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Září 2018 č. 9

Zasedání Zastupitelstva 

obce Doubrava 
Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava se 
uskuteční dne 19. 9. 2018 od 16:30 hod. v za-
sedací místnosti obecního úřadu v Doubravě.

Sestava Baníku Doubrava na utkání v Řepišti 

Nový školní rok s novou paní ředitelkou základní školy
Vážení rodiče a přátelé školy, milí žáci,
vstoupili jsme do nového školního roku, proto 
bych Vás ráda pozdravila v souvislosti se 
svým nástupem do funkce ředitelky základní 
školy.

Od předchozí paní ředitelky, Mgr. Šárky 
Molíkové, jsem převzala školu s velkou devizou, 
čehož si velice vážím a ještě jednou bych jí chtěla 
touto cestou poděkovat. Svou usilovnou prací, 
neutuchající energií a zápalem pro věc vytvořila 
kvalitní prostředí pro vzdělávací i zájmovou čin-
nost. Vždy se snažila vytvářet školu, ve které se 
budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.

Na toto vše bych chtěla navázat tak, aby 
naše škola vybavila žáky nejen vědomostmi, 
znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, 
které jim zajistí úspěšnost v dalším životě, 
ale také tak, aby se u nás zvyšovala úroveň 
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 
žáků a byl budován konstruktivní vztah se 

zákonnými zástupci žáků založený na vzájem-
ném respektu a důvěře. 

Během prázdnin byla ve škole provedena 
řada oprav, nakoupili jsme nové učební po-
můcky, pedagogický sbor se aktivně věnoval 
přípravám a já pevně věřím, že nás čeká úspěšný 
rok plný aktivních zážitků přinášejících nejen 
nové poznání, ale také radost ze života.

Přeji žákům, rodičům a všem zaměstnan-
cům šťastné vykročení do nového školního 
roku, především pak hodně štěstí a zdraví.

Mgr. Jana Ošeldová, ředitelka školy

Do nového školního roku jdeme společně 
s novou paní ředitelkou Mgr. Janou Ošeldovou. 
Proto přeji paní ředitelce, aby se jí práce ve 
škole dařila, aby škola prosperovala a hlavně, 
aby se dětem v naší škole líbilo a měly samé 
pěkné známky. 

Mgr. Pavel Krsek, starosta obce

V roce 2011 Štěpán Smolka spořádal osm no-
žek párků v čase 4 minuty 16 vteřin a od té 
doby bylo pokoření tohoto rekordního času 
téměř nemožné. Letos se o nový rekord, co 
nejrychlejší snězení chutných uzenin, snažilo 
celkem deset odvážlivců. A stalo se nevídané. 
Václav Tomášek překonal dosavadní celkový 
čas a stopky se zastavily s posledním soustem 
na hodnotě 3 minuty 11 vteřin. Gratulujeme 

vítězi a doufáme, že se příští rok pokusí pan 
Tomášek obhájit nebo ještě lépe vylepšit svůj 
rekordní čas. Děkujeme řeznictví paní Micha-
ely Kovaříkové, které darovalo párky na náš 
tradiční rekord.

Poděkování patří také všem dalším spon-
zorům, kteří slavnosti v tomto roce podpořili: 
DIGIS, spol. s r.o.; DVOŘÁK LESY, SADY, 

Doubrava má nový rekord v pojídání párků

Vítěz pojídání párků.Vítěz pojídání párků.  

Nová paní ředitelka Mgr. Jana OšeldováNová paní ředitelka Mgr. Jana Ošeldová  

Boj o pokoření rekordu.Boj o pokoření rekordu.  

Na letošních jubilejních 10. Doubravských slavnostech, které se konaly předposlední 

srpnovou sobotu, byl po dlouhých sedmi letech pokořen rekord v pojídání párků.

(pokračování na straně 3)
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 STAV PROJEKTŮ VYBUDOVÁNÍ NOVÉ 

KOMUNIKACE A KANALIZACE

Vážení občané Doubravy, 5. a 6. října se 
konají komunální volby a pravděpodobně je 
toto poslední zpravodaj, který se vám dostane 
do rukou ještě před volbami. Celé čtyři roky 
jsem přinášel zprávy prostřednictvím tohoto 
média, což v minulých letech nebylo zvykem. 
Naše paní místostarostka a já jsme vás pravi-
delně informovali o dění v obci a o důležitých 
věcech, o kterých jsme předpokládali, že vás 
budou zajímat. Asi nemá smysl nyní znova 
opakovat, co se v Doubravě udělalo, ale něko-
lik zásadních informací přesto zmíním. 

Jednou z nich je vybudování nové ko-
munikace středem obce, kudy v budoucnu 
povede i autobusová doprava. Tento projekt, 
který bude financovat ministerstvo financí, 
jsme zdědili po paní starostce Ing. Květuši 
Szyroké. V době, kdy jsme usedli do svých 
úřadů, jsme po zapracování se do této proble-
matiky zjistili, že projekční kancelář, která 
měla zhotovit projektovou dokumentaci (kte-
rou vybralo ministerstvo financí), narazila 
na nepřekonatelný problém. Z jedné strany 
nepřesné zadání z ministerstva a z druhé 
strany možná nezkušenost projektantů s prací 
v poddolovaném území, kterým Doubrava 
bezesporu je. Jednalo se konkrétně o pro-
blém, kdy nákres na projektu nesouhlasil se 
skutečným umístěním budoucí stavby komu-
nikace, jelikož za dobu, kdy se projekt zpra-
covával, se předmětné území posunulo až o 3 
metry. Je jasné, že s takovým projektem se 
stavba provádět nedá. Následovala řada jed-
nání s projekční kanceláří, poté řada jednání 
na ministerstvu financí v Praze a nakonec 
jsme museli zadat nové vyměření celé nové 
části komunikace a uvést spolu s projek-
tantem chybu do souladu, aby celá práce na 
projektu mohla pokračovat. Bylo pochopi-
telně nutné požádat ministerstvo o navýšení 
finanční částky pro dopracování projektu. 
Toto všechno se podařilo a práce na projektu 
pokračují. Nyní, po dokončení projektu, bu-
deme žádat zařazení celé akce do priorit 
a poté začít s realizací. Je to zdlouhavá práce, 
ale důležité je, že náš projekt jede a je živý, 
vezmeme-li v úvahu, že na ministerstvu je 
dalších cca 150 projektů okolních měst a obcí 
obce a ty stojí. Je to výsledek naší mravenčí 
práce. Další projekt je vybudování kanalizace 
v části Hranice a zasíťování stavebních parcel 
v části U starostky. Tento projekt bude rovněž 
financován z ministerstva financí a je ve fázi, 
kdy máme hotovou dokumentaci pro územní 
rozhodnutí, máme platné územní rozhodnutí 
a nyní žádáme ministerstvo o zadání veřejné 
soutěže na zhotovitele stavební a prováděcí 

dokumentace. 
 DOUBRAVSKÉ SLAVNOSTI a 100leté 

výročí vzniku republiky

Je sice pravda, že v době, kdy píši tento člá-

nek, ještě Doubravské slavnosti máme před se-
bou, ale jen zmínka o pěkném programu, který 
se nám podařilo zajistit. Velkou zásluhu na 
něm má paní Šárka Hugáňová. Zároveň děkuji 
všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci 
slavností. Je to podle mého názoru i důstojné 
připomenutí stoletého výročí vniku naší re-
publiky v roce 2018. Nicméně příštím rokem 
budeme slavit významné jubileum vzniku naší 
obce Doubravy. A tak se těšme na další konání 
již tradičních slavností, které budou rovněž ve 
velmi slavnostním provedení. 
 NOVĚ OPRAVENÝ BYT V DOUBRAVĚ 

NAD SAMOOBSLUHOU NA NÁMĚSTÍ

Každý uvolněný byt v Doubravě se bude 
rekonstruovat. Je pravdou, že některý byt je 
po předání v tak dobrém stavu, že ani něja-
kou rozsáhlou rekonstrukci nevyžaduje. Ně-
které však ano. Je to hlavně o tom, zda byl 

byt již v minulosti rekonstruován, nebo je 
v něm vše původní a tím pádem na výměnu 
nebo na podstatnou opravu. Rozsáhlou rekon-
strukcí prošel byt v domě č.p. 127. V tomto 
bytě bylo vyměněno téměř vše. Nové vnitřní 
dveře, vchodové dveře, podlahy v celém bytě. 
Zabudovaná skříň v kuchyni. Nové WC a nově 
vybavená koupelna. Rovněž rozvody vody, 
elektro a ústředního topení v mědi. Investice 
do modernizace bytového fondu není nikdy 
zmařenou investicí. Děláme to pro lidi, kteří 
v Doubravě chtějí bydlet. 
 NOVÁ PODLAHA V ORDINACI PRAKTIC-

KÉHO LÉKAŘE MUDr. KUREČKY

Na začátku měsíce srpna byla provedena 
výměna podlahové krytiny v ordinaci našeho 
praktického lékaře. Donesla se mi zpráva, že 
v době, kdy pracovník úřadu pan Sznapka 
uvedl firmu za účelem proměření prostor, stalo 
se tak v ordinačních hodinách. Za to se všem 
přítomným omlouvám. Na druhou stranu je 
třeba si uvědomit, že sehnat v dnešní době 
dobrou firmu za přijatelný peníz je velký pro-
blém. V některých případech se musíme pod-
řídit možnostem dané firmy, jelikož zakázek 
mají hodně a času málo. Vše je hotové a za od-
měnu máme ordinaci krásnější a ostatně i celá 
budova je jako nová. Jsou pochopitelně ještě 
práce, které v tomto objektu musíme udělat, 
ale to už je úkol pro zastupitelstvo v příštím 
volebním období. Mám na mysli napojení WC 
na novou kanalizaci. Tím se vyřeší zápach, 
který nás tam trápí. 
 CESTA POD UJALOU

Mám zprávu vedení OKD DŠ od Ing. Ra-
dima Tabáška, že práce na stabilizaci kopce 
Ujala budou dokončeny do konce tohoto roku. 
V tom jim držím palce a zároveň doufám, že 
svůj slib splní.
 MÁME NĚCO, CO NEMAJÍ ANI VE VEL-

KÉM MĚSTĚ

Naše koupaliště. Malé, obyčejné, jednodu-
ché, ale naše. A Orlováci nám ho závidí a rádi 
k nám zavítají. Druhým rokem je provozovate-
lem pan Martin Sehnal. Je pravda, že z počátku 
se v loňském roce vyskytly problémy, ale kdo 
je tak naprosto perfektní a dokonalý, aby mohl 
kritizovat. Každý se to musí naučit a jak je vidět 
na další sezoně, tak se to naučil. Každopádně se 
při této změně nájemce ušetřily nemalé peníze 
pro obec, jelikož obec již neplatí slepě veškeré 
náklady na provoz, jak tomu bylo u předešlého 
nájemce. A jsem si jist, že i služby a úroveň kou-
paliště podstatně stoupla. Za což novému ná-
jemci dík. Doufám, že nastavenou laťku udrží 
i nadále dostatečně vysoko. 

Užijte si všech slunečných dnů, které nám 
ještě počasí dopřeje. Dětem v novém školním 
roce přeji mnoho úspěchů. 

S pozdravem všeho dobrého váš starosta
Pavel Krsek 

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V OBCI 
DOUBRAVA – září, říjen 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
Září 12, 26 19

Říjen 10, 24 17

SLOVO STAROSTY

Nový byt v DoubravěNový byt v Doubravě  

Nový byt v DoubravěNový byt v Doubravě  

Změna výpůjční 
doby Obecní 
knihovny Doubrava 
Od 3. 9. 2018 se výpůjční doba knihovny 
mění následovně:
Úterý: 08:00–12:00 
Čtvrtek: 10:00–11:30 12:00–16:00
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Blíží se konec volebního období, které se 
od toho předcházejícího lišilo tím, že v obci 
pracovala rada obce. Dle zákona o obcích 
může být rada obce zvolena až při patnác-
tičlenném zastupitelstvu. Zasedání rady 
obce se v uplynulém období konalo 90 krát. 
O jednotlivých usneseních hlasovalo 5 členů 
rady. V případě, že v obci není ustanovena 
rada, náleží tyto pravomoci starostovi obce. 
Je nesmírně důležité pečlivě zvážit veškerá 
rozhodnutí tak, aby představovala pozitivní 
přínos pro rozvoj obce, nikoliv ztráty a zá-
těže do budoucna.

Jaký nárůst výdajů na odměny zastupi-
telstvu tato změna představovala? Měsíčně 
včetně odvodů obce to představuje částku 
5.559,- Kč. Za celé volební období se jedná 
o částku 266.832,- Kč. 

V porovnání s obcemi, kde pracuje po-
loviční počet zastupitelů, jsou však celkové 

výdaje na zastupitelstvo v naší obci jen 
o málo vyšší. V roce 2015 oproti Stonavě se 
sedmi zastupiteli měla Doubrava náklady 
vyšší o 68.059,- Kč (konečná částka včetně 
odvodů), v roce 2018 rozpočet pro zastu-
pitelstvo Doubravy je vyšší o 40.000,- Kč. 
Pro porovnání – výdaje státního rozpočtu 
na odměny členů volebních komisí ve dvou-
denních parlamentních volbách v roce 2017 
činily v naší obci 29.146 Kč. O výši odměn 
pro zastupitele a radní rozhoduje na počátku 
volebního období nové zastupitelstvo obce. 

I v následujícím volebním období bude 
v naší obci pracovat 15-tičlenné zastupi-
telstvo a rada. Je žádoucí, aby se na rozho-
dování o životě v obci a podílu na krocích 
vedoucích k rozvoji obce podílelo více vámi 
zvolených zastupitelů v následujících komu-
nálních volbách.
Mgr. Dáša Murycová, místostarostka obce

Radniční okénko

ZAHRADY, s.r.o.; GRAND – PRACOVNÍ 
ODĚVY s.r.o; ELTOM, s.r.o.; INZBUD STAV 
s.r.o.; MARIUS PEDERSEN a.s.; SEVERO-
MORAVSKÉ VODOVODY A KANALI-
ZACE OSTRAVA a.s.; SMO, městská akciová 
společnost Orlová; WEST MEDIA, s.r.o. – Di-
nopark; Jan Zuk.

Dále akci podpořila také Nadace OKD, 
která je již stálým partnerem, a Nadace ČEZ. 
Velmi si veškeré podpory vážíme a moc za ni 
děkujeme. Bez ní bychom si nemohli dovolit 
například dětskou scénu s krásnými cenami, 
nafukovací atrakce, doprovodný program pro 
děti a mnoho dalšího, které je na slavnostech 
dostupné zdarma. 

Velké díky SDH Doubrava, které kaž-
doročně zajišťuje část organizace rekordu 
v pojídání párků a velkou měrou se podílí na 
organizaci celé akce.  ŠH

Doubrava má…
(pokračování ze strany 1)

Upozornění 
na uplynutí termínu 
splatnosti poplatku 
za odpad

Splatnost poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání, a odstraňování komunálních odpadů 
(poplatek za „odpad“) stanovena obecně zá-
vaznou vyhláškou obce Doubrava č. 6/2015 
uplynula dnem 31. srpna 2018. Pokud jste 
poplatek ještě neuhradili, proveďte platbu nej-
později do konce tohoto měsíce:
složenkou, která byla Českou poštou rozeslána 
v dostatečném předstihu
v hotovosti na pokladně obecního úřadu 
v Doubravě v době pokladních hodin
pondělí, středa 7:30–11:30, 12:30–16:00 hodin
převodním příkazem na účet obce Doubrava 
u Komerční banky a.s.
číslo účtu: 3421791/0100, variabilní symbol 
- vygenerován pro každého poplatníka zvlášť 
- je uveden na doručené složence.

Marie Procházková, místní poplatky

JÍZDNÍ ŘÁD ÚČELOVÉHO ŠKOLNÍHO SPOJE

PLATNÝ OD 3. 9. 2018 DO 28. 6. 2019

Zastávka hod. Zastávka hod.

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

Jezdí ve dnech školního vyučování. Ke stažení na internetových stránkách obce Doubrava 
www.doubrava.cz.

Pavel Slávik, referent životního prostředí a majetkové správy

V rámci naší naučné stezky jsme v obci 
vybudovali tři krásné odpočinkové do-
mečky, které jsou hojně využívány cyklisty 

i z vedlejších obcí. Nejdříve někdo uřezal 
a zcizil koše na odpadky, potom poničil střešní 
krytinu a v neposlední řadě několikrát po sobě 

kompletně zničil a zcizil vybavení 
těchto zastávek. 

Když projíždím obcí Čeladná, 
mají zde srubové dřevěné autobusové 
zastávky, kde nejenže nikdo nic ne-
ničí, ale dokonce jsou zde i krásné 
květiny, o které se obyvatelé obce 
sami starají. Napadá mě, proč někde 
není problém a v Doubravě již po 
několikáté kompletně tyto zastávky 
opravujeme?

Mgr. Pavel Krsek, 
starosta obce

NEUSTÁLÝ BOJ S VANDALY
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 Volič

Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a který je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan 
jiného státu, který v druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému pobytu. Právo volit mo-
hou cizinci realizovat pouze tehdy, pokud jsou 
u místně příslušného obecního úřadu zapsáni 
v dodatku stálého seznamu voličů.
 Volební místnost

Obec Doubrava má vyčleněny dva vo-
lební okrsky. Pro okrsek č.1 je stanovena 
volební místnost v budově Obecního úřadu 
Doubrava a pro okrsek č.2 budova firmy 
TIZ s.r.o.

Ve volební místnosti bude na viditelném 
místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápi-
sem „vzor“, prohlášení o vzdání se nebo od-
volání kandidatury, pokud bylo doručeno do 
48 hodin před zahájením voleb (při zjišťování 
výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro 
takového kandidáta nepřihlíží) a dále případná 
informace o tiskových chybách na hlasovacím 
lístku s uvedením správného údaje. Volební 
místnost musí být pro každý volební okrsek 
rovněž vybavena zákonem č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
a některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, který musí být voličům na jejich žádost 
zapůjčen k nahlédnutí.
 Hlasovací lístek

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva 
obce může být vytištěn oboustranně. V tako-
vém případě je na hlasovacím lístku uveden text 
„Pokračování na 2. straně“. V záhlaví každého 
hlasovacího lístku je uveden název obce a počet 
členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. 
Volební stranou může být politická strana, po-
litické hnutí, jejich koalice, sdružení politic-
kých stran nebo politických hnutí a nezávislých 
kandidátů, individuálně kandidující nezávislý 
kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. 
Údaj o členství jednotlivých kandidátů v poli-
tických stranách nebo politických hnutích je na 
hlasovacím lístku uveden zkratkou.

Na hlasovacím lístku těch volebních 
stran, u kterých bylo při registraci rozhod-
nuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové 

číslo, původně určené pro tohoto kandidáta, 
neobsazené.

Hlasovací lístek je na konci textu opatřen 
otiskem razítka obecního úřadu, který plní 
pro danou obec funkci registračního úřadu. 
Hlasovací lístek je starostou obce distribuo-
ván voličům nejpozději 3 dny přede dnem vo-
leb (2. října 2018). V případě, že dojde k jeho 
poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve 
volební místnosti okrskovou volební komisi 
o vydání nového hlasovacího lístku.
 Prokázání totožnosti a státního 

občanství

Volič po příchodu do volební místnosti pro-
káže okrskové volební komisi svou totožnost 
a státní občanství. Totožnost a státní občanství 
prokážou občané České republiky platným ob-
čanským průkazem nebo platným cestovním 
pasem České republiky (možný též občanský 
průkaz s odstřiženým rohem a současně po-
tvrzením o změně některého údaje, který se 
uvádí na občanském průkazu) a občané z ji-
ného členského státu platným občanským prů-
kazem nebo průkazem o povolení k pobytu.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství potřebnými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.
 Úprava hlasovacího lístku a způsob 

hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hla-
sovacího lístku, vstoupí volič do prostoru ur-
čeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud 
se volič neodebere do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacího lístku, nebude mu hlaso-
vání umožněno.

Volič může upravit hlasovací lístek jedním 
ze způsobů:

Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce před názvem volební strany pouze 
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandi-
dátům této volební strany v pořadí dle hlaso-
vacího lístku v počtu, kolik činí počet členů 
zastupitelstva obce, který má být v obci volen.

Označit v rámečcích před jmény kandidátů 
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, 
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však to-
lik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce 
má být zvoleno.

Kromě toho lze oba způsoby, popsané 
v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, 

že lze označit křížkem jednu volební stranu 
a dále v rámečku před jménem kandidáta další 
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných 
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uve-
deny ostatní volební strany. V tomto případě 
je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. 
Z označené volební strany je dán hlas podle 
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kan-
didátům, kolik zbývá do počtu volených členů 
zastupitelstva obce.

Volič vloží hlasovací lístek do úřední 
obálky. Po opuštění prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků vloží volič tuto 
úřední obálku před okrskovou volební komisí 
do volební schránky. Neplatné jsou hlasovací 
lístky, na kterých není označena ani volební 
strana a ani žádný kandidát, dále jsou neplatné 
ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, hla-
sovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací 
lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. 
Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce 
vloženo několik hlasovacích lístků do téhož 
zastupitelstva.

Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby 
do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé. Každý 
volič hlasuje osobně, zastoupení není pří-
pustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou 
vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo 
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků příto-
men jiný volič, nikoliv však člen okrskové vo-
lební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat 
a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední 
obálku vložit do volební schránky.
 Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, avšak pouze v územním 
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacím lístkem.

O přenosnou volební schránku může vo-
lič požádat v době voleb telefonicky přímo 
okrsek nebo s předstihem žádat již nyní na 
telefonních číslech 596 549 410, 596 512 980. 
Telefony do okrsků:okrsek č.1 Obecní úřad 
– 596 549 410; okrsek č.2 budova firmy TIZ 
s.r.o – 739 178 606.

Ing. Tadeáš Bijok, 
vedoucí hospodářsko-správního odboru

Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve 
volebních místnostech na území České republiky.

V červenci proběhla generální oprava fasády 
kostela, který tvoří dominantu naší obce. 
Věžní hodiny, které přesně odměřují plynoucí 
čas, měly již opotřebované ciferníky. Zhoto-
vení nových ciferníků bylo zadáno firmě na-
šeho doubraváka pana Jiřího Kielkovského. 
S rukopisem jeho grafiky se třetím rokem 
potkáváme na jednotlivých zastaveních naší 
naučné stezky. Veškeré informační tabule na 
obou trasách stezky prošly grafickým a finál-
ním zpracováním již zmíněným panem Jiřím 

Kielkovským. Práce na věžních hodinách 
se stala pro pana Kielkovského srdcovou zá-
ležitostí. K realizaci výměny ciferníků bylo 
nutné použít zvedací plošinu, díky které se 
k hodinám mohl dostat. Práce nejenže dopadla 
skvěle, ale pan Kielkovský ji i částečně spon-
zoroval. Děkuji za jeho aktivní postoj k rozvoji 
naší obce.

Mgr. Dáša Murycová

Doubravák srdcem i činy
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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.

 Na zasedání zastupitelstva v červnu 2018 
zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU navrhli, aby 
v příštím volebním období 2018-2022 byl stano-
ven počet členů zastupitelstva na 11. Při tomto 
počtu nevzniká povinnost ustanovit radu. Sto-
nava má při počtu 1851 občanů 7 zastupitelů. 
Naše obec má pouze 1201 občanů, proto je pro 
její řízení a rozpočet nadbytečné utrácet peníze 

za radní. Odměny radních by tak mohly být po-
užity například pro seniory, podporu spolků, 
které se dlouhodobě věnují dětem a mládeži.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková
 Na návrh zastupitelů za NAŠI DOUBRAVU 
reagovala Dáša Murycová protinávrhem na sta-
novení 15 členů zastupitelstva. Koalice jedno-
myslně její protinávrh podpořila, proto o našem 
návrhu nebylo hlasováno. Zastupitelé za NAŠI 
DOUBRAVU jsou toho názoru, že v současné 
době není nutné vytvářet radu obce. V minulosti 
byly bez rady řešeny mnohem složitější věci. 
Zcela by postačilo, kdyby bez rady pracovali 
zastupitelé pro občany a další rozvoj obce jako 
jeden kolektiv, kterému jde o správnou věc.

MUDr. Pavel Spurný 
 Na zasedání zastupitelstva v červnu 2018 
se projednávalo i schválení rozpočtu obce za 
uplynulý rok. Koalicí schválený rozpočet na rok 
2017 byl během roku upravován 18x. Skutečně 
se nejedná o překlep. V přepočtu týdnů v roce to 
znamená, že rozpočet byl během roku upravo-
ván co tři týdny. I pro takto nezvyklou četnost 
opakovaně upravovaného rozpočtu obce zastu-
pitelé za NAŠI DOUBRAVU nemohli zvednout 
ruku.

Ing. Petr Vrubel

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

O prázdninách má většina 
lidí volnější režim, u nás 
tomu tak ale není. Naše 
práce spočívala hlavně 
v pomoci doubravským 
občanům od obtížného hmyzu (vosy, sršni), 
kterému letošní velmi teplé počasí hodně 
prospívá. Obtížný hmyz jsme likvidovali 
celkem na 10-ti místech, někde i opako-
vaně, dále bylo provedeno vyčištění žlabů 
na budově Mateřské školy v Doubravě, po-
mohli jsme fotbalistům se závlahou jejich 
hřiště, zajistili jsme zalití stromků v hor-
kém období na doubravském kopci a také 
bylo provedeno vyčištění odpadu při havá-
rii na našem koupališti. Dalo by se říct stan-
dardní hasičské léto. Našli jsme si trochu 
času i na soutěže a naše družstva se s nimi 
vypořádala s těmito výsledky: na domácí 
soutěži „O putovní pohár starosty obce“ 
jsme obsadili dvě první místa, naše děvčata 
svojí kategorii také vyhrála, v Marklovi-
cích jsme se umístili na 2. místě, děvčata 
byla čtvrtá (ale ve stejné kategorii zároveň 
s muži!!), v Petřvaldě muži zvítězili, na 
noční soutěži v Závadě se nám naopak ne-
dařilo, děvčata skončila sedmá s neplatným 
pokusem a muži skončili na devátém místě. 
V Horní Suché se v polovině prázdnin, tedy 
v jednom z těch nejteplejších dnů, dva naši 
členové Lukáš Šebesta a Jakub Kotas zú-
častnili soutěže TFA. Jedná se o soutěž, 
kde účastníci musí souvisle absolvovat cel-
kem sedm disciplín, a to běh s požárními 
hadicemi, překonání 2m bariéry, zvedání 
pneumatiky, údery kladivem do konstrukce 
hammerboxu, přemístění 80 kg těžké figu-
ríny, prolezení tunelem a na závěr je čeká 
výběh po 394 schodech na deváté patro přes 
osmdesát pět metrů vysoké železobetonové 
věže bývalého Dolu František. Naši chlapci 
se neztratili a v silné konkurenci obsadil 
Lukáš Šebesta 14. místo a Jakub Kotas 
15. místo. V srpnu už tradičně žijeme pří-
pravou na Doubravské slavnosti a nejinak 
tomu bylo i letos. Museli jsme zajistit vše 
pro přípravu hasičských karbenátků nebo 
grilovanou kýtu a dostatečnou zásobu růz-
ných druhů nápojů. Počasí vyšlo, nálada 
a program taky, takže nezbývá než poděko-
vat všem, kteří nám s přípravou a prodejem 
pomohli, a také všem návštěvníkům, kteří 
se v našich stáncích zastavili.

U příležitosti 100. výročí vzniku samo-
statného Československa udělilo okresní 
sdružení hasičů Karviná devíti našim čle-
nům pamětní medaili. Oceněnými jsou: 
Zdeněk Sosna, Svatopluk Kotas, Pavel Slá-
vik, Radek Šebesta, Ing. Květuše Szyroká, 
Marie Dušičková, Vanda Sosnová, Hana 
Pawlitová, Halina Kotasová.

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

HASIČSKÉ OKÉNKO

Sbor dobrovolných hasičů obce 
Doubrava zve všechny příznivce 

na další ročník mezinárodní 
Českopolské soutěže, 

která se uskuteční 
v sobotu 29. 9. od 15.00 hodin 

u hasičské zbrojnice. 
O občerstvení, zábavu a hudbu 

je jako vždy postaráno.

Horko nebo zima, s námi je všem prima

Letošní prázdniny pro nás začaly pěkně krušně. 
Při odjezdu na tábor bylo 17°C v noci byly jen 
2°C. Pár z nás to odneslo hned ze startu pěk-
ným nachlazením i angínou. Pak ale vyšlo 
sluníčko a ohřálo nás tak, že jsme se museli 
ochladit v řece. Na letošním táboře si děti užily 
nejen rozmanitého počasí, ale především zají-
mavých činností. Mimo hry s pravěkou témati-
kou děti navštívily zámek Slezské Rudoltice, na 
který se dopravily parním vlakem po osoblaž-
ské úzkokolejné trati. Vyzkoušely si rýžování 
zlata u zlatorudných mlýnů ve Zlatých horách 

(pokračování na straně 6)
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a nechyběl ani rozchod po nákupech 
ve městě Krnov. Konec našeho tábora 
završilo bubnování v kruhu s profe-
sionálním bubeníkem až z Holand-
ska. Děti byly spokojené, což nám 
potvrdily dotazníky rozdané ještě na 
táboře. Jediný nedostatek byl v jídel-
níčku. Dětem chyběly palačinky. No, 
je to výtka k zamyšlení. Příští rok asi 
nebudou děti vařit v kotlíku polévku, 
ale usmaží si vlastní palačinku.

Letos s námi odjelo z Doubrav-
ského náměstí celkem 51 dětí. 23 dětí 
registrovaných v našich oddílech do-
stalo slevu na tábor ve výši 200,-, které 
jsme mohli poskytnout díky dotaci na 
činnost od obce Doubrava. Pokud vás 

zajímá, jak se děti na našem táboře 
měly, podívejte se na fotogalerii na 
našem facebooku nebo na našich we-
bových stránkách www.17ps.cz

A co nás čeká dále? Na konci mě-
síce se vydáme na prodloužený Ví-
kend zlaté fazole ve Velkém Meziříčí. 
Sejdeme se tam s Pionýry, kteří jsou 
zapojeni ve vzdělávacích programech 
stejně jako my. Zažijeme setkání s od-
díly z celé republiky, vyzkoušíme si 
nové hry, rukodělné dílny apod. Moc 
se na vše těšíme.
Za 17. pionýrskou skupinu Karviná

Katka Jachymčáková

OKÉNKO mateřské školy

Horko nebo zima…
(pokračování ze strany 5)

V září nového školního roku čeká na naše 
děti mateřská škola v novém kabátě. Oblékla se 
do stejné kombinace barev jako v předchozím 
období a je celkově opravená. Na fasádě jsou 
nakreslení draví ptáci, aby strakapoudi žijící 
v lesíku neklovali díry do stěn budovy. 

Vnitřní prostory mateřské školy jsou 
nově vymalovány, proběhly opravy vnitřních 
omítek, každý kus nábytku, koberce, hračky, 
stavebnice prošly „lázní“, vše je dokonale 
připraveno.

V červnu 
jsme se rozlou-
čili s dětmi, které 
po prázdninách 
nastoupí do ZŠ. 
Všichni předško-
láci dostali sku-
tečné „školkové“ 
vysvědčení. Byli 
na něj náležitě 
pyšní, neboť na 
všechny se smály 
samé jedničky ve 
všech oblastech, 
jako je kreslení, 
zpívání, chování, 
spaní, čištění 

zoubků, mytí, cvičení. 
Kapacita mateřské školy byla na jaře le-

tošního roku navýšena a zapsáno je 35 dětí. 
Z celkového počtu je devět předškoláků. Pro 
tyto je předškolní docházka povinná. Děti 
jsou zařazeny ve dvou třídách. Starší děti ve 
třídě Tygříků a mladší ve třídě Myšáků. Malí 
Myšáci mají svůj režim a činnosti přizpůso-
beny věku, rozvíjí se ve všech oblastech. U ně-
kterých probíhá delší adaptace, seznamují se 
s prostředím, objevují se slzičky, vzdor. Starší 
Tygříci zvládají činnosti náročnější, účastní 
se aktivit spočívajících v předčtenářské, 
předmatematické gramotnosti, rozvíjí se po 
stránce grafomotoriky, po stránce hudební, 
pracovní, výtvarné, cvičí jógu, hrají na flétnu 
a mnoho dalšího. V průběhu školního roku 
bude ve třídě u dětí pomáhat pracovat školní 
asistentka hrazena v rámci projektu Šablony 
II na MŠ Doubrava.

Samozřejmě nám budou i letos docházet 
číst pohádky pohádkové babičky, které jsou 
u dětí oblíbené.

Pro malé děti, které doposud MŠ nena-
vštěvují, je vyčleněno od měsíce října po dobu 
celého školního roku v době od 14,30 do 15,30 
hodin adaptační odpoledne. V té době mohou 
s rodiči chodit do MŠ poznávat nové prostředí 
plné kamarádů.

Radomíra Jasenková, 
ředitelka MŠ

Mateřská škola po prázdninách

Organizace školního roku 
2018/2019
Podzimní prázdniny: pondělí 29. října 
a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 
2018 až středa 2. ledna 2019. Vyučování za-
čne ve čtvrtek 3. ledna 2019. 
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 
01. února 2019. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 
podle sídla školy stanoveny pro okres Kar-
viná takto: od 11. února do 17. února 2019
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 
2019
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 
29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 
2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. 

Členky místního spolku Tělocvičné jed-
noty Sokol Doubrava se začátkem července 
zúčastnily XVI. všesokolského sletu, který se 
konal v Praze. Od předchozích sletů se v jed-
nom momentu lišil – připomněl i 100. výročí 
vzniku našeho novodobého státu a stal se 
součástí oficiálních celostátních oslav tohoto 
výročí a uctil sokolské generace, které stály 
u zrodu československých legií v době 1. svě-
tové války, bojovaly v ní za vznik samostat-
ného státu a krátce po jeho vzniku chránily se 
zbraní v ruce jeho území. 

Foto: Svatava Kohutová
ŠH

Doubravské 
sokolky 
v Praze
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Z redakční pošty
Poděkování 
vedení obce Doubrava

Chtěli bychom touto cestou poděkovat ve-
dení obce Doubrava v čele s Mgr. Pavlem Krs-
kem za rychlé a příkladné zařízení výměny 
podlahové krytiny v ordinaci praktického 
lékaře. Podlaha již byla starší a dle inspekce 
krajské hygienické správy, která proběhla 
v květnu 2018, již ne zcela vyhovovala aktuál-
ním parametrům. 

MUDr. Ivo Kurečka 
spolu se sestrou Janou Filzákovou

SSpolečenská polečenská kronikakronika

Zemřeli
Ján Tokár 
Petr Pastierik 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Začíná škola a s ní spousta nových povin-
ností, starostí i radostí, a to nejen dětem, ale 
i jejich rodičům. Mnoho dětí se do školy těší na 
své kamarády, které třeba po celé léto neviděly. 
Pro některé děti ale může začátek školního roku 
znamenat veliký stres, a to třeba kvůli tomu, 
že se ve škole mohou snadno stát obětí šikany. 
V dětských kolektivech se děti odnepaměti po-
pichují, vymýšlejí srandičky, či se spiknou proti 
některému dítěti. Nemusí to být problém, pokud 
to ovšem jednoho dne nepřesáhne určitou mez. 
Potom je velice důležité začít jednat a pracovat 
jak s obětí šikany, tak s agresorem. Nejhorší 
situací, která se může přihodit, je dlouhodobé 
přehlížení šikany lidmi okolo.

Na co by měli rodiče dávat pozor?

Samotné šikanované dítě mnohdy dlouho 
mlčí, zdánlivě na něm nemusí být znát, že se 
trápí. Často právě ze strachu, že by agresor zjis-
til, že si stěžovalo a ještě by přitvrdil ve svém 
chování. Někdy na dítěti ale můžeme pozoro-
vat drobné detaily, které naznačí, že se něco 
děje. Je velice vhodné, aby si rodiče se svými 
dětmi o šikaně promluvili ještě před nástupem 
do školy a vysvětlili (třeba na nějakém případu 
nebo pohádce), jak šikana může vypadat, co to 
vlastně je a že to je nebezpečné a nevhodné cho-
vání. Děti si někdy ani neuvědomí, že se obětí 
šikany staly. Rodiče ale mohou vypozorovat, 
že je dítě nápadně smutné, zaražené, že nemá 
žádné kamarády, o kterých by mluvilo, může 
špatně usínat či spát, může se najednou začít 
zhoršovat školní prospěch, často dítě nosí ze 
školy zničené oblečení a věci, ztrácí vybavení, 
peníze, svačiny, bývá hladové, ačkoliv svačinu 
si neslo z domu a obědy má zaplacené… To jsou 
jen některé z mnoha signálů, kdy by měl rodič 
zbystřit a zjistit, co se ve skutečnosti děje.

A když zjistíte, že se 

skutečně něco děje?

Ujistěte dítě, že jste 
zcela na jeho straně 
a zjistěte co nejvíce informací, domluvte si 
schůzku s třídním učitelem nebo ředitelem. 
Pokud máte jistotu, že se o šikanu jedná 
a škola nic neřeší, obraťte se na školní in-
spekci. Je vhodné poradit se s odbornými 
pracovníky, výchovnými poradci, školními 
metodiky prevence, odbornými poradnami, 
atd. Nenechávejte dítě, ať si situaci řeší samo, 
mnohdy už nemá sílu a bojí se, což ještě více 
nahrává do karet agresorovi. Často si i spo-
lužáci mohou všimnout, že některé dítě je ši-
kanováno, ale ze strachu, že by se i oni stali 
obětí, nedokážou pomoci.

Poradna SPOLU

Šikana, zvláště ta neřešená, může na dí-
těti napáchat obrovské a dlouhodobé škody, 
ať už fyzické nebo psychické. Nedovolme, 
aby se naše děti staly obětí nebo agresorem 
šikany a mluvme s nimi o všech rizicích. Po-
kud máte podezření na šikanu ve škole vašeho 
dítěte, nebo jen chcete získat více informací, 
můžete věc prokonzultovat s pracovníky po-
radny SPOLU, která pomáhá rodičům a dětem 
v náročných rodinných situacích, při řešení 
rozvodových situ-
ací, a s výchovnými 
a vzdělávacími pro-
blémy dětí. Více na 
www.rodicespolu.cz 
nebo na telefonním 
čísle 735 12 18 13.

Mgr. Bohuslava 
Durčáková, 

poradna SPOLU

Jak bojovat se šikanou ve škole?

Kam vyrazit… 

 Hrad žije první pomocí, Slezskoostravský hrad, 
22. 09. 2018

Již 11. ročník největší akce zaměřené na téma poskytování první po-
moci v Moravskoslezském kraji. 

Pro návštěvníky bude připravena kombinace soutěže nezdravotnic-
kých složek Integrovaného záchranného systému a zážitkových tras pro 
veřejnost. K vidění budou všechny složky Integrovaného záchranného 
systému, jejich technika, vybavení, a to vše samozřejmě včetně předve-
dení a ukázek vzájemné spolupráce složek u hromadného zásahu.

Více informací na www.hradzijeprvnipomoci.cz .

 Klamárium v ostravském Světě techniky, 
16. březen 2018–31. říjen 2018

Zajímá vás, jak snadné je ošálit lidské smysly? Chcete vědět, proč 
tomu tak je? Nebo si jen přejete užít svět, kde se neuvěřitelné stává sku-
tečností? Pak rozhodně doražte do Velkého světa techniky v Ostravě, 
kde se tohle všechno dozvíte. Dospělí se mění na trpaslíky, kulička se 
kutálí do kopce a mizí věci, které jste ještě před chvíli na vlastní oči 
viděli. Navštivte výstavu Klamárium a seznamte se s více než třiceti 
optickými klamy. Projděte se po laně nad mrakodrapy, pokuste se udržet 
rovnováhu v pokoji s nakloněnou podlahou, vyzkoušejte si zrcadlovou 
kresbu nebo pohled do pohybující spirály.

Více informací na www.stcostrava.cz .

inzerce
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Hasičský ples 2018.  
Foto: Zdeněk Sosna
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