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Říjen 2018 č. 10

Náměstí plné veteránů
V neděli 16.9.2018 se konal 8. ročník srazu 
Auto – moto – veteránů Orlová 2018, který 
každoročně organizuje Spolek Václavka 
z Orlové. Na konci každého srazu nechybí 
okružní jízda městem Orlová a nejinak tomu 
bylo i letos. Ovšem s velmi podstatnou změ-
nou, kterou bylo zakončení spanilé jízdy 
v naší obci. Místní se tak mohli alespoň na 

chvilku podívat na úžasné historické stroje 
i u nás. Obec Doubrava byla u této akce part-
nerem, doubravští hasiči nachystali zázemí, 
paní Stablová občerstvení a pan Stabla pří-
jemnou hudbu. Přestože se akce konala v ne-
děli těsně po poledni, kdy je většina ještě 
doma u oběda, našlo si na ni čas dostatek 
lidí. Počasí přálo, bylo slunečno a všechny 

nablýskané stroje krásně vynikly. Na doub-
ravské náměstí přijelo celkem 96 vozidel 
a 51 motocyklů, které se okružní jízdy zú-
častnily. Závěrem chceme poděkovat všem, 
kteří za tímto nápadem stáli a všem zúčast-
něným s přáním, aby se podařilo tuto akci 
opět zopakovat. 

Pavel Slávik

Obec Doubrava uskutečnila 30. srpna zájezd do 
Frýdku – Místku s návštěvou světoznámé firmy 
Marlenka, která své proslulé výrobky vyváží do 
celého světa. Nahlédli jsme do historie počátků 
výroby proslulého zákusku, seznámili se s tím, 

jak se firma postupně rozrůstala a proslulost 
výrobků se rozšiřovala do celého světa. Také 
sortiment výrobků se značně rozšířil a všichni 
účastníci zájezdu si jednotlivé výrobky mohli 
ochutnat spolu s lahodnou kávou Marlenka. 

Rodnou zemí tradičního medovníku je Arménie 
a firma svým návštěvám umožňuje ochutnat také 
pravý desetiletý arménský koňak. K zakoupení 
jsou i další kulinářské výrobky a upomínkové 
předměty. Návštěva Marlenky upoutala nejen 
hospodyňky, ale technická stránka výrobní 
linky, která byla vyvinuta přímo na míru firmy, 
byla poutačem pro mužskou část výletníků. 
Druhou částí výletu byla návštěva frýdeckého 
zámku a jeho bezprostředního okolí. Odměnou 
pro organizátory byli spokojení občané, kteří se 
této akce zúčastnili. Mé poděkování patří všem, 
kteří se na této zdařilé akci podíleli.

Mgr. Dáša Murycová

Sladké zážitky z Marlenky
Chtěla bych poděkovat obecnímu úřadu za 
krásný zájezd do Frýdku a Marlenky. Velmi 
se nám zájezd líbil.

Jiřina Rovňaníková a účastníci zájezdu

Z redakční pošty
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Radniční okénko
 KOTLÍKOVÁ DOTACE
Z naší obce podalo žádost o poskytnutí do-
tace z Moravskoslezského kraje 15 občanů. 
Šest žádostí již bylo schváleno a dotace 
byla poskytnuta. K této podpoře se připo-
jila i naše obec s celkovou částkou podpory 
30 000 Kč. V případě schválení dalších žá-
dostí budou i tyto podpořeny naší obcí.

 ŠKOLNÍ AUTOBUS
Rada obce schválila smlouvu o přepravě 
osob. Smlouva řeší opatření pro případ 
technické závady autobusu, aby mohl být 
zajištěn náhradní spoj. Ve smlouvě je také 
poznámka pro otáčení autobusu tak, aby 
autobus nesjížděl mimo komunikaci na po-
zemky jiných vlastníků a nedocházelo k je-
jich poškozování.

 VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022
Do tohoto období vstupuje naše obec s ce-
lou řadou úspěšně dokončených akcí, o kte-
rých jste byli prostřednictvím zpravodaje 
průběžně informováni. Další jsou ve fázi 
rozpracovanosti a k jejich realizaci dojde 
právě v tomto nadcházejícím období. Co 
popřát do dalšího období Doubravě? Pře-
devším další posun v rozvoji jednotlivých 
oblastí pro spokojený život občanů. 

Mgr. Dáša Murycová, 
místostarostka obce

Léto je již minulostí a každoroční letní tradice 
obce Doubrava, letní koupaliště, zeje prázdno-
tou. Opuštěné dětské atrakce, prázdné brouz-
daliště a bazén nepochybně připomínají, že 
koupací sezona 2018 je dávno za námi. Přišel 
čas, kdy bychom měli zhodnotit uplynulé kou-
pací období léta 2018. 

V měsíci květnu a v první polovině června 
byly provedeny opravy koupaliště pro koupací 
sezonu 2018. Byly opraveny všechny trhliny 
a praskliny bazénu, utěsněny speciální těsnící 
hmotou, byl proveden kompletní nátěr celého 
bazénového tělesa a zábradlí, opraveny a na-
třeny dětské atrakce. 

Nájemcem areálu koupaliště je pan Mar-
tin Sehnal z Orlové. Firma zajistila koupaliště 
dostatečným počtem proškolených plavčíků 
a také opět provozovala altánek s občerstve-
ním. V období provozu koupaliště bylo usku-
tečněno několik kulturních akcí.

Prvním koupacím dnem byl 17. červen 
2018 s návštěvností 24 dětí a 6 dospělých. Do 
konce měsíce června 2018 byly pouze čtyři 
koupací dny s průměrnou návštěvností 52 kou-
pajících. V měsíci červenci 2018 bylo celkem 
19 koupacích dnů, s návštěvností 136 koupa-
jících v průměru. V měsíci srpnu 2018 bylo 
rovněž 19 koupacích dnů, s návštěvností 200 
koupajících v průměru.

Letošní sezona se ovšem neobešla i bez 
komplikací, a to v podobě odstávky vody (kou-
paliště muselo být z technických důvodu uza-
vřeno), závady na elektroinstalaci (odstraněno 
za provozu) a ucpání odpadů na WC. V tomto 
případě obec operativně zajistila odstranění 
závady, ale i tak byl provozovatel nucen před-
časně v 16:00 hodin ukončit provoz koupaliště 
a cca 400 návštěvníků požádat o opuštění are-
álu, což obnášelo vrácení vstupného. 

Převážná většina návštěvníků dodržovala 
zásady stanovené v koupalištním řádu. Každé 
vybočení ze stanovených zásad okamžitě a ne-
kompromisně řešili plavčíci. Během provozu 
koupaliště nedošlo k žádným úrazům ani zdra-
votním náhlým příhodám, které by vyžadovaly 
rychlou lékařskou pomoc. Drobná poranění 
byla ošetřena plavčíkem.

Každoročně je koupaliště obce Doubrava 
nedílnou součástí prázdninového vyžití dětí 
a mládeže především z okolních měst a obcí. 
Návštěvníci byli velmi spokojeni s pěkným 
a dobře udržovaným prostředím koupaliště 
a provozem občerstvení. Díky této atrakci naši 
obec navštíví v letních měsících nejen spousta 
cyklistů, ale také rodin s dětmi, pro které je 
čas na koupališti skvělým prázdninovým 
zážitkem.

Jiří Sznapka, místní hospodářství 

Koupaliště má za sebou 
velmi vydařenou sezonu

Prodloužená otevírací doba 
hřbitova v období dušiček
Veřejné pohřebiště v Doubravě bude ve 
dnech od 27. října do 2. listopadu zpří-
stupněno veřejnosti v době od 7:00 do 
20:00 hodin. Od soboty 3. listopadu již 
bude platná běžná otevírací doba od 7:00 
do 18:00 hodin.

Marie Procházková, 
referent finanční a daňové správy

V měsíci červenci a srpnu 2018 proběhla 
kompletní oprava a modernizace bytu 
č. 1 bytového domu č.p. 37 na náměstí 
v Doubravě. Celkovou rekonstrukcí došlo 
ke zlepšení komfortu bydlení. Byla prove-
dena výměna otopného systému, z tuhých 
paliv na elektřinu. Nově byla provedena 
elektroinstalace celého bytu, včetně navý-
šení příkonu.

Všechny místnosti bytu jsou osazeny top-
nými tělesy, kde médium je ohříváno elektro 

kotlem. Rovněž jsou všechny místnosti bytu 
opatřeny novou omítkou a malbou, stropy 
sníženy sádrokartonem. Podlahy vyrovnány 
OSB deskami a provedena pokládka plovoucí 
podlahy.

Kuchyň je osazena novým elektro sporá-
kem se sklokeramickou deskou. Koupelna je 
vybavena sprchovým koutem, umyvadlem 
a elektroboilerem. Stěny koupelny a WC jsou 
obloženy keramickým obkladem, podlahy 
keramickou dlažbou. Rovněž došlo k výměně 

vstupních dveří a ostatních mezipokojových 
dveří, včetně zárubní. 

Jiří Sznapka, 
referent úseku BaNF a investic 

Dokončena další 
rekonstrukce obecního bytu
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 
V OBCI DOUBRAVA – říjen, listopad 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

Říjen 10,24 17

Listopad 7,21 14

Svoz starých televizorů, praček, ledniček, 
akumulačních baterií, plechovek od barev, 
monočlánků, starých léků, rtuťových výbojek 
(zářivek), starého oleje apod. 

Sběr bude prováděn firmou Marius Pedersen 
a.s. vozidlem se speciálním kontejnerem na 
následujících stanovištích v určeném čase. 
ODBĚR ODPADU JE ZDARMA!

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

Stanoviště Zahájení v hod. Ukončení v hod.

VRCHOVEC u bývalého bytového domu č. p. 571 08.00 08.30

Sběrný dvůr za obecním úřadem Doubrava 09.00 09.30

NÁMĚSTÍ potraviny Emel 10.00 10.30

UPLIŽ stanoviště kontejnerů u RD č.p. 428 11.00 11.30

HRANICE u RD č.p. 233 12.00 12.30

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 3. 11. 2018 od 8:00 do 12:30 hodin na 
předem určených stanovištích.

Třídíme do tašek – 
pro občany obce 
ZDARMA

Stále nabízíme občanům tříbarevné sady 
tašek na třídění plastů, skla a papíru. Pro 
občany obce Doubrava jsou tyto sady k vy-
zvednutí na obecním úřadě. Jde již o dru-
hou etapu distribuce těchto tašek, které 
jsme obdrželi od společnosti EKO-KOM 
zdarma v rámci vzájemné spolupráce. 

Zájemci o třídění odpadu si mohou sadu tašek 
vyzvednout na obecním úřadě v Doubravě, 1. po-
schodí, kancelář č.13 u pana Sznapky, a to vždy 
v úřední dny. Každá domácnost může požádat 
o jednu sadu tašek, a to až do vyčerpání zásob.

Sada na třídění odpadu obsahuje celkem 
tři snadno omyvatelné tašky, které je možné 
k sobě spojit suchým zipem. Pokud si nejste 
jistí, jak správně odpady třídit, můžete se obrá-
tit přímo na pověřeného zaměstnance pana Sz-
napku, který má celé odpadové hospodářství 
na starost. Informace jsou také na jednotlivých 
kontejnerech na tříděný odpad.  ŠH

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 zpravodaje 
nejvýše 500 znaků včetně mezer s tím, že zastupi-
tel může předat současně s příspěvkem také jeho 
rozšířenou verzi v neomezeném rozsahu k uveřej-
nění na webových stránkách obce www.doubrava.
cz, „Názory zastupitelů“. Jednotlivé příspěvky 
budou do rubriky řazeny podle abecedního po-
řadí příjmení zastupitelů. Zveřejněné příspěvky 
nemusí být v souladu s názory redakce. Rubrika 
názory zastupitelů je v souladu se Zásadami pro 
vydávání Obecního zpravodaje, které byly schvá-
leny Radou obce Doubrava dne 10. 02. 2016 usne-
sením č. 345/27/16.

 Rada obce Doubrava, ve které nemá NAŠE 
DOUBRAVA zastoupení, přijala na svém zase-
dání usnesení, na základě kterého byla uzavřena 
veřejnoprávní smlouva mezi obcí Doubrava 
a městem Orlová. Dle této smlouvy bude město 
Orlová pro obec Doubrava vést přestupkovou 
agendu, vymáhat uložené pokuty v přestupko-
vém řízení, poskytovat sdělení pro orgány činné 
v trestním a soudním řízení, zdravotním pojiš-
ťovnám. Obec Doubrava platit městu Orlová 

příspěvek 1500 Kč za každý jednotlivý projed-
naný přestupek.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková 
 Obec Doubrava přijde o peníze z rozpočtu 
za každý jednotlivý projednaný případ ve výši 
1500Kč. Ale do rozpočtu obce Doubrava z těchto 
řízení nepřijde ani koruna. Obec Doubrava se 
s městem Orlová dohodla ve smlouvě na tom, že 
výnosy z pokut a náhrady nákladů řízení ulože-
ných orgány města Orlová budou jejím příjmem. 
Podle zákona to ani jinak nejde. Obec Doubrava 
není správním orgánem, který je příslušný k ří-
zení o přestupcích ani k vymáhání pokut v pře-
stupkovém řízení.

MUDr. Pavel Spurný
 To znamená, že pro zaplacení městu Orlová 
není podstatné, zda byl nebo nebyl přestupek vy-
řešen, zcela postačí, že byl projednán. Když ještě 
vezmeme v úvahu případné chronické stěžova-
tele, tak si asi všichni dovedeme představit, co to 
udělá s výdaji obce. I kdyby se nejednalo o ast-
ronomické částky, přesto je škoda každé koruny 
z rozpočtu obce, která není použita na dobrou věc. 
Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU s uzavřením 
této veřejnoprávní smlouvy nesouhlasí.

Libor Trzaskalik 
 Obec Doubrava na takto uzavřené smlouvě 
tratí, přesto se rada obce rozhodla tuto pro obecní 
rozpočet nevýhodnou veřejnoprávní smlouvu 

uzavřít. Všichni členové rady obce s uzavřením 
této smlouvy souhlasili. A to i přesto, že obci 
Doubrava takovou povinnost zákon neukládá. 
Zákon pouze hovoří o tom, že obce mají takovou 
možnost. Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU ne-
byli o takovém kroku rady obce ani informováni 
ani přizváni k diskuzi. Smlouva je na www.doub-
rava.cz, odkaz obec, veřejnoprávní smlouvy.

Ing. Petr Vrubel
 Pozn. redakce: Dle zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich (č. 250/2016 Sb.) je pří-
slušný k řízení o přestupcích Obecní úřad Doub-
rava. Proto, aby tuto zákonnou povinnost mohl 
úřad plnit, musel by vytvořit pracovní místo pro 
„úřední osobu oprávněnou k provádění úkonů 
správního orgánu v řízení o přestupcích“. Tento 
zaměstnanec by musel mít vysokoškolské vzdě-
lání nejméně v magisterském studijním programu 
v oboru právo, případně vysokoškolské vzdělání 
v bakalářském studijním programu v jiné oblasti 
a prokázat odbornou způsobilost zkouškou pro-
vedenou u Ministerstva vnitra. Výdaje na tohoto 
zaměstnance by byly značné, proto se rada obce, 
rozhodla tuto problematiku řešit formou veřej-
noprávní smlouvy uzavřené s obcí s rozšířenou 
působností, tj. s Orlovou. Obdobně postupuje 
většina malých obcí v celé republice. Nejedná se 
o novou věc. Smluvní vztah s městem Orlová ve 
věci přestupků trvá od roku 2004. 

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 
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Na přelomu srpna a září 
jsme provedli dvakrát li-
kvidaci hnízd bodavého 
hmyzu a pomohli jsme na 
fotbalovém hřišti Baníku 
se závlahou v době vysokých teplot. Poslední 
prázdninovou sobotu 1. 9. se konal první roč-
ník Memoriálu Jana Kotase, letos v kategori-
ích mužů a žen. Na soutěž přijelo celkem 10 
družstev. Hned na začátku soutěže se našemu 
prvnímu družstvu mužů jejich útok vůbec 
nepodařil a nakonec skončil až na sedmém 
místě, zato naše děvčata se předvedla ve 
skvělé formě a s časem 28,03 dlouho celou 
soutěž vedla, a to až do posledního útoku, 
který provedlo naše druhé družstvo mužů, 
které je připravilo o celkové první místo. Dů-
ležité je, že putovní pohár i tak zůstal v do-
mácích rukou. V kategorii mužů vyhrálo 
družstvo z Doubravy, druzí skončili kole-
gové z Jedlowniku a třetí skončilo družstvo 
z Rychvaldu. V kategorii žen vyhrála naše 
děvčata, druhé skončily ženy z Orlové Poruby 
a třetí ženy z Rychvaldu. Zároveň děkujeme 
všem, kteří se přišli pobavit a také paní Jar-
mile Kotasové s rodinou za zakoupení putov-
ního poháru a věcných cen.

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

HASIČSKÉ OKÉNKO

První zářijový den žila sportem a kulturou 
celá obec. Přestože zahrada hasičů praskala 
ve švech a na hřišti Baníku probíhala další 
akce, v zahradě Národního domu se sešli příz-
nivci cimbálové muziky nejen z naší obce, ale 
i z jejího okolí. Potěšením bylo, že se zastavili 
i projíždějící cyklisté. Pod bohatými koru-
nami stromů neměly místo ani chvilkové deš-
ťové kapky, takže se celá akce mohla odehrát 

venku. Příjemnou atmosféru dotvářela vůně 
grilovaných dobrot, které zajistila restaurace 
v Národním domě a přítomní hosté i účin-
kující si na nich mohli pochutnat. Muzikanti 
národopisného souboru Olšinka mají velký po-
díl na šíření lidové kultury, která je nedílnou 
součástí našeho regionu a i v naší obci má své 
příznivce. 

Mgr. Dáša Murycová, místostarostka 

OKÉNKO mateřské školy

Cimbálovka v centru obce

 Léto končí a my jsme se sešli v naší MŠ. 
Někteří se už známe z minulého školního 
roku a tak si holky ve svém pokojíčku daly 
ranní kávu.

 Počasí nám přeje, můžeme společně 
tvořit, hrát si na písku a průlezkách na za-
hradě. Pěkně se zapojili i noví malí kama-
rádi. Ztratili se mezi ostatními, stejně jako 
jejich slzičky z ranního loučení. 

Foto: Jana Radošťanová

Adaptační 
dny v MŠ
Od měsíce října jsou v mateřské škole 
každý čtvrtek v době od 14.30 do 15.30 
hod. ADAPTAČNÍ DNY.
Této doby mohou využít rodiče s dětmi, 
které zatím MŠ nenavštěvují. Mohou se 
za námi přijít podívat.
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VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
Dění na naší škole 
Základní škola v Doubravě poskytuje kromě 
základního vzdělávání také širší vzdělávací 
a volnočasovou nabídku tak, aby byl využit její 
prostorový, personální a technologický poten-
ciál. Naše aktivity směřují k tomu, abychom byli 
otevřeni svému okolí pro komunikaci a působili 
rovněž jako kulturní a společenské centrum. 

Školu navštěvují také žáci z okolí, kteří 
k nám dojíždějí s možností využití příspěvku 
obce na dopravu. Děti se mohou vzdělávat 
v prostředí s téměř rodinnou atmosférou, osob-
ním přístupem a širokou nabídkou programů 
a činností. Technické vybavení naší školy je 
také jedním z předpokladů kvalitní výuky. 
Díky podpoře obecního úřadu je základní 
škola v obci zachována a může fungovat i při 
menším počtu žáků. Obec Doubrava se roz-
hodla podpořit sportovní vyžití našich dětí, 
které by mělo přinést nové hřiště na zahradě 
školy. Jeho zprovozněním se zlepší podmínky 
pro výuku tělesné výchovy a naši žáci budou 
mít možnost tréninku a přípravy na sportovní 
soutěže srovnatelné s ostatními školami.

Pro zkvalitnění výuky a života ve škole 
se zapojujeme do celostátních projektů a pro-
gramů. Aktuálně je v běhu projekt Šablony I, 
na který jsme získali dotace od MŠMT a jejichž 
cílem je podpora společného vzdělávání a no-
vých metod ve výuce. V rámci tohoto projektu 
s názvem „Šablony na ZŠ Doubrava“ je u nás 
činný klub logiky a deskových her, čtenář-
ský klub a odpolední škola – doučování žáků 
ohrožených školním neúspěchem. Zúčastnili 
jsme se také výzvy na Šablony II, který nám 
umožní v těchto činnostech i nadále pokračo-
vat. K účasti na výše uvedených aktivitách se 
mohou přihlásit všichni žáci naší školy. Dalším 
projektem, podpořeným MŠMT, je výuka pla-
vání dětí na prvním stupni. Prostřednictvím 
této dotace mají naši žáci dopravu autobusem 
a plavecký výcvik zdarma.

Jsme mezi 85 školami, které se zapojily 
do projektu Moravskoslezského kraje, ve kte-
rém jsou z Operačního programu potravinové 

a materiální pomoci ministerstva práce a so-
ciálních věcí hrazeny obědy ve školní jídelně 
dětem z rodin, které se dostaly do obtížné fi-
nanční situace. 

Také v tomto školním roce mají děti mož-
nost navštěvovat řadu kroužků. Informace 
o nabídce získají rodiče na webových strán-
kách školy. Nepravidelně pak bude probíhat 
příprava na rodinný pětiboj pro žáky, rodiče 
a příbuzné, který se bude konat ke konci škol-
ního roku. 

V rámci péče o kulturu školy a její kvalitní 
klima se zaměřujeme prostřednictvím dlou-
hodobých projektů jednotlivých tříd a akcí 
školy na kultivaci sociálních dovedností žáků, 
utváření jejich postojů a hodnot. Proto budou 
nadále pokračovat dlouhodobé projekty spo-
lupráce s Domovem seniorů POHODA, psím 

útulkem v Dětmarovicích, s dětmi z MŠ Doub-
rava v rámci patronátu sedmé třídy, děti ze 
školky budou také navštěvovat naši Školičku 
na nečisto a žáci jim budou chodit číst před 
spaním. Osmá třída se stane kamarády našich 
nejmenších žáčků v první třídě a bude jim po-
máhat s orientací ve školním prostředí. Pro 
tento školní rok jsou připraveny také kulturní 
a sportovní akce, soutěže, výstavy, exkurze, 
besedy a přednášky, tvořivé dílny a společné 
celoškolní akce a vystoupení našich žáků pro 
veřejnost. 

O veškerém dění na naší škole vám pra-
videlně přinášíme aktuální informace na we-
bových stránkách školy www.zsdoubrava.cz. 
Rádi Vás uvítáme dne 24. 11. 2018 při příleži-
tosti Dne otevřených dveří.

Irena Hubaczová, metodik prevence

V pátek 07. 09. 2018 žáci 4. a 5. třídy navštívili 
v rámci dopravní výchovy Dětské dopravní 
hřiště v Havířově. Akce byla rozdělena do 
dvou částí. Teoretická část proběhla od 8.00 
do 10.00 hod. v učebně dopravního hřiště. Zde 
si žáci ověřili své znalosti dopravních značek 

a dopravních pravidel. Od 10.00 do 12.00 hod. 
následovaly praktické jízdy na kolech a kolo-
běžkách. Žáci si tak mohli vyzkoušet reálné 
prostředí jízdy po silnici, kdy museli respekto-
vat dopravní značky a řídit se světelnou signa-
lizací. Alice Marečková

Návštěva dopravního hřiště

První školní den již tradičně navštěvuje starosta obce místní základní školu. Prvňáčky starosta přivítal, rozdal jim kornouty se slad-
kostmi a popřál mnoho úspěchů v nové životní etapě.  Foto: ŠH



6 OBECNÍ ZPRAVODAJ / ŘÍJEN 2018

V sobotu 1. září 2018 vyjel z doub-
ravského náměstí plně obsazený 
autobus směr Jesenicko. První 
zastávkou byla návštěva zámku 
Bruntál, který svou netradiční dis-
pozicí tvaru kruhové výseče s re-
nesančním arkádovým nádvořím 
a hodinovou věží patří bezesporu 
k nejvýznamnějším kulturním 
památkám celého regionu. K vi-
dění toho bylo opravdu hodně. Za 
zmínku zcela jistě stojí sály prv-
ního patra zdobené rokokovými 
nástěnnými malbami mimořádné 
kulturní hodnoty a vybavené pů-
vodním mobiliářem z 18. až po-
čátku 20. století. Zámecká galerie 
s díly italských, holandských, 
vlámských a německých mistrů 
z 16. – 18. století ze sbírek velmis-
trů Řádu německých rytířů. 

Po prohlídce zámku Bruntál 
nastal čas oběda. NAŠÍ DOUB-
RAVĚ se podařilo zajistit oběd 
v restauraci Praděd s výbornou 
kuchyní za velmi příznivou cenu. 
Poté, co jsme si pochutnali na 
obědě dle vlastního výběru, jsme 
se vydali na další místo našeho 
zájezdu. Navštívili jsme nejvýše 
položenou obec bruntálského 
okresu, lázně Karlova Studánka. 
Moderní a přitom starobylé rou-
bené budovy ovlivněné empírem, 
které pamatují založení lázní, 
jsou k vidění dodnes. Zakladate-
lem lázní roku 1875 byl nejmladší 
syn Marie Terezie, Maxmilián II. 
František. Lázně byly založeny na 
místě železářské osady Hubertov. 
Současný název Karlova Studánka 
lázně získaly až v roce 1803 podle 
habsburského vojevůdce Karla 
Ludvíka. Tento vojevůdce roku 
1809 porazil Napoleona v bitvě 

u rakouské obce Aspern. Poté co 
jsme pobyli v Karlově Studánce, 
pochutnali si na lázeňských oplat-
cích, zmrzlině nebo zákuscích 
s kávičkou a hlavně se nadýchali 
nejčistšího vzduchu ve střední Ev-
ropě, jsme se vydali na poslední 
místo zájezdu. 

Významnou tečku za zájez-
dem udělala návštěva Pradědovy 
galerie u Halouzků, která se na-
chází v obci Jiříkov u Rýmařova 
v podhůří Jeseníků. Plocha celého 
areálu se rozkládá na 8 hektarech 
v areálu dančí farmy. Viděli jsme 
celoživotní dílo řezbáře pana Ji-
řího Halouzky, které bylo oceněno 
zapsáním do Oxfordské encyklo-
pedie významných osobností. Je 
držitelem čtyř světových a dvaceti 
pěti českých rekordů, které jsou 
zapsány do Guinnessovy knihy re-
kordů. Řezbář Jiří Halouzka vždy 
vyřezává sochy z jednoho kusu 
dřeva, je autorem velkých soch 
a největšího dřevěného vyřezáva-
ného betlému v životní velikosti. 
Vyřezal i největšího čápa pro Čapí 
hnízdo, kterého si u něho objed-
nal Andrej Babiš. Viděli jsme nej-
větší sochu vládce Jeseníků děda 
Praděda v České republice, která 
váží 15 tun a je vysoká 10,4 me-
trů, dřevěný betlém, který obsa-
huje přes 250 ručně vyřezávaných 
figur v životní velikosti, a který 
se neustále rozrůstá, obří dře-
věný obraz Pradědovy říše, slony 
a koně, na jejichž vyřezávání se 
podařilo zajistit obří lípy z areálu 
Velké pardubické a mnoho dalších 
vyřezávaných soch. Nedaleko 
galerie stojí kostel sv. Michaela 
Archanděla, jehož vlastníkem je 
pan Jiří Halouzka, kostel pochází 

pravděpodobně někdy od roku 
1346 a je součástí galerie, jsou 
zde vystaveny desítky dalších 
soch. Je zde také unikátní velké 

dílo v podobě létajících andělů 
přímo nad oltářem, dva metry 
velký šestiramenný lustr, který 
je osazen několika svícny. Nálada 
během zájezdu byla skvělá, počasí 
nám také přálo. Odpočati od sta-
rostí všedních dnů a plni zážitků 
jsme se do Doubravy vrátili ve 
večerních hodinách. Pokud jste 
tak dosud neučinili, na fotografie 
ze zájezdu se můžete podívat na 
našem webu. Už během zájezdu 
jsme obdrželi od účastníků zá-
jezdu zajímavé podněty na uspo-
řádání dalších zájezdů, moc za 
ně děkujeme. S návrhy budeme 
pracovat, požádáme o dotaci 
na zájezd a o výsledku Vás bu-
deme informovat. Děkujeme obci 
Doubrava za finanční přispění na 
zájezd.

Těšíme se na setkání s Vámi 
na další akci pořádanou spolkem 
NAŠE DOUBRAVA.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, 
předsedkyně 

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

inzerce

Foto: Mgr. Kateřina SpurnáFoto: Mgr. Kateřina Spurná  

Zájezd s NAŠÍ DOUBRAVOU se vydařil
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Děkujeme obecnímu úřadu v Doubravě, 
osobně panu starostovi Krskovi, paní Sosnové, 
rovněž spolku dobrovolných hasičů, paní Jiřce 
a Marušce, za milou návštěvu, květiny a věcné 
dary k 98. narozeninám naší maminky paní 
Marie Konkolové.

Srdečně děkují dcery s rodinami.

Společenská polečenská kronikakronika

PŘIVÍTALI 
JSME NOVÉHO 

OBČÁNKA
Dne 15.09.2018 byl přiví-
tán tento nový občánek:

Adam HeczkoAdam Heczko

Blahopřejeme 
k narození děťátka!

Z redakční pošty

Z DOUBRAVSKÉ FARNOSTI

Podzim je každoročně časem, kdy vrcholí skli-
zeň veškeré zeleniny a ovoce, a současně je to 
ten nejpříhodnější čas k díkům za plody, které 

se urodily na našich zahradách a polích a které 
jsou zároveň plody naší, lidské práce. Pro křes-
ťany to odjakživa znamenalo výraz vděčnosti 

Tvůrci za štědré dary potřebné k životu. 
Obohacují pokrmem naše rodinné stoly 
a též oltář, kde se slaví hostina s Kristem. 
Již se tedy stalo tradicí, že každoročně 
o třetí zářijové nedělí věřící doubravské 
farnosti děkují při bohoslužbě za úrodu. 
Křesťanská solidarita nám však připo-
míná, abychom pamatovali na ty, kdo 
mají nouzi, a uměli se s nimi o tyto dary 
podělit. Aby se tedy z letošní úrody 
nasytili i ti, kdo si z různých příčin ne-
mají co obstarat k jídlu, pan farář plody 
země, přinesené do kostela, odváží do 
Ostravy sestrám Matky Terezy, které je 
rozdělí mezi nejpotřebnější.

Poděkování za úrodu

Díky objevu a těžbě černého uhlí se od konce 
19. století zcela významně začala rozvíjet 
i do té doby malá obec Doubrava. Poněvadž 
z církevně-právního hlediska patřila tenkrát 
do farnosti orlovské a věřící z Doubravy mu-
seli tedy docházet do tamního kostela, brzy se 
začalo přemýšlet o tom, jak odlehčit chrámu, 
který nebyl pro pěší docházení zrovna nejblíž, 
ani nestačil svou kapacitou zvýšenému počtu 
věřících z okolních vesnic.

Psal se rok 1894. Občané získali pozemek, 
připravili projekt a posvěcením základního 
kamene začala stavba, která byla dokončena 
o čtyři roky později. Ačkoli ke samotné kon-
sekraci kostela došlo až v červnu roku 1899 
vratislavským kardinálem Jiřím Koppem, 
tak již 15. října 1898, v předvečer svátku jeho 

patronky sv. Hedviky, byl chrám prozatímně 
posvěcen a uveden do provozu. Tak se stal 
kostelem farním a Doubrava samostatnou 
farností. 

U příležitosti tohoto významného výročí 
si farnost letos nadělila hned dva dárky. Tím 
prvním je výmalba fasády a taktéž celého in-
teriéru, díky čemuž se chlouba našeho náměstí 
oblékla do nového hávu. Na celkových nákla-
dech 1,2 mil. Kč se podílela společnost OKD, 
dále Obec Doubrava a nejvíce dotace Minis-
terstva zemědělství ČR. 

Pro druhý dar putoval osobně pan farář 
až do Trzebnice, severně od Wroclavi, kde 
se v tamní bazilice uctívají ostatky sv. Hed-
viky, patronky Slezska, vévodkyně, řeholnice 
a matky chudých (1174–1243). Místní duchovní 
správce vyhověl totiž písemné žádosti našich 
farníků, kterou navíc podpořil i ostravský pan 
biskup, a daroval doubravskému chrámu reli-
kvii – malý kousek lebeční kosti sv. Hedviky, 
ke které patří i latinsky psaný dokument, opat-
řený pečetí současného vratislavského arcibis-
kupa, potvrzující pravost relikvií. 

V neděli 14. října 2018 při mši svaté 
v 7:50 hodin za účasti Mons. Martina Da-
vida, pomocného biskupa diecéze ostravsko-
opavské, poděkujeme při mši svaté za 120 let 
našeho chrámu, a na věčnou památku k úctě 
současného i budoucích pokolení instalujeme 

relikviář sv. Hedviky. Srdečně zveme nejen 
na tuto bohoslužbu, po které bude v prosto-
rách fary připraveno pro všechny pohoštění, 
ale tentýž den odpoledne v 15:30 hodin na 
posezení nad farní kronikou, při jejímž lis-
tování poodhalíme stará i novější místa dějin 
naší farnosti. 

Postavit kostel nikdy nebylo lehké a vyžá-
dalo si zcela jistě mnoho obětí a úsilí. Vzpo-
meňme s láskou a vděčností na všechny, kteří 
nelitovali námahy, a doubravský kostel vy-
budovali a nám zanechali. Avšak mnohem 
důležitější je to, co nám tato sakrální stavba 
v centru obce připomíná: touhu po čistém 
srdci, ve kterém nemá přebývat hněv, závist 
a zloba, ale radost, láska a pokoj. Těmito hod-
notami oplývala svatá Hedvika. Kéž ji v tomto 
umíme následovat i my. 

připravil P. Dr. Marcel Puvák, farář
rkf.doubrava@doo.cz, tel.: 731 402 008

Dvojnásobný dar pro jubilující kostel

Relikvie sv. Hedviky.Relikvie sv. Hedviky.  
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Obec Doubrava
zve všechny tajemné bytos
VI. ročník

SVĚTLUŠ
HALLOWWEENSKÁ SHOW
Hudebně zábavná d
diskotéka plná sout
písniček a zábavy.

Malování na obličej již 
Průvo

VŠECHNY STRA
Světýlk

Občerstvení zajištěno!!!
VSTUP ZDARMA!

TĚŠ

sti Doubravy a okolí na

ŠKOVÁNÍ
HALLOWEENSKÁ SSHOW

dětská
těží,

03.11.2018 o
v Národním dom

od 15:00 hodin pro případné do
od strašidel od 17:30 hodin.

AŠIDELNÉ MASKY BUDOU ODM
ko a strašidelný převlek sebou!!

!

ŠÍME SE NA VŠECHNY!
Změna programu vyhrazena!

HALLOWEENSKÁ SHOW

d 16:00 hod. 
mě v Doubravě

oplnění kostýmu.

MĚNĚNY!!!

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Doubrava
vás zve na již tradiční

ZAHRÁDKÁŘSKOU VÝSTAVU
v Národním domě

12. a 13. října  2018     

v pátek od 8:00 do 17:00 hod.
v sobotu od 9:00 do 15:00 hod

Součástí výstavy je floristická soutěž, nejlepší vazbu určí návštěvníci výstavy.
Soutěže dětí v zahrádkářských znalostech a poznávání rostlin

Zahrádkářská poradna a prodej.
Srdečně zve výbor ZO ČZS v Doubravě.

Kam vyrazit… 
 Turisty opomíjené Palkovické Hůrky 
v Beskydech

Palkovické Hůrky je přírodní rezervace, kterou najdeme severový-
chodním směrem od městečka Hukvaldy a na jižní stráni vrcholku Babí 
hora ( 619 m.n.m.). Přírodní rezervace je součástí stejnojmenného po-
hoří. Jedná se o jeden z nejzachovalejších zbytků přírodě blízkého lesa 
v oblasti bukového vegetačního stupně Podbeskydského regionu.

Oblastí přírodní rezervace prochází modrá turistická značka a trasa 
naučné stezky Hůrky. Od zastávky autobusu v Hukvaldech se vydáme 
po zelené značce severním směrem k rozcestí Janáčkův dům, dále po-
kračujeme k rozcestí pod Babí horou. Z rozcestí jdeme dále po modré 
a nedaleko míst kde se turistická trasa křižuje s cyklostezkou, je oblast 
přírodní rezervace. Turistická trasa vede dále k rozcestí Kubánkov. Z to-
hoto rozcestí můžeme dále pokračovat jižním směrem po žluté do obce 
Kozlovice a nebo severovýchodním směrem po modré přes vrchol Ku-
bánkov ( 660 m.n.m.) a dále kolem přehrady Olešná do Frýdku-Místku.
 České korunovační klenoty na dosah
4. 10.–25. 11. 2018, výstavní sály Muzea Krnov

Výstava k výročí 640 let od úmrtí Karla IV. Projekt připomene ne-
jen pestrý a zajímavý život našeho nejvýznamnějšího panovníka – Otce 
vlasti, ale především fenomén Českých korunovačních klenotů ve formě 
mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – na dosah a bez 
mnohahodinových front. Kromě samotných mistrovských replik klenotů 
bude připraveno i mnoho dalších tematických exponátů připomínajících 
období středověku – např. kopie zbraní, volné repliky oděvů a obuvi, 
mince, miniatury nebo 3D modely. 

Více informací na: http://mikskrnov.cz/muzeum

Doma až do konce
Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné samozřejmost. 
Existují však organizace, které Vám v tom pomohou.
Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním stádiu nemoci zů-
stal doma a nemusel strávit toto období v nemocnici nebo jiných zaří-
zeních. Můžete se ale obrátit na mobilní hospice, které Vám pomohou. 
Mobilní hospic Ondrášek pečuje bezplatně o nevyléčitelně nemocné děti 
a dospělé v jejich domovech, aby mohli závěr svého života strávit mezi 
svými blízkými. „Specializovanou paliativní péčí ulevujeme pacientům 
od fyzických i psychických obtíží, které nemoc přináší. Současně podpo-
rujeme rodiny, které pečují o svého blízkého,“ vysvětluje Bc. Bronislava 
Husovská, DiS, ředitelka Ondrášku. Pracujeme v multidisciplinárním 
týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální pra-
covnice, psychologové a duchovní. Všichni naši pacienti mají k dispozici 
pohotovostní číslo, na které mohou volat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 

„Naši lékaři i sestry 
vyjíždí každý den 
za pacienty domů. 
Našim cílem je udr-
žet vysokou kvalitu 
života až do úplného 
konce. Není to lehká 
práce, ale vždy nás 
povzbudí, že ji dě-

láme dobře. Důkazem toho jsou dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje 
Bronislava Husovská. Jedním z takovýchto dopisů je i vzkaz od paní 
pečující o svého muže: „Manžel se denně těšil na příchod sestřiček. Byly 
milé, veselé a komunikativní. Byla to jedna z nejhezčích chvilek našeho 
utrápeného dne. Bez jejich pomoci (morální i odborné) nevím, jak by-
chom celou situaci zvládli. Nikdy nepřestanu být vděčná lékaři, který mě 
na tuto možnost upozornil. Kéž by tuto možnost měli všichni umírající.“ 
Ondrášek působí i na území vaší obce. Nebojte se nás kontaktovat.
Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně DOMA., do kterého se 
zapojilo dalších 11 hospiců po celé ČR. Více informací se dozvíte na 
www.darujpapuce.cz nebo www.umiratdoma.cz. 
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, Ostrava-
Zábřeh, tel.: 727 805 329, 603 566 336. Více informací naleznete také na 
www.mhondrasek.cz. 

Ing. Jana Pastrňáková
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