jaká vlna solidarity a ochoty pomoci s ní přišla. 
Ať už se jednalo o počet vánočních krabic, kte-
rých se sešlo přes osmdesát, nebo o spolupráci 
základní školy a obecního úřadu při následné 

Dotace z rozpočtu 
obce na rok 2018
Žadatelé z řad spolků a organizací, kteří 
mají zájem o poskytnutí prostředků na 
svou činnost, popř. projekt, si opět mohou 
podávat žádosti o dotace z rozpočtu obce 
na rok 2018. Vše dle schválených Zásad 
pro poskytování neinvestičních dotací 
z rozpočtu obce, dle kterých jsou stano-
vena pravidla a povinnosti, které musí ža-
datel splnit a dodržovat. 

Formuláře jsou dostupné na internetových strán-
kách obce www.doubrava.cz nebo na obecním 
úřadě v Doubravě, kancelář č. 2, kontaktní osoba: 
Šárka Hugáňová, referent úseku vnitřních věcí, 
tel: 596 512 980, huganova@doubrava.cz .

Zároveň upozorňujeme všechny, kterým 
byla poskytnuta dotace z rozpočtu obce v roce 
2017, na termín vyúčtování dotace, který je dle 
smlouvy 31. 01. 2018. Žádosti o dotaci z roz-
počtu obce na rok 2018 musí být odevzdány 
nejpozději do 15. 02. 2018. ŠH

Leden 2018 č. 1

VŠECHNO NEJLEPŠÍ 
DO NOVÉHO ROKU 2018 
VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM! 
PEVNÉ ZDRAVÍ, HODNĚ 
POHODY A RADOSTI. 
Vedení obce a redakce 
Obecního zpravodaje.

Foto: ŠH, archiv ZŠFoto: ŠH, archiv ZŠ  

Adventní čas naplněn dobrými skutky

(pokračování na straně 2)
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Vážení občané,
jsme na samém začátku nového roku 
2018. Jestli to bude rok úspěšný a jestli 
se nám splní novoroční předsevzetí, zá-
leží jen a jen na nás samotných. Buďme 
k sobě upřímnější, buďme k sobě las-
kavější a uvidíte, jak se tyto vlastnosti 
pozitivně projeví ve vašem životě i v ži-
votech ostatních kolem vás. Je pravda, 
že člověk plný nenávisti nakonec zů-
stane sám. A já jsem pevně přesvědčen 
o tom, že v Doubravě je drtivá většina 

lidí, kteří chtějí žít spolu s ostatními 
v pohodě. V porozumění. To je jedna 
z hlavních sil, která mi dává víru v lidi, 
bez které se práce, jakou dělám já, 
vlastně dělat nedá. 

Přeji všem našim občanům, aby rok 
2018 prožili úspěšně, šťastně a zdravě. 
Ať se vám splní vaše novoroční předse-
vzetí. A pro to, aby se vám v Doubravě 
žilo dobře, udělám vše, co bude v mých 
silách a možnostech.

Mgr. Pavel Krsek, starosta obce

SLOVO STAROSTY
• Územní plán
 Rada obce se zabývala procesními záležitostmi týkají-

cími se změny územního plánu Doubravy.
• Ocenění dárce krve
 Rada obce ocenila pana Otakara Šafarčíka za 160 bez-

platných odběrů krve. Velice si ceníme rozhodnutí da-
rovat svou krev pro záchranu jiných životů.

• Rada obce přeje všem spoluobčanům pevné zdraví 
a úspěšný spokojený nový rok 2018 a zároveň Vás sr-
dečně zveme na akce, které pro Vás obec v tomto roce 
připravila:

1. Březen – měsíc čtenářů – akce reprezentující 
knihovnu

2. Den učitelů – poděkování pedagogům působícím v na-
šich školách

3. Malujeme pro radost – 4. ročník výtvarné soutěže pro 
všechny generace

4. Ukliďme Česko – celorepubliková akce na ozdravení 
přírody a veřejných prostranství měst a obcí, společně 
uklidíme naši obec, obec zajistí potřebné technické 
zázemí

5. Slavnostní setkání jubilantů s programem – duben 
2018, již tradiční setkání jubilantů v Národním domě 
s kulturním programem a pohoštěním

6. Pietní akt u příležitosti Dne vítězství – 7. 5. 2018 
v 16:00, kulturní program a položení kytic u pamětní 
desky obětem II. světové války na náměstí

7. Výstava bonsají – květen 2018, tradiční soutěžní vý-
stava bonsají

8. Pasování prvňáčků na čtenáře – květen – červen 
2018, jedná se o projekt na podporu dětského čtenářství 
pro děti prvních tříd s programem a odměnami

9. Cimbálovka na Hranicích – 2. 6. 2018, posezení pro 
občany s cimbálovou muzikou

10. Rozloučení s deváťáky – červen 2018, uskuteční se 
na obecním úřadě s malým pohoštěním a dárečkem

11. DOUBRAVSKÉ SLAVNOSTI – 18. 8. 2018 od 15:00, 
tradiční obecní slavnost na náměstí s kulturním progra-
mem, atrakcemi pro děti a stánkovým prodejem

12. Cimbálovka v Národním domě – 1. 9. 2018, posezení 
pro občany s cimbálovou muzikou, za příznivého počasí 
v zahradě ND

13. První školní den – přivítání prvňáčků ve školních la-
vicích starostou obce, vyhlášení „skokanů roku“ v jed-
notlivých třídách – ocenění žáků s nejlepším zlepšením 
studijních výsledů v uplynulém školním roce

14. Týden knihoven – říjen 2018
15. Drakiáda – 5. 10. 2018, tradiční pouštění draků s pro-

gramem a soutěženi ve spolupráci s knihovnou 
16. Pietní akt u příležitosti 100. výročí vzniku samo-

statného Československého státu – 24. 10. 2018 
v 16:00, kulturní program a položení kytic k památníku 
na náměstí

17. Světluškování – 3. 11. 2018, podzimní akce pro děti se 
zábavným programem v Národním domě

18. Den válečných veteránů – 10. 11. 2018, položení ky-
tic na pietních místech na hřbitově a na náměstí

19.ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A VÁNOČNÍ 
JARMARK – 8. 12. 2018, slavnostní rozsvícení vá-
nočního stromu a tradiční vánoční jarmark se stán-
kovým prodejem vánočního zboží, občerstvením, 
ukázkami lidové tvorby, atrakcemi pro děti a kulturním 
programem

20. Slavnostní mše u příležitosti sv. Barbory, pat-
ronky horníků – prosinec 2018 v Římskokatolickém 
kostele sv. Hedviky

21. Adventní koncert – prosinec 2018
22. Kalendář do každé rodiny – letos již čtvrtý kalendář 

se všemi potřebnými informacemi na jednom místě
Mgr. Dáša Murycová, místostarostka obce

Radniční okénko

Adventní…
(pokračování ze strany 1)
organizaci a přerozdělování. „Chtěla 
bych poděkovat všem dětem i dospělým, 
kteří tuto krásnou myšlenku podpořili“, 
vyjádřila se Jana Ošeldová. 

Vánoční krabice byly rozděleny mezi 
děti, které navštěvují zdejší základní 
školu a ostatní dárky našly své místo pod 
vánočním stromem v azylovém domě 
Hannah v Orlové.

ŠH

V prosinci byl na obecním úřadě přivítán 
dárce krve pan Šafarčík, kterému udělila 
organizace Český červený kříž ocenění 
Zlatý kříž za dovršení 160 bezpříspěv-
kových odběrů krve.  Foto: ŠH

Na základě nově přijaté vyhlášky je od 
poplatku na dobu 1 roku osvobozena 
osoba, která převezme z útulku psa od-
chyceného na území obce Doubrava.

V květnu budou rozeslány všem ma-
jitelům psů složenky k úhradě poplatku 
a sdělujeme všem majitelům, že pokud 
u nich došlo k nějaké změně v platbě a výše 
poplatku nesouhlasí s danou změnou, má 
poplatník možnost si ověřit na obecním 
úřadě ze soupisu poplatníků daný stav 
a při nesrovnalostech žádat změnu. 

Rovněž znovu informujeme všechny 
občany Doubravy, že v objektu Obecního 

úřadu Doubrava je zřízen kotec pro za-
toulané psy a v případě, že se vám pes za-
běhne, zkuste se spojit s úřadem (tel. 596 
512 992 – paní Konkolská) nebo se dosta-
vit přímo na úřad a zjistit, zdali váš pes 
nebyl odchycen a umístěn v tomto kotci. 
Tato služba je u nás bezplatná, upozor-
ňujeme však, že pes se odváží vždy na 
konci týdne do útulku v Dětmarovicích, 
kde již se za pobyt psa platí!

Děkujeme předem všem občanům za 
spolupráci.

Jana Konkolská, 
evidence psů 

Zimní údržba 
komunikací

Obec Doubrava má zajištěno u firmy 
provádějící zimní údržbu telefonní číslo: 
603 824 901, na které se mohou ob-
čané obracet se svými připomínkami 
k zimní údržbě. Zejména dojde-li ke 
vzniku náledí na vozovce nebo neprohr-
nutí komunikace. 

Žádáme občany, aby toto číslo 
nezneužívali pro osobní potřeby 
a hlavně, aby odstavováním vozidel 
na pozemních komunikacích nebrá-
nili průjezdu mechanizace s pluhem. 
Bude-li bráněno průjezdu pluhu, nebude 
na příslušné části pozemní komunikace 
provedena zimní údržba.

Plán zimní údržby vč. příloh je k na-
hlédnutí na stránkách obce Doubrava. 

Jiří Sznapka, 
správa BaNF

Poplatky ze psů – úhrada poplatku do 30. 6. 2018
Upozorňujeme všechny majitele (držitele) psů, že jsou povinni dle obecně zá-
vazné vyhlášky č. 3/2016 ze dne 12. 12. 2016 uhradit nejpozději do 30. června 
daného roku poplatek za psa. Poplatek je možno uhradit i hotově do pokladny 
na Obecním úřadě Doubrava v přízemí budovy v kanceláři č. 3. V případě, že 
nebude poplatek uhrazen do dne splatnosti, tj. k 30. 06. 2018, je obecní úřad 
povinen navýšit poplatek o 50 % sazby dle č. 8 nové vyhlášky!
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V OBCI 
DOUBRAVA – POZOR ZMĚNA!
Leden, únor 2018
Směsný komunální odpad se bude vyvážet 1x za dva týdny jedním svozem, ruší se dvě svozové 
trasy. Již nebude svážen bioodpad a papír z domácností. Tyto změny čekají občany obce od 
ledna příštího roku.

Měsíc
Svoz odpadů ze 240 l nádob VOZOVÁ TRASA „A“ – modrá samolepka

(od 01.01.2018 již bude pouze jedna svozová trasa, 
uveden vždy den v měsíci)

Svoz plastů, nápojových 
kartonů, kovových obalů, 

ŽLUTÉ PYTLE
Leden 3,17,31 24

Únor 7,21 21

V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 
zákona, poskytne vydavatel zastupitelům 
obce přiměřený prostor pro uveřejnění sdě-
lení, které vyjadřuje jejich názory týkající se 
obce. Vydavatel poskytne každému jednotli-
vému zastupiteli pro vyjádření názoru v kaž-
dém vydání zpravodaje nejvýše 500 znaků 
včetně mezer s tím, že zastupitel může předat 
současně s příspěvkem také jeho rozšířenou 
verzi v neomezeném rozsahu k uveřejnění 
na webových stránkách obce www.doub-
rava.cz, „Názory zastupitelů“. Jednotlivé 
příspěvky budou do rubriky řazeny podle 
abecedního pořadí příjmení zastupitelů. Zve-
řejněné příspěvky nemusí být v souladu s ná-
zory 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.

 V prosinci se na zasedání zastupitelstva 
mimo jiné projednávaly navržené změny 
územního plánu fyzickými osobami. Po 
schválení těchto změn mohou v obci posta-
vit své rodinné domy. Zastupitele za NAŠI 
DOUBRAVU těší, že rada obce již v před-
loženém návrhu s těmito změnami souhla-
sila. Ale nemohli souhlasit s tím, že rada 
obce podmínila souhlas úhradou nákladů 
na zpracování navrhovaných změn žadateli. 
Přece všichni chceme, aby nás v obci bylo 
více. Bude-li nás více, zvedne se i příjem 
obce.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková

 Jiřina Ferenčíková zastupitelka za NAŠI 
DOUBRAVU předložila na zastupitelstvu 
protinávrh s tím, aby žadatelům, kteří jed-
nak chtějí v obci postavit své rodinné domy 

a současně v žádosti požádali, aby náklady 
spojené se změnou územního plánu uhradila 
obec, bylo vyhověno. 
Vážíme si zájmu bydlet v obci, postavit ro-
dinné domy v chráněném ložiskovém území, 
které sebou nese zvýšené výdaje a požadavky 
ze stran úřadů na stavbu domu. Nechceme, 
aby žadatelé byli zatěžování dalšími zbyteč-
nými náklady.

MUDr. Pavel Spurný

 Koalice náš protinávrh nepodpořila a od-
hlasovala si, že úhrada nákladů spojených 
s navrženými změnami bude předmětem jed-
nání na zasedání zastupitelstva v únoru 2018. 
Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU pevně 
věří, že koalice znovu posoudí svůj názor na 
věc a při svém rozhodování vezme v úvahu 
minimálně argumenty Jiřiny Ferenčíkové 
sdělené na zasedání zastupitelstva v prosinci. 
Především jde o veřejný zájem – zvýšení po-
čtu občanů v obci, zvýšení příjmů do obecní 
pokladny.

Lukáš Szebesta

 Současně s navrženými změnami územ-
ního plánu, o kterých se zmiňují zastupi-
telé za NAŠI DOUBRAVU, bude i obec 
navrhovat změny, a to zřejmě mnohem 
rozsáhlejšího charakteru. Porovnáním na-
vrhovaných změn obcí a fyzických osob se 
jedná o skoro zanedbatelný rozsah práce. 
Stavební zákon neukládá povinnost navr-
hovatelům, aby hradili náklady, doufáme, 
že koalice podpoří návrh zastupitelů za 
NAŠI DOUBRAVU, aby fyzické osoby ne-
platily náklady spojené s jejich navrhova-
nými změnami.

Libor Trzaskalik

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

Schválený 
rozpočet obce

Na zasedání zastupitelstva obce dne 13. 12. 
2017 zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 
2018. Výše příjmové části rozpočtu, se kterou 
bude obec v letošním roce hospodařit, činí 
25.596.000 Kč a je tvořena příjmy obce ve výši 
20.394.370 Kč a zapojením zůstatku hospoda-
ření z uplynulých let ve výši 5.201.630 Kč. Na 
investice je ve výdajích obce počítáno s částkou 
5.350.000 Kč. Jedná se o investice na hřiště za 
ZŠ, studie a projekty, výměnu oken ve druhém 
podlaží bytového domu č. 348, rekonstrukci 
sociálních zařízení v budově základní školy, 
výkup pozemků pro stavbu páteřní komuni-
kace, odkanalizování dešťovky v severní části 
Hranic, vybudování chodníku v urnovém háji 
na hřbitově a opravy bytů.

Mgr. Dáša Murycová, místostarostka obce

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2018
Na konci listopadu 2017 bylo společností Severomoravské vodovody a kanalizace Os-
trava a.s. oznámeno, že na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly 
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností 
od 1. 1. 2018.

Voda pitná (vodné) 37,08 Kč/m3 (bez DPH) 42,64 Kč (vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné) 33,42 Kč/m3 (bez DPH) 38,43 Kč (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči všem odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím 
po 01. lednu 2018, popř. bude postupováno podle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem 
a dodavatelem. 

Oproti roku 2017 se jedná o zvýšení za 1m3 vodného o 1,23 Kč (včetně DPH) a o 1,11 Kč 
(včetně DPH) u stočného. Pavel Slávik, životní prostředí a majetková správa

Jubilanty čeká opět 
slavnostní setkání
Již počtvrté budeme blahopřát jubilan-
tům na slavnostním setkání, které se letos 
uskuteční v dubnu. Těšíme se na ty, kteří 
v letošním roce dovrší 70,75,80 a více let, 
mají trvalý pobyt na území obce a mají 
zájem o slavnostní setkání jubilantů nebo 
osobní návštěvu v domácím prostředí.

Občané, kteří v roce 2018 slaví výše uvedené 
životní jubileum a chtějí se zúčastnit blahopřání 
jubilantům, se musí přihlásit prostřednictvím 
formuláře na obecním úřadě v Doubravě. Vy-
plněný a podepsaný formulář je možné zaslat 
na adresu obecního úřadu, případně vhodit do 
schránky umístěné na hlavních dveřích úřadu, 
nebo jej předat osobně v budově obecního úřadu, 
přízemí, kancelář č 2. Formulář je k dispozici 
na obecním úřadě a na internetových stránkách 
obce “tiskopisy ke stažení – vnitřní věci”. 

JUBILANTI NAD 80 LET, KTEŘÍ JIŽ 
PODEPSALI SOUHLAS S GRATULACÍ 
V LOŇSKÉM ROCE, BUDOU AUTOMA-
TICKY ZAŘAZENI TAKÉ MEZI JUBI-
LANTY PRO ROK 2018. 

Bližší informace: Obecní úřad Doubrava, 
úsek vnitřních věcí, kontaktní osoba Dagmar 
Rentová, tel.: 596 549 410, nebo Šárka Hugá-
ňová, tel.: 596 512 980 

Dagmar Rentová, 
matrika, evidence obyvatel 

Aktualizace 
žádostí o byt

Opět je nutné aktualizovat si své žádosti 
o byt, a to v termínu od 2. 1. do 31. 3. 2018. 

Žadatelé, kteří chtějí, aby jejich žádost byla 
nadále evidována v seznamu platných žádostí, 
se musí dostavit v úřední dny (pondělí nebo 
středa) na obecní úřad v Doubravě, do kan-
celáře č. 2, kde potvrdí trvání žádosti, žádost 
zkontrolují a provedou případné změny.

Dagmar Rentová, 
matrika, evidence obyvatel
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Vánoční tvoření s Doubraváčkem, Vánoční tvoření s Doubraváčkem,   
foto: Kateřina Jachymčákováfoto: Kateřina Jachymčáková

Adventní koncert, foto: Pavel KrsekAdventní koncert, foto: Pavel Krsek  

Vánoční strom v Doubravě se opět rozzářil, 
náměstí provoněla vůně vánočních pochutin 
a svařeného vína. Doubravští rozsvěcovali 
svůj strom v době adventu již po sedmé a ni-
kdy nechyběl zábavný program pro děti i do-
spělé. Jinak tomu nebylo ani letos. Pro děti 
byla připravena Ježíškova pošta, živá zvířátka, 
historický kolotoč a v hlavním programu 
vystoupila skvělá Míša se svou čertovskou 

diskotékou. Dospělí si pochutnávali na tra-
dičním punči nebo svařáku, které byly nabí-
zeny v několika stáncích, a každý byl svým 
způsobem originál. Místní hasiči si například 
připravili svůj vlastní recept na punč s názvem 
„Hasičská skoba“ a jako jedni z prvních měli 
pro velký zájem vyprodáno. Než se rozsvítil 
vánoční strom, navštívil Doubravu Mikuláš se 
svou družinou. Hodný anděl z pódia dohlížel 

na neposedné čerty, kteří mezi 
dětmi rozdávali perníčky. Na-
štěstí žádnému z čertů nedovolil odnést ně-
kterého z nezbedníků do pekla. Perníčky byly 
rozdány a nezbývalo, než konečně rozsvítit 
společně onen vánoční strom obce – letos sym-
bolicky díky energetikům ze Skupiny ČEZ, 
která byla jedním z hlavních partnerů akce. 

Advent v DoubravěAdvent v Doubravě

Rozsvítil se vánoční strom, 
v Doubravě byl zahájen advent 

(pokračování na straně 5)
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„Chtěli jsme přispět právě na 
rozsvícení vánočního stromu. 
Jako energetici a zároveň jako 
dobří sousedé, protože advent 
a Vánoce jsou právě o radosti a společném pro-
žívání nejkrásnějších rodinných svátků,“ řekl 
místopředseda představenstva ČEZ Distribuce 
Vladimír Budinský. „Za podporu jsme rádi, 
díky financím od ČEZ jsme mohli oproti loň-
sku vylepšit vánoční osvětlení radnice a část 
financí také pokryla výdaje na program,“ řekl 
starosta Pavel Krsek.

V programu nechyběla zajímavá show 
v podání houslisty Jiřího Erlebacha a na závěr 

celé akce vystoupila skupina Abba revival. 
Kulturu v obci již delší dobu podporuje také 
Nadace OKD, která podpořila nejen pro-
gram, ale také krásný ohňostroj, který se na 
obloze rozzářil ihned po rozsvícení vánočního 
stromu. „Kdyby nebyla podpora ze strany Na-
dace OKD, většina akcí by vůbec nemohla být 
v rozsahu, v jakém je dnes. Nemohli bychom 
si dovolit dětské programy, odměny pro děti 
na všech akcích a nemohli bychom nabídnout 

návštěvníkům spoustu atrakcí zcela zdarma. 
Díky Nadaci OKD může naše obec žít velmi 
bohatý kulturní život a my si té velké podpory 
nesmírně vážíme“, vyjádřil se k podpoře sta-
rosta Pavel Krsek. Vánoční výzdoba včetně 
vánočního stromu obec zdobí vždy až do za-
čátku ledna.

Šárka Hugáňová, 
referent úseku vnitřních věcí

OKÉNKO mateřské školy

Je po Vánocích, dětská přání jsou napl-
něná. Každý našel pod stromečkem to, co si 
přál a někdo třeba počítač. Vždyť již od ma-
lého dítěte se s tímto vynálezem techniky se-
tkáváme. Schopnost ovládat počítač či tablet se 
stává v dnešní době neocenitelnou zkušeností. 
Je však na nás dospělých, abychom znali tu 
pravou míru, která dítěti při činnosti na počí-
tači prospěje, a která uškodí.

Neodmítejme dětem počítač, ale najděme 
kompromis. Jistě máme zkušenosti, že děti do-
kážou prosedět u počítače nebo u televize i ho-
diny. A sledují. To je doba „vypnutí mozku“. 

Oč dítěti více prospěje předčítání pohádek, po-
vídání s dospělými, s kamarádem, jednoduše 
kontakt s člověkem. A ten se ničím nahradit 
nedá.

U nás v mateřské škole jsou děti po celý 
den v kontaktu s kamarády, učitelkami, dospě-
lými. Rozvíjí se v mnoha oblastech.

Počítač je technická vymoženost a jisté je, 
že bez něj se současná doba neobejde. Abychom 
i my v MŠ rozšířili dětem obzory technického 
světa, zakoupili jsme dětem notebook. Je poří-
zen z prostředků „Šablony na MŠ Doubrava“ 
financovaných v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT. Děti se 
seznamují s jeho ovládáním, i když pro některé 
je to již hračka. Pracují s dětskými výukovými 
programy, vybarvují omalovánky, poslouchají 
a přiřazují zvuky, třídí potraviny, seznamují se 
s textovým editorem. Získávají cit pro ovládání 
myši a přivlastňují si časové pojmy. A proč 
zrovna notebook? Je variabilní, přenosný, děti 
mohou sedět na své židli s opřenými zády a mít 
správně uložené předloktí. A při jeho použí-
vání nezapomínáme na to, že počítač je dobrý 
sluha, ale zlý pán.

Radomíra Jasenková, MŠ Doubrava

Děti a počítač

(pokračování ze strany 4)

Každý rok připravujeme s dětmi pro do-
spělé a dětské diváky vánoční pohádku. Ta 
letošní byla O třech prasátkách.

Každé dítě si vybralo roli, ať jsou mu tři 
nebo šest let. A své role se zhostili všichni na 
jedničku. Náleží jim obrovský obdiv. Rodiče 
mohou mít radost ze svých úžasných ratolestí 
a jejich hereckého nadání, kdy se pod pedago-
gickým vedením dramatické dílo vyvedlo.

Překonat trému před plným sálem Národ-
ního domu v Doubravě není lehké, ale naše – 
vaše děti zvládly vše profesionálně. Měly za 
sebou zkoušky nanečisto, práci s mikrofonem, 
nové prostředí, přípravu kulis. A samozřejmě 
k tomu všemu pomáhaly paní učitelky.

Přejeme všem pohodové děti a mnoho 
zdraví a štěstí v roce 2018.

Za zaměstnance MŠ Doubrava 
Radomíra Jasenková

Vánoční pohádka, ta byla!
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VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Jelikož prvňáčci mají za sebou již tři mě-
síce školní výuky, chtěli svým rodičům před-
vést, co už umí. Jejich rodiče se přišli v úterý 
28. 11. plni očekávání podívat na výuku čes-
kého jazyka. Pozvání přijala také paní ředi-
telka. Ve výuce jsme se na začátku přivítali 
pohybovou říkankou a následně si zazpívali. 
Poté jsme procvičovali první slabiky slov po-
mocí kostiček. Následovala samostatná práce, 
kterou většina žáků zvládla na jedničku. Rych-
lejší žáci luštili tajenku či skládali písmenkový 
puzzle. Prvňáčci se také pochlubili čtením 
prvních slov a hledáním písmena T v básničce 
na interaktivní tabuli. Hodina byla ukončena 
rytmizací básničky a sebehodnocením žáků. 
Prvňáčky moc chválím za aktivní práci ve 
výuce a snahu. Bylo znát, že od září udělali 
velký kus práce a jsou samostatnější. Rodičům 
děkujeme, že se přišli podívat, a rádi je opět 
kdykoliv uvidíme.

Mgr. Kristina Sýkorová

Každoroční Mikulášská nadílka, Každoroční Mikulášská nadílka,   
foto: Zdeněk Sosnafoto: Zdeněk Sosna

Ukázková hodina pro rodiče prvňáčků 

Mikulášská laťka
Tradiční soutěž ve skoku vysokém – Mi-

kulášská laťka – se letos konala 6.12.2017 na 
ZŠ K. Dvořáčka v Orlové. Naši školu vyrazili 
reprezentovat žáci druhého stupně – Adam Ru-
dol, Robin Tutka, Adam Kovařík, Filip Volný, 
David Plaček, Nikolas Badura, Karel Čevela, 
Robert Podhrázský, Katrin Brzyszkowská, 
Simona Pipreková, Lucie Moskalová, Eliška 
Figurová, Markéta Urbančíková. Mezi sedmi 
školami jsme získali dva cenné kovy – v kate-
gorii mladších žáků získal bronzovou medaili 
parádním skokem Robin Tutka a v kategorii 
starších žákyň získala stříbrnou medaili ve 
vyrovnaném finále Simona Pipreková. Moc 
děkujeme všem zúčastněným za poctivou pří-
pravu, za chuť soutěžit a za reprezentaci naší 
školy. 

Mgr. Markéta Kohutková

Při problémech, s jakými se potýkají šachty 
v ostravsko-karvinském revíru, není divu, že 

k udržování starých hornických tradic 
a hornického folkloru, který smě-
řuje hlavně k mladé generaci, při-
spívají svojí všestrannou činností 
spolky krojovaných horníků. Pa-
tří k nim také uctívání památky 
horníků u příležitosti svátku 
svaté Barbory, která je spolu se 
svatým Prokopem patronkou 
horníků a hutníků. 

Již od roku 2014 se scházejí 
na mši, věnované sv. Barborce 
krojovaní horníci ze základní 
organizace důchodců a krojova-
ných horníků (ZODaKH) býva-
lého dolu ČSA, spolu s kolegy ze 
Spolku krojovaných horníků při 
obci Stonava v doubravském ka-
tolickém kostele svaté Hedviky. 

Ne jinak tomu bylo v sobotu 3. prosince 2017. 
Před slavnostní bohoslužbou požehnal čestný 
host doubravské farnosti, P. Mgr. Alfréd 

Volný, ředitel Teologického konviktu v Olo-
mouci, který byl v Doubravě poprvé, krojova-
ným horníkům ze ZODaKH ČSA jejich nový 

klubový prapor, a pak se průvod 
odebral do doubravského chrámu 
Páně, ke slavnostní mši, kterou 
za přítomnosti P. PeaDr. Marcela 
Puváka, doubravského faráře, ce-
lebroval. Za přítomnosti starosty 
obce Mgr. Pavla Krska se všichni 
sešli v Národním domě na přátel-
ském posezení. 

Svatá Barborka byla umu-
čena, jak praví legenda, svým ot-
cem jen proto, že se vydala cestou 
víry v Boha, ve věku 29 let a je 
všeobecně známo, že saka hor-
nických uniforem zdobí na tuto 
památku devětadvacet knoflíků.

Jaroslav Břoza

V polovině prosince 
se dva členové výjezdové 
jednotky – Jakub Kotas a Martin Kučera, 
zúčastnili v Ústřední hasičské škole v Ján-
ských Koupelích školení, jehož výsledkem 
bylo získání odborné způsobilosti velitel. 
Oba dva se na zkoušky pečlivě připravovali 
a to, že se připravili kvalitně, dokazuje je-
jich úspěšné zakončení kurzu.

Výbor SDH Doubrava děkuje všem ná-
vštěvníkům Vánočního jarmarku, kteří se 
přišli pobavit a trochu zahřát k našemu ha-
sičskému stánku. Že u hasičů bývá skvělá 
nálada, se opět potvrdilo a dokazuje to 
i i fakt, že návštěvníci ve stánku udělali 
trošku průvan a cca v 18.30 hodin byl náš 
stánek vyprodaný. Tato skutečnost se stává 
maximálně jednou za 10 let, a proto bude 
v příštím roce náš stánek zásobený o něco 
více a doufáme, že se dostane na všechny, 
kteří jej navštíví.

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

HASIČSKÉ
OKÉNKO

Staré hornické tradice utužují i v obcích regionu
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Zájezd Flora Olomouc, jarní etapa 2017Zájezd Flora Olomouc, jarní etapa 2017  

inzerce

Spolek NAŠE DOUBRAVA na Vás milé sou-
sedky, sousedé a příznivci s přáním k Vánocům 
a do nového roku nezapomněl. Ale na základě 
rozhodnutí redakční rady nebyl v prosincovém 
vydání obecního zpravodaje zveřejněn článek 

spolku NAŠE DOUBRAVA s přáním pěkných 
Vánoc. Pro ty z Vás, kteří byste si alespoň doda-
tečně naše přání k Vánocům v novém roce 2018 
rádi přečetli, mám dobrou zprávu. Přání k Vá-
nocům je v plném rozsahu zveřejněno na našich 

webových stránkách. 
Ráda bych Vám sousedkám, sousedům 

a příznivcům popřála jednak jménem svým, 
ale zejména jménem spolku NAŠE DOUB-
RAVA v novém roce pevné zdraví, hodně 
lásky, vzájemného porozumění, štěstí, splnění 
tajných přání a mnoho pracovních úspěchů. 

Všem spolkům působícím na území naší 
obce přejeme co nejvíce zdaru při získávání 
dotací a grantů pro jejich činnost a mnoho 
úspěchů v jejich práci.

I v novém roce 2018 se těšíme na setkání 
s Vámi na našich akcích. 

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, 
předsedkyně NAŠE DOUBRAVA

www.nasedoubrava.cz 

Naše Doubrava přeje štastný nový rok 2018
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Zemřeli
Ladislav Vacek
Jaroslav Brettschneider
Jiřina Majerová

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

SSpolečenská polečenská kronikakronika

VZPOMÍNKA
Dne 27. ledna vzpomeneme první vý-
ročí úmrtí našeho drahého zesnulého 

Jiřího Kurowského. 
S láskou v srdci vzpomíná manželka, 

synové a dcery s rodinami.
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neobjednané rukopisy, fotografie a kresby se vracejí pouze na žádost • Redakce si v případě potřeby vyhrazuje právo ke krácení a upravování příspěvků • www.doubrava.cz.

V rámci projektu Moravskoslezského kraje 
s názvem „Zdravé stárnutí v Moravskoslez-
ském kraji“ v roce 2017 vznikla kontaktní 
místa pro seniory, tzv. „Senior Pointy“, jejichž 
provoz je prostřednictvím tohoto projektu 
zajištěn vždy jeden pracovní den v týdnu. 
V současné době jsou Senior Pointy zřízeny ve 
městech Bruntál, Frýdek – Místek, Karviná, 
Kopřivnice, Opava a Ostrava a nabízejí tyto 
činnosti, které jsou poskytovány zdarma:

• specifické odborné konzultace
• nabídka informací o místech a regionál-

ních sdruženích a zájmových spolcích,
• partnerech poskytujícím seniorům slevy
• aktivní vyhledávání a propagování kul-

turních, společenských a volnočasových 
aktivit

• osvětová činnost (přednášky, besedy s té-
maty bezpečnost, prevence, zdraví aj.)

• možnost využití bezplatného interneto-
vého připojení

Jednou z činností, která je tímto kontakt-
ním místem také nabízena, je tzv. Senior Pas, 
kdy se jedná o podporu osob od 55 let věku 
formou uceleného a jednotného systému slev 
v oblasti zdraví, kultury, volného času či gas-
tronomie. Po bezplatné registraci jsou těmto 
osobám vydány karty – Senior Pasy, které 
slouží jako průkaz opravňující držitele čerpat 
slevy u sítě poskytovatelů slev. Karta je vy-
stavena na jméno držitele, je nepřenosná, má 
omezenou platnost a celorepublikovou působ-
nost. Způsob uplatňování slev naleznete na in-
ternetové adrese www.seniorpasy.cz.

Nejbližší Senior Point naleznete v Karviné, 
otevřený ve čtvrtek: 8:00 -16:30, na ul. V aleji 
433/5a, tel: 770 138 185, e-mail: karvina@se-
niorpointy.cz , www.SeniorPointy.cz

ŠH

Senior Point – kontaktní místo 
pro seniory také v Karviné Sezóna plesů 

v Doubravě
19.01.2018
Myslivecký ples 
(MS Orlová a Doubrava)

27.01.2018
Reprezentační ples PZKO 
(PZKO Doubrava)

17.02.2018
Hasičský ples 
(SDH Doubrava)

24.02.2018
Banické šibřinky 
(Baník OKD Doubrava)

K

y

Tuto soutěž jsme za Moravskoslezský kraj 
vyhráli a umístili jsme se na prvním místě. 
Za každý kraj bylo dále vybráno pět finalistů 
a o těchto pěti rozhodovali občané zasláním 
SMS zprávy. Bohužel, zaslané hlasy na vítěz-
ství nestačily a v celorepublikovém finále jsme 
skončili na pátém místě.

Z celkového počtu dvěstě sborů to nebyl 
zase tak špatný výsledek. 

Přejí všem všechno nejlepší do nového 
roku 2018 hodně zdraví a spokojenosti doma, 
v rodině i v práci. 

starosta sboru 
Zdeněk Sosna

Náš sbor dobrovolných hasičů se zúčastnil 
v letošním roce soutěžní ankety „Hasič roku 2017“

V sobotu 17. 2. 2018 
od 19.00 hodin 

pořádáme 
v Národním domě 

tradiční 

HASIČSKÝ PLES. 
Poslední volné místenky 

lze zakoupit u p. Rovňaníkové, 
tel.: 732 948 737.

Senior Pointy jsou kon-
taktní místa, přátelská 
seniorům. Síť Senior 
Pointů v kraji se v listo-
padu rozšířila o pobočku 
v Karviné. Senioři zde 
získají informace o místních seniorských sdruženích a spolcích, informace z oblasti 
bezpečnosti, prevence, mohou se zúčastňovat různých besed a přednášek. Personál 
jim poradí, bezplatně poskytne odborné konzultace. Klienti tu budou mít volný přístup 
k počítači s internetem a budou jim nabízeny nejrůznější volnočasové aktivity. 
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