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Květen 2018 č. 5

(pokračování na straně 2)

Ocenění obdržela paní ředitelka za dlouhodo-
bou tvůrčí pedagogickou činnost a jistě zaslou-
ženě. Vždyť za 33 let praxe a za dobu svého 
působení v Doubravě zcela změnila pojetí před-
školního vzdělávání v naší obci. Změna esteti-
zace budovy mateřské školy a přilehlých prostor 
vytvořila podmínky pro naplňování školního 
vzdělávacího programu „Náš nejlepší svět“, je-
hož prostřednictvím jsou rozvíjeny potřeby dětí 
jak kolektivního, tak individuálního charakteru. 

Pro rodiče a veřejnost připravuje školka spousty 
akcí a činností, do kterých je zapojena celá ro-
dina, nejen děti. Paní ředitelka se věnuje také 
logopedické péči o děti, zpracovala úspěšný 
projekt „Od slovíčka k řeči“, jehož cílem bylo 
zlepšit personální a materiální podmínky pro 
poskytování logopedické péče. Zapojila se do 
mezinárodních programů. Zúčastnila se pro-
jektu s názvem „Získání zkušeností s výchovou 
nejmladší generace ze zahraničí a implementace 

toho nejlepšího do českého prostředí“, jehož sou-
částí byla zahraniční stáž ve Velké Británii a ve 
Švédsku. Tyto země mají v určité míře odlišný 
vzdělávací systém a cílem bylo získat nové zku-
šenosti a poznatky o tom, jak pracovat s dětmi 
předškolního věku, jak je motivovat, vzdělávat. 
A také vědět, jak daná země podporuje rodiny 
s dětmi. Tyto nově nabyté pracovní zkušenosti 
a poznatky následně předávala dalším peda-
gogům za účelem obohacení předškolního 
vzdělávání. Velkou pozornost věnuje posilňo-
vání imunity dětí. Pravidelně organizuje pro 
děti návštěvy solné jeskyně, výlety do Beskyd 
a v zimním období týdenní lyžařské zájezdy. 
Získáním projektu financovaného Moravsko-
slezským krajem se rodiče s dětmi zúčastnili 
čtrnáctidenního „Ozdravného pobytu Doub-
rava v Dolní Bečvě“. Pobytem dětí ve zdravém 
prostředí byly kromě imunity posíleny mezige-
nerační vztahy i spolupráce rodiny a školy. Ma-
teřská škola je rovněž po dobu roku 2017–2018 
zapojena do operačního programu Výzkum, vý-
voj a vzdělávání, název projektu Šablony na MŠ 
Doubrava. Projekt je zaměřen na osobnostně pro-
fesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí 
MŠ a žáků ZŠ, usnadnění přechodu dětí z MŠ do 
ZŠ, spolupráci s rodiči dětí.

Kraj ocenil ředitelku
doubravské mateřské školy
Již sedmnáctý rok u příležitosti Dne učitelů Moravskoslezský kraj oceňuje nejlepší peda-
gogy kraje. Letos odborná komise vybírala z 80 nominovaných osobností, ze kterých bylo 
nakonec 21 pedagogům mateřských, základních, středních a základních uměleckých škol 
uděleno ocenění. Mezi těmito váženými lidmi, kteří prakticky celý život věnují pedagogické 
činnosti, byla i doubravská ředitelka mateřské školy paní Mgr. Radomíra Jasenková.

Paní ředitelka přebírá ocenění z rukou náměstka hejtmana pro oblast školství Paní ředitelka přebírá ocenění z rukou náměstka hejtmana pro oblast školství   
Stanislava Folwarczného. Foto: archiv MS krajeStanislava Folwarczného. Foto: archiv MS kraje

Doubrava se na přelomu května a června dočká nové aktualizované mapy, která 

bude mít rovněž turistický charakter. V mapě se také poprvé představí nové logo 

obce. Mapa kromě všech náležitostí, které k mapě jako takové patří, nabídne také 

tipy na pěší vycházky, cyklotrasy a naleznete v ní také informace o zajímavých his-

torických památkách a místech v obci.

Doubrava bude mít novou mapu obce

Speciální příloha 
zpravodaje

V loňském roce jsme zahájili spo-
lupráci s naší základní školou, na které 
působí kroužek mediální tvorby. Žáci 
vydávají svůj školní časopis a dvakrát 
do roka tvoří speciální přílohu Obecního 
zpravodaje. To vše za odborného dozoru 
paní učitelky Bc. Denisy Semerádové. 
V květnovém čísle máte opět možnost se 
seznámit s novinářskou prací dětí. Pře-
jeme vám hezké čtení.  

ŠH

(pokračování na straně 2)



2 OBECNÍ ZPRAVODAJ / KVĚTEN 2018

 PROBLEMATIKA ŠKOLSTVÍ VE VZTAHU 
K OBCI

V Doubravě máme dvě příspěvkové orga-
nizace, jejichž zřizovatelem je obec. Jsou to 
naše mateřská a základní škola. Vzhledem ke 
skutečnosti, že v minulých letech Doubrava 
zaznamenala podstatný úbytek obyvatel, musí 
se naše základní škola vypořádat s malým po-
čtem žáků. Malý počet žáků je dobrý v tom, že 
učitel má více času na to, aby se individuálně 
věnoval každému žákovi, což v přeplněné třídě 
bude dělat jen těžko a s vypětím všech sil. Ve-
dení obce a doufám, že i všichni občané, chtějí 
tyto dvě organizace v obci zachovat. Nejen to, 

chceme, aby vzkvétaly a prosperovaly, a to se 
nám daří. Každá škola se hodnotí, nejen podle 
vybavení, ale hlavně podle toho, jaké je uplat-
nění žáků na středních a vysokých školách. 
Můžeme se pochlubit, že právě naše škola je 
hodnocena velmi pozitivně. Horší je to, ko-
lik těchto bývalých žáků naší základní školy 
se vrátí zpět do Doubravy bydlet a zakládat 
své rodiny. Toto je ale dáno i špatnou situací 
v okrese Karviná a celém Moravskoslezském 
kraji. Rozhodující je nedostatek pracovních 
příležitostí. Je to prostě tak a my na tom moc 
nezměníme. 
 ŠKOLSTVÍ V OBCI V ČÍSLECH

Obec Doubrava přispívá ročně na provoz 
naší mateřské školy 900 000 korun. Na konku-
renceschopnost dostala mateřská škola z mi-
nisterstva ŠMT 160 300 korun. V letošním 
roce navýšila mateřská škola svou kapacitu na 
35 žáků. A to si myslím, není špatné.

Základní škola dostává příspěvek obce na 
provoz 2 300 000 korun ročně, 278 360 ko-
run na konkurenceschopnost z ministerstva 
a 32 021 korun z Moravskoslezského kraje na 
obědy pro ty, kteří si nemohou z finančních 
důvodů tuto, pro někoho samozřejmost, do-
volit. V naší obci funguje už řadu let jedna 
služba, kterou mnozí již nevnímají jako vy-
moženost. Každá výhoda po několika letech 
zevšední a lidé to vnímají jako samozřejmost. 
Na druhou stranu já to vnímám jako nutnost 
a tou je doprava našich žáků do školy a zpět. 
Obec to stojí 322 846 korun ročně. Tyto pe-
níze jsou dobře vynaloženy, jelikož je zajiš-
těna bezpečnost našich dětí. Do naší školy 
chodí i žáci, kteří nemají trvalý pobyt v obci 
Doubrava a pro ně máme příspěvek na do-
pravu a je to pro všechny celkem ročně 21 000 
korun. Toto jsou jen základní čísla. Více pe-
něz je vkládáno do údržby budov. V současné 

době probíhá oprava venkovních fasád na ma-
teřské škole. 

Za vynikající kvalitou školství v naší obci 
stojí usilovná práce týmu lidí. V čele příspěv-
kových organizací máme dvě skvělé ředitelky, 
které stabilně zajišťují vysokou úroveň našeho 
školství a jistě je tato funkce stojí spousty pra-
covního i soukromého času. V minulých dnech 
u příležitosti oslav dne učitelů bylo předáno 
zvláštní ocenění za výjimečnou pedagogic-
kou práci ředitelce mateřské školy paní Mgr. 
Radomíře Jasenkové od vedení Moravskoslez-
ského kraje. Jsem rád, že v Doubravě mateř-
ská i základní škola tak dobře fungují a děkuji 
všem, kteří se v naší obci věnují pedagogické 
činnosti.

Mgr. Pavel Krsek,
starosta obce Doubrava

(pokračování ze strany 1)

Požádali jsme paní ředitelku 
o krátký rozhovor
 Paní ředitelko, gratulujeme. Jaká byla vaše re-
akce, když jste se dozvěděla, že jste byla oceněna 
za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost?

Byla jsem překvapená a potěšilo mne to. Ob-
stát v takovém množství pedagogických osob-
ností, kdy se k návrhům vyjadřuje komise, výbor 
zastupitelstva kraje, Česká školní inspekce je 
velké ocenění.
 Jste z mého pohledu velmi aktivní člověk. 
Kromě toho, že funkce ředitelky mateřské školy je 
velmi náročným povoláním, zvládáte také funkci 
zastupitele, jste členem rady obce, aktivně se 
podílíte na různorodých akcích spojených s naší 
obcí. Jak dobíjíte ztracenou energii?

Práce s malými dětmi je náročná, ale krásná. 
Děti vám to vrací zpět. Na každém jsou vidět po-
kroky a to, co jim předáte, jak se k nim chováte, 
co je naučíte, vám vrátí. To dodává zpět energii 
a elán. A hlavně potřebuji pohyb. Ráda sportuji 
v zimě i v létě. Mám ráda hory, sjíždíme je na 
kole. Ráda pracuji na zahradě. To vše za podpory 
celé rodiny, která je mi oporou.
 Chystáte v naší mateřské škole další projekty 
nebo zůstanete u těch dobře zavedených?

Samozřejmě, pokud je projekt dobře zave-
den, budeme v něm pokračovat. Zde mám na 
mysli mezigenerační spolupráci Pohádkovou ba-
bičku. Rovněž se snažím pro následující období 
do r. 2020 o zapojení v projektu OPVVV „Šab-
lony“, kdy si ke spolupráci se školním asistentem 
dovybavíme materiálně technické zázemí pro 
děti. A dále chci pokračovat v inovaci zahrady 
okolo mateřské školy, protože oplocený lesík 
nám k tomu dává spoustu možností.
 Děti dnes tráví mnohem více času s učitelem a ti 
na jejich vývoj mají opravdu velký vliv. Z tohoto dů-
vodu je možná více než jindy důležité dobře komu-
nikovat s rodiči. Myslíte si, že za dobu vaší praxe se 
vztah učitele a rodiče nějak zásadně změnil?

Určitě. Tuto změnu nastavil postupný vývoj ve 
společnosti. V mnohých případech dnes vidí rodiče 
vinu za nedostatky svých dětí na učitelích, svou od-
povědnost nepřijímají. Dřív byla snaha o nápravu 
doma v rodině. Rodiče byli rádi, že se jim podařilo 
dítě zkorigovat. Dnes vidíte hlavně ve sdělovacích 
prostředcích samé útoky. Mnohé to ovlivňuje. A to 
je špatně. Ve školách jsou právě učitelé těmi, kteří 
děti znají velmi dobře. Mělo by se jim víc věřit. 
 Jaké jsou nejčastější problémy s dnešními 
dětmi?

Obrovským nedostatkem dnešních dětí jsou 
problémy s komunikací. Tak velké množství řečo-
vých vad u dětí nikdy zaznamenáno nebylo. A další 
je, že dnešní děti nerady slyší slovo „ne“. Nejsou 
navyklé na pravidla. A právě stanovení hranic je to, 
co dnešní děti potřebují. Musí vědět, kam až mohou 
zajít a kam už ne. Tím, že jim budeme povolovat 
vše, si je „nekoupíme“. Samozřejmostí je dodržení 
slibu, a to se týká i ze strany dospělého.
 Problémy asi budou vždy nějaké, ale na druhé 
straně starostí je určitě i spousta radosti. Máte 
teď z poslední doby nějakou příhodu s dětmi, kde 
jste se upřímně zasmála?

Jedna z úsměvných příhod se dá nazvat 
Malá pradlenka. Oblékali jsme se s dětmi pro 
pobyt venku. Všichni již byli hotovi a šli jsme 

(pokračování ze strany 1)
Kraj ocenil…

Doubrava bude…

Rádi bychom, aby mapa přinášela uži-
tek občanům. Mapa by měla přispět k lepší 
orientaci v obci a zakreslením turistických 
atraktivit do mapy nabídne i informace pro 
návštěvníky obce. Mapa obce je součástí 
projektu „Propagace obce Doubrava“, který 
byl podpořen Nadací OKD částkou 37.500,- 
Kč. Díky němu můžeme vydat novou mapu 
obce a nakoupit drobné propagační před-
měty. V projektu byl zahrnut také nákup 
přístroje na výrobu upomínkových placek 
„buttonů“ nebo magnetů, který budeme 
využívat nejen na obecních akcích. 

Nová mapa bude všem zájemcům 
k dispozici na veřejně přístupných místech 
(obecní úřad, knihovna, obchod EMEL 
apod.) zdarma. ŠH

SLOVO STAROSTY

Špičkově vybavená jazyková učebna Špičkově vybavená jazyková učebna   
základní školy. Foto: Archiv ZŠzákladní školy. Foto: Archiv ZŠ

(pokračování na straně 3)
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V OBCI 
DOUBRAVA – Květen, červen 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 1. 1. 2018 již bude pouze jedna svozová trasa, 
uveden vždy den v měsíci)

Svoz plastů, nápojových 
kartonů, kovových obalů, 

ŽLUTÉ PYTLE
Květen 9, 23 16

Červen 6, 20 27

Radniční okénko
• Doubravský sprint 2018
 Na základě žádosti spolku Mushing team 

Ostrava, z.s., se sídlem v Dolní Lutyni rada 
obce schválením slevy z pronájmu zahrady 
Národního domu, která bude zázemím celé 
soutěže, vytvořila podmínky pro reali-
zaci Doubravského sprintu 2018. Jedná se 
o první akci tohoto typu na katastrálním 
území Doubravy. 

• Záměr pronájmu prostoru sloužícího 
k podnikání – č.p. 37 a č.p. 444

 Rada obce schválila záměr pronájmu výše uve-
dených prostor. Tento byl následně zveřejněn 
na úřední desce Obecního úřadu Doubrava.

• Stavební úpravy a přístavba ZŠ Doubrava
 Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo 

na zpracování projektové dokumentace sta-
vebních úprav a přístavby základní školy 
v Doubravě. Tato projektová dokumentace je 
nezbytná pro podání žádosti o dotaci na reali-
zaci multimediální učebny včetně bezbariéro-
vého přístupu a sociálního zařízení z IROP. 

• Pozemky pod chodníky ve vlastnictví 
Moravskoslezského kraje

 Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce 
schválit přijetí daru – částí pozemků pod 
chodníky kolem komunikace přes finské 
domky. Jedná se o část od domu č.p. 505 
(naproti pekárny) po poslední „desetido-
mek“ č.p. 584, dále od č.p. 135 (u koupaliště) 
po č.p. 37 (na náměstí) a poslední část od 
náměstí k autobusové zastávce Doubrava 
náměstí, směr Orlová. Po přijetí a zavedení 
do katastru nemovitostí bude provedeno 
osazení nového sloupu veřejného osvětlení 
u autobusové zastávky Doubrava pekárna, 
směr Orlová a bude možná realizace opravy 
chodníků u „desetidomků“.

Mgr. Dáša Murycová, 
místostarostka obce

Kraj ocenil… rozhovor

Obecní úřad v Doubravě zajišťuje ve spolupráci se soukromým veterinárním lékařem MVDr.Koniecznym 

a v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, 

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
16. května 2018

na těchto svodových místech:

• u DYHORU (bývalá prodejna Doubravanka) od 11.00 do 12.00 hodin
• POŽÁRNÍ ZBROJNICE od 14.00 do 15.00 hodin
MVDr.Konieczny provádí očkování psů proti vzteklině za úplatu. 

Cena 1 vakcíny na svodovém místě činí 150 Kč.
Upozorňujeme, že dle ust. § 4 výše uvedeného zákona vyplývá pro majitele psa

povinnost mít psa naočkovaného proti vzteklině již ve stáří od 3 měsíců a poté vždy jednou za rok a dále upozor-

ňujeme, že na základě obecně závazné vyhlášky je majitel povinen přihlásit psa k poplatku ze psů rovněž od stáří 

3 měsíců a uhradit poplatek za psa do 30.6. běžného roku.

VEZMĚTE S SEBOU OČKOVACÍ PRŮKAZ PSA!
Z bezpečnostních důvodů přiveďte psa na vodítku, s náhubkem v doprovodu dospělé osoby!

Dodržte prosím stanovenou dobu očkování!

Upozorňujeme všechny majitele (držitele) 
psů, že jsou povinni dle obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2016 ze dne 12. 12. 2016 
uhradit poplatek za psa nejpozději do 30. 
června daného roku. Poplatek je možno 
uhradit i hotově do pokladny na obecním 
úřadě v pokladně v přízemí budovy v kan-
celáři č. 3. 

V případě, že nebude poplatek uhrazen do dne 
splatnosti, to je k 30. červnu 2018, je obecní 
úřad povinen navýšit poplatek o 50 % sazby 
dle č. 8 vyhlášky! Na základě vyhlášky je od 
poplatku po dobu jednoho roku osvobozena 

osoba, která převezme z útulku psa odchyce-
ného na území obce Doubrava.

V průběhu května budou rozesílány všem 
majitelům psů složenky k úhradě poplatku. 
Pokud u poplatníka došlo k nějaké změně 
související s údaji nutnými pro evidenci po-
platníků nebo nesouhlasí výše poplatku uve-
dená na složence, má poplatník možnost žádat 
o změnu a informace o poplatku na obecním 
úřadě v Doubravě, přízemí, kanc.č.3, u paní 
Jany Konkolské, tel.: 596 512 992. 

Děkujeme předem všem občanům za 
spolupráci.

Jana Konkolská, poplatky ze psů 

Poplatek za psa je nutné uhradit včas

Uklízelo se všude, uklízeli téměř všichni. 
Do celorepublikové akce Ukliďme Česko se již 
po čtvrté zapojila také naše obec a s ní také 
školka, škola a některé spolky. Bylo nás dohro-
mady přes 200 účastníků a celkem jsme ukli-
dili 10 tun odpadu. 

Oficiální část úklidu proběhla první dub-
novou sobotu odpoledne a uklízelo se kolem 
komunikací. První skupina se vydala vyčistit 
část vodního toku Doubravský potok, který 
protéká centrem obce a druhá skupina čistila 
od odpadu okolí hlavní komunikace směrem 
od Dinoparku až po pekárnu Komendir. Po 
několikahodinovém úklidu čekalo na všechny 
v areálu hasičské zbrojnice občerstvení. Děku-
jeme SDH Doubrava za velkou pomoc při této 
akci.

Mimo hlavní termín však probíhaly menší 
úklidové akce, do kterých se zapojily děti 

z mateřské a základní školy se svými kantory 
a místní spolek pionýra. Fotogalerii z celé akce 
naleznete na webových stránkách obce.

Děkujeme dobrovolníkům. Všichni, kteří 
se do této akce zapojili, odvedli pořádný kus 
práce. ŠH

UKLIĎILI JSME TO!

Ukliďme Doubravu 2018. Ukliďme Doubravu 2018.   
Foto: Zdeněk SosnaFoto: Zdeněk Sosna

Děti ze základní školy při jednom z úklidů.Děti ze základní školy při jednom z úklidů.  
Foto: Jana ŠkutováFoto: Jana Škutová

obouvat boty. Ale jedno dítě v šatně nebylo. Po-
čítáme zleva, počítáme zprava, stále jedno není. 
Projdeme třídu. Nikdo. Projdeme hernu. Nikdo. 
Vejdeme do umývárny a tam stojí u plného umy-
vadla Sára, celá mokrá, nevnímá nic okolo sebe 
a jen čvachtá mydlinky ve vodě. Okolo na pod-
laze plno vody a Sára odpoví: Peru.

Děkujeme za rozhovor a přejeme spoustu 
energie, pracovních úspěchů a hlavně stále ma-
teřskou školu plnou hodných dětí.

Mgr. Dáša Murycová, místostarostka obce 
rozhovor vedla Šárka Hugáňová, redaktor

(pokračování ze strany 2)
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OKÉNKO mateřské školy

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Opravený komín 
na statku

Během měsíce března a dubna bylo prove-
deno statické zajištění komína v areálu býva-
lého zámku v Doubravě, jehož stav byl velice 
špatný, spíše havarijní. Cílem opravy bylo za-
jištění komínu, aby jej mohli i nadále využívat 
k hnízdění čápi a zároveň, aby bezpečně odo-
lal působení vlivů z hornické činnosti, popř. 
povětrnostním podmínkám. Oprava byla 
hrazena z titulu důlních škod a zahrnovala 
mimo jiné sanaci trhlin, instalaci 15 ks oce-
lových obručí a 4 ks svislých profilových tyčí 
(nosníků) přivařených na obruče, navaření 
výztuh a osazení ocelového koše pro zajištění 
ochrany stávajícího čapího hnízda. Zajíma-
vostí jsou určitě i některé technické údaje. 
Samotná výška komínu je 17,3 metru (bez 
čapího hnízda). Obvod komínu v jeho spodní 
části je 6,5 metru. Váha celého komínu je od-
hadována na 120 tun. Samotné tříposchoďové 
čapí hnízdo má v současné chvíli výšku cca 
2,2 metry a jeho váha se dle znaleckého po-
sudku odhaduje na 1000 kg. 

Nezbývá, než dodat jedno přání a tím je, 
aby se čápům na opraveném komíně dařilo 
a mohli tak vychovat své potomky, kteří se 
budou moci na stejné místo i nadále vracet, 
neboť čápi k naší obci a k tomuto areálu za-
jisté patří. 

Pavel Slávik, životní prostředí

Foto: Pavel Szostok  

Čím budu, až vyrostu
Každé z dětí má své přání, čím by chtělo být, 
až bude velké. Nejčastějším povoláním je to, 
s kterým přichází v běžném životě do kontaktu. 
Chlapcům se velmi líbí popeláři. Jezdí zavě-
šení na velkém autě a někdy i v běhu naskakují 
na stupínek vozu. Děvčátka si oblíbila baletky 
a tanečnice z různých televizních pořadů. Ale 
jak to bude ve skutečnosti, ukáže čas. 

S dětmi mateřské školy jsme navštívili Svět 
techniky v Ostravě Vítkovicích. Oddělení Dět-
ského světa nabídlo našim dětem obrovskou in-
spiraci. A to nejen v rozmanitostech povolání, 
ale hlavně v oblasti polytechnického vzdělávání. 
Děti si zahrály na stavaře, ovládaly pákami a na-
vijáky velký stavební jeřáb, který podával cihly 
na horní patro staveniště. Řídili auta a jiné do-
pravní prostředky. Při hře na lékaře zjistili, jak 
funguje a co dokáže rentgen, seznámili se se 
stavbou a uložením vnitřních orgánů v lidském 
těle. Poslouchali tep svého srdce. Vědí, kam 
patří srdce a kam mozek, žaludek. Na farmě sá-
zeli a sklízeli ovoce a zeleninu, krmili zvířata, 
dojili krávu. V kuchyňském koutu vařili ze su-
rovin, které museli nejdřív nakoupit v přilehlém 
obchůdku. Zahráli si na televizní moderátory, 

vyzkoušeli množství kostýmů v kostymérně. Na 
chvíli se z nich stali hudebníci s bicími nástroji. 
Prošli si strašidelným lesem a plnili začarované 
úkoly. Ale nejlepší snad bylo lanové bludiště se 
skluzavkami. Dokázali, že se nebojí šplhat, klou-
zat, skákat, běhat a hlavně být ohleduplný k dru-
hým, protože jich všech byly plné lezecké sítě.

A čím budou, až vyrostou? To ukáže čas, 
protože nyní jsou dětmi, kterým je poskytnuto 
množství podnětů tak, aby si v klidu a pohodě 
prožili dětství a načerpali dovednosti, které 
později uplatní.

Za MŠ Doubrava 
Mgr. Radomíra Jasenková

kkkk

Zápis do 1. třídy 
I letos se zápis předškoláčků do první třídy 
nesl v přátelském a pohodovém duchu. Děti 
jsou do školy natěšené, takže na připra-
vené úkoly čekaly s úsměvem a nadšením. 
Všechny děti nám ukázaly, že výborně 
znají barvy, mají perfektní paměť, vytles-
kají slabiky, poznají některá písmenka, určí 
správný počet, pojmenují geometrické tvary, 
umí zpívat i kreslit....zkrátka dokázaly, že 
jsou na první třídu připravené a mohou příští 
rok zahájit povinnou školní docházku v naší 
doubravské škole. Všem dětem přejeme 
hodně nových zážitků nejen po celý první 
školní rok.

Mgr. Veronika Durasová

Zkamenělý život 
V rámci environmentální výchovy navští-

vili žáci 9. třídy výstavu Zkamenělý život, 
která nám představila paleontologii, vědu 
zabývající se studiem zkamenělin. Výstava 
byla pojata jako přehlídka různých forem ži-
vota, který na našem území v průběhu mili-
onů let byl, a jehož památky dnes nacházíme 
v podobě zkamenělin. Poděkování patří Mgr. 
Petru Pyszkovi, který nás výstavou provázel 
a obohatil o zajímavé informace nejen z ob-
dobí karbonu, kdy vznikalo černé uhlí. Žáci si 
také zkusili najít mezi karbonskými břidlicemi 
zkamenělinu a pak si vyrobit i zkamenělinu 
vlastní, kterou si donesli domů. 

Mgr. Markéta Hanáková

Poslední březnový týden si žáci třetí třídy 
zpestřili výuku hned několika aktivitami.

V pondělí ráno jsme se vydali do dětského 
oddělení Městské knihovny v Orlové, kde pro 
nás paní knihovnice připravila besedu na 
téma ,,Svědomí“. Po přečtení úryvků z knihy 
Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. se žáci 
zamýšleli nejen nad svědomím hlavního hr-
diny, ale i nad vztahy mezi dětmi a dospělými. 
V průběhu diskuze byli žáci zaměstnáváni 
i různými úkoly, které byly zaměřeny na ově-
ření porozumění textu. A protože před cestou 
zpět do Doubravy nám zbyl čas, zašli jsme si 
i na zákusek do místní cukrárny. Další akti-
vitou bylo velikonoční tvoření, které pro celý 
1. stupeň naší školy zorganizovala paní uči-
telka S. Šotkovská. Každý si tak domů mohl 
odnést velikonoční přání a zdobené vajíčko. 
Paní učitelce děkujeme za skvělou organizaci 
celé akce. 

Bc. Denisa Hrčkuláková

Zpestření výuky před Velikonocemi 
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Jak dlouho se věnuješ atletice? 
Atletice se naplno věnuji poslední tři roky, 

jsem členkou atletického klubu SSK Vítko-
vice, kde trénuji. Zaměřuji se především na 
vrh koulí, hod diskem a kladivem. V minu-
losti jsem se věnovala také plavání a tenisu, po 
kterém se mi v posledních měsících zastesklo, 
a tak jsem se rozhodla vrátit se k tomuto sportu 
rekreačně. 

Kdo tě ke sportu přivedl, kdo tě 
motivuje?

Ke sportu mě přivedl můj otec. Dá se 
však říct, že celá naše rodina je sportovně 
založena. Už odmala jsme s bratrem neustále 
soutěžili, kdo bude lepší, rychlejší. Kromě 
rodiny, která mě ve sportu maximálně pod-
poruje, mě motivují k lepším výsledkům 
i moji trenéři – Romana Gromanová a Vla-
dimír Lindovský. 

Jaký je tvůj největší dosavadní 
úspěch v atletice?

První místo ve 
vrhu koulí (3kg) 
na letošním Mistrovství 
ČR žáků a žákyň. Hodem dlouhým 14.69m 
jsem překonala rekord mistrovství o jeden 
metr a dvacet centimetrů. 

Věnovat se sportu na vrcholové 
úrovni a současně studovat je určitě 
časově náročné. Můžeš nám popsat 
tvůj týdenní harmonogram?

Čtyřikrát v týdnu dojíždím do Ostravy 
na atletické tréninky, které jsou zaměřeny 
nejen na techniku, ale i na posilování. Je-
denkrát v týdnu pak trávím odpoledne na 
tenisovém kurtu v Karviné. Domů se vracím 
až k večeru, takže k učení a domácím úko-
lům se dostávám zpravidla až kolem deváté 
hodiny. O víkendu se pak konají obvykle 
závody. Nejnáročnější je pro mě cestování 
mezi Orlovou a Ostravou, takže se těším, 
až budu mít řidičský průkaz a nebudu muset 
trávit hodiny v autobuse. 

Zbývá ti nějaký volný 
čas?

Volného času mi opravdu 
moc nezbývá. Když si ho 
však najdu, tak jsem nejra-
ději venku s kamarády.

V minulosti jsi byla 
žačkou městské školy. 
Jak se ti líbí na naší 
škole? Na kterou 
střední školu se 
chystáš?

V Doubravě jsem spoko-
jena, mezi spolužáky jsem si 
našla nové kamarády. Líbí se 
mi také přístup učitelů, kteří 
se snaží o to, abychom pro-
bírané učivo vždy pochopili. 
Jsem ráda, že mi vycházejí 

vstříc, např. když 
z důvodu atletiky nejsem ve škole a potřebuji 
se domluvit na dozkoušení nebo na vysvětlení 
látky, kterou jsem zameškala. Přihlášky jsem 
si podala na dvě střední školy, jednou z nich je 
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopko-
vých v Ostravě, druhou školu jsem si zvolila 
Bezpečnostně právní akademii. 

Máš ve škole nějaké oblíbené 
předměty?

Baví mě anglický a německý jazyk, nebaví 
mě dějepis.

Jaké jsou tvé plány do budoucna?
Kromě vystudování střední školy bych 

si přála dostat se také na vysokou školu. Sa-
mozřejmě se chci také dále věnovat atletice. 
Trenéři ve mně vidí velký potenciál, takže se 
snažím dělat vše pro to, abych byla nejlepší. 
Mým největším snem je olympiáda, po které 
touží snad každý sportovec.

Mediální kroužek ZŠ Doubrava 
Bc. Denisa Hrčkuláková 

Foto: Denisa Kisialová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOUBRAVA

Žáci, kteří od začátku školního roku navštěvují kroužek Mediální 
výchovy a kteří se podílejí na vydávání školního časopisu, se rozhodli 
vyzpovídat Katrin Brzyszkowskou, žačku 9. třídy naší školy, která 
sklízí nemalé úspěchy na atletických závodech. Na Mistrovství ČR 
žáků a žákyň konaném začátkem března se Katrin umístila na 1. místě 
ve vrhu koulí a současně svým výkonem posunula i rekord samotného 
mistrovství. Katrin jsme položili hned několik otevřených otázek 
a zde jsou její odpovědi.

Rozhovor 
s Katrin Brzyszkowskou

Speciální školní přílohu 
připravil Mediální kroužek 

ZŠ Doubrava 
(Ondřej Kulich, Natálie Badurová, 
Břetislav Hroch a Michal Sieder) 

pod vedením paní učitelky 
Bc. Denisy Hrčkulákové.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOUBRAVA

Před Velikonocemi se žáci z prvního i druhého stupně pustili do tvůrčího 
psaní v rámci literární soutěže pořádané na naší škole. Kreativitě se meze ne-
kladly a jedinou podmínkou bylo do textu zakomponovat pět předem stanovených 
slov. Radost jsme měli nejen z velkého zájmu o tuto soutěž, ale i z originálních 
textů vzniklých z per našich šikovných žáků. Žáci z prvního stupně tíhli přede-
vším k pohádkovým příběhům, starší pak např. k úvaze či líčení.

Bc. Denisa Hrčkuláková

To nejlepší z per našich žáků 

Účastnice literární soutěže ze IV. třídy, Foto: archiv ZŠÚčastnice literární soutěže ze IV. třídy, Foto: archiv ZŠ  

Bc. Denisa Hrčkuláková

O kouze lném lektvaru Bylo nebylo,  v jednom kouze lném lese ži l z lý obr,  který celou svou duš í touži l po n epřemožite lnost i . Dlouho s i láma l hlavu,  jak se stát n ejmocn ějším stvořen ím na svě tě,  až nakonec dosta l nápad . Pod výhružkou nakáza l lesn í čarodějnic i,  aby mu připravila kouze lný lektvar,  který mu dodá sí lu i moc . Čarodějnice dlouho přemýš lela nad tím,  jak se obra zbavit,  a le věděla,  že sama ho n epřemůže . Vyslala tedy skří tka,  který byd le l neda leko její chaloupky,  aby celou věc povědě l krá l i lesních zvířátek a aby ho požáda l o radu. Hned druhý den se skřítek za čarodějnic í vráti l se skvě lým nápadem. Povědě l čarodějnic i,  aby lektvar připravila,  a le změn ila přísady. Namísto sí ly a moc i měl lektvar způsobovat ošklivost . Když se třetího dne obr objevi l u chaloupky,  čarodějnice mu předala lektvar,  který obr okamžitě s chut í vypi l . Rázem se sta l ješ tě ošklivějším,  než býva l a místo n eporazite lnost i s i odnes l lekc i, že takto se chovat už n ikdy n emá . Aneta Jonová, V. třída

h 
-

áá

Stupně zimy
Přestože konec roku je obdobím, kdy 

se sejde celá rodina a společně se slaví 

svátky, pro mnohé je zima spíše časem 

depresivním a nevypočitatelným. Já si 

zimu rozděluji hned do několika částí.

Nulová část pro mě symbolizuje dobu, 

kdy zima ještě není v plném proudu, avšak 

podzim se už blíží ke konci a venku fouká 

mrazivý vítr. Tato část zimy v podstatě 

není ničím zajímavá. Všude kolem se válí 

hromady spadlého listí a zimu připomínají 

hlavně namrzlá okna u aut a zmrzlé 

květiny, které majitelé nestihli schovat. 

Ta skutečná zima přichází až v první 

části. Děti se radují z jemného poprašku 

bílého sněhu a rodiče chystají vybavení 

na hory. Zimní střediska si dopomáhají 

sněžnými děly a bruslení na ledě je 

bezpečnější v hale než na rybníce. Po třech 

dnech sněhu už někteří funí, že je sníh 

unavuje, a těší se už jen na Vánoce.

V druhém období však nastává změna. 

Přituhuje a bruslit se už může i na 

rybnících či přehradách. Dokonce i pády 

na ledě jsou dosti bolestivé a n
ikomu bych 

je nepřála. Sníh je všude kolem a během 

procházek zamrzlými cestami často 

myslívám na knihu Přežít s vlky. Krajina, 

kterou autorka v knize tak barvitě líčí, se 

podobá té naší. Lyžuje se v plném proudu 

a nejoblíbenější hrou všech generací je 

jednoznačně koulovaná...

Eliška Figurová, IX. třída

un

Př
ry
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Školní jídelna 
vaří také 
pro cizí strávníky

Občané, můžete využít této jedinečné 
možnosti. V naší školní jídelně při MŠ Doub-
rava vaříme nejen pro děti a žáky, ale taky 
pro cizí strávníky. K odběru obědů se mohou 
přihlásit občané, kteří z různých důvodů ne-
připravují doma denně stravu. Mohou si do 
MŠ docházet pro oběd s nosičem, či přímo si 
oběd sníst u nás ve školní jídelně v době od 
11:30 do 12:00 hodin. Občané důchodci, či 
občané se sníženou mírou soběstačnosti mo-
hou využít možnosti zabezpečení dodávky 
obědů až do domu. 

Vždy je nutno se k odběru obědů při-
hlásit ve školní jídelně MŠ Doubrava. Infor-
mace na tel. školní jídelny: 596 549 064.

Za zaměstnance školní jídelny 
Zuzana Kullová, vedoucí

Začátkem dubna jsme společně se Zá-
chrannou stanicí Bartošovice pomohli při 
odchytu zraněné labutě na vodní ploše. Víte, 

chytat labuť, byť zraněnou, 
v jejím domovském prostředí, 
není zase tak jednoduché. 

Pádlovat s člunem do míst, která neznáte, do 
mělkých vod, které váš člun dále nepustí, je do-
cela zajímavá a náročná práce, což si naši dva 
členové – Jakub Kotas a Lukáš Šebesta budou 
nějakou dobu určitě pamatovat. Ale zkušenost 
to byla zajímavá a nejdůležitější bylo, že se la-
buť nakonec podařilo odchytit, její zranění bylo 
pracovníky záchranné stanice ošetřeno a mohla 
být vypuštěna zpět do svého prostředí. Dalším 
zásahem byl požár jedné pneumatiky pod kališ-
těm u finských domků. Zde zasahovali Slávik 
P., Dluhosz D., Verner M.a Majer M.. A jedna 
informace pro všechny členy SDH Doubrava – 
nové členské průkazky jsou k vyzvednutí u sta-
rosty sboru p. Zdeňka Sosny.

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

HASIČSKÉ OKÉNKO

Sbor dobrovolných hasičů obce 
Doubrava zve všechny příznivce na 

„SOUTĚŽ MLADÝCH 
HASIČŮ“, 

která se uskuteční v sobotu 
28. 05. 2018 od 09.00 hodin 

na doubravském náměstí. 

Odpoledne od 15.00 hodin proběhne na 
zahradě hasičské zbrojnice 
kácení májky spojené se 
SMAŽENÍM VAJEČINY. 

O občerstvení je jako vždy postaráno.

Je nám velkou ctí a potěšením pozvat vás 
naše sousedy, přátelé a známé na kulturní akci 
„V rytmu orchestrů a dalších překvapení,“ 
nad kterou převzal záštitu náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje pan Ing. Stanislav 
Folwarczny. Akce se koná v sobotu 19. května 
2018 od 14:00 na náměstí v Doubravě. 

V rámci programu vystoupí tyto umělecké 
formace: 
 14:00 – Bohumínská dechovka pod tak-
tovkou kapelníka Vladislava Oravčáka

K poslechu a dobré náladě seniorům 
a všem milovníkům dechovky zahraje Bohu-
mínská dechovka, která vznikla sloučením 
Dechového orchestru ŽDB Group, a. s. a De-
chového orchestru ČD.

 15:15 – Ludmila Forétková, ostravská 
herečka a zpěvačka

Diváci uslyší písně ze slavných muzikálů 
například Vrabčák Edith Piaf, Ljuba žena, 
která ví, Dva na smetišti, Šest žen Jindřicha 
VIII., nestárnoucí hity divadla Semafor, Osvo-
bozeného divadla a mnohé další známé písně 
padesátých a šedesátých let.

 16:30 – SUNDAY SWING ORCHESTRA
Hudební skupina, která hraje již více než 

10 let. Talentovaní hráči swingují jazzují s ra-
dostí a pro radost všem, kteří si rádi poslech-
nou a zatancují na známé české a zahraniční 
swingové a jazzové standardy a evergreeny.

 17:50 – NO IDEA
Mladá kapela ve složení absolventů Ja-

náčkovy konzervatoře v Ostravě: David Van 
Coppenolle, Jaroslav Kršik, kterého můžeme 
znát i z kapely FíHa a Jakub Siwek. Hudbě 
se věnují od dětských let. V tomto složení 
mají za sebou řadu vystoupení. Představí se 
ve složení akordeon, kytara, cajon s vlastní 
tvorbou i známými hity. Novou posilou celé 
kapely je mladá zpěvačka Karolína Kros-
čenová, mj. vítězka Bohumínské superstar 
2012. 

 19:45 – rocková kapela DOGA
Populární rocková kapela letos oslaví jubi-

lejních třicet let na české rockové scéně.

Ve spolupráci se spolkem Zámecká stáj 
jsme pro návštěvníky připravili vyjížďky 
s kočáry a kočími po určené trase. Zájemci 
o historii obce Doubrava si mohou vyslech-
nout výklad. 

Návštěvníci akce se mohou těšit, že si po-
chutnají na nabídce občerstvení a na alkoholic-
kých i nealkoholických nápojích, které připraví 
SDH Doubrava a spolek NAŠE DOUBRAVA. 
Vstupné a vyjížďky s kočáry zdarma. Změna 
programu vyhrazena.

Těšíme se, že se s vámi setkáme a užijeme 
si společně květnové sobotní odpoledne.

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

NAŠE DOUBRAVA VÁS ZVE NA KULTURNÍ AKCI
„V RYTMU ORCHESTRŮ A DALŠÍCH PŘEKVAPENÍ“

Foto: ŠHFoto: ŠH  
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Velikonoční období bylo nabité jarní nála-
dou a radostí. Děti si vytvořily sypané kras-
lice a slepičku nebo kohoutka z korkové zátky 
a zažily u toho kupu legrace. Všichni byli od-
měněni malou velikonoční sladkostí a radostí 
z tvoření.

Na Velký pátek jsme se vydali vlakem na 
velikonoční výpravu do hor. Letos nás bylo 
opravdu hodně, celkem 37. Jely s námi i děti 
z nejmenšího oddílu Doubraváček: Hanička, 
Tomášek, Dominiček a Gábinka. Byla to jejich 
první výprava a s plným batohem a spacákem 
ušly tyto předškolní děti pěknou túru, téměř 
až k chalupě Kyčera. Velikonoční pobyt na Ky-
čeře byl plný sluníčka, tvoření a her. Všichni 
si vyšli vrchol Ostrý a Kamenitý. Zažili jsme 
také aprílové ráno plné záludností, které dětem 
připravili vedoucí. V neděli si chlapci vyzkou-
šeli pletení pomlázky a v pondělí propuklo 
veselí. Chlapci vyšlehali holky upletenými po-
mlázkami a ty jim za to uvázaly pestrobarevné 
pentličky. Všichni jsme se sešli u svátečního 
stolu a byli odměněni čokoládovými pochout-
kami. K tomu nám pěkně nasněžilo, a tak jsme 
stihli postavit i sněhuláka. Všem se na chatě 
Kyčera líbilo a společné Velikonoce jsme si 
opravdu užili.

Dále jsme se sešli hned ve středu při spo-
lečném úklidu okolí doubravského náměstí. 
V projektu Ukliďmě Česko (úklid obce Doub-
rava) jsme byli zapojeni již po třetí a letos 

v hojném počtu. Našli jsme opět spoustu ,,po-
kladů“, které do přírody nepatří. Bylo pro nás 
překvapením, že nejvíce odpadků bylo v mís-
tech, kde byly popelnice. Někteří lidé asi ne-
vědí, že odpad patří do nich a ne vedle.

Jako každý rok vypisujeme spoustu žádostí 
o finanční podporu od nejrůznějších firem Mo-
ravskoslezského kraje. Letos žádáme příspěvky 
od Nadace ČEZ, Hyundai, obce Doubrava i do-
tačních projektů MŠMT. Ne vždy ale žádané 
finanční prostředky z těchto firem obdržíme. 
Toto ale není důvod rušit naše pravidelné akce, 
nebo vyčítat potencionálnímu dárci finančních 
prostředků, že přispěl méně, než jsme očekávali, 
jako je tomu například u spolku Naše Doubrava. 
Toto je pro náš spolek nepřípustné a jednání 
zmiňovaného spolku se mi nelíbí. Myslím si, 
že takto nepůsobí v Doubravě žádný ze spolků 
a všechny avizované akce i pravidelnou činnost 
provádí ku prospěchu občanů Doubravy, bez 
ohledu na to, jaká je výše finančního příspěvku. 
Nedovedu si představit, že by hasiči zrušili ně-
kterou z akcí jen proto, že nedostanou žádanou 
dotaci v plné výši.

Pionýr z.s.- 17. pionýrská skupina Kar-
viná od obce Doubrava letos obdržela dotaci 
na činnost v plné výši žádosti – 10 000,-. Tato 
částka pokryje náklady na výtvarné a spor-
tovní pomůcky pro 56 dětí a část nákladů je ur-
čena jako příspěvek na akce, které si děti hradí 
samy (podzimní pobyt na horách, letní tábor). 

V letošním roce jede na naše 2 letní tábory 70 
dětí do 15 let a náklady na tyto největší akce 
čítají cca 300 000,-.

V letošním roce se také doubravské oddíly 
stěhují do nové klubovny na náměstí do nově 
zrekonstruovaných prostor po bývalém secon-
dhandu. Doufám, že klubovna bude dětem vy-
hovovat a těším se na Vaši návštěvu u některé 
z našich otevřených akcí.

Za Pionýr z. s. – 17. pionýrskou skupinu 
Karviná Katka Jachymčáková

Pionýrské jaro

Kam vyrazit… borororororororororrororoororororrro y y y yy yy y yyyyyy yyyyy 777777
ejvětššššššššššššššššššííííííí íííííííí aaakkaakaaaaaaaaaaaaa cyto neyto ne

Oslava 70. výročí založení MS PZKO Doub-
rava byla spojená s výroční členskou schůzí, 
která se konala dne 17. března 2018 v doubrav-
ském Národním domě. V průběhu schůze byli 
členové informováni o činnosti MS PZKO za 
rok 2017, byl schválen rozpočet a plán práce na 
rok 2018. Akce se zúčastnili vážení hosté He-
lena Legowicz, předsedkyně Hlavního výboru 
PZKO, Mgr. Pavel Krsek, starosta obce, Mgr. 

Dáša Murycová, místostarostka obce, Leon 
Kasprzak, předseda MS PZKO Orlová-Poruba, 
Zdeněk Sosna, starosta SDH Doubrava. 

Vedení obce předalo do rukou předsedy 
MS PZKO u příležitosti jubilea slavnostní dort. 
Starosta obce obdržel knižní publikaci vyda-
nou u příležitosti 70. výročí vzniku PZKO. Po 
ukončení oficiální části výroční členské schůze 
vystoupil v sále Národního domu v Doubravě 

Komorní pěvecký soubor „TA Grupa“ z Čes-
kého Těšína. V další části odpoledne přítomní 
zhlédli multimediální prezentaci sedmdesáti-
leté činnosti MS PZKO v Doubravě. U příleži-
tosti významného výročí bylo předáno ocenění 
pěti zasloužilým členům spolku.

Ing. Petr Czapek, 
předseda MS PZKO Doubrava

Místní skupina PZKO slavila 70. výročí svého založení

Zemřeli
 Marian Veselý

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

V lý

SSpolečenská polečenská kronikakronika

Foto: archiv PZKOFoto: archiv PZKO  

 Otevřené chrámy 2018
Otevřené chrámy jsou iniciativou Biskup-

ství ostravsko-opavského, které se rozhodlo 
zpřístupnit kostely veřejnosti a doplnit jejich 
otevření průvodcovskou službou. 

Mezi turisticky atraktivní kostely zařa-
dilo Biskupství ostravsko-opavské kostely na 
místech s velkou koncentrací návštěvníků, na-
příklad Štramberk a Hukvaldy. Také dřevěné 
kostely, kostely se zpřístupněnou kostelní věží, 
třeba kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku a kos-
tely s unikátními restaurovanými středověkými 
malbami, jako jsou kostel sv. Benedikta v Kr-
nově Kostelci a mnoho dalších.

Všechny vybrané kostely jsou návštěvní-
kům otevřeny bezplatně, bez vstupného.

Kostely s průvodcovskou službou budou 
v roce 2018 zpřístupněny od začátku května do 
konce října. 

více na http://www.doo.cz/otevrenechramy
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Obec Doubrava, Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Doubrava a 
folklorní soubor Olšinka

zvou všechny příznivce lidové muziky na páté přátelské setkání

u CIMBÁLOVKY 

NA HRANICÍCH

Dne 9. června 2018

od 16:00 hodin 

v prostorách bývalé hospůdky U Kantorů

Občerstvení a soutěž o ceny zajištěny.

Pořadatel: Obec Doubrava, Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Doubrava a folklorní soubor Olšinka

VSTUP ZDARMA
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