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(pokračování na straně 3)

Škola bude mít od září nové vedení
V letošním roce končí svou dlouholetou práci ve 
funkci ředitelky naší základní školy paní Mgr. 
Šárka Molíková. Za toto funkční období vybudo-
vala spolu se svým pedagogickým týmem školu, 
kterou nám široké okolí může jen závidět. Pra-
covala vždy samostatně takovou měrou a úsilím, 
že vedení obce v podstatě nemuselo téměř nikdy 
řešit jakékoli problémy spojené s touto příspěvko-
vou organizací. Paní Šárka, jak jsme jí vždy říkali, 
odchází z funkce na základě svého rozhodnutí. Je 
za ní vidět velký kus poctivé práce. Přenechává 
své nástupkyni školu ve velmi slušném stavu a to 
nejen co se týče technického vybavení, ale i co do 
úrovně výchovy v této instituci. Každá základní 
škola je hodnocena podle uplatnění žáků na střed-
ních školách. Naše škola byla vždy na špici tohoto 
hodnocení. Všichni jsme si na paní Šárku zvykli 
a bude nám po ní smutno. Nicméně na škole 
zůstává v jiné pozici a bude jistě oporou pro na-
stupující paní ředitelku. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat za obětavou práci, kterou v naší škole 
paní ředitelka Mgr. Šárka Molíková vykonala. 
Chtěl bych jí ještě popřát hodně zdraví a štěstí do 
dalšího života, jak profesního, tak soukromého. 

Mgr. Pavel Krsek, starosta obce
Pozn. redakce: Dne 27. 6. 2018 byla do funkce 
ředitelky ZŠ Doubrava jmenována paní 
Mgr. Jana Ošeldová. Přejeme nové paní ředi-
telce mnoho pracovních úspěchů.

 Vážení rodiče, přátelé školy, mí bývalí 
i současní žáci, 
jak říká známé přísloví, každá písnička má 
svůj konec a nic netrvá ve světě věčně… 

Vzhledem k tomu, že jsem pracovala ve 
funkci ředitelky školy již od roku 1992, tedy 
celých 26 let, rozhodla jsem se ukončit své 
ředitelské působení na Základní škole Doub-
rava a pokusit se předat mé zkušenosti svému 
budoucímu nástupci. Podala jsem tedy zřizo-
vateli školy rezignaci na svou funkci, nicméně 
se ještě nějakou dobu spolu budeme na škole 
vídat.

Jak mnozí jistě víte, v měsíci červnu pro-
běhl konkurz na vedoucí funkci na ZŠ Doub-
rava a k mé radosti u tohoto konkurzního 
řízení obstála na výbornou má dosavadní zá-
stupkyně, Mgr. Jana Ošeldová. Chtěla bych jí 
touto cestou popřát pevné nervy a úspěch ve 
zcela jistě nelehké budoucí práci.

Když se ohlédnu za celou dobou svého pů-
sobení v Doubravě, musím konstatovat, že naše 
škola ušla značný kus cesty. Z původně má-
lotřídní školy, kde byly pouze 2 třídy s celkem 
39 žáky, se mi podařilo s pomocí zřizovatele 
a za podpory všech starostů obce vybudovat 
plně organizovanou školu, která měla ve svých 
nejlepších letech téměř 200 žáků. Žáky jsme do 

Ve spolupráci s OKD, a.s. se dokončuje 
rekonstrukce dalšího objektu na náměstí, ten-
tokráte se jedná o dům č.p. 342, jehož oprava 
je hrazena z důlních škod. Nový kabát, nové 
barvy, nové klempířské prvky dávají tomuto 
domu novou jiskru, která zvyšuje estetickou 

hodnotu centrální části naší obce. Nutno dodat, 
že tímto naše snahy o zvelebení centra Doub-
ravy nekončí, na řadě je nyní oprava objektu 
zdravotního střediska č.p. 444, který svými 
štukatérskými prvky patří mezi architektonické 
klenoty v naší obci. Dokončena byla taktéž 

oprava fasády MŠ, jejíž provedení v rámci důl-
ních škod vyjednalo s OKD, a.s. samo vedení 
školky. Zvelebování naší obce tedy probíhá na 
více frontách, za což děkujeme.

Ing. Pavel Szostok, 
stavební úřad

Foto: ŠHFoto: ŠH  

Další dům na náměstí má nový kabát

Opravený dům na náměstí č.p. 342Opravený dům na náměstí č.p. 342  
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 SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI 

DOUBRAVA

Začnu asi s tím, co je velmi důležité. Doubrav-
ský občan platí jednou ročně celkem 500 ko-
run za svoz odpadu. Odevzdávání všemožného 
odpadu v našem sběrném místě za obecním 
úřadem je zdarma. Toto jsou podmínky, které 
nemá nikdo v dalekém okolí. Záměrně pomí-
jím situaci v Karviné, která dle mého názoru 
nebude mít dlouhého trvání.

Krom všeho máme dublované služby, a to 
jsou například žluté pytle s logem svozové 
firmy, které si občan může vyzvednout na 
úřadu u pana Sznapky (může je vyzvednout 
i soused, který nahlásí vaše číslo popisné). 
Stejný druh sběru plastového odpadu je řešen 
formou žlutých kontejnerů na stabilních svozo-
vých místech v obci. Dále může občan odevzdat 
plast ve sběrném místě za úřadem. Je to málo? 
Jistě, že ne. Je to luxus a velký nadstandard. 
Na snímcích z části obce Hranice je zřejmé, že 
někteří občané stále nedodržují pravidla třídění 
odpadu. V modrých pytlích na papír je plastový 
odpad. Navíc v kontejnerech (v počtu dvou) je 
naházena spousta PET lahví bez ladu a skladu. 
Plastová láhev se musí sešlápnout a takových se 
do tohoto kontejneru vejde o 400% více, než je 
to nyní. Nehledejme prosím chyby pouze ve svo-
zovém systému, ale snažme se také něco udělat 
sami. Nerad bych se dotknul vzorných občanů, 
kteří vše dělají správně a třídí odpad jak se má 
a za to jim patří nekonečný dík (naštěstí jich je 
jich drtivá většina). Nicméně i těch pár občanů, 
kteří svou pohodlností znepříjemňují svým sou-
sedům život v podobě nepořádku u kontejnerů, 
stačí k tomu, aby se znovu řešilo to, co je již 
vyřešené. V případě, že zjistíme přeplněnost 
nádob na tříděný odpad i přes dodržování veš-
kerých pravidel třídění, budeme samozřejmě 
jednat o navýšení počtu těchto kontejnerů. 

Dalším nešvarem je donáška různého 
kusového odpadu k nádobám na komunální 

odpad. Najdeme zde různé předměty, které 
dosloužily. Tu a tam se objeví starý nábytek. 
Jindy je to stará televize.

Tento druh odpadu je ale povinen každý 
z nás a na své náklady odvést na sběrné místo 
za úřadem. Elektroniku navíc odebírají i naši 
doubravští hasiči. 

Děkuji ještě jednou všem těm, kteří po-
ctivě třídí a věřím, že nás bude stále více. Je na 
nás všech, jak s tím naložíme.

 OPRAVY KOMUNIKACÍ V NAŠÍ OBCI

Na samém začátku léta se ve větší míře 
provádí opravy některých cest. Opravuje se 
krajská cesta v okolí DinoParku, která byla 
poškozena důlní činností, která probíhá ve 22. 
kře závodu Čs. armáda Karviná. Dále se opra-
vuje poškozená komunikace na Špluchově, 
která na nový povrch také dlouho čekala. Je 
hotový nový asfaltový povrch na cestě vedoucí 
od zrcadla na bývalé cihelně, která vede k ulici 
Doubravská (ve směru Doubrava Hranice). Zde 
byly vytvořeny tři výhybny pro automobily, 
aby nevznikaly kolizní situace, jelikož cesta je 
poměrně úzká. Proč jen po ulici Doubravská? 
Je to především proto, že v komunikaci za ulicí 
Doubravskou povede nová kanalizace. Tím by 
došlo k poškození úplně nové cesty. Další nový 
asfaltový povrch je na doubravském kopci, na 
cestě, která dále vede do sousedních Dětmaro-
vic. V nedávné minulosti jsme rovněž položili 
společně s obcí Dětmarovice nový asfaltový 
povrch na Glembovci. Pochopitelně nás ještě 
čeká oprava některých míst, kde se bude pro-
vádět záfuk asfaltovou směsí. Doufám, že s no-
vými silnicemi budou naši občané spokojeni. 
Situace však není všude stejná, ono se opravdu 
nejde zavděčit všem. 

 DOUBRAVA ŽIJE KULTUROU

V naší obci máme během celého roku spousty 
zajímavých akcí. Některé z nich se již staly 
tradicí a stále zvyšující se návštěvnost svědčí 
o jejich kvalitě. Obecní akce, to ovšem není jen 
kultura, ale jsou to také akce k významným 
dnům, společenské akce a účast na celostát-
ních akcích.
Celoobecní akce v roce 2018

1.  Březen – měsíc čtenářů – akce reprezen-
tující knihovnu.

2.  Den učitelů – poděkování pedagogům pů-
sobícím v našich školách.

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

4.  Pietní akt u příležitosti Dne vítězství – 
07. 05. 2018, kulturní program a položení 
kytic u pamětní desky obětem II. světové 
války na náměstí.

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

6.  Slavnostní setkání jubilantů s progra-
mem – duben 2018, již tradiční setkání 
jubilantů v Národním domě s kulturním 
programem a pohoštěním.

7.  Pasování prvňáčků na čtenáře – čer-
ven 2018, jedná se o projekt na podporu 
dětského čtenářství pro děti prvních tříd 
s programem a odměnami.

8.  Cimbálovka na Hranicích – červen 

2018, posezení pro občany s cimbálovou 
muzikou.

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

10.  DOUBRAVSKÉ SLAVNOSTI – 
18. 08. 2018 od 15:00, tradiční obecní slav-
nost na náměstí s kulturním programem, 
atrakcemi pro děti a stánkovým prodejem.

11.  Zájezd pro občany obce Doubrava – 
30. 08. 2018, zájezd pro občany obce 
s programem.

12.  Cimbálovka v Národním domě – 
01. 09. 2018, posezení pro občany s cim-
bálovou muzikou, za příznivého počasí 
v zahradě ND.

13.  První školní den – přivítání prvňáčků ve 
školních lavicích starostou obce, vyhlášení 
„skokanů roku“ v jednotlivých třídách – 
ocenění žáků s nejlepším zlepšením studij-
ních výsledů v uplynulém školním roce.

14.  Zájezd pro občany obce Doubrava – seni-
ory na divadelní představení – 28. 09. 2018, 
Divadlo Jiřího Myrona Ostrava.

15.  Týden knihoven – říjen 2018. Tradiční ce-
lostátní akce na podporu čtenářství.

16.  Drakiáda – 5. 10. 2018, tradiční pouštění 
draků s programem a soutěžemi ve spolu-
práci s knihovnou. 

17.  Pietní akt u příležitosti 100. výročí 
vzniku samostatného Československého 
státu – 24. 10. 2018 v 16:00, položení kytic 
k památníku na náměstí.

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

19.  Den válečných veteránů – 10. 11. 2018, 
položení kytic na pietních místech na hřbi-
tově a na náměstí.

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

21.  Adventní koncert – prosinec 2018.
Nutno podotknout, že to není zrovna málo 

na tak malou obec, jako jsme my. K tomu všemu 
přidáme akce, které jako obec podporujeme 
(Slavnostní mše u příležitosti sv. Barbory, pat-
ronky horníků, která se koná v prosinci) a akce, 
které jsou rovněž velmi úspěšné a to jsou kul-
turní a sportovní akce našich spolků. Pro občany 
vydáváme letos již čtvrtý kalendář se všemi po-
třebnými informacemi a v letošním roce spatřila 
světlo světa také nová mapa obce. Která i pod-
statně větší obec se může pochlubit něčím po-
dobným? Je pochopitelné, že ne každému je po 
chuti ta či ona akce, ale na druhou stranu je jich 
tolik, že si jistě každý najde tu svou. 

Máme před sebou období dovolených 
a prázdnin. Proto vám přeji, aby ty vaše pro-
běhly tak, jak si je naplánujete, a energie, kte-
rou načerpáte, aby vám vydržela co nejdéle. 

V příštím roce naše obec oslaví již 790 let 
od svého vzniku a my již v těchto dnech pře-
mýšlíme, čím vás v příští rok potěšíme a jaké 
zajímavé akce připravíme.

Pěkné léto vám všem přeje 
starosta obce Doubrava Mgr. Pavel Krsek

SLOVO STAROSTY

Plastový odpad v pytlích na papírPlastový odpad v pytlích na papír  

Nesešlápnuté PET lahve zabírají Nesešlápnuté PET lahve zabírají   
zbytečně místo v kontejneruzbytečně místo v kontejneru

Odhozená televizeOdhozená televize  



OBECNÍ ZPRAVODAJ / ČERVENEC | SRPEN 2018  3

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V OBCI 
DOUBRAVA – Červenec, srpen 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 Svoz plastů, nápojových kartonů, kovových obalů, ŽLUTÉ PYTLE
Červenec 4, 18 25

Srpen 1, 15, 29 22

• Projekt MŠMT – Šablony II OP VVV

 Rada obce schválila zapojení Mateřské školy 
Doubrava do projektu MŠMT – Šablony II 
OP VVV, operační program Výzkum, vývoj 
a vzdělávání 2014 – 2020 a souhlasí s reali-
zací daného projektu.

• Pravidla pro pohyb psů

 Rada obce projednala a doporučila Zastupi-
telstvu obce schválit Obecně závaznou vy-
hlášku obce Doubrava č. 1/2018 – Pravidla 
pro pohyb psů. Nová vyhláška má upravený 
seznam prostranství, kde platí povinnost mít 
psa s náhubkem a na vodítku. 

• Schválení účetní závěrky obce Doub-

rava sestavené k rozvahovému dni 

31. 12. 2017

 Rada obce projednala Důvodovou zprávu 
garanta k předložení účetní závěrky obce 
Doubrava za rok 2017 Zastupitelstvu obce 
Doubrava

• Schválení účetní závěrky Základní školy 

Doubrava, okres Karviná, příspěvkové 

organizace sestavené k rozvahovému 

dni 31. 12. 2017

 Po projednání důvodové zprávy Rada obce 
schválila výše uvedenou účetní závěrku.

• Schválení účetní závěrky Mateřské školy 

Doubrava, okres Karviná, příspěvkové 

organizace sestavené k rozvahovému 

dni 31. 12. 2017

 Rovněž účetní závěrka Mateřské školy 

Doubrava byla po projednání důvodové 
zprávy Radou obce schválena.

• Ztráty z integrovaného dopravního sys-

tému ve městě Orlová na rok 2018

 Obec Doubrava je zapojena do integrova-
ného dopravního systému (IDS) ve městě 
Orlová, které zajišťuje město Orlová. Před-
pokládá se ztrátovost pro naši obec za období 
d 1. 1. 2018 do 9. 6. 2018 ve výši 32.100,- Kč. 
Na toto období Rada obce schválila uzavření 
smlouvy o poskytnutí příspěvku (ve výši 
skutečné ztráty) na pokrytí ztráty z provozu 
integrovaného dopravního systému ve městě 
Orlová. Od 10. 6. 2018 dochází ke změně 
v oblasti Karvinska v dopravní obslužnosti 
tohoto území. MHD Orlová je zařazena do 
ODIS zajišťované krajem a systém IDS tímto 
dnem končí. 

• Podání žádosti o dotaci 

 Rada obce Doubrava schválila podání žá-
dosti o dotaci z programu Účelové investiční 
dotace pro jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů obcí – výzva „Stavba nebo rekonstrukce 
požární zbrojnice“ pro rok 2019.

 Na rekonstrukci zbrojnice máme zpracova-
nou studii, která je dostačující pro podání 
žádosti, v případě úspěšnosti se bude muset 
vypracovat kompletní projektová dokumen-
tace a do rozpočtu obce pro rok 2019 zahr-
nout částku na spoluúčast realizace.
Mgr. Dáša Murycová, místostarostka obce

Radniční okénko

Doubravy přilákali i na takřka rodinné pro-
středí a svou obrovskou výhodu mělo i zřízení 
pro žáky bezplatné dopravy školním auto-
busem do školy i zpět. Za to patří zřizovateli 
veliký dík, bez této výhody by třetina dětí do 
naší školy vůbec nenastoupila a škola by měla 
velké problémy s nízkým počtem žáků. Ostatně 
s poklesem počtu žáků se v posledních letech 
i přes všechny výše jmenované výhody potý-
káme, ale pevně věřím, že nastanou lepší časy. 
I vzhledově se škola za poslední čtvrtstoletí 
zcela změnila. Budova byla zkleštěna, nově 
omítnuta, byla vyměněna všechna okna, upra-
vilo se okolí, zahrada, ve všech třídách učíme 
moderně pomocí interaktivních tabulí, máme 
vybudovanou špičkovou jazykovou učebnu, 
mohla bych ještě dlouho pokračovat ve výčtu. 
Zapojovala jsem se do projektů, které vyhla-
šovalo MŠMT i další organizace a které jsou 
spolufinancovány z Evropských fondů. Díky 
nim jsem pro školu získala několik milionů, za 
které děti jezdily pravidelně na ozdravné po-
byty, podívaly se do Velké Británie, zakoupili 
jsme spoustu vybavení do tříd …

Co by ale byla ředitelka bez pedagogic-
kého sboru? I pedagogům patří můj veliký dík 
za podporu a pomoc v mé práci, za to, že naši 
školu opouštějí deváťáci, kteří velkou měrou 
našli uplatnění ve společnosti. Mnozí naši 
bývalí žáci nám přivádějí do školy své vlastní 
děti, a tak učíme již druhou generaci…

Věřte mi, je to zvláštní pocit, psát tento 
článek a vědět, že končí jedna velmi významná 
a krásná etapa v mém životě. 

Co říci závěrem? Přeji doubravské škole, 
ať se jí dobře daří, ať má i nadále podporu 
zřizovatele a výborný pedagogický sbor, ať se 
nové paní ředitelce podaří uskutečnit všechny 
vize, se kterými do své funkce v příštím škol-
ním roce nastoupí. Všem žákům potom přeji, 
ať jsou na svou školu hrdí a ať se jim v životě 
splní jejich představy a sny.

Děkuji vám, Mgr. Šárka Molíková, 
(brzy již bývalá) ředitelka školy

(pokračování ze strany 1)
Škola bude…

 Řidičské průkazy nově od 1. července 2018

 • Nový řidičský průkaz a paměťovou kartu 
do tachografu získáte nově na kterémkoliv 
úřadě obce s rozšířenou působností

• Při změně bydliště se řidičský průkaz už 
nemění

• K žádosti už nepotřebujete papírovou 
fotografii

Od 1. července nabude účinnosti zákon 
č. 199/2017 Sb. a prováděcí vyhláška č. 456/2017 
Sb., díky nimž lze vyřídit některé záležitosti spo-
jené s řidičáky na nejbližším úřadě obce s rozší-
řenou působností nebo na takovém, který vám 
svou lokalitou nejvíce vyhovuje, celkově tedy na 
jednom z 206 míst v ČR. V novém systému bude 
platit zásada: kde si o vydání či změnu v dokladu 
zažádám, tam si průkaz také vyzvednu.
 Téměř vše vyřídíte na jednom místě

Nově si tak můžete na nejbližším úřadě vyří-
dit vydání nového řidičského průkazu po úspěšné 
zkoušce v autoškole, a to i v případě dalších roz-
šíření, dále také výměnu starého nebo neplatného 
průkazu za nový, případně vydání karty řidiče do 
digitálního tachografu. Stejně tak vám zde pomůžou 
při změně údajů (nejčastěji změna příjmení), ztrátě, 
poškození, zničení, odcizení či reklamaci dokladu. 

I občané jiných států mohou nově žádat na nejbliž-
ším úřadě obce s rozšířenou působností o výměnu 
průkazu, který vydal jiný stát, za český, a to i v pří-
padě jeho ztráty, poškození, zničení nebo odcizení.

Také si na zvoleném úřadě můžete požádat 
o výpis z evidenční karty řidiče nebo bodového 
hodnocení (udělené body za provedené pře-
stupky) či vyřídit záležitosti spojené s profesní 
způsobilostí řidiče. Seznam všech úřadů obcí 
s rozšířenou působností naleznete zde na strán-
kách ministerstva dopravy: www.mdcr.cz/orp. 
Pro obec Doubrava je nejbližší úřad z rozšířenou 
působností v Orlové.
 Výjimky, kdy musíte na úřad v místě trva-

lého bydliště

Existují situace, kdy je přesto nezbytné do-
jet na úřad obce s rozšířenou působností v místě 
vašeho trvalého bydliště. Mezi ně patří např. od-
nětí nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení 
oprávnění atd.

Na úřad s fotkou už jen při vyřízení meziná-
rodního řidičského průkazu

Cesty do místa trvalého bydliště pro nový řidičský průkaz jsou minulostí
Pokud jsme si něco přáli ve vztahu k řidičskému průkazu, tak mít možnost vyřídit si ho 

na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností. Od 1. července 2018 se toto přání 

stává skutečností. Nadále platí, že výměna dokladu, jemuž končí platnost, je zdarma 

a nově nemusíte pro řidičák chodit už ani s fotkou. 

(pokračování na straně 4)
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V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 
zákona, poskytne vydavatel zastupitelům obce 
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které 
vyjadřuje jejich názory týkající se obce. Vyda-
vatel poskytne každému jednotlivému zastupiteli 
pro vyjádření názoru v každém vydání zpravo-
daje nejvýše 500 znaků včetně mezer s tím, že 
zastupitel může předat současně s příspěvkem 
také jeho rozšířenou verzi v neomezeném roz-
sahu k uveřejnění na webových stránkách obce 
www.doubrava.cz, „Názory zastupitelů“. Jed-
notlivé příspěvky budou do rubriky řazeny podle 
abecedního pořadí příjmení zastupitelů. Zveřej-
něné příspěvky nemusí být v souladu s názory 
redakce. Rubrika názory zastupitelů je v souladu 
se Zásadami pro vydávání Obecního zpravodaje, 
které byly schváleny Radou obce Doubrava dne 
10. 02. 2016 usnesením č. 345/27/16.

 Před rokem jsme vás informovali (zpravo-
daj 9/2017) o tom, že na zasedání zastupitel-
stva v červnu 2017 podali zastupitelé za NAŠI 
DOUBRAVU návrh na doplnění programu, 
který se týkal opravy silnice v lokalitě Na Hra-
nicích ve vlastnictví obce Doubrava. Konkrétně 
se jednalo o úsek před pozemkem a domem, 
které jsou z důvodu stavu této silnice nadměrně 
podmáčeny povrchovou i nadzemní vodou. Náš 
návrh byl koalicí podpořen. Byla schválena 
oprava části silnice v úseku před podmáčeným 
pozemkem a domem.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková 
 Současně s tím, že byla schválena oprava části 
silnice, tak jak uvádí Jiřina Ferenčíková, bylo 

schváleno, že tento úsek opravy bude zařazen 
do plánu oprav místních komunikací v rámci 
důlních škod pro rok 2018. Zastupitelé za NAŠI 
DOUBRAVU těší, že byl za peníze z důlních 
škod opraven úsek od zrcadla kolem rybníků 
po křižovatku navazující na ulici Doubravskou. 
Oprava cesty skončila asi 100 metrů od trpící 
stavby a pozemku, tedy před opravou úseku, 
který schválilo zastupitelstvo.

MUDr. Pavel Spurný 
 Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU jsou 
rádi, že vedení obce opravuje cesty nad rámec 
schváleného usnesení zastupitelstva. A sou-
časně se těší, že bude navazovat oprava cesty 
až před pozemek a stavbu, tak jak opravu 
schválilo zastupitelstvo. Pevně věříme, že 
bude celá záležitost dotažena do konce, že 
se sousedé dočkají opravy cesty před jejich 
domem. A současně, že zastupitelstvo dodrží 
schválené usnesení. Také se těšíme, že z pe-
něz z důlních škod budou postupně opraveny 
i další cesty v obci.

Lukáš Szebesta 
 Je prima, že máme v obci koupaliště. Mini-
málně v období horkých dní od 27. 5. 2018 kdy 
byla otevřena koupaliště v Havířově a Karviné 
do 10. 6. 2018 mohlo být návštěvníky využí-
váno koupaliště pro koupání 15 dní. Zastupitelé 
za NAŠI DOUBRAVU jsou toho názoru, že 
když už máme v obci koupaliště, tak by mělo 
být využíváno co nejvíce v souladu s klimatic-
kými podmínkami vhodnými ke koupání a ke 
spokojenosti návštěvníků.

Ing. Petr Vrubel 

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 
Dosud bylo nutné na úřad přijít s papírovou 

fotografií, kterou pracovník na přepážce umís-
til na žádost. Podle nové úpravy už se na úřad 
s fotografií nebude muset. Systém sám vyhledá, 
zda již nemáte fotografii v jiné databázi (např. 
z občanského průkazu nebo cestovního pasu), 
a pokud bude vaše podoba stále aktuální, pou-
žije ji a fotit se vůbec nebudete. V případě, že jste 
změnili vizáž a vaše podoba se na první pohled 
neshoduje s fotografií v existujících databázích, 
vyfotí vás úředník přímo při vyřizování žá-
dosti. Odpadá tedy nutnost pořídit si průkazové 
fotografie. Nově se také na každý doklad bude 
prostřednictvím podpisového tabletu pořizovat 
digitalizovaný podpis žadatele. Jediný případ, 
kdy s sebou ještě na úřad ponesete papírovou 
fotografii, je vydání mezinárodního řidičského 
průkazu (ten má formát malé knížky, který pro-
zatím tisk digitální fotografie neumožňuje).
 Změna trvalého bydliště nemá na řidičský 

průkaz vliv

Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila 
povinnost tuto změnu hlásit na úřadě. Ten vám 
vydal nový řidičský průkaz. Nyní je tato povin-
nost již minulostí. Od července se budou vydá-
vat řidičské průkazy, které údaj o místě trvalého 
bydliště neobsahují. To se vztahuje i na majitele 
dříve vydaných, ale stále platných řidičských 
průkazů.
 Správní poplatky

Změna legislativy přinesla také úpravu 
výše správních poplatků. Za výměnu řidičského 
průkazu za nový v případě, že končí doba jeho 
platnosti, stále nebudete platit nic a dostanete 
ho zdarma. Při vydání nového průkazu zapla-
títe z původních 50 Kč nově 200 Kč. Navýšení 
správního poplatku je kompenzováno tím, že si 
již nemusíte pořizovat průkazovou fotografii. 
Také se navýšil poplatek za zrychlené vydání 
průkazu do pěti pracovních dnů z 500 Kč na 
700 Kč. Částka za vystavení mezinárodního ři-
dičského průkazu zůstává 50 Kč, za vydání pa-
měťové karty do digitálního tachografu zaplatíte 
nadále 700 Kč.

ŠH (zdroj: www.mesto-orlova.cz)

(pokračování ze strany 3)
Cesta do místa…

Úprava autobusových 
linek a jízdních řádů
S účinností od 10. 06. 2018 došlo k někte-
rým změnám v autobusové dopravě, které 
se týkají i naší obce. Změna se týká čís-
lování linek. Linka 534 je nově rozdělena 
tak, že spoje vedené přes Špluchov zůstá-
vají označeny jako linka 534 a spoje vedené 
rychlejší trasou (přes Jánskou a Důl Kar-
viná) jsou nově označeny jako linka 535. 
Linka 562 má taktéž upravený jízdní řád 
a je v Karviné vedena oproti původnímu 
stavu odlišnou trasou. Na linkách 534, 
535 a 562 dochází k úpravě jízdního řádu. 
Změny se také týkají MHD Orlová, které 
je nově včleněno do jednotného systému 
ODIS. Zde došlo také k drobným změnám 
u číslování jednotlivých zón, pro cestující 
je důležitá skutečnost, že všechny dlouho-
dobé časové jízdenky zakoupené nejpoz-
ději 9. 6. 2018 platí po celou jejich dobu 
platnosti v rámci platných zón, jízdenky 
tedy není nutné vracet ani vyměňovat. 
Veškeré bližší informace jsou k dispozici 
na www.kodis.cz nebo www.3csad.cz. 
Nové jízdní řády jsou také k nahlédnutí na 
obecním úřadě a ke stažení na webu obce. 

Pavel Slávik, 
místní hospodářství

Od 1. července 2018 nás čekají změny ve 

vydávání občanských průkazů a cestov-

ních dokladů. Všem občanům, kteří si bu-

dou žádat o nový občanský průkaz, bude 

již vydán pouze občanský průkaz se stro-

jově čitelnými údaji a s kontaktním elek-

tronickým čipem (dále jen „OP“). Občané, 

žádající o občanský průkaz nebo cestovní 

pas, čekají změny, které přinášejí rychlost 

a pohodlí, ale také zvýšení poplatků za 

vydání dokladů v mimořádných lhůtách. 

Pokud občan požádá o doklad s běžným 

termínem do 30 dnů, jsou poplatky stále 

stejné, jako před 1. červencem. 

Občané nad 15 let se budou moci rozhodnout, 
zda čip aktivují či nikoliv, což mohou učinit 
v celé době platnosti OP. Děti do 15 let ne-
budou mít aktivovaný čip automaticky. Díky 
čipu v OP si v budoucnu bude moci občan 
více a více svých záležitostí vyřizovat z do-
mova. Aktivovaný čip umožní využívání OP 
při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu 
k identifikačním údajům držitele. Dosavadní 
OP bez čipu zůstávají v platnosti. OP bez stro-
jově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 
budou vydávány pouze z důvodu voleb.

Nově při podání žádosti o nový občanský 
průkaz nebo cestovní doklad (dále jen „CD“) 
bude moci občan uvést telefonní číslo či e-
mail pro účely zaslání informace o možnosti 
převzetí vyhotoveného OP nebo CD.

Rozšiřují se také možnosti ve lhůtách pro 
vydání OP či CD. Kromě klasické lhůty (do 
30 dnů) bude moci občan požádat o vydání 
OP a CD ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních 
dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů. 
V souvislosti s tím se samozřejmě změny tý-
kající se zkrácených lhůt dotknou i výší správ-
ních poplatků. 

Rovněž nově bude moci občan podat žádost 
o vydání OP či CD nebo jej převzít i u Minister-
stva vnitra ČR, ale pouze u OP či CD vydaných 
do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

Bližší informace naleznete na webu obce 
www.doubrava.cz nebo vám je poskytnou 
přímo na úřadech s rozšířenou působností.

Dagmar Rentová, 
evidence obyvatel

Změny ve vydávání 
občanských průkazů 
a cestovních dokladů
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OKÉNKO mateřské školy

Celý měsíc květen a červen jsme s dětmi v ma-
teřské škole prožili aktivně v přírodě. 

Autobusem jsme se vydali do Beskyd do Bílé. 
Tam nám sám černokněžník začaroval pohádky. 
My jsme je museli zachránit, jinak by nám Kar-
kulka snědla vlka, vodník se utopil a princezna 
zachránila prince. Protože naše děti jsou šikulky, 
všechny pohádky zachránily. Na výletě s námi 
byly „Pohádkové babičky“ ze školky, které nám 
všechny pohádky ve školce přečetly. Babičky 
jsme pochválili za vzornou účast i v nepříznivém 
počasí. V pláštěnkách jim to moc slušelo.

Jiný den jsme v ZOO Ostrava navštívili říši 
zvířátek celého světa, nakrmili kozy, pohráli si 
s morčátky, opičky se na nás šklebily a my na 
ně a malé slůně nám předvádělo, jak umí zlobit 
svou starší kamarádku. A proto, že nás po ná-
ročné prohlídce zvířat bolely nohy, zpět k auto-
busu jsme cestovali mezi zvířátky vláčkem.

S batohem na zádech a plni síly jsme další 
týden vyrazili na Visalaje. Náhodní turisté 
nás přesvědčovali, že tak daleko na Bílý kříž 
děti nemohou vyšlapat. Stejní turisté udiveně 
koukali, jak tyhle děti pod Bílým křížem baští 
svačinku.

Po Dni dětí se konala výprava do pravěku 
do Dinoparku. V bludišti jsme nezabloudili, 
sopka odpočívala, žádný dinosaurus neutekl 
a všichni se spokojeně vrátili do školky. Jinak 
to ani být nemohlo. Naše téma školního vzdě-
lávacího programu, podle kterého v MŠ pracu-
jeme, nese název „Ve světě se neztratím.“

Doprava na výlety byla uhrazena z projektu 
Nadace OKD „Mámo, táto, babi, dědo hrajeme 
si spolu“ a částečně z výtěžku za nasbíraný 
starý papír do sběru, za což všem děkujeme.

Za pedagogy MŠ Doubrava 
Bc. Světluše Šotkovská

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, vyšli jsme si na výlet. Výroky našich nejmenších 
pro veselou náladu
• P.uč.: „Děti, kdo je to horník?“ Děti: „Ten, kdo 

leze po horách.“ „Ten, co kope diamanty.“
• Tom drží v náručí krabici s navlékacími 

korálky a ptá se: „P. učitelko, to je bl-
bost?“. „Proč myslíš?“. „Protože Kuba 
říkal, že to je blbost“.

• P.uč.: „Tome, máš děravé papuče. Přines si 
z domu jiné, ať nezakopáváš“. „ Já mám 
doma jenom ty opičácké, jako vy“. (cukle)

• „Radečku, ty jsi nesnědl maso. Doma 
taky nepapáš maso?“. „Papám, ale jenom 
kuře s nohama“.

• Pojmenovávali jsme druhy oděvů a obuvi. 
„Co to je?“ ( na obrázku pracovní boty). 
„Bagany, to má doma taťka“.

• Maminka přišla odpoledne pro dívenku 
a ta hlásí: „Mami, já jsem umřela“. Ma-
minka vytřeštila oči a dívenka na to: 
„No, my jsme si hráli na nemocnici“.

• Chlapec se ve školce pochlubil: „My už 
máme doma miminko, narodilo se nám“. 
Malá kamarádka hrající si s panenkou na 
to zamyšleně odpoví: „Já si taky kupim 
miminko, a živé“.

• V MŠ po obědě. „Paní učitelko, Dominik 
říkal, že jsem tlustý.“ P.uč.:„Nejsi, to máš 
jen plné bříško po obědě. Půjdeš si leh-
nout, odpočinout a až se vyspíš, bříško 
už bude malé.“ Vedle stojící kolegyně od-
poví: „Tak to já si jdu taky lehnout.“

Mgr. Radomíra Jasenková, ředitelka MŠ

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
Návštěva okresního soudu 

V rámci výuky občanské výchovy navští-
vili žáci 9. třídy dne 7. 6. 2018 Okresní soud 
v Karviné, pobočku Havířov. Žáci zhlédli dvě 
veřejná zasedání a jedno hlavní líčení. Žáci 
mohli v praxi vidět, jak probíhá trestní řízení, 
jaká je role soudce, státního zástupce, obhájce, 
obžalovaného. Po skončení jednání následovala 
diskuse, kdy ochotná paní soudkyně odpovídala 
na dotazy z trestního práva. Paní soudkyně žáky 
seznámila s tím, jak to vypadá s kriminalitou 
v našem regionu, a také žáky poučila o tom, jak 
jsou pro mladé lidi nebezpečné drogy.

Mgr. Markéta Kohutková

Atletický trojboj
24. 05. 2018 byl uspořádán na Základní 

škole U Kapličky „Atletický trojboj“. Soutěž 
byla určena pro žáky 1. stupně a soupeřilo se 
v hodu kriketovým míčkem, běhu na 50 me-
trů a ve skoku do dálky. Umístění našich žáků 
považujeme za velmi úspěšné, neboť kvůli 
značnému zbrždění výstavby nového školního 
hřiště žáci nemají podmínky k trénování sou-
těžních disciplín. I přes toto znevýhodnění se 
podařilo přivézt dvě zlaté medaile:

1. místo v kategorii chlapců získal Duras 
Daniel – 1. třída

1. místo v kategorii dívek získala Badu-
rová Natálie – 5. třída.

Mgr. Alice Marečková

Rodinný pětiboj 
Naše škola uspořádala 19. 05. 2018 1. 

ročník sportovní soutěže Rodinný pětiboj. 
Rodinný pětiboj vychází z Odznaku všestran-
nosti olympijských vítězů. V rámci tohoto 
odznaku si v hodinách tělesné výchovy žáci 
plní 10 disciplín. Do rodinného pětiboje bylo 
vybráno disciplín pět: sedy lehy, švihadlo, troj-
skok z místa, hod medicinbalem, dribling. Do 
soutěže se přihlásilo 32 rodinných párů, a tak 
mohlo být celé sobotní dopoledne naplněno 
soutěžením, soupeřením, podáváním perfekt-
ních výkonů – někdy až na hranici možností – 
a super atmosférou, na které se podíleli hlavně 
všichni sportovci svým neutuchajícím fandě-
ním všem ostatním. Na dodržování správné 
techniky provedení jednotlivých disciplín 

a na přesné bodování dohlížel tým spraved-
livých rozhodčích. Všichni účastníci pěti-
boje dostali uvítací balíček a vítězové potom 
medaile, diplomy a věcné ceny. Celá akce by 
nemohla proběhnout bez podpory ochotných 
a milých sponzorů. Ještě jednou tedy děkuji 
firmě Pedro, Candy plus, Be Fitness Petřvald, 
Heliodent, Spolku rodičů a přátel MŠ a ZŠ 
Doubrava, Pekárně Komendir. Velké poděko-
vání patří firmě Törstav, která byla hlavním 
sponzorem. 

Mgr. Markéta Kohutková

Atletický trojbojAtletický trojboj  

Rodinný pětibojRodinný pětiboj  
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V sobotu 19. května 2018 od 14:00 se konala 
v pořadí již druhá akce pod názvem „V rytmu 
orchestrů a dalších překvapení“ pořádaná 
spolkem NAŠE DOUBRAVA. Prvenstvím 
této akce byla záštita náměstka hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwar-
czného. Ti, kdo přišli, si mohli vybrat a užít 
z pestré nabídky hudebních žánrů. Program 
byl sestaven pro každou věkovou kategorii. 
Na své si přišli milovníci dechovky, swingu, 
popu, muzikálových písní a hardrocku. Scénář 
sestavil a pořadem provázel herec, moderátor 
a člen spolku NAŠE DOUBRAVA Lukáš Sze-
besta. K poslechu a dobré náladě všem seniorů 
zahrála populární Bohumínská dechovka pod 
taktovkou Vladislava Oravčáka. Ostravská he-
rečka a zpěvačka Ludmila Forétková potěšila 
zpěvem muzikálových písní padesátých a še-
desátých let. Jednu píseň si zazpívali společně 
s Lukášem Szebestou. Také ti diváci, kteří mají 
rádi swing, si přišli na své. V podání skvělého 
SUNDAY SWING ORCHESTRA a jeho ta-
lentovaných hráčů i zpěvačky zazněly české 
i zahraniční swingové a jazzové standardy 
a evergreeny. S vlastní tvorbou i známými hity 
se divákům přestavili absolventi Janáčkovy 
konzervatoře v Ostravě s kapelou NO IDEA 
ve složení David Van Coppenolle, Jaroslav 

Kršík a Ja-
kub Sivek. 
NO IDEA se 
p ředst av i la 
ve složení akordeon, cajon a kytara. Závěr pat-
řil slavné hardrockové legendě, kapele DOGA, 
která letos slaví 30 let od svého vzniku. Z po-
dia to parádně rozbalil frontman kapely Izzi 
a jeho spoluhráči. Před pódiem jsme zažili 

sníh, dým, nespočet barevných efektů, létající 
balonky a mnoho dalšího, zkrátka skvěle do de-
tailu promyšlenou výroční hardrockovou show 
kapely, která má své kořeny v Karviné. Dopro-
vodný program vznikl za spolupráce spolku 
Zámecká stáj. Byla přistavena koňská spřežení 
s příjemnými kočími a nově renovovanými ko-
čáry. Zkrátka skvělá koňská jízda pro děti i do-
spělé po Doubravě. Ani návštěvníci toužící po 
historii nepřišli zkrátka, pro všechny zájemce 
byl připraven slovem i písmem historický vý-
klad o obci Doubrava, jejich zajímavostech 
a o zaniklých i dochovaných stavbách. Jak je 
známo, k dobré hudbě a náladě patří jídlo i pití. 
Pro návštěvníky jsme připravili občerstvení, 
pochutnali si na skvělém domácím guláši, 

vepřových a drůbežích řízcích, na domácích 
tvarohových koláčích. Návštěvníci akce si také 
mohli pochutnat na grilované kýtě, kterou pro 
ně připravili členové SDH Doubrava. 

Stěžejním poskytovatelem dotace byl Mo-
ravskoslezský kraj, bez této poskytnuté dotace 
by akce mohla být organizována se značnými 
potížemi. Proto ze všeho nejvíce děkujeme Mo-
ravskoslezskému kraji za poskytnutou dotaci. 
Náměstkovi hejtmana Moravskoslezského kraje 
Mgr. Stanislavu Folwarcznému za převzetí 
záštity nad akcí „V rytmu orchestrů a dalších 
překvapení.“ Děkujeme všem partnerům akce 
za jejich přispění, velmi si jejich spolupráce 
ceníme: GRAND-PRACOVNÍ ODĚVY s.r.o., 
NÁBYTEK FALCO TRADE s.r.o., DVOŘÁK 
LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., Sklenářství 
KORUND Lukáš Podolák, Bobrzyková Potra-
viny U Bobříků, TIZ, s.r.o., Jindřiška Daříčková 
zahradní potřeby a krmiva, Gabriela Piperko-
vá-COPY CENTRUM ORLOVÁ, Aleš Sobík 
Autodoprava, obec Doubrava. Děkujeme panu 
faráři PaedDr. ThLic. Marcelu Puvákovi za 
jeho velkoryse bezplatně poskytnuté prostory 
fary pro přípravu občerstvení, pozemku a elek-
třiny. Za spolupráci na akci děkujeme členům 
SDH Doubrava, paní Zuzaně Kočířové a kočím 
ze spolku Zámecká stáj. Závěrem bych velmi 
ráda poděkovala jednak jménem spolku NAŠE 
DOUBRAVA ale i jménem svým všem členům 
spolku NAŠE DOUBRAVA, sousedkám, sou-
sedům a příznivcům za jejich obětavou práci 
a čas, který věnovali přípravě, průběhu akce 
i po skončení akce, a že toho nebylo málo, co 
vše se muselo zajistit, obstarat a udělat. Velmi 
si toho považuji, děkuji. Na fotografie z akce se 
můžete podívat na našem webu.

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

www.nasedoubrava.cz 

Náměstí ožilo akcí „V rytmu orchestrů a dalších překvapení“

Skupina DOGA, Foto: Jiřina FerenčíkováSkupina DOGA, Foto: Jiřina Ferenčíková  

Poděkování
Rád bych jménem orchestru Sunday Swing 
Orchestra poděkoval organizátorům ze 
spolku Naše Doubrava za pozvání k účin-
kování na akci„V rytmu orchestrů a dalších 
překvapení“. Věříme, že jsme občanům 
Doubravy pomohli naší hudbou zpříjemnit 
jedno krásné sobotní odpoledne, na které 
budou rádi vzpomínat a těšíme se na se-
tkání na některém z našich koncertů. 

Tomáš DROZD, umělecký vedoucí 
Sunday Swing Orchestra 

ZÁJEZD
KDE:  JIŘÍKOV PRADĚDOVA 

GALERIE U HALOUZKŮ
 BRUNTÁL ZÁMEK
 KARLOVA STUDÁNKA
KDY: V SOBOTU 1. ZÁŘÍ 2018
VSTUPNÉ: PRADĚDOVA GALERIE: 
 DOSPĚLÝ 80 KČ, 
 DŮCHODCE 70 KČ
BRUNTÁL ZÁMEK: DOSPĚLÝ 100 KČ, 

SENIOR NAD 65 LET 50 KČ
CENA: 175 KČ ZA DOPRAVU + 

VSTUPNÉ DLE VÝBĚRU

Prodej zájezdu probíhá v plném proudu. 
Prosím, berte na vědomí, že počet účastníků 
zájezdu je limitován počtem míst v autobuse, 
proto doporučujeme neodkládat na poslední 
chvíli zaplacení zájezdu. Děkujeme obci Doub-
rava za přispění na zájezd. 

Těšíme se, že s námi pojedete na zájezd. 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V sobotu 22. 9. 2018 od 18:00 v Národ-

ním domě v Doubravě jsme pro Vás naše 
sousedky, sousedy a příznivce připravili 
divadelní přestavení „PERFECT DAYS“ 
v podání Dodivadla Dobroslavice. Pod ve-
dením režiséra Milana Šťastného se představí 
herci v romantické komedii nejen o ženách 
a nejen pro ženy. Úspěšná kadeřnice Barbs 
má na první pohled úplně všechno, prospe-
rující firmu, popularitu, exkluzivní byt, 
přátele a pečlivou matku. Ale jak už to tak 
v životě bývá, nikdy nemá člověk všechno. 
Barbs schází dítě, které tak nějak nestihla, 
zbývá jí posledních pár let, kdy se to musí 
podařit. Jenže manželství se jí rozpadlo, nej-
bližší přítel je homosexuál a potencionální 
otcové z nejrůznějších důvodů selhávají…. 
Proto neváhejte a přijděte se podívat, jak to 
vše dopadne.

Cena vstupenky 120Kč/osoba.

Více informací o zájezdu a zaplacení včetně 
prodeje vstupenek na divadelní představení lze 
zajistit v obvyklých předprodejích:
- LOKALITA HRANICE: 
 PANÍ JIŘINA FERENČÍKOVÁ 
 (M: 602 755 179)
- FINSKÉ DOMKY: 
 PAN LIBOR TRZASKALIK 
 (M: 730 625 714)
- E-MAIL: INFO@NASEDOUBRAVA.CZ
- PANÍ ILDIKO STABLOVÁ 
 PROVOZOVATELKA RESTAURACE 

V NÁRODNÍM DOMĚ
Děkujeme obci Doubrava za přispění na 

divadlo. 
Těšíme se, že si společně užijeme příjemný 

sobotní večer.
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, 

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

NAŠE DOUBRAVA ZVE SOUSEDY NA…
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Celý květen a začátek června jsme měli cel-
kem naplněný různými akcemi. Nejprve bych 
začal s našimi výjezdy, prvním byl požár ga-
ráží v Karviné, kde zasahovali Kotas J., Kotas 
S., Šebesta L. a Vidlička M.. Zde jsme pomáhali 
s dohašovacími pracemi a rozebíráním ohoře-
lých konstrukcí. Následně v neděli 

3. 6. se nám po trochu vydatnějším dešti 
opět zatopilo naše doubravské náměstí, a to 
hlavně nánosem hlíny z pozemku bývalého 
sadu nad hřbitovem. Po vytažení zanesených 
vík kanálů voda záhadně zmizela a s nánosem 
bahna si hravě poradila naše cisterna. Zasaho-
val Slávik P. a Šebesta R. V pondělí 4. 6. jsme 
se v dopoledních hodinách zúčastnili společně 
s dalšími jednotkami z okolí námětového cvi-
čení na zimním stadionu v Orlové Lutyni, kde 

byla simulována havárie na chladícím zaří-
zení a únik amoniaku. Naše jednotka měla na 
starost vyhledání hydrantu, natažení doprav-
ního vedení a doplňování vody do již přista-
vených vozidel. Cvičení se zúčastnil Kotas 
J., Šebesta R., Šebesta L. a Majer M.. Našim 
mladým hasičům také začala soutěžní sezóna. 
I přesto, že bojujeme s menším počtem našich 
dětí a mladší členové musí doplňovat katego-
rii starších, tak se na soutěžích neztratí. V Or-
lové Městě se umístili na 14. místě a v Orlové 
Porubě skončili na 6. místě. Zvlášť se musím 
zmínit o soutěži mladých hasičů u nás na 
náměstí, která proběhla v sobotu 26.5. Této 

soutěže se celkem zúčast-
nilo 24 družstev (10 v kate-
gorii mladší a 14 v kategorii 
starší) z celého karvinska. 
V kategorii starších jsme se 
umístili na 8. místě, ale za zmínku stojí sku-
tečnost, že se nám podařilo poskládat jedno 
družstvo naší přípravky (děti do 6-ti let), která 
se předvedla v plné kráse, a svůj první požární 
útok před diváky úspěšně dokončila. Odpo-
ledne po soutěži se konalo tradiční smažení 
vaječiny spojené s kácením májky. Letos se 
nám podařilo udělat vaječinu z celkem 320-ti 
vajec (samozřejmě, že všechna domácí). Ná-
lada byla super, hudba také, takže zábavě nic 
nechybělo. V květnu jsme se také zúčastnili 
kulturní akce „V rytmu orchestrů a dalších pře-
kvapení“, která se konala na náměstí a kterou 

pořádal spolek Naše Doub-
rava. Rádi bychom poděko-
vali spolku Naše Doubrava 
za to, že jsme se této akce 
mohli zúčastnit, doufáme, 
že i my jsme přispěli k pěk-
nému průběhu akce, a také 
chceme poděkovat všem 
návštěvníkům za jejich ná-
vštěvu a příjemně stráve-
ného odpoledne. V pondělí 
21. 5. jsme v rámci akce 
„Daruj krev s dobrovolnými 
hasiči“ navštívili transfuzní 
stanici v Karvinské nemoc-
nici. Tento den byl vyčleněn 
pouze pro dobrovolné ha-
siče. Náš sbor se této akce 
účastní již od samého za-
čátku, a proto jsme nemohli 
chybět ani nyní. Náš sbor 

byl jako vždy silně zastoupen, krev úspěšně 
darovali: p. Kotasová H., Šebestová R., Še-
bestová V., Šebestová T., Sosnová V., Slávi-
ková R., Tománková L., Kotas S. a Šebesta 
L. Nejdůležitější akcí minulého měsíce byly 
oslavy 120. výročí vzniku našeho sboru. V so-
botu 16. 6. se v dopoledních hodinách konala 
slavnostní schůze, které se zúčastnili vzácní 
hosté, kterými byli mj., starosta obce Mgr. 
Pavel Krsek, Ing. Tomáš Blatoň, velitel HZS 
MSK stanice Orlová, Tomáš Stefan, starosta 
Okresního sdružení hasičů Karviná, zástupci 
spolků, kolegové z Jedlowniku a zástupci rady 
naší obce. Na schůzi jsme si připomněli historii 
sboru a také byla předána ocenění za vykona-
nou práci. V odpoledních hodinách jsme na naší 
zahradě uspořádali zahradní slavnost, které, 
jak už to u hasičů bývá, nechybělo vůbec nic. 
Všichni si mohli pochutnat na grilovaném se-
leti, skvělém pivu, užít si super zábavu a hudbu, 
děti měly možnost se vyřádit na trampolíně 
nebo skákacím hradu a chybět nemohl ani ve-
černí ohňostroj. Počasí vyšlo skvěle, účast byla 
výborná, takže můžeme říct, že se oslava po-
vedla. Samozřejmě je nutné poděkovat všem, 
kteří jakýmkoliv způsobem pomohli k zvlád-
nutí všech příprav a samotnému průběhu oslav, 
ale hlavně všem návštěvníkům, kteří se přišli 
pobavit a společně s námi oslavili 120. výročí 
vzniku sboru v Doubravě. 

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

HASIČSKÉ OKÉNKO KNIHOVNA 
během prázdnin
 ČERVENEC
2.–12. 7. 2018 – KNIHOVNA UZAVŘENA
16.–31. 7. 2018 – KNIHOVNA OTEVŘENA
 SRPEN 
2.–16. 8. 2018 – KNIHOVNA UZAVŘENA
(od 20. 8. 2018 bude knihovna otevřena 
běžně, dle výpůjční doby) 

Členky SDH Doubrava na slavnostním setkání Členky SDH Doubrava na slavnostním setkání   
u příležitosti 120. výročí sboruu příležitosti 120. výročí sboru

Sbor dobrovolných hasičů obce 
Doubrava zve všechny příznivce 

na hasičskou soutěž 

„MEMORIÁL 
JANA KOTASE“, 

která se uskuteční 
v sobotu 01. 09. od 15.00 

hodin 
u hasičské zbrojnice. 

O občerstvení, zábavu a hudbu je jako 
vždy postaráno.

MALUJEME 
PRO RADOST 2018

Máme za sebou čtvrtý ročník výtvarné 
soutěže, kterou vyhlásilo vedení obce spolu se 
Spolkem rodičů a přátel ZŠ a MŠ Doubrava. 
Do soutěže byly přihlášeny práce dětí všech 
věkových kategorií a je potěšující, že bez po-
všimnutí nezůstala ani kategorie dospělých. 
S nadšením jsme si prohlédli kolekci akvarelů 
a kolorovaných perokreseb pana Lubomíra 
Otiska. Mezi časté náměty jeho prací patří 
zajímavá místa naší obce. Budeme rádi, když 
tyto práce spolu s vítěznými pracemi dětí po-
těší i vás. V průběhu letních měsíců obnovíme 
výstavku ve vstupních prostorech obecního 
úřadu, na jejíž prohlídku jste srdečně zváni. 
Všem oceněným autorům gratuluji a děkuji 
všem, kteří se na soutěži podíleli. Zvláštní po-
děkování patří pedagogům, pod jejichž vede-
ním soutěžní práce vznikaly. 

Mgr. Dáša Murycová, místostarostka obce

Výsledky letošního ročníku:
I. kategorie 1. Tomáš Svoboda
 2. Jakub Matlák
 3. Adéla Juráčková
 3. Viktorie Robotková
II. kategorie 1. Julie Hugáňová
 2. Michaela Potyšová
 3. Jakub Jachymčák
III. kategorie 1. Radomír Ožana
 2. Denisa Tesařová
 3. Daniel Přívratský
IV. kategorie 1. Lubomír Otisk
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Slyšet lidovou muziku, ozývající se v Doubravě na Hranicích, mohli návštěv-
níci jedno červnové sobotní odpoledne. V příjemném posezení bývalé hospůdky 
U Kantorů se sešli příznivci lidového folkloru, kteří se rádi setkají a popovídají se 
svými sousedy a známými. Na své si přišli senioři, kteří zavzpomínali na mladá 
léta strávená na zdejších polích a zahradách, kde jako malí vyrůstali. 

Členové folklorního souboru Olšinka naladili notu a celé odpoledne až do pozd-
ních večerních hodin hráli na cimbál, housle, basu a harmoniku. K tomu nechyběl 
zpěv místních slezských písní. 

Návštěvníci si v horkém odpoledni dopřávali občerstvení a zábavou byla soutěž 
o ceny. Poděkování náleží souboru Olšinka za skvělou atmosféru, SDH Doubrava 
za pomoc, pekárně Komendir, Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Doubrava za orga-
nizaci a všem ochotným občanům, kteří svou obětavostí, ochotou a kulinářským 
uměním pomohli ke zdárnému průběhu akce.

Za organizační tým Radomíra Jasenková

Na Hranicích se lidé veselili s cimbálem

Obec pořádá zájezd 
pro všechny kuchařky 
a milovníky sladkých dobrot

Na základě podnětů občanů se vedení obce 
rozhodlo v letošním roce rozšířit počet kultur-
ních akcí o atraktivní zájezd do Frýdku – Místku 
a navštívit světoznámou firmu Marlenka, která 
své proslulé výrobky vyváží do celého světa. 
Zájezd bude také s možností navštívit frýdecký 
zámek s krásnými interiéry. Zámek se nachází 
na půvabném náměstí, kde nechybí obchůdky, 
restaurace, kavárny a bezprostředně v okolí 
zámku se nachází zámecký park, který skýtá 
možnost příjemného posezení. Cesta autobu-
sem netrvá dlouho a nikdo se nemusí obávat 
velké námahy. Je to tedy příležitost i pro naše 
občany, kteří si již vzhledem ke svému zdra-
votnímu stavu netroufnou na dalekou cestu, 
ale přesto by chtěli vidět něco, co se jim z do-
mova nemůže nikdy podařit. Na hezké zážitky 
se můžete těšit dne 30. 08. 2018, kdy se bude 
odjíždět v 9:00 hodin z náměstí v Doubravě 
a předpokládaný návrat je v 16:00 hodin. 
Cena zájezdu je 100,- Kč. Přihlásit se můžete 
na obecním úřadě v Doubravě, přízemí, kance-
lář č.2 u paní Hugáňové vždy v úřední dny. Po 
vyplnění přihlášky je nutné také uhradit částku 
100,- Kč. V ceně je také ochutnávka výrobků 
firmy. Pokud sladké nemůžete nebo jej nebu-
dete chtít na místě sníst, můžete si jej odnést 
v krabičce domů. Vstupné do zámku ve výši 
60,- Kč si zájemci uhradí na místě. Těšíme se 
na společně krásně prožitý konec léta.

Mgr. Dáša Murycová, 
místostarostka obce

O

Z
Marlenka a

Exkurze do firmy Ma
zám

Odjez

ná

Cen
Přihlásit se můžete na obecním úřa
dny. Po vyplnění přihlášky je nutné
exkurzi do firmy Marlenka. Vstupné

let; 40,- Kč os

Obec Doubrava pořádá

ZÁJEZD
a zámek Frýdek – M

30. 08. 2018

arlenka s ochutnávkou výro
mku ve Frýdku – Místku

zd v 09:00 autobusem z

áměstí v Doubravě.

na zájezdu 100,- Kč.
adě v Doubravě, přízemí, kancelář č.2 u paní H
é také uhradit částku 100,- Kč. V ceně zájezdu
é na zámek ve Frýdku-Místku ve výši 60,- Kč
soby starší 65 let si hradí již každý samostatn

Místek

obků. Návštěva 

z

Hugáňové vždy v úřední 
u je doprava a vstupné na 
č dospělí; 30,- Kč děti 6-18 
ně.

V měsíci dubnu zazněly krásné operetní 
a muzikálové melodie v podání umělců Národ-
ního divadla moravskoslezského v sále Národ-
ního domu v Doubravě na slavnostním setkání 
našich jubilantů. Nadšení a spokojenost naši 
jubilanti neskrývali a mnozí si posteskli, že 
v divadle už nebyli pár desítek let. Tato sku-
tečnost vedla vedení obce k rozhodnutí zařadit 
návštěvu Národního divadla moravskoslez-
ského mezi kulturní akce letošního roku, a tak 
rozšířit seniorům možnost kulturního prožitku 
v plné parádě. 

Na co se tedy můžete těšit?
Muzikálové představení Romeo a Julie, 

poselství lásky se uskuteční dne 28. 9. 2018 
v 16:00 v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě. 
Vstupenky a doprava je zajištěna. Přihlá-
sit se můžete na obecním úřadě v Doubravě, 

přízemí, kancelář č.2 u paní Hugáňové vždy 
v úřední dny do 21. 9. do naplnění kapacity re-
zervovaných vstupenek a míst v autobuse. 

Více se dozvíte v zářijovém čísle 
zpravodaje.

Mgr. Dáša Murycová, místostarostka obce

Pojeďte s námi 
do divadla
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Kam vyrazit… o prázdninách
 Prázdninová návštěva hradu 
Starý Jičín

Ve Starém Jičíně na severní Moravě se 
osamoceně vypíná Starojický kopec, na jehož 
vrcholu stojí zřícenina hradu Starý Jičín. Z vy-
hlídkové věže je krásný výhled do všech stran. 
Areál zříceniny je celoročně volně přístupný 
a o prázdninách se zde konají také nejrůznější 
kulturní akce.

Více informací na www.hradstaryjicin.cz

 Terakotova armáda v Ostravě
25. 6.–19. 8. 2018, Trojhalí Karolina v Ostravě

Výstava Terakotová armáda – Odkaz 
prvního císaře Vám nabídne úžasný pohled 
do hrobky prvního čínského císaře Čchin Š‘-

chuang-ti který dokázal sjednotit Čínu a ukončil 
tak období chaosu mezi všemi čínskými státy. 
Jeho terakotová armáda se označuje jako „osmý 
div světa“ a nedaleko města Xi án kde byla ob-
jevena císařská hrobka, se nachází více než 8 ti-
síc terakotových soch s motivem vojáků či koní 
s dřevěnými povozy. V interaktivní výstavě se 
dozvíte o životě prvního čínského císaře, pro-
hlédnete si detailně propracované hliněné vojáky 
a koně v životní velikosti.

Více informací na 
www.chinese-emperor.com/ostrava/ 

 Polská ZOO Opole a historické 
jádro města

Zoo Opole je pěkná zoologická zahrada 

v Polsku. Je vzdálená asi 100 km od Ostravy 
a cesta zabere zhruba dvě hodiny. Zahrada je 
na pozemku o menší rozloze, přesto zde nalez-
nete spoustu druhů zvířat. Největším lákadlem 
jsou asi lachtani a jejich prosklená nádrž, od-
kud je návštěvníci mohou pozorovat. Můžete 
navštívit také samotné město Opole. To patří 
mezi nejstarší města v Polsku. Na psané his-
torické scéně se Opole objevuje už v roce 849 
jako hradiště u Odry. Město leží na řece Odře 
(jsou zde 2 říční přístavy). Ve městě můžete 
navštívit četné restaurace, projet se šlapadly po 
rameni řeky Odry. Navštívit zde můžete třeba 
městské muzeum a další historické památky 
tohoto města. Více informací na 

http://info.um.opole.pl/cz/ 

Na prodloužený víkend 
8.–10. června 2018 se naše pionýrská skupina 

vydala na pionýrský pětiboj do Lipné u Pot-
štátu. Pětiboj pořádala Moravskoslezská 

krajská organizace pionýra a zúčastnily se 
ho pionýrské skupiny za Šenova, Paskova, 
dvě ostravské skupiny a my. Celkem se nás 
sešlo 73 a druhou nejpočetnější výpravou 
byla ta naše sedmnáctka. Přijelo nás tam 
sedmnáct.

Soutěžilo se v pěti disciplínách: štafe-
tový běh, rozdělávání ohně – ohňovaná, 
GPS závod, přenášení vody a puzzliáda.

Děti soutěžily ve čtyřčlenných dru-
žinkách v mladší a starší kategorii. První 
místo v kategorii mladších vyhrálo druž-
stvo Doubraváci – Kuba, Vojta, Martin 
a Filípek, velmi úspěšná byla i děvčata 
z týmu Nutelky, která se umístila na 4. 
místě a náš nejmladší tým byl na úspěšném 
7. místě. Ve starší kategorii jsme získali 5. 
místo. Během zápolení v pětibojových dis-
ciplínách probíhala také soutěž jednotlivců. 
Mladší kategorii vyhrál Kubík a na druhém 
místě je Laura.

Spaní ve stanech, tábornické doved-
nosti, neopakovatelné zážitky, parta skvě-
lých vedoucích a hlavně nová přátelství, to 
byl Pionýrský pětiboj.

Za Pionýr, z.s.-17. Pionýrskou skupinu 
Karviná

Katka Jachymčáková

PIONÝRSKÝ 5BOJ ovládla Doubrava
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Obec Doubrava a folklorní soubor Olšinka

srdečně zvou všechny příznivce lidové muziky a zpěvu 

na PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ U CIMBÁLU

v zahradě Národního domu

01. 09. 2018  od 15:00 hodin

Občerstvení zajištěno.

VSTUP ZDARMA

Obec Doubrava a folklorní soubor Olšinka
srdečně zvou všechny příznivce 

lidové muziky a zpěvu
na 

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ 
U CIMBÁLU

Pořadatel: Obec Doubrava a Olšina z.s.
Za nepříznivého počasí se setkání uskuteční ve velkém sále Národního domu. 

VSTUP ZDARMA
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SSpolečenská polečenská kronikakronika
Oslava neuvěřitelných 
narozenin

Ostatně jako každý rok na začátku června 
jsme byli s paní Sosnovou popřát a předat 
dárkový balíček s pamětním listem naší nej-
starší obyvatelce, paní Marii Konkolové. Paní 
Konkolová se dožila neuvěřitelných 98 let. Je 
to paní s velkým smyslem pro humor a neu-
tuchajícím životním elánem. Zavzpomínali 
jsme i na „staré časy“. Chtěl bych ještě jed-
nou prostřednictvím zpravodaje popřát naší 
oslavenkyni jménem svým a jménem vedení 
obce Doubrava hodně energie, zdraví a štěstí 
do dalších let. 

Mgr. Pavel Krsek, starosta obce

Vzpomínka
Dne 18. července by oslavila 100 let 

naše maminka 

Bronislava Pěčonková. 

Vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. 
Dcera Irena a syn Petr s rodinami.

Cimbálovka poprvé 
v centru obce

V červnu tohoto roku se uskutečnilo již 
páté setkání příznivců cimbálovky v části obce 
Hranice. Protože jsme obec rozsáhlá a ne každý 
může nebo chce delší vzdálenosti překonávat 
bez použití vozidla, rozhodli jsme se již v loň-
ském roce, kdy si někteří z vás posteskli: „ Proč 
není cimbálovka také v centru obce?“, uspořá-
dat tuto akci na zahradě Národního domu. 

Poslední prázdninová sobota, 01. 09. 2018 
bude patřit lidovým tónům, a také možnosti 
si spolu se členy cimbálové muziky Olšinka 
zanotovat písně, které se přenášejí z generace 
na generaci a patří k tradicím našeho kraje. 
K dobré muzice patří také dobré jídlo a pití, 
o které se postarají provozovatelé restaurace 
Národní dům. Akce se uskuteční za každého 
počasí, kdy v případě jeho nepřízně se bude 
hrát a zpívat ve velkém sále Národního domu. 
Jste srdečně zváni spolu se svými přáteli a zná-
mými, kteří se do Doubravy rádi vracejí. Spolu 
s folklorním souborem Olšinka se na setkání 
s Vámi těší vedení obce.

Mgr. Dáša Murycová, místostarostka 
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