
OBECNÍ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2018  1

Únor 2018 č. 2

Zasedání 
Zastupitelstva 
obce Doubrava 
Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava 
se uskuteční dne 28. 2. 2018 od 16:30 
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 
v Doubravě. . 

Volili jsme prezidenta

(pokračování na straně 2)

Občané, kteří 
neobdrželi v prů-
běhu prosince do 
svých schránek 
kalendář obce na 
rok 2018 a měli 
by o něj zájem, si 
jej stále mohou 
vyzvednout na 
Obecním úřadě 
Doubrava, pří-
zemí, kanc. č. 2 
u paní Hugáňové.

V lednu jsme již podruhé jako občané mohli přijít k vol-
bám a podílet se tak na volbě prezidenta České re-
publiky. Volba byla dvoukolová, kdy do druhého kola 
postoupili dva kandidáti, kteří v kole prvním obdrželi 
největší počet hlasů. V druhém kole se utkali současný 
prezident Miloš Zeman s Jiřím Drahošem. Novým prezi-
dentem se stal Miloš Zeman.

V Doubravě byla volební účast v prvním kole 53,07 %. Sou-
časného prezidenta Miloše Zemana volilo 64,97 % voličů 
(345 hlasů) a Jiřího Drahoše 17,51 % voličů (93 hlasů). Oba 
tito kandidáti postoupili do druhého kola volby, která se ko-
nala o čtrnáct dní později. Ve druhém kole v naší obci vy-
hrál Miloš Zeman s celkovým počtem 442 hlasů, druhý Jiří 
Drahoš obdržel 150 hlasů. Celková volební účast v druhém 
kole volby byla 58,56 %. Podrobné výsledky obou kol volby 
prezidenta naleznete na www.volby.cz. ŠH

SLOVO 
STAROSTY
Vážení občané,
v letošním roce budeme pokračovat v opra-
vách a zateplování obecních budov. Další nový 
kabát bude na budově na náměstí za rohovým 
zeleným bytovým domem. Rovněž naše zdra-
votní středisko dostane nový kabát. 

V úvodu roku jsem obdržel dopis od společ-
nosti O2 s upozorněním, že firma investovala 
nemalé částky pro zlepšení signálu v Doub-
ravě a rekonstrukce ústředen. Měl by být pro 
naše občany zajištěn dobrý signál na telefonní 
hovory i internet. Jestli se však skutečně zlep-
šil, jak nám firma sděluje, tak už pravda bylo 
na čase. Za ty dlouhé roky trápení. 

Další velmi dobrou nabídku mám pro 
občany naší obce, kteří se potřebují poradit 
s právníkem. Poradna Vasiariel, z.s. nabízí 
právní poradenské služby zcela zdarma. Je 
možné se obrátit na tuto poradnu přímo na 
stránkách www.vasiariel.cz , nebo v případě 
většího počtu zájemců můžeme zajistit pra-
covníka poradny a udělat improvizovanou po-
radnu na obecním úřadě. 

V měsíci lednu nás na úřadě navštívil pan 
farář Marcel Puvák, který si postěžoval na neutě-
šený stav našeho katolického kostela. Jsou nutné 
vnitřní výmalby a opravy vnějších částí kostela 
jsou jistě také nutné. Z historie našeho kostela 
sv. Hedviky bych chtěl hlavně připomenout, že 
především naši předci na tento kostel přispívali 
finančně. Bez této finanční podpory našich oby-
vatel by žádný kostel nikdy nevznikl. Stojí v cen-
tru obce již déle než jedno století a stal se právem 
jednou z dominant Doubravy. Proto vedení obce 

Kalendář obce stále k vyzvednutí
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V OBCI 
DOUBRAVA – POZOR ZMĚNA!
Únor, březen 2018
Směsný komunální odpad se bude vyvážet 1x za dva týdny jedním svozem, ruší se dvě svo-
zové trasy. Již nebude svážen bioodpad a papír z domácností. Tyto změny jsou platné od ledna 
letošního 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
Únor 14, 28 21

Březen 14, 28 21

Radniční okénko
• Financování obce v roce 2018
 Na prosincovém zastupitelstvu obce byl 

schválen rozpočet, dle kterého bude naše 
obec hospodařit v letošním roce. Výdaje jsou 
plánovány ve výši 25 596 000 Kč, z toho na 
investice je zapojeno 5 350 000 Kč.

• Opravy obecních budov
 Vedení obce vede jednání ve věci realizace 

oprav budov v majetku obce. Mimo jiné se 
jedná o opravu pláště budovy zdravotního 
střediska.

• Obecní byty
 Každý uvolněný byt po nájemníkovi projde 

potřebnou rekonstrukcí a po té bude k dis-
pozici dalším zájemcům o bydlení v naší 
obci na základě podaných žádostí.

Mgr. Dáša Murycová, 
místostarostka obce

Slovo…
(pokračování ze strany 1)

cítí jako morální povinnost finančně přispět na 
tuto krásnou a v Doubravě jedinečnou stavbu. Je 
nutné jí zachovat v co možná nejlepším stavu pro 
generace, které přijdou po nás. Já a vedení obce 
jsme této žádosti pana faráře nakloněni, nicméně 
o této finanční pomoci bude rozhodovat jednání 
zastupitelstva, a tak pochopitelně nemohu předjí-
mat, jak vše dopadne. 

Mgr. Pavel Krsek, starosta obce

Matriční události
MATRIČNÍ UDÁLOSTI ZA ROK 2017
Narození 10
Zemřeli 17
Uzavřená manželství 3
Zlatá svatba 1
Setkání jubilantů 1
Konaná vítání občánků 9
Provedené ověření listin 47
Provedené ověření podpisů 109
EVIDENCE OBYVATEL
Celkový počet obyvatel 
k 01. 01. 2018

1218
(+ 17 cizinců) 

Odstěhovali se 69
Přihlásili se k trvalému 
pobytu v obci 51

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. 2018 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

I v letošním roce pokračuje výtvarná soutěž 
„Malujeme pro radost“, a to již čtvrtým roč-
níkem. Dětské práce loňského ročníku prová-
zejí jednotlivé stránky obecního kalendáře, 
originály zdobí vstupní prostory obecního 
úřadu a některé z nich putovaly do Nadace 
OKD. Jedná se o práce, které výtvarně ztvár-
nily realizované projekty s finanční podporou 

Nadace OKD. Samotnou výtvarnou soutěž 
podporuje Sdružení rodičů a přátel MŠ a ZŠ 
a obec Doubrava. Potěšením v loňském roce 
byla účast v kategorii dospělých autorů, část 
prací je vystavena na obecním úřadu. Tě-
šíme se na nové obrázky a hojné zapojení do 
soutěže.

Mgr. Dáša Murycová

Malujeme pro radost

Obec Doubrava a SRPŠ při MŠ a ZŠ Doubrava

vyhlašují 4. ročník výtvarné soutěže na téma

MALUJEME PRO RADOST
Soutěž je určena pro všechny, kdo rádi malují. 

Tématem je to, co je Vám nejbližší, to co máte rádi a co Vás těší.

! práce mohou být zhotoveny libovolnou technikou do formátu A3

! na zadní stranu výkresu uveďte  jméno autora a  kategorii
! soutěžní práce doručte do 31. 5. 2018 na OÚ Doubrava
! vyhodnocení soutěže a předání ocenění proběhne do 15. 6. 2018
! soutěžní práce budou vystaveny ve vstupních prostorech OÚ Doubrava
! Kategorie:  1. kategorie - předškolní  děti 

                     2. kategorie – žáci  1. – 4. třídy
                     3. kategorie – žáci  5. – 9. třídy
                     4. kategorie - dospělí

Těšíme se na Vaše obrázky!
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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.

 Já a vedení obce chceme podpořit a přispět 
na nutnou opravu našeho kostela sv. Hed-
viky. Byl bych rád, kdyby i opozice „Naše 
Doubrava“ alespoň pro jednou zapomněla na 
politické manévrování a tento náš bod na jed-
nání zastupitelstva podpořila. Zachovejme 
naši doubravskou dominantu v plné kráse pro 
další generace. Je to naše morální povinnost.

Mgr. Pavel Krsek
 Byly rozdány obecní kalendáře na rok 2018, 
ze kterých se mimo jiné dozvídáme, kdy a jak 
bude probíhat svoz odpadů. Tyto informace 
jsou výsledkem rozhodnutí rady obce, která 
rozhodla o zadání nového výběrového řízení 
a jeho podmínek. Rada obce rozhodla o ko-
nečném poskytovateli služeb, o umístění ná-
dob a jejich počtu, o četnosti svozu odpadů, 
o zrušení pytlů na svoz bioodpadu a papíru. 
Rada obce také souhlasila s uzavřením 
smlouvy na svoz odpadu na dobu určitou od 
1. 12. 2017 do 30. 11. 2021.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková
 V minulosti jsme vás informovali, že za-
stupitelé za NAŠI DOUBRAVU nemohli 
ovlivnit výběr nového poskytovatele svozu 
odpadů, četnost svozu směsného a třídě-
ného odpadu, výběr nádob na odpady a jejich 

umístění, protože vše rozhodla samotná rada 
obce. Situace je stejná i v případě uzavření 
další smlouvy týkající se svozu odpadu. Rada 
obce se rozhodla, že ještě více omezí obča-
nům obce poskytování služeb v oblasti odpa-
dového hospodářství. Jak všichni víte, v radě 
obce není NAŠE DOUBRAVA zastoupena.

MUDr. Pavel Spurný
 Z kalendáře svozu odpadů v obci zjistíme, 
že svoz směsného komunálního odpadu bude 
v některých intervalech probíhat více než co 
14 dní. Svoz bioodpadu na území celé obce 
bude zajištěn hnědými kontejnery z 8 stano-
višť (1 kontejner o obsahu 1100l). Svoz skla 
z celého území obce bude zajištěn z 8 stano-
višť, k jakému datu se bude konat, se z ka-
lendáře nedozvíme. Dle rozhodnutí rady obce 
byly pytle na svoz bioodpadu a papíru zru-
šeny. Ani v této věci nebylo na zastupitelstvu 
hlasováno.

Lukáš Szebesta
 Z rozhodnutí rady obce bude zajištěn svoz 
papíru na území celé obce kontejnery modré 
barvy z 6 stanovišť. Zastupitelé za NAŠI 
DOUBRAVU s rozhodnutím rady obce ve 
věci četnosti svozu odpadů, umístění počtu 
nádob na svoz odpadů a zrušení pytlů na 
bioodpad a papír nesouhlasí. Nesouhlasíme 
s tím, že pro finské domky a desetidomky 
jsou pro třídění odpadu dostatečná 2 stano-
viště u č. p. 1067 s umístěním nádob na sklo 
a bioodpad, a u koupaliště s nádobami na 
plast, sklo, bioodpad a směsný odpad.

Libor Trzaskalik
 Z obecních údajů týkající se množství 
tříděného odpadu vypovídá jeho rostoucí 
tendence. Občané zareagovali na změnu 
v třídění plastů. Společně s plasty začali třídit 
tetrapack a kovové obaly. Je zřejmé, že ob-
čané jsou aktivní a chtějí třídit odpad. Zastu-
pitelé za NAŠI DOUBRAVU jsou názoru, že 
občané by neměli být nuceni skladovat odpad 
doma, neměli by čekat na den svozu v oba-
vách, zda bude v nádobě místo na jejich od-
pad. Vedení obce by mělo občanům vytvořit 
dostatečné podmínky pro třídění odpadu.

Ing. Petr Vrubel

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

Začátek roku je 
u všech spolků spojený 
s výroční schůzí, kde se probírá a hodnotí 
uplynulý rok a schvaluje se mimo jiné také 
plán práce na rok aktuální. Jinak to nemůže 
být ani u hasičů, a proto jsme se v sobotu 
6. 1. 2018 sešli na výroční schůzi v Národ-
ním domě. I když účast členů mohla být 
určitě početnější, tak i přesto jsme rok 
2017 podrobně zhodnotili, probrali jsme 
všechny uplynulé akce a schválili jsme si 
plán práce na rok letošní. Rovnou můžeme 
říct, že žádné zásadní změny přijaty ne-
byly, všechny akce, které každoročně po-
řádáme, budeme pořádat i v roce letošním, 
došlo pouze z důvodu konání krajských 
soutěží k posunutí našich pohárových 
soutěží, ale o nových termínech budeme 
všechny včas informovat. Asi není žádným 
tajemstvím, že náš sbor v letošním roce 
slaví 120. výročí vzniku, a proto se nám 
do kalendáře dostala i slavnostní schůze, 
která se bude konat v sobotu 16. 6. v dopo-
ledních hodinách v Národním domě a sa-
motné oslavy budou, jak jinak, pokračovat 
odpoledne na zahradě hasičské zbrojnice 
zahradní slavností s živou hudbou. Přesný 
plán slavností po jejich zajištění samo-
zřejmě také zveřejníme. Na schůzi přijali 
pozvání i zástupci těchto spolků - Baníku 
OKD Doubrava, PZKO Doubrava, Vče-
lařů, zástupci Okresního sdružení hasičů 
Karviná, okrsku Orlová a samozřejmě 
zástupci z naší spřátelené jednotky z OSP 
Jedlownik. Rovněž se schůze zúčastnil fa-
rář P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák a sta-
rosta naší obce Mgr. Pavel Krsek. Všem, 
kteří se schůze zúčastnili, děkujeme za 
jejich účast. Hostům děkujeme za vřelá, 
děkovná a povzbuzující slova. 

A něco málo ze statistiky výjezdové 
jednotky. V roce 2017 jsme byli krajským 
operačním střediskem povoláni k zása-
hům celkem 24x (z toho to bylo 13 požárů 
a 11 technických pomocí). Na území naší 
obce jsme měli 16 zásahů, zbývajících 
8 bylo mimo území Doubravy (2x Kar-
viná, 1x Petrovice, 3x Orlová, 1x Petřvald 
a 1x Dětmarovice).

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

HASIČSKÉ
OKÉNKO

Je nám potěšením sdělit Vám našim souse-
dům, že i pro rok 2018 pro Vás připravujeme 
kulturní i společenské akce. V současné 
době probíhají v různých stádiích řízení 
o poskytování dotací a grantů, kterých se 
zúčastňujeme. Intenzivně dolaďujeme naše 
projekty a vyčkáváme rozhodnutí, jak je 
jednotlivé orgány posoudí, zda a v jaké fi-
nanční výši budou podpořeny. Přestože je 
prozatím vše v rozpracované fázi, tak by-
chom Vám rádi alespoň z části poodhalili 
námi připravované akce. Chystáme pro Vás 
divadelní představení pro mládež a dospělé, 
zájezd a kulturní akci „V rytmu orchestrů 
a dalších překvapení.“ Co se týče zájezdu, 
je spousta zajímavých možností, kterým 

směrem se vydat za poznáním a jak Vám 
zpříjemnit sobotní den. Pevně doufáme, 
že se nám podaří skloubit zajímavý výběr 
místa zájezdu za poznáním, kterým Vás 
zaujmeme, se získanými penězi z dotace. 
Současně s tím také uděláme vše proto, 
abychom Vás, účastníky zájezdu, potěšili 
příznivou cenou zájezdu. Prozradit Vám 
také můžeme, že se nám podařilo získat 
záštitu nad akcí „V rytmu orchestrů a dal-
ších překvapení,“ kterou převzal náměstek 
hejtmana Moravskoslezského kraje. Vzhle-
dem k tomu, že se nám nepodařilo dohledat 
informaci o tom, že by od roku 1989 nad 
nějakou akcí v Doubravě měl záštitu ná-
městek hejtmana Moravskoslezského kraje, 

proto máme radost, že tomu bude patrně 
poprvé, co se tak stane. Kdyby snad někdo 
měl doložitelnou informaci o tom, že po 
roce 1989 se v Doubravě na náměstí konala 
akce pod záštitou náměstka hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje, budeme rádi, když 
o této akci a termínu jejího konání budeme 
informováni. 

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

www.nasedoubrava.cz 

NAŠE DOUBRAVA 
PRO VÁS PŘIPRAVUJE AKCE
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OKÉNKO mateřské školy
Hosté v našem lesíku
Za mateřskou školou máme oplocen lesík, který si udržujeme. 
Občas do něj zavítá i veverka, ale nejvíc ze všeho je tam ptáčků. 
Aby nám na jaře zazpívali, víme, že je v zimě musíme přikrmo-
vat. Na oknech v herně máme vlastnoručně vyrobená krmítka, 
kam pravidelně sypeme semínka. A v lesíku jsme z jednoho roz-
tomilého smrčku vytvořili stromeček plný dobrot. Při pracovní 
činnosti děti vyrobily papírové plátky plné semínek, navázaly 
kousky suchého chleba na provázky a připravily lojové koule.

Vše pověsily na smrček a pak už jen pozorovaly. To byla 
hostina. A ptáčky, které děti nepoznaly, identifikovaly za po-
moci atlasu. Vždyť je to pro ně hračka. 

Děti nachystaly strom plný dobrot pro ptáčky.Děti nachystaly strom plný dobrot pro ptáčky.  

Poděkování
Děkujeme panu Vojtěchovi Szabo, SZABO – BRUS s.r.o. 
za finanční dar, který poskytl Mateřské škole Doubrava. Fi-
nanční částka poslouží dětem MŠ ke zkvalitnění předškolního 
vzdělávání.

Za MŠ Doubrava Radomíra Jasenková, ředitelka

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
Vánoce v první třídě
Také žáci první třídy se pečlivě připravovali 
na Vánoce. V hodinách jsme vyráběli anděl-
ské čelenky, vánoční přáníčka, napsali dopis 
Ježíškovi, zpívali koledy, přednášeli básničky 
a hráli na flétny. Naše snaha vyvrcholila vá-
noční besídkou, na kterou jsme v rámci pro-
jektu „Pomáháme si“ pozvali žáky osmých 
tříd. Po besídce jsme si povídali o vánočních 
zvycích a některé z nich jsme si i vyzkoušeli: 
pouštění lodiček, lití vosku (jako olova), há-
zení papučí, rozkrajování jablíčka. Pak jsme si 
rozdali cukroví a dárečky a popřáli si krásné 
Vánoce…

Mgr. Kristina Sýkorová

Vánoční návštěva 
seniorů v Pohodě
V posledním týdnu před Vánocemi navštívili 
žáci 9. třídy podruhé Dům seniorů Pohoda 
v Orlové. Na tuto návštěvu jsme se připravovali 
několik týdnů, kdy žáci několika tříd připravo-
vali v hodinách výtvarné výchovy a pracov-
ních činnostech ozdoby s vánoční tematikou. 
Velký dík tedy patří nejen všem, kteří přiložili 
ruku k dílu, ale zvlášť chci poděkovat Lucii 
Moskalové, která ušila pro všechny klienty sr-
díčko, a Simoně Piprekové za výrobu svícnů 
do společných prostorů domova. Rovněž velmi 
děkuji paní Věře Chlupové za ušití nádherných 
látkových panenek.

A jak vnímali návštěvu samotní žáci? Od-
povím slovy jednoho z nich, Martina Bohaty: 
,,Rozdávali jsme dárečky, PF s přáním do no-
vého roku, vyzdobili jsme pokoje, aby věděli, 
že i na ně někdo myslí. Na klientech bylo vidět, 
že jsme jim udělali radost, některé jsme roz-
plakali. Mě samotného tato návštěva emočně 
velmi vyčerpala. Dlouho jsem si povídal s jed-
nou paní o tom, že rodinu sice má, ale nena-
vštěvují ji. Paní byla velmi smutná a já jsem si 
v tu chvíli uvědomil, jak je rodina důležitá.“

Mgr. Jana Ošeldová

Čtení dětem v mateřské škole
Také v letošním školním roce pokračujeme ve spolupráci s mateřskou školou. Žáci 3. - 9. ročníku 
chodí číst svým budoucím spolužákům pohádky před spaním. V předvánočním čase školku na-
vštívili žáci 7. a 5. třídy s pohádkami O Sněhurce a sedmi trpaslících a O Otesánkovi.

Mgr. Jana Ošeldová
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A je to vidět na zvyšování počtu dětí 
v oddíle. Před Vánocemi proběhla v oddíle 
Doubraváček volba nového názvu pro oddíl 
starších dětí, protože kapacita oddílu byla na-
plněna díky mladším dětem z mateřské školy. 
Členové oddílu si hlasováním vybrali jméno 
DOUBRAVÁCI.

Z důvodu pracovní vytíženosti a maturit-
ních povinností vedoucích oddílů se musely 
změnit schůzky obou oddílů z týdenních schů-
zek na schůzky jednou za čtrnáct dní v sudých 
týdnech. Pokud by měl někdo zájem pomoci 
nám v oddílech jako vedoucí, či instruktor, 
budeme rádi. Je to vhodná příležitost pro 

studenty pedagogic-
kých škol, nebo jiných 
škol s humanitárním 
zaměřením. Nabízíme proškolení akredi-
tovanými kurzy MŠMT ČR, kamarádský 
kolektiv a spoustu příležitostí k poznání no-
vých aktivit, činností i míst.

Doubraváček eviduje celkem 6 dětí z ma-
teřské školy Doubrava. Schází se v sudé 
pondělky od 14:30 do 15:30 hodin. Děti se se-
znamují s tábornickými technikami, formou 
her. Všechny děti jsou zapojeny do projektu 
Klíčení a dostaly pracovní sešitky a oddílová 
trika programu Mláďátka a Zvířátka. Vedoucí 
tohoto oddílu je Katka Jachymčáková.

Doubraváci jsou starší děti, které jsou také 
zapojeny do projektu Klíčení v programu Pu-
tování se psem. K tomuto programu jsou také 
sešitky, do kterých si zapisují své činnosti, sbí-
rají turistická razítka a naleznou v nich různé 
užitečné informace. Vedoucí oddílu je Terezka 
Kozubková. Doubraváci se od ledna 2018 také 
scházejí v sudé týdny ve středu od 15:00 do 
16:00 hodin. Doubraváci jsou parta kamarádů, 
která se za tři roky působení naučila spolupra-
covat a pomáhat si. Společně se účastníme ví-
kendovek, na kterých se poznáváme ještě více. 
Nejbližší víkendová akce bude o velikonočních 
prázdninách. Pojedeme opět na chatu Kyčera 
v termínu od 30. 03. do 02. 04. 2018 a pořádně 
si užijeme Velikonoční pondělí.

Za 17. pionýrskou skupinu Karviná 
Katka Jachymčáková

Děti nachystaly strom plný dobrot pro ptáčky. 

Obecní knihovna Doubrava nabízí stáva-
jícím, ale i novým čtenářům výběr z necelých 8 
375 knižních výtisků. Knihy jsou na regálech 
řazeny tématicky, dle žánru a příslušného oddě-
lení. Knižní tituly v dětském oddělení jsou ozna-
čeny barevným štítkem na hřbetu knihy. Pro ty 
nejmenší, kteří se písmenka teprve učí poznávat, 
nabízí knihovna knihy s červeným štítkem. Jedná 
se především o knihy psané velkými písmeny 
s barevnými obrázky a veselými básničkami. Ze-
leným štítkem jsou označeny knihy, které jsou ur-
čené pro čtenáře od 8 do 12 let. A nakonec modrá 
barva znázorňuje dívčí romány, dobrodružné pří-
běhy, ale i beletrii plnou fantasy a tajemna. 

Nově od letošního roku jsou rozděleny 
také knihy v oddělení pro dospělé čtenáře. 
Pro lepší orientaci, co se týče žánru knih, jsou 
knihy označeny barevným puntíkem. Šedý 
puntík znázorňuje historické romány a po-
vídky, modrý označuje romány ze současnosti 
a zeleným puntíkem jsou označeny knihy pro 
ty, kteří mají rádi detektivní příběhy. 

Kromě nabízených knižních titulů si mo-
hou čtenáři vypůjčit také časopisy. V současné 
době nabízí Obecní knihovna Doubrava tato 
periodika: 100+1, National Geographic, Za-
hrádkář, Sandra, Vlasta, Květy, Kreativ, ABC, 
Čtyřlístek a Čtyřlístek – speciál.

Navíc každý registrovaný čtenář má mož-
nost si zapůjčit také deskovou hru. Tato doplň-
ková služba je aktuální od října loňského roku 

a mezi čtenáři různých věkových kategorií je 
velice oblíbená a žádaná. Zájemce o hru musí 
být registrovaným čtenářem 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 zapůjčení deskové hry jsou 3 týdny. 
Veškeré bližší informace ohledně podmínek na-
leznete na webových stránkách knihovny www.
knihovna.info.cz, nebo v knihovně. 

Zuzana Kretschmerová, knihovnice

Knihovna informuje

Na malé čtenáře čeká v knihovně spousta aktivit.Na malé čtenáře čeká v knihovně spousta aktivit.  

Pionýr, z. s. – 17. pionýrská skupina Karviná pořádá letní pionýrský tábor ve stanech s dřevěnou podsadou 

                               2018 

 

                                         
                                     Nové Heřminovy 

  

 

 

 

                                                                    pro členy 17. pionýrské skupiny Karviná 

V případě zájmu nás kontaktujte   e-mail: 17ps.karvina@seznam.cz,     tel:739 269 975,   www.17ps.cz znam.cz, ,   tel:7

Pionýr nás baví
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UZAVŘELI 
MANŽELSTVÍ

Monika Zaharowská
a Roman Gnida

Přejeme vše nejlepší 
na společné cestě životem!

Tříkrálová sbírka letos již poosmnácté 
nabídla možnost začít nový rok v duchu 
účinné solidarity s těmi, kdo potřebují 
pomoc. V Doubravě byly na Obecním úřadě 
zapečetěny celkem 4 pokladničky, do kterých 
pak dárci v průběhu Tříkrálové sbírky přispěli 
částkou 9.398 Kč. 

Celkový výtěžek sbírky, kterou koordino-
vala v obcích Bohumín, Dětmarovice, Dolní 
Lutyně, Doubrava, Orlová a Rychvald Charita 
Bohumín, dosáhl částky 433.220 Kč, což je 
o 37 % více, než loni. 

Získané prostředky budou použity v sou-
ladu se schválenými záměry na podporu 

projektů Charity České republiky doma i v za-
hraničí (35 % - jedná se v současné době např. 
o pomoc dětem ve válečné zóně na Ukrajině) 
a pro projekty Charity Bohumín (65 %). 

Charita Bohumín použije získané pro-
středky na pořízení části vybavení do nového 
domu ve Starém Bohumíně, kde bude rozší-
řena Odlehčovací služba pro zdravotně posti-
žené osoby a seniory, dále na podporu provozu 
Denního centra pro osoby bez přístřeší.

Všem zájemcům nabízíme možnost, 

podívat se do našich služeb a přesvědčit se 
o tom, jak darované peníze konkrétně pomá-
hají a jak je Tříkrálová sbírka využívána.

Děkujeme všem dárcům, kteří svým pří-
spěvkem do kasiček vyjádřili nejen ochotu 
pomáhat, nýbrž i důvěru, že darované pro-
středky poslouží opravdu účinně těm, kterým 
se životní cesta z důvodu nemoci, stáří nebo 
osobních tragédií zamotala tak, že se bez cizí 
pomoci neobejdou.

 Poděkování patří také koledníkům, bez 
kterých by Tříkrálová sbírka neexistovala. 
Snad vám svou návštěvou přinesli trochu rado-
sti a požehnání do vašich domovů.

Za Charitu Bohumín s poděkováním 
Zdeňka Kniezková Brňáková

Charita 
Bohumín 
děkuje 
dárcům
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Kam vyrazit…
 Olympijský festival 
Ostrava 2018
9.–25. únor 2018, 
Ostrava a lyžařská střediska 
v Moravskoslezském kraji

Projekt Olympijský fes-
tival se vrací do Ostravy už 
podruhé. Tentokrát v Ostravě 
a čtyřech lyžařských střediscích Moravsko-
slezského kraje vyroste zimní areál u příleži-
tosti olympijských her v Pchjongčchangu.

Návštěvníci Olympijského festivalu Os-
trava 2018 si mohou vybrat z mnoha olym-
pijských i neolympijských disciplín, a to jak 
zimních, tak i letních. Nadšenci se mohou 
těšit na tradiční sporty jako je běh na lyžích, 
biatlon, curling, krasobruslení, lední hokej či 
rychlobruslení, ale mohou si na vlastní kůži 
vyzkoušet i netradiční ledolezectví a sněžnice 
nebo si zblízka prohlédnout závodní čtyřbob, 
skeleton a saně. Součástí Olympijského festi-
valu Ostrava 2018 bude také bohatý kulturní 
program. Návštěvníci se mohou těšit na vy-
stoupení hudebních kapel, chybět nebudou 
exhibice vybraných sportů. Sportovní fa-
noušci jistě ocení fanzónu, kde budou moci 
na velkých LED obrazovkách sledovat přímé 
přenosy z Pchjongčchangu a fandit českým 
reprezentantům.

Více informací na 
www.olympijskyfestival.cz .

 Masopust na 
Slezskoostravském hradě
17. únor 2018 • 10:00–17:00, 
Slezskoostravský hrad 

Masopustní veselí ovládne Slezskoostrav-
ský hrad. Čekat vás budou ukázky lidových 
zvyků, rej masopustních masek, lidové pís-
ničky a spousta dobrého jídla.

Více informací  na www.cerna-louka.cz .
 Veletrh Dovolená a region, 
lázeňství
2.–4. března 2018, výstaviště Černá louka 
Ostrava 

Nevíte kam na dovolenou, kam poslat děti 
na prázdniny nebo byste si chtěli udělat pěkný 
víkend?

Ať už budete hledat odpočinek nebo 
dobrodružství, vše najdete na největším me-
zinárodním veletrhu cestovního ruchu v Mo-
ravskoslezském kraji na výstavišti Černá 
louka! Veletrh již tradičně představí tři zá-
kladní pilíře cestovního ruchu. Dovolenou, 
region a lázeňství. Veletrh představí novinky 
a zajímavosti z oblasti cestování, turistiky, 

lázeňství a wellness, zážitků a kulturních akcí. 
Součástí veletrhu budou i oblíbené krajové 
speciality a degustace vín.

 Hukvaldská obora
Mnoho výletníků míří většinou kolem 

Lišky Bystroušky k hradu a zase zpět. Huk-
valdy však nabízí mnohem více. Jedinečná 
přírodní památka Obora Hukvaldy se rozpro-
stírá okolo hradního kopce na Hukvaldech 
a sahá až k vrcholu Kazničov (600 m.n.m), 
který tvoří její nejvyšší bod. Obora vytváří 
unikátní přírodní prostředí pro stovky druhů 
živočichů a rostlin, z nichž mnohé jsou odbor-
níky velmi ceněny. Od vstupní brány do obory 
vede asfaltová silnice až k památníku Lišky 
Bystroušky, odtud je možno pokračovat buď 
doleva prudce do svahu na samotný hukvald-
ský hrad, nebo dále rovně po asfaltové silnici, 

která návštěvníka provede celou délkou obory. 
V oboře je mimo jiné chován muflon obecný, 
daněk skvrnitý a prase divoké. V centru obce 
doporučujeme navštívit informační centrum, 
které  se nachází v Janáčkově rodném domě. 
Před vstupem do jedné z nejstarších obor v 
Česku si můžete v místní Hukvaldské pekárně 
zakoupit některé z jejich vynikajících vý-
robků. Třeba takový hruškový frgál, ten si pak 
na lavičce v oboře, s výhledem na pasoucí se 
daňky, opravdu vychutnáte.
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