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Rekonstrukce 
chodníku 
u „Desetidomků“
Chodník u „Desetidomků“ se dočkal no-
vého vzhledu. Samotné rekonstrukci však 
předcházel časově náročný administra-
tivní proces převodu pozemku z majetku 
Moravskoslezského kraje do vlastnictví 
obce Doubrava, a proto se k zahájení oprav 
mohlo přistoupit až nyní. V rámci rekon-
strukce bylo provedeno odstranění původní 
betonové dlažby, doplnění, dorovnání 
a zhutnění podsypu a uložení nové zám-
kové dlažby včetně obrub, a to v celkové 
délce 215 m a šířce 1,8 m. Rekonstrukce je 
hrazena z rozpočtu obce. 

Jiří Sznapka, místní hospodářství
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Až 206.000 m3 hlušinové sypaniny, která 
bude následně překryta zeminou. Ná-
kladní auta, která nepřetržitě vozí tento 
materiál, mnoho dalších opatření a po-
stupných analýz pohybu kopce Ujala. To 
vše obnáší probíhající sanace, která v sou-
časné době probíhá a potrvá nejméně do 
konce tohoto roku.

V souvislosti s aktivními sesuvnými pohyby 
kopce Ujala, došlo z bezpečnostních důvodů 
již v březnu k uzavření komunikace spojující 

Doubravu a Dětmarovice. Bohužel, spousta 
řidičů a dalších účastníků silničního provozu 
toto nařízení nerespektovala a nerespektuje. 
V současné době byl z části komunikace z dů-
vodu probíhajících prací odstraněn asfaltový 
povrch a ta je již naprosto nesjízdná. Celá akce 
je financována společností OKD, a.s. a bude 
plnit funkci nejen stabilizační, ale také este-
tickou. Po dokončení veškerých prací bude 
v řešeném území upravená pláň s otevřeným 
výhledem na jezero Kozinec.

ŠH

Začaly práce na stabilizaci 
„ujíždějícího“ kopce Ujala

Zimní turistické 
materiály a mapy
Na obecním úřadě (chodba v přízemí) 
a v obecní knihovně si můžete opět 
ZDARMA vyzvednout zimní mapy a tu-
ristické materiály Moravskoslezského 
kraje. Všechny tiskoviny budou k dispozici 
průběžně od začátku listopadu. ŠH
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 
V OBCI DOUBRAVA – listopad, prosinec 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
Listopad 7, 21 14

Prosinec 5, 19 12

Výsledky voleb 
do zastupitelstva obce
Ve dnech 5. a 6. října volili občané své 
zástupce do zastupitelstev obcí. V Doub-
ravě se voleb zúčastnilo necelých 48% 
voličů. Nově zvolené zastupitelstvo bude 
mít celkem 15 členů a stejně tak jako 
v předchozím volebním období, bude vedle 
zastupitelstva pracovat také rada obce.

Nově zvolení zastupitelé:
 NEZÁVISLÍ
5 mandátů, 30,67% hlasů
Ivana Siekierová, 

pořadí na kandidátce: 2
185 preferenčních hlasů

Mgr. Dáša Murycová, 
pořadí na kandidátce: 1   
181 preferenčních hlasů

Ing. Marek Hanzel, MBA
pořadí na kandidátce: 3   
163 preferenčních hlasů

Ivana Penkalová
pořadí na kandidátce: 4   
141 preferenčních hlasů

Jiří Kielkovský
pořadí na kandidátce: 5   
135 preferenčních hlasů

 NAŠE DOUBRAVA
4 mandáty, 25,52% hlasů
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková

pořadí na kandidátce: 1   
132 preferenčních hlasů

MUDr. Pavel Spurný
pořadí na kandidátce: 2   
129 preferenčních hlasů

Gabriela Piperková
pořadí na kandidátce: 3   
112 preferenčních hlasů

Ing. Petr Vrubel
pořadí na kandidátce: 4   
119 preferenčních hlasů

 Česká strana sociálně demokratická
3 mandáty, 21,42% hlasů
Mgr. Pavel Krsek

pořadí na kandidátce: 1   
143 preferenčních hlasů

Pavel Slávik
pořadí na kandidátce:6   
131 preferenčních hlasů

Zdeněk Sosna
pořadí na kandidátce: 8   
113 preferenčních hlasů

 SNK Evropští demokraté
3 mandáty, 18,91% hlasů
Mgr. Radomíra Jasenková

pořadí na kandidátce: 1   
149 preferenčích hlasů

Bc. Kateřina Jachymčáková
pořadí na kandidátce: 3   
112 preferenčních hlasů

Vojtěch Branny
pořadí na kandidátce: 2   
111 preferenčních hlasů

ŠH

Zimní údržba se provádí podle plánu zimní 
údržby pro daný rok, který je schválen Radou 
obce Doubrava.

Obec Doubrava má zajištěno u firmy 
provádějící zimní údržbu telefonní číslo: 607 
139 163, na které se mohou občané obracet 
se svými připomínkami k zimní údržbě. Ze-
jména dojde-li ke vzniku náledí na vozovce 
nebo neprohrnutí komunikace. Žádáme ob-
čany, aby toto číslo nezneužívali pro osobní 
potřeby a hlavně, aby odstavováním vozidel na 
pozemních komunikacích nebránili průjezdu 

mechanizace s pluhem. Bude-li bráněno prů-
jezdu pluhu, nebude na příslušné části pozemní 
komunikace provedena zimní údržba.

V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) 
komunikace odstraní nebo alespoň zmírní zá-
vady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace 
dle stanovených pořadí důležitosti uvedených 
v plánu zimní údržby. Tento plán zimní údržby 
vč. příloh je k nahlédnutí na stránkách obce 
Doubrava. 

Jiří Sznapka, správa BaNF

Informace k zimní údržbě

Cyklisté, pěší, místní i ná-
vštěvníci obce. Na zastřešená 
posezení, která byla nainstalo-
vána na některých zastaveních 
Doubravské naučné stezky jsou 
velmi pozitivní ohlasy. Bohu-
žel, líbí se i vandalům, kterým 
dělá radost ničit vše hezké ve 
svém okolí a některá řešená 
poškození vypadala i tak, že si 
někdo odnesl část posezení na 
svou zahrádku. Upozorňujeme 
všechny nenechavce, že pose-
zení jsou monitorována a sle-
dována Policií ČR. 

ŠH

Vandalové v Doubravě

Poděkování
Vážení a milí sousedé,
rádi bychom Vám moc poděkovali za 1752 
hlasů ve volbách do obecního zastupitelstva pro 
volební období 2018-2022. Díky těmto hlasům 
jsme tak získali 4 mandáty. Tohoto volebního 
výsledku si velmi vážíme, a to zejména proto, 
že v minulém volebním období se zastupitelé 
za NAŠI DOUBRAVU ocitli v opozici, a tak 
bylo takřka nemožné cokoli prosadit. 

Vaše důvěra v nás, v nově zvolené za-
stupitele za NAŠI DOUBRAVU, je pro nás 
velkým závazkem. Je před námi spousta 
práce, ale věříme, že nám bude umožněno, 
abychom ji odvedli ke spokojenosti vás, 
sousedů a současně tak i posunuli další 
směřování obce.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková
MUDr. Pavel Spurný

Gabriela Piperková
Ing. Petr Vrubel

zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU
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Radniční okénko
 PEJSEK Z ÚTULKU
Pro nového majitele pejska, který byl od-
chycen na území Doubravy a umístěn do 
útulku, rada obce schválila na základě 
usnesení RO č. 125/10/15 ze dne 27. 5. 2015 
peněžitý dar ve výši 300,- Kč za odběr psa 
z útulku v Dětmarovicích. Rádi odměníme 
i další zájemce o pejsky, kteří setrvávají 
v útulku. Informace o pejscích naleznete na 
webových stránkách obce. 
 OPRAVA CHODNÍKU 
U DESETIDOMKŮ
Na konci září byla uzavřena smlouva o dílo 
na jeho opravu, která v těchto dnech již 
probíhá.
 VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
Rada obce schválila uzavření smlouvy s ví-
tězným uchazečem o veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na realizaci této stavby, kterou 
bude provádět stavební společnost P.O. 
stav-trade, spol. s r.o.
 V době, kdy se vám dostává zpravodaj do 
rukou, bude na startu nové volební období. 
Své demokratické právo jít volit své zástupce 
do zastupitelstva obce využilo v naší obci 
47,88% občanů. Vaše hlasy rozhodly o tom, 
jak si představujete následující volební ob-
dobí. Volební programy jednotlivých usku-
pení mají spoustu společných bodů a tak 
věřím, že nastane prostor pro spolupráci 
a rozvoj obce ku prospěchu občanů.

Mgr. Dáša Murycová, 
místostarostka obce

„Ovzduší je tu špatné, ale co s tím můžu dělat 
já? Nic“, zní asi nejčastější úvaha lidí. Omyl, 
můžete. Znečištění ovzduší vzniká výhradně 
lidskou činností (pomineme-li některé pří-
rodní jevy, jako jsou požáry, erupce sopek 
a podobně). Dokážeme-li vzduch znečistit, 
je v našich silách jej i zlepšit. Ať už se jedná 
o velký průmyslový podnik, nebo kamna v ro-
dinném domku. A začněme tentokrát rovnou 
u těch kamen. Spalujete-li doma dřevo nebo 
kvalitní uhlí, „škodíte“ sobě a životnímu pro-
středí standardním způsobem a není vám té-
měř co vytknout. Nesmyslně vysoké ceny za 
plyn a elektřinu bohužel přiměly mnoho lidí 
uchýlit se zpět ke klasickým palivům. Někteří 
lidé však za účelem mnohdy nesmyslných 
úspor pálí ledacos – například odpady.

Z pohledu laika vše, odpady nevyjímaje, 
shoří na hromádku popela. Mnozí lidé také 
namítají, že když se může spalovat odpad ve 
spalovnách, proč by jej nemohli spalovat oni 
doma. Mezi spalovnou a domácími kamny je 
ovšem razantní rozdíl – především v teplotě. 
Domácí kamna nikdy nejsou schopna vyvi-
nout tak vysoké teploty, aby docházelo k téměř 
dokonalému spalování, nejsou vybavena ani 
složitými filtry na zachycení škodlivin. Co si 
tedy v kamnech spálíte, to si vaše rodina i sou-
sedé venku pěkně nadýchají. 

Podle současného zákona je jakékoli spalo-
vání odpadů v domácnostech zakázáno. Podle 
zákona jsou fyzické osoby (tedy občané) po-
vinny nakládat s odpady podle systému, který 
stanoví obec, ve které žijí. Obce jim na oplátku 
(také podle zákona) musí poskytnout místa, 
kam mohou odpady ukládat. Podle jiného zá-
kona (č. 86/2002) je možné spalovat v krbech, 
ohništích nebo grilech pouze dřevěné uhlí, 
čisté dřevo, seschlé palivo rostlinného původu, 
nebo certifikované plynné palivo. Obec si pak 
vlastní vyhláškou může stanovit, zda zakáže 
například pálení listí nebo hnědého uhlí.

Jak můžeme ovlivnit emise z našeho tope-
niště a tím i kvalitu ovzduší přímo v místě 
svého bydliště?
• Spalujte v kotli pouze předepsané palivo.
• Provozujte kotel pouze na projektovaný 

výkon.

• Používejte kotel s vysokou účinností 
spalování.

• Nechte si kotel pravidelně seřídit – je to dů-
ležité pro jeho úsporný provoz.

• Nespalujte odpad!
• Pravidelně zajistěte údržbu komínu komi-

níkem. Najděte si nejbližšího kominíka 
v adresáři Seznamu členů SKČR kominíků 
.

• Pravidelně čistěte teplosměnné plochy 
(plochy, kde kotle předává teplo vodě 
v otopném sytému). Kotle na tuhá paliva 
se zanášejí sazemi, dehtem a snižuje se tak 
jejich účinnost.

Co do kamen nepatří a co rozhodně doma 
nespalovat

Plasty – při jejich pálení vzniká nejvíce 
jedovatých látek. Např. při spalování PVC uni-
kají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru.

Spalováním polystyrenu vzniká mimo 
jiné jedovatý styren.

Spalováním plastových fólií (PP, PE) 
a PET lahví se do ovzduší dostávají polyaro-
matické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky 
patří do kontejneru na plasty.

Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý 
nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená 
prkna – při spalování se uvolňují dioxiny (až 
500x více než při použití palivového dříví) 
a formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo, náby-
tek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora.

Spalování nápojových kartonů (obalů od 
mléka, džusů apod.) produkuje chlororganické 
látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do kontej-
neru na plasty.

Celobarevné letáky a časopisy obsahují 
v tiskařských barvách často velké množství 
těžkých kovů (např. olovo, kadmium), které se 
uvolňují při spalování. Papír patří do tříděného 
odpadu nebo do sběrného dvora. 

Kousek novin použitý při rozdělávání 
ohně neškodí, pálení stohů novin a časopisů 
však ano! Spalováním papíru navíc ničíme 
cennou surovinu. Papír patří do tříděného od-
padu nebo do sběrného dvora. 

Pálením pneumatik vznikají polyaroma-
tické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. 
Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.

Tráva, listí a zbytky potravin mohou 
být také zdrojem nebezpečných a dráždivých 
látek, pokud je pálíme na zahradě. Zbytky 
rostlin patří na kompost nebo do směsného od-
padu. Uvažujete o kompostování? Informace 
najdete například na stránkách Ekodomova.

Nebezpečné odpady (zbytky léků, barev, 
baterie a další): tyto odpady je nutné odevzdat 
do specializovaného sběru ve Vaší obci, pro-
šlé léky můžete odevzdat bezplatně v lékárně 
k likvidaci.

Nekvalitní uhlí může produkovat množ-
ství oxidu siřičitého, dusíme-li palivo v kam-
nech či máme špatně průchodné spalinové 
cesty, může vznikat jedovatý oxid uhelnatý. 
Spalováním nevhodného materiálu vzniká 
také množství pevných prachových částic.

Pavel Slávik, životní prostředí
(zdroj: https://arnika.org)

Jak správně topit?
S podzimem přichází také další topná sezona a s ní i zhoršené ovzduší na mnohých mís-
tech republiky. Moravskoslezský kraj patří ke krajům, které jsou na tom se znečištěním 
ovzduší nejhůře. Velký podíl na tomto faktu mají lokální topeniště. Mnoho lidí začne spa-
lovat také odpady, což je v domácnostech dle zákona zakázáno. Postupně vznikajicími 
nebezpečnými splodinami tráví nejen sebe, ale také své okolí.

Obecní kalendář na rok 2019 je věnován 790. výročí vzniku 
obce, které budeme v příštím roce slavit. Nebudou v něm chy-
bět veškeré důležité informace (svoz odpadů, kulturní akce, 
důležité kontakty apod.). Kalendář bude opět distribuován 
do každé domácnosti zdarma. Pokud kalendář nenaleznete 
ve své schránce, můžete si jej vyzvednout od 12. 12. 2018 na 
obecním úřadě, přízemí, kanc.č.2, u paní Hugáňové. ŠH

Obecní kalendář 
najdou občané ve svých 
schránkách také letos
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OKÉNKO 
mateřské školy

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

V úterý 18. 9. 2018 se prvňáčci zúčastnili Závodu kolo-
běžek v Dětmarovicích. Žáčci od začátku školního roku 
pilně trénovali, což přineslo své ovoce. Na 1. místě v ka-
tegorii chlapců zvítězil Daniel Ženatý a na 3. místě v ka-
tegorii dívek uspěla Laura Vašíčková. Ačkoli konkurence 
byla vysoká, obhájili jsme titul z loňského roku, získali 
jsme celkově 1. místo, a tak putovní pohár zůstává nadále 
v doubravské škole. Jako první cenu jsme si dovezli dvě 
nové koloběžky. Všem osmi dětem patří obrovská gratu-
lace. Velice děkujeme doubravským hasičům, panu Pavlu 
Slávikovi za dopravu, obci Dětmarovice a její ZŠ za orga-
nizaci celého závodu a občerstvení pro děti. 

Mgr. Jana Škutová

Vážení rodiče,
zajisté jste zaregistrovali, že v loňském škol-
ním roce proběhl 1. ročník Rodinného pěti-
boje – zábavného sportovního dopoledne pro 
rodinné týmy. Chceme z této akce vytvořit 
tradici a vzhledem k tomu, že někteří z vás 
nemají možnost si natrénovat soutěžní disci-
plíny, založili jsme sportovní kroužek, kde 
si můžete vy i vaše děti přijít pravidelně či 
nepravidelně zasportovat a soutěžní disci-
plíny si vyzkoušet nanečisto. Tento kroužek 

probíhá již od října vždy v úterý od 13,30 do 
14,15 hod. Chápeme, že některým z vás nevy-
hovuje brzká hodina, a proto vám dáme šanci 
i během Dne otevřených dveří 24. 11. 2018 
v době od 9:00 do 12:00 hod. S sebou si pro-
sím vždy vezměte sportovní oblečení a obuv, 
která nezanechá na parketách šmouhy (s bílou 
podrážkou).

Sportu zdar a budeme se těšit!!
Mgr. Šárka Molíková, 

zástupkyně ředitelky školy

V pátek 21. 9. 2018 navštívili žáci 2. stupně 
interaktivní výstavu Svět techniky v areálu 
Dolních Vítkovic. Celé dopoledne jsme se 
pohybovali v místech, kde je věda hrou a má 
sloužit pro popularizaci vědy a techniky. Děti 
měly příležitost vyzkoušet si různé pomůcky, 
pracovat v týmu jako kolegové a samy přichá-
zet na zajímavé poznatky v oblasti matematic-
kých nebo přírodních věd. Program byl pro nás 
přínosný a návštěva rozsáhlých prostor Světa 
techniky nás velmi bavila. Mohli jsme závo-
dit ve spalování energie z jednoho burského 

oříšku, prohlédnout si planetu očima kosmo-
nautů, vypočítat si množství tuku v těle, na 
ruce ucítit jemnost ptačího peří nebo pohyb 
pavouka či teplo pískomila. Podívali jsme se 
na svět očima zvířat, zjistili jsme, na jakém 
principu funguje transformátor, a dozvěděli se 
mnoho zajímavostí z nejrůznějších oblastí ži-
vota, přírodních a technických věd. Děkujeme 
Nadaci OKD a také SRPŠ za finanční podporu 
této exkurze a doufáme, že to není naše po-
slední návštěva.

Mgr. Markéta Hanáková

Ano, je to pravda. A k tomu máme plnou školku 
mladých orlů, kteří v něm chtějí přebývat.

Orlí hnízdo je název pro novou houpačku, 
která byla zabudována na zahradě při mateřské 
škole. Využívat ji budou samozřejmě děti MŠ, 
žáci školní družiny, ale také děti s rodiči na 
procházkách. Závěsná houpačka je unikátního 
designu, umožňuje nejen houpání dětí, ale sou-
časně poskytne i mnoho zábavy. Houpačka 
z pevného plastového kruhu je tvořena kvalit-
ním, masivním, pevným lanovým výpletem, 
kde mohou děti v leže odpočívat.

Radomíra Jasenková, 
ředitelka MŠ Doubrava

Obhájili jsme putovní pohár!

Sportovní kroužek pro děti i dospělé

2. stupeň ve Světě techniky

V mateřské škole máme 
orlí hnízdo

Sběr papíru
I v tomto školním roce můžete přinášet do 
mateřské školy papír do sběru. Větší množ-
ství složte přímo u vstupu do kotelny ze zadní 
strany budovy MŠ, malé balíčky papírů je 
možno ponechat v 1. patře u vstupu do šatny. 
MŠ je zapojena do celostátní soutěže s panem 
Popelou. Za odevzdaný papír získáváme fi-
nanční obnos a ten používáme k úhradě vý-
jezdu na výlet.

Děkujeme, že nám pomáháte.
Radomíra Jasenková, 

ředitelka MŠ Doubrava
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Ke konci září se naší republikou prohnal silný 
vítr, který na mnohých místech nadělal pěk-
nou paseku. V naší obci se naštěstí nic mimo-
řádného nestalo a byli jsme povoláni pouze ke 
třem událostem. Nejprve to bylo odstranění 
spadlého stromu na komunikaci „U Cihelny“ 
u č.p. 797 (zde zasahovali Slávik, Šebesta R., 
Šebesta L. a Majer), dále to bylo odstranění 
zlomené větve, která spadla na komunikaci 
u č.p. 924 (zde zasahovali Slávik a Šebesta 
L.) a následně jsme pomohli při odstranění 
zlomeného stromu v areálu Husitského sboru 
(zde zasahoval Slávik, Šebesta R., Šebesta 
L., Majer M. a Kotas J.). Kromě výjezdu 
na odchyt nebo likvidaci bodavého hmyzu, 
kterých bylo letos opravdu víc než dost, se 
objevila další činnost, skoro už specializace, 
kde umíme pomoci. Tou činností máme na 
mysli odchyt a pomoc labutím. První událost 
se stala začátkem dubna, kde jsme společně 
s pracovníky záchranné stanice z Bartošovic 
odchytili a ošetřili zraněnou labuť na vodní 
ploše v „Kotlinách“. Další pomoc potřebo-
vala mladá labuť v neděli 14.10. v poledne, 
kdy se znenadání objevila mezi kostelem 
a bytovým domem č.p. 348. Labuť se nej-
spíš vydala na menší výlet, počasí jí přálo, 
ale přecenila své síly a výsledkem byl náraz 
do jednoho ze stromů a pád na zem. Naštěstí 
se jí nic vážného nestalo a byla pouze otře-
sená. Labutě si všimly děti, které si v okolí 
domu hrály, a tuto neobvyklou situaci sdělily 
rodičům, kteří zavolali doubravské hasiče. 
Po zjištění, že se jí opravdu nic nestalo, byl 
zvolen nejjednodušší postup – labuť odchytit 
a převézt zpět na její území. Po 5-ti minu-
tách syčení a útěku labuť pochopila, že da-
leko neuteče a celkem v klidu byla za pomoci 

speciální sítě (původně využívané při nohej-
bale nebo volejbale…) odchycena, přeložena 
do vozidla a následně vypuštěna na „svou“ 
vodní plochu, kde již netrpělivě čekal zbytek 
její rodiny. Záchrannou akci provedl Slávik 
P. a Šebesta L. za přísného dohledu osmi od-
borných poradců (dětí ve věku cca 5-7 let) 
a blíže nezjištěného počtu dospělých, kteří si 
záchrannou akci nenechali ujít. 
V sobotu 29.9. se u naší hasičské zbrojnice 
konal další ročník Českopolské soutěže v po-
žárním útoku. Jedná se o zcela výjimečnou 
soutěž, které se účastní naše sbory společně se 
svými spřátelenými jednotkami z Polska. Sou-
těže se zúčastnilo celkem 10 týmů – Doubrava 
+ Jedlownik, Orlová Poruba + Rydultowy, Or-
lová Město + Radlin II, Petřvald + Jasienica 
a Ostrava Radvanice + Kokoszyce. Každé 

družstvo předvedlo své 
umění v požárním útoku, 
kdy výsledný čas byl dán 
součtem časů českého 
a polského družstva. Soutěž jsme společně 
s našimi kolegy z Jedlowniku vyhráli, druhá 
skončila dvojice Orlová Poruba a Rydultowy 
a třetí skončili hasiči z Orlové Města s Rad-
linem II. Jelikož bylo celkem chladné počasí, 
tak všem přišla vhod výborná gulášová po-
lévka připravená našimi děvčaty a podávaná 
z klasické vojenské polní kuchyně. Poděkování 
zaslouží i pan Antonín Macura, člen hasičů 
z Orlové Města, který se na pohoštění podílel 
sponzorským darem ve výši 2.000 Kč. 

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

HASIČSKÉ OKÉNKO

Českopolská soutěž v požárním útokuČeskopolská soutěž v požárním útoku  

V sobotu 22. září 2018 se v Národním domě 
s komedií divadelního představení „PER-
FECT DAYS“ představila ochotnická diva-
delní společnost DODIVADLO z Dobratic. 
Komedie o životě a vlasech má své kořeny ve 
Skotsku. Předlohu této komedie zpracovala 

i známá česká režisérka Alice Nellis. „Per-
fect days“ byla na repertoáru v Divadle Na 
zábradlí neuvěřitelných sedm let a k tomu 
ještě, každé představení bylo vyprodané. Po 
úspěchu komedie v divadle natočila Alice 
Nellis i filmovou adaptaci, ve které si hlavní 

roli zahrála známá herečka Ivana Chýlková. 
Stejně tak jako herci v Divadle Na zábradlí 
tak i ochotníci z DODIVADLA v Národním 
domě v Doubravě si získali své publikum. Pod 
vedením režiséra a současně herce DODIVA-
DLA Milana Šťastného se divadelní předsta-
vení proměnilo v milou a zábavnou inscenaci 
se současnými problémy týkající se širokého 
okruhu diváků. Komedie se svým obsahem 
byla podnětem k zamyšlení nad vlastním ži-
votem, přehodnocení životních hodnot a po-
stoje k nejbližšímu okolí. Nakonec vše dobře 
dopadlo. Diváci si to náramně užili a za to 
herce na oplátku odměnili dlouhým potles-
kem. Tak jak už je zvykem spolku NAŠE 
DOUBRAVA, bylo pro diváky připraveno do-
mácí občerstvení. V nabídce nemohly chybět 
chlebíčky a zákusky. Děkujeme divákům, že 
přišli a tím nás podpořili v naší spolkové čin-
nosti. Závěrem bych ráda poděkovala všem 
členům spolku, kteří se na přípravě, průběhu 
i po skončení divadelního představení podí-
leli. A že toho nebylo málo. Děkujeme obci 
Doubrava za finanční přispění. 

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

NAŠE DOUBRAVA – divadelní představení slavilo úspěch
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inzerce

Na konci září se vydalo 17 dětí z oddílu Doubraváček a Doubraváci do Re-
kreačního střediska NESMĚŘ u Velkého Meziříčí na akci s názvem Zlatá fa-
zole. Bylo to setkání pionýrských oddílů, které jsou zapojeny ve vzdělávacích 
programech Výpravy za poznáním. Sjelo se tam celkem 230 ůčastníků z celé 
republiky od Klatov až po Karvinou. Celé čtyři dny strávené v Nesměři byly 
pro nás všechny velmi přínosné. Děti se seznámily s novými kamarády, za-
hrály si netradiční hry jako např. disc golf, plachtovanou, ale také pozemní 
hokej. Přihlásily se do několika turnajů, z nichž nejúspěšněji dopadl právě 
pozemní hokej, kde naše družstvo vybojovalo stříbro. Nejmladší účastníci 
byli nejúspěšnější v nové hře s názvem UZNADO (Umím, Znám A Dovedu), 
ve které získali zlatou metu a v příštím ročníku se mohou účastnit hry ve 
starší kategorii. Nutno podotknout, že ze všech účastníků této kategorie 
(5-9 let) byli ti naši zlatí hráči nejmladší. Ve čtyřčlenné skupince složené 
z Haničky, Tomáška, Domíka a Gábinky, byla jen Gábinka čerstvá prvňačka, 
a tak jako její spoluhráči, ještě neumí číst a psát. Proto byla všechna stano-
viště hry pro celou skupinku velmi obtížná. Všichni museli spolupracovat, 
strategicky myslet, držet se pohromadě, umět se samostatně rozhodnout nebo 
vyřešit problém. Byli úžasní a zlato si zasloužili. Starší kategorie byla pro nás 
také úspěšná. Ti nejstarší získali bronzové pásmo. Naši Pionýři byli velmi 
úspěšní i v dalších disciplínách. Martin Saran získal 2. místo ve střelbě air-
softovou pistolí. Ve fotosoutěži jsme měli velmi vydařené čtyři fotografie 
a jedna z nich vyhrála účastnickou anketu o nejlepší fotografii.

Děti si za čtyři dny vyzkoušely nesmírné množství aktivit, výtvarných 
dílen, deskových her, smyslových her, ale asi nejúspěšnější aktivitou byly 
taneční workshopy. Naši tanečníci se roztančili kdykoli slyšeli hudbu a za-
pojili se do taneční ukázky v živém přenosu na internetu. Vrtěli se prostě 
všude tam, kde to hrálo. 

Každý večer byl pořadateli nachystán kulturní program. Po setmění 
se rozezněly tóny kapel a sólových zpěváků Dětské porty. Sobotní den za-
končila bubenická show, ve které si zahrál každý ze 230 účastníků. Byly to 
zkrátka 4 dny nabité zážitky od začátku až do konce. Na akci nám přispěla 
dotace MŠMT ve výši 70% nákladů na dopravu.

Chtěla bych poděkovat všem účastníkům Zlaté fazole a především těm 
nejmladším, kteří ušli s plnou polní cca 5 km pěšky a ještě jim zbylo tolik 
energie na všechny zmíněné aktivity a vryli se tak do paměti všech pořada-
telů. Těším se na další akci, kterou jsou Podzimky, o kterých vás budeme 
opět informovat.

Už teď se mohou hlásit zájemci o tradiční víkendovou akci Ledová 
Praha, která se bude konat v době pololetních prázdnin 1. – 3. 2. 2019. Zá-
jezd bude opět s noclehem v hostelu se snídaní, vlakovou dopravou, MHD 
po Praze, stravou a vstupy v ceně 1 500 Kč za dítě. Zájemci z řad dětí 
(6–15let) se mohou hlásit na email: 17ps.karvina@seznam.cz nebo v su-
dých týdnech v pondělí a středu od 15:00 do 16:30 v klubovně Pionýra na 
doubravském náměstí. Na úplný závěr bych chtěla jménem svým a jménem 
Pionýr, z. s. – 17. pionýrské skupiny Karviná poděkovat zastupitelům, rad-
ním i pracovníkům Obecního úřadu za čtyřletou podporu a spolupráci.

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

Pionýrská Fazole
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Ve sdělovacích médiích se často dozvídáme, 
jak se dnešním dětem nechce sportovat, jak 
vesnický fotbal skomírá a o nedostatku zájmu 
mládeže a dobrovolníků, kteří by se postarali 
o organizaci tohoto sportu na vesnici. Častým 
důvodem pak bývá i nedostatek financí, pro-
tože sehnat sponzora, který by podpořil sport 
na okresní úrovni, je skoro nemožné.

V Doubravě tomu tak ale v žádném pří-
padě není! V současné době máme regis-
trováno v klubu 35 dětí, které pravidelně 
sportují a účastní se mistrovských soutěží 
v kopané. Na začátku sezóny 2018/2019 jsme 
přihlásili do soutěže i družstvo mladších 
žáků, které vede náš odchovanec a bývalý 
trenér mužstva dospělých, pan Petr Kuz-
ník. V současné době máme tedy 4 družstva 
a z toho 3 jsou mládežnická. Je to pro vý-
konný výbor a realizační týmy Baníku tro-
chu náročnější i s ohledem na finance a čas, 
ale nic podstatného, co by se nedalo zvlád-
nout. Také z toho důvodu si vážíme účasti 
rodičů, kteří o sportování svých potomků 
mají zájem a pomáhají mimo jiné i s přepra-
vou hráčů k zápasům venku. 

Pokud se jedná o finanční krytí všech po-
třeb klubu, je nutno konstatovat, že by to mohlo 
být i lepší, ale v žádném případě to není špatné, 
a to i díky Obci Doubrava a firmám OKD, a.s., 
Nábytek Falco Trade, s.r.o. a THK s.r.o.

Významnou podporu pro náš klub před-
stavuje Nadace OKD a Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, které se svými dotač-
ními programy zaměřují především na mládež. 
Využitím těchto dotací jsme loni rekonstruo-
vali vedlejší budovu a vytvořili dvě nové ka-
biny pro žáky a v letošním roce instalovali 
světelnou časomíru a do konce roku prove-
deme vybudování další tréninkové plochy pro 
mládež.

Všechny návštěvníky našeho areálu jistě 
potěšila instalace nových stolových sestav na 
terase před hlavní budovou. Méně však už sku-
tečnost, že tento prostor je monitorován kame-
rovým systémem se záznamem. K instalaci 
tohoto zařízení jsme se rozhodli po několika 

vandalských činech, spáchaných na majetku 
klubu.

Ještě stále se mezi obyvateli Doubravy na-
jdou jedinci, kteří dokáží svými dementními 
činy znechutit práci jiných a pravidelně „řádí“ 
nejen na Baníku, ale i na obecním majetku, 
jako je např. brutální poškození vyhlídky na 
Doubravském kopci.

Vzhledem k tomu, že Obecní zpravodaj 
není denním ani týdenním periodikem, mohou 
si zájemci

o Baníkovské aktuality najít na webových 
stránkách klubu: www.banikokddoubrava.cz. 

Peter Szabó 

Baník OKD Doubrava informuje

Družstvo žákůDružstvo žáků  

Velmi příznivý rok pro ovocnáře v naší ob-
lasti předvídal, že letošní výstava, kterou již tra-
dičně pořádali zahrádkáři 12. a 13. října, bude na 
kvalitní ovoce, a to hlavně jablka, velmi bohatá. 

Výstavě, která se konala v Národním 
domě, předcházela 11. října floristická sou-
těž. Ikebany a kytice pro floristickou soutěž 
tvořila děvčata ze živých květin. Hotová díla 
nám posloužila k aranžmá výstavy. Samotnou 
instalaci výstavy členové realizovali ve čtvr-
tek odpoledne. Jak jsme očekávali, krásných 

a kvalitních zimních odrůd jablek do expozice 
byl dostatek. Na salátovou a plodovou zeleninu 
je polovina října již pozdní doba, ovšem dá 
se nahradit jinými druhy, hlavně kořenovou 
a přesně takovou zeleninu zahrádkáři na vý-
stavu přinesli. 

Výstavu velmi zkrášlily malby a tvorby 
dětí ze zdejší základní školy. Velmi přitažlivý 
a dětmi obdivovaný byl mezi vystavovanými 
exponáty koutek s klecí, ve které byla umíst-
něná rodina králíků.

Pátek dopoledne byla výstava vyhrazena 
dětem z mateřské a základní školy. Ti nejmenší 
poznávali rostlinky s nápovědou a pro ty starší 
byla v malém sále Národního domu připravena 
poznávací soutěž převážně ze živých rostlin.

Ceny pro výherce daroval obecní úřad, ZO 
a ÚS Karviná. Starosta obce navštívil výstavu 
a předal výhercům odměny. Každé dítě si na-
víc z výstavy odneslo také šťavnaté jablíčko.

Za ZO ČZS Doubrava, 
Oldřich Janků 

ZO Českého zahrádkářského svazu 
v Doubravě vystavovala svoje výpěstky

Foto: ŠHFoto: ŠH  
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Společenská polečenská kronikakronika

Zemřeli
Vanda Penkalová 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci říjnu oslavila své 83. 

narozeniny paní 

Jarmila Kotasová 
z Doubravy. 

Všechno nejlepší k narozeninám 
hodně zdraví a pohody přejí syn 

a dcera s rodinami.

VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 26. listopadu 
vzpomeneme první výročí úmrtí 

pana 

Ladislava Vacka 
a zároveň jsme v červnu 

vzpomněli šesté výročí úmrtí 
paní 

Alenky Vackové 
z Doubravy.

S láskou vzpomínají dcery 
s rodinami. 

Z DOUBRAVSKÉ FARNOSTI

V neděli 14. října prožila doubravská farnost 
opravdu výjimečný den. Důvodem byla ná-
vštěva pomocného biskupa ostravsko-opavské 
diecéze Mons. Martina Davida, který se roz-
hodl do našeho kostela zavítat u příležitosti 
120. výročí jeho posvěcení a svátku patronky, 
sv. Hedviky. 
Obrovského vyznamenání kostelu, obci 
a v podstatě i celému širokému kraji se však 
dostalo v podobě ostatku neboli relikvie sv. 
Hedviky, který pan farář obdržel až z Trzeb-
nice v Polsku, kde je světice žijící ve 13. století 
pohřbená. Od posvěcení chrámu v roce 1898 
se tak část jejího fyzického těla dostala do 
jednoho z pouze pěti kostelů na celé Moravě, 
který jí je zasvěcen. 
Biskup Martin David k tomuto slavnostnímu 
aktu mj. řekl: „To, že jsme instalovali ostatky 
svaté Hedviky do kostela svaté Hedviky 

v Doubravě, který si připomíná 120. výročí 
svého posvěcení, pro mě osobně znamená, že 
tyto ostatky patronky Slezska, patronky naší 
diecéze a zdejšího kostela, odkazují na to, že 
máme nějakou minulost, máme nějaké kořeny, 
že se tady z generace na generaci předává víra. 
Ty ostatky svaté Hedviky pro nás mohou být 
připomínkou jakési zodpovědnosti za ten dar 
víry a za jeho předání další generaci.“
Slavnostní den místní věřící zakončili odpo-
ledne posezením nad farní kronikou, kde se 
nachází řada zajímavých informací o minu-
losti kostela. 
Zájemci si mohou relikvii sv. Hedviky prohléd-
nout kdykoli v čase bohoslužeb, tj. ve čtvrtek 
odpoledne a v neděli ráno, příp. po předchozí 
domluvě s panem farářem.

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

Svatá Hedvika 
konečně ve „svém“ kostele

Fota: Michaela Gavláková/Člověk a víraFota: Michaela Gavláková/Člověk a víra  
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Základní škola Doubrava, ,
okres Karviná, příspěvková organizacece 

 
 
 

Vás srdečně zve na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

v sobotu 24. listopadu 2018 

od 9.00 do 12.00 hodin 

 
Můžete si prohlédnout prostory školy, vybavení tříd, moderní jazykovou 

učebnu, čítárnu či hernu. Získáte informace o chodu školy, projektech a 

plánech. K nahlédnutí budou školní kroniky, záznamy ze školních 

divadelních představení, ukázky práce na interaktivních tabulích. 

 

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pedagogů a žáků naší školy. 

Kam vyrazit… 

 Svatomartinské prohlídky hradu Šternberk
Na hradě Šternberk se na rozdíl od většiny památek bude prová-

zet i v měsíci listopadu. Hradem Šternberk budou provázet průvodci 
oblečeni v historických kostýmech. Jejich výklad bude zaměřen ne-
jen na historii hradu, ale především na legendu o Svatém Martinovi. 
Stranou nezůstanou ani svatí, se kterými se můžeme setkat v ad-
ventním čase – sv. Barbora, sv. Lucie, sv. Mikuláš a další. Prohlídky 
budou zakončené v rekonstruované hradní kuchyni, kde budou při-
pravené ochutnávky martinských specialit. V rámci vstupného bude 
připravená ochutnávka svatomartinského vína, rohlíčky a drobné 
občerstvení k vínu. Další svatomartinské pochoutky bude možné 
v Liechtensteinské kuchyni zakoupit. O jejich přípravu se postará 
mistr kuchař Pavel Duda.

Více informací na www.hrad-sternberk.cz .

 Výstava železničních modelů 
24. – 25. 11. 2018, sídlo KŽM Ostrava
Klub železničních modelářů Ostrava pořádá ve svých prostorách, 

nacházejících se na pobočce SVČ Ostrava-Zábřeh tradiční podzimní 
setkání, na kterém představí veřejnosti své modelářské projekty a práci 
spřátelených spolků. K vidění budou dokončená i rozpracovaná mode-
lová kolejiště, modely lokomotiv a vozů podle českých vzorů, na místě 
bude možné zakoupit nejen propagační předměty, ale také stavebnice 
a modelářské potřeby pro začínající i pokročilé železniční modeláře 
a zájemce o modelovou železnici. Své modulové kolejiště budou v tělo-
cvičně prezentovat modeláři z Mohelnice a Karviné, k dispozici bude 
také expozice modelů zahradní železnice.

Více informací na https://kzmostrava.net/ .



10 OBECNÍ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2018

Obecní zpravodaj – vydává Obec Doubrava, se sídlem Obecní úřad Doubrava č.p. 599, 735 33 Doubrava, IČ: 00562424 • Periodický tisk územního samosprávného 
celku • vydáváno pro obec Doubrava • vychází 11x ročně v nákladu 620 ks • Registrováno pod č. MK ČR E 12 154 • Redakční rada: předseda: Mgr. Radomíra 

Jasenková, zástupce předsedy: Mgr. Monika Kozubková, členové: Ing. Tadeáš Bijok, Pavel Slávik, Libor Trzaskalik, Bc. Denisa Hrčkuláková • Redaktor: Šárka Hugáňová • 
Zpracovala: Š. Hugáňová • Použité zkratky: ŠH (autor: Šárka Hugáňová) • Příspěvky a inzerce: Obecní úřad Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava, tel.: 596 512 980, 
e-mail: huganova@doubrava.cz • Fotosazba a tisk: Tiskárna Schenk, Ostrava • UZÁVĚRKA PŘÍSTÍHO ČÍSLA JE 15. LISTOPADU 2018 DO 09:00 HODIN • Redakcí 

neobjednané rukopisy, fotografie a kresby se vracejí pouze na žádost • Redakce si v případě potřeby vyhrazuje právo ke krácení a upravování příspěvků • www.doubrava.cz.

VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO PEJSKY

Pomozte oslavitt pejsk

Sbírají se: konzervy, paml
hrač

Dárky ppro pejsky m

na obecnní ú

Děkujem

VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO PEJSKKY

Pomozte oslavit pejskům z Dětmarovické

vánoční svátky!
lsky, piškoty, granule, kapsičky, staré pov
čky, misky, dezinfekční prostředky…

Dárky pro pejsky můžete přinést do 12. 12. 2018

becní úřad v Doubravě nebo do ZŠ Doubrava.

me, že jste se rozhodli pomoci pejskům,

kteří to potřebují.

VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO PEJSKY

ho útulku 

vlečení, ručníky,

Sbor dobrovolných hasičů obce Doubrava pořádá 

ve středu 5. 12. 2018 od 16:00 hodin 

v Národním domě 

TRADIČNÍ 
MIKULÁŠSKOU 

NADÍLKU. 

Cena balíčku pro jedno dítě je 150 Kč, 

zájemci se mohou hlásit u p. Vandy Sosnové, 

tel. 724 078 578 nebo prostřednictvím členů našeho sboru.
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