
Leden 2019 č. 12

Nominace Baníku OKD Doubrava, z.s. 
na „Nejlepší projekt roku“ 
Nadace OKD 22. listopadu ocenila podpořené neziskové organizace. Do kategorie „Nejlepší pro-
jekt roku“ byl spolu s dalšími čtyřmi organizacemi nominován také Baník OKD Doubrava, z.s. 

NOvě 
a BarevNě
V letošním roce budou mít doubrav-
ští občané každý měsíc ve schrán-
kách zpravodaj v jiném grafickém 
provedení, než tomu bylo doposud. 
Rok 2019 je pro Doubravu významný. 
Naše obec dosáhne 790. výročí 
svého vzniku a zaslouží si výraznou 
změnu v podobě úpravy měsíčníku 
do každé domácnosti. Členové re-
dakční rady vyslovili souhlas se 
změnou vzhledu zpravodaje, která 
spočívá v grafickém provedení hla-
vičky a jednotlivých rubrik. Zároveň 
první a poslední strana zpravodaje 
bude v barevném provedení. Takto 
bude zpravodaj vycházet po celý 
rok 2019.

Jeho cílem je přinášet vám aktu-
ální informace z činnosti obce, za-
stupitelstva, představovat aktuální 
projekty, činnosti spolků a organi-
zací a jiné další informace a zajíma-
vosti. Věřím, že se vám bude líbit 
a že ve zpravodaji najdete spoustu 
inspirativního a informačně hod-
notného čtení.

Mgr. Radomíra Jasenková,  
předsedkyně redakční rady 

zpravodaje

Se společností ČeZ jsme rozsvítili 
vánoční strom již podruhé

K času adventu již tradičně pa-
tří také Rozsvícení vánočního 
stromu s vánočním jarmarkem. 
Díky společnosti ČEZ mohlo být 
nakoupeno nové osvětlení, a tak 
se již po osmé v Doubravě rozzá-
řil krásný vánoční strom. Náměstí 
provoněla vůně punče a svaře-
ného vína a nechyběl zábavný 
program pro děti i dospělé. Ne-
chyběla živá zvířátka, Ježíškova 
pošta ani historický kolotoč.

(pokračování na straně 2)

(pokračování na straně 2)
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KaLeNDÁŘ SvOZU ODPaDŮ  
v OBCI DOUBrava – leden, únor 2019
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
Leden 2, 16, 30 23
Únor 13, 27 20

(pokračování ze strany 1)
Milí spoluobčané,
před několika dny 
jsme vstoupili do 
nového roku a při 
slavnostním přípitku 
určitě nikde neschá-
zelo přání pevného 
zdraví, štěstí a spoko-
jenosti. Máme před 
sebou významný ju-
bilejní rok, ve kterém 
uplyne 790 let od 

založení naší obce. Všem občanům Doub-
ravy přeji, aby se všechna vyslovena přání 
splnila a na miskách vah na konci roku 
převažovala spokojenost. K tomu chceme 
přispět svědomitým vedením obce s ohle-
dem na její další rozvoj. 

Na prosincovém zastupitelstvu byl 
schválen rozpočet obce na letošní rok 
a také rozpočtový výhled na roky 2020 
a 2021. I pro následující období jsou vyhlá-
šeny dotační tituly a další se připravují. K po-
dání žádosti o dotaci se však musí zpracovat 
projekty a splnit další podmínky. Rozpočet 
počítá s jejich finančním pokrytím. Máme 
zmapovány potřeby obce, ale nelze udě-
lat vše najednou. Proto se chystáme aktu-
alizovat plán rozvoje obce, kde počítáme 
s aktivní účastí veřejnosti při sestavování 
žebříčku priorit. Na společná jednání bu-
dete včas přizváni. V řešení je dokončení 
projektové dokumentace páteřní komuni-
kace přes dědinu a je podána žádost o do-
taci na zpracování projektové dokumentace 
odkanalizování části obce Hranice. Obě zá-
ležitosti z pohledu občana trvají neskutečně 
dlouho, přestože proběhla iniciace ze strany 
obce, aby se projektová dokumentace na 

komunikaci dokončila a následně se mohlo 
žádat o prostředky na její realizaci, což může 
být až v horizontu roku 2020.

V letošním roce dokončíme multi-
funkční hřiště za základní školou. V pří-
padě úspěšnosti podané žádosti o dotaci 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj 
budeme moci ušetřený objem financí po-
užít na další potřebné aktivity v obci. His-
torická budova základní školy si vyžaduje 
opravu střechy. Pokud se nám ji podaří za-
jistit jinými zdroji, zrealizujeme další inves-
tiční akce. Budeme pokračovat v opravách 
a rekonstrukcích bytového a nebytového 
fondu. Proběhla jednání se společností 
OKD a máme přislíbeno, že některé opravy 
v obci zrealizuje.

Podpora spolkové činnosti v obci má 
konkrétní podobu v bezplatném užívání 
prostorů Národního domu pro spolkovou 
činnost a také máme v rozpočtu obce na-
výšenou položku pro dotační podporu 
spolků. Chceme více podpořit spolky, které 
se věnují dětem v naší obci pravidelným za-
jišťováním volnočasových aktivit. V letoš-
ním roce nás čeká celá řada zajímavých akcí 
a největší pozornost věnujeme přípravě 
srpnových Doubravských slavností, kde 
oslavy výročí obce vyvrcholí. Na všechny 
obecní akce jste srdečně zváni a věřím, že 
vám přinesou bohaté prožitky.

 Věřím, že se budeme setkávat nejen, 
když vás v obci něco trápí, ale důvodem 
může být také dobrý reálný námět pro 
zlepšení života občanů v obci, které se 
budou moci v určitém časovém horizontu 
zrealizovat.

Dáša Murycová,  
starostka obce

Slavnostního vyhlášení se za spolek zúčast-
nil pan Peter Szabó. Velmi si cením nesmírného 
pracovního nasazení při realizaci projektu - vy-
budování nového zázemí fotbalového klubu. 
Kdo na začátku realizace viděl na hřišti staré 
poškozené stavební buňky, kroutil hlavou a ne-
věřil, že „Baníkovci“ vykouzlí tolik potřebné zá-
zemí pro fotbalisty. Celý projekt na slavnostním 
vyhlášení vítězů představil před naplněným 
sálem okresní regionální knihovny pan Szabó 
a Doubrava se dostala do povědomí ostatních 
přítomných. Je to výzva pro ostatní spolky 
v obci, neboť Nadace OKD vyhlásila novou vý-
zvu na podání žádostí o finanční podporu no-
vých projektů. Dáša Murycová

Nominace…

Se společností ČeZ…
Spolky prodávaly své výrobky, zajišťovaly ob-

čerstvení a v klubovně Pionýru vznikla dokonce 
„dílna vánočních přání“ pro seniory v rámci pro-
jektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. Dě-
kujeme všem za pomoc a spolupodílení se na této 
krásné vánoční akci. Velmi děkujeme rovněž Na-
daci OKD, která již několik let podporuje kulturní 
život v Doubravě.  ŠH

(pokračování ze strany 1)

Žadatelé z řad spolků a organizací, kteří mají zájem o poskytnutí prostředků na svou 
činnost, popř. projekt, si opět mohou podávat žádosti o dotace z rozpočtu obce na 
rok 2019. Vše dle schválených Zásad pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu 
obce, dle kterých jsou stanovena pravidla a povinnosti, které musí žadatel splnit 
a dodržovat. 

Dotace z rozpočtu obce na rok 2019

Formuláře jsou dostupné na internetových 
stránkách obce www.doubrava.cz nebo na 
obecním úřadě v Doubravě, kancelář č. 2, 
kontaktní osoba: Šárka Hugáňová, referent 
úseku vnitřních věcí, tel: 596 512 980, huga-
nova@doubrava.cz .

Zároveň upozorňujeme všechny, kterým 
byla poskytnuta dotace z rozpočtu obce v roce 
2018, na termín vyúčtování dotace, který je dle 
smlouvy 31. 01. 2019. Žádosti o dotaci z roz-
počtu obce na rok 2019 musí být odevzdány 
nejpozději do 15. 02. 2019. ŠH

aktualizace žádosti 
o přidělení bytu 
Je nutné, aby se žadatelé, kteří mají zájem 
o přidělení bytu a chtějí, aby jejich žádost 
byla nadále evidována v seznamu plat-
ných žádostí, dostavili v úřední dny (pon-
dělí, středa) do kanceláře č. 2 na obecní 
úřad v Doubravě v době od 2. 1. 2019 
do 27. 3. 2019. Žádost je nutno potvrdit, 
zkontrolovat a provést případné změny. 

Dagmar Rentová, matrika, evidence 
obyvatel

Tvorba vánočních přání v klubovně Pionýru z

SLOvO STarOSTK Y
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V souladu s ustanovením § 4a Tis-
kového zákona, poskytne vydavatel za-
stupitelům obce přiměřený prostor pro 
uveřejnění sdělení, které vyjadřuje jejich 
názory týkající se obce. Vydavatel po-
skytne každému jednotlivému zastupiteli 
pro vyjádření názoru v každém vydání 
zpravodaje nejvýše 500 znaků včetně 
mezer s tím, že zastupitel může předat 
současně s příspěvkem také jeho rozšíře-
nou verzi v neomezeném rozsahu k uve-
řejnění na webových stránkách obce 
www.doubrava.cz, „Názory zastupitelů“. 
Jednotlivé příspěvky budou do rubriky 
řazeny podle abecedního pořadí příjmení 
zastupitelů. Zveřejněné příspěvky nemusí 
být v souladu s názory redakce. Rubrika ná-
zory 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.

 Sousedé nám sdělují, že je naše názory 
zajímají, rádi si je přečtou v obecním 
zpravodaji. Vadí jim rozsah zveřejněných 
článků. Prosí nás, abychom se uceleně 
vyjadřovali k problematice týkající se 
naší obce. Vážení a milí sousedé, velmi si 
ceníme vašeho zájmu. Je nám líto, že vás 
zklameme, protože není v našich mož-
nostech vyhovět vaší prosbě. O rozsahu 
článku zastupitele rozhodla předchozí 
redakční rada přijetím podmínek pro 
uveřejňování příspěvků v obecním zpra-
vodaji obce Doubrava.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,  
zastupitelka NAŠE DOUBRAVA

 Každoročně s příchodem zimy se v obci 
zhorší ovzduší. Všichni víme, že na kvalitu 
ovzduší má vliv spalování nekvalitních 
druhů paliv v technicky nevyhovujících 
kotlích, průmysl, doprava, emise ze sou-
sedního Polska a lokální topeniště. Bylo 

zjištěno, že to jsou právě lokální topeniště, 
která jsou hlavním zdrojem znečištění 
ovzduší. Z celorepublikového hlediska 
staré domácí kotle produkují až 98% rako-
vinového znečištění v ovzduší. Bez rozdílu 
věku všichni dýcháme rakovinotvorné 
látky.

Gabriela Piperková,  
zastupitelka NAŠE DOUBRAVA

 Doubrava se nachází v aglomeraci, ve 
které převládá nejhorší ovzduší v rámci 
ČR. Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje v předchozích letech finančně 
podpořil vlastníky rodinných domů, 
kteří se stali úspěšnými žadateli o kot-
líkové dotace. Společně s touto dotací 
ještě mohli žadatelé dosáhnout i na do-
taci z obecního rozpočtu. Zastupitele za 
NAŠI DOUBRAVU těší, že i v roce 2019 
je v rozpočtu obce vyčleněna částka na 
kotlíkové dotace. Věříme, že se v roz-
počtu obce najdou peníze pro všechny 
žadatele.

MUDr. Pavel Spurný,  
zastupitel NAŠE DOUBRAVA

 Dle podmínek pro uveřejňování pří-
spěvků ve zpravodaji, poskytne obec 
Doubrava každému jednotlivému zastu-
piteli pro vyjádření názoru v každém vy-
dání zpravodaje 500 znaků včetně mezer. 
Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU doufají, 
že se redakční rada bude zabývat prosbou 
sousedů a vyhoví jim. Zastupitelé se také 
budou moci vyjadřovat za zastupitelský 
klub jedním článkem a v požadovaných 
souvislostech. Redakční rada: předseda 
Mgr. Radomíra Jasenková, Mgr. Monika 
Kozubková, Ing.Tadeáš Bijok, Pavel Slávik, 
Peter Szabó.

Ing. Petr Vrubel,  
zastupitel NAŠE DOUBRAVA

NÁZOrY NaŠICH ZaSTUPITeLŮ 

 Rozpočet obce na rok 2019
Rada obce projednala návrh rozpočtu obce 
na rok 2019, ve kterém jsou celkové výdaje 
ve výši 27 833 000 Kč. Tyto výdaje budou 
kryty z příjmové části ve výši 22 402 000 Kč 
a zbývající část bude kryta ze zůstatku 
z minulých let ve výši 5 431 000 Kč.
Rozpočet počítá s výdaji na investice ve 
výši 6 815 000 Kč.
Rozpočtový výhled obce na léta 
2020–2021
Rada obce projednala návrh výhledu roz-
počtu obce na léta 2020–2021.

 Komise pro hornickou a rekultivační 
činnost
Rada obce schválila zřízení komise pro hor-
nickou a rekultivační činnost. Tato komise 
má 5 členů a bude nápomocná radě obce 
a zastupitelstvu obce v oblasti hornické 
a rekultivační činnosti.

 Redakční rada
Rada obce jmenovala členy redakční rady 
obecního zpravodaje.

 Ražby důlních děl
Rada obce schválila vydání souhlasného 
stanoviska k ražbám důlních děl v 31. sloji 
11. kře v dobývacím prostoru Karviná - 
Doly I OKD, a.s. Jedná se o oblast pod je-
zerem Kozinec.

Ivana Siekierová, místostarostka obce

Oznámení o změně ceny vodného 
a stočného od 1. ledna 2019
Na konci listopadu 2018 bylo společností Severomoravské vodovody a kanalizace Os-
trava a.s. oznámeno, že na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly 
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností 
od 1. 1. 2019.

VODa PitNá (vodné) 39,18 Kč/m3 (bez DPH) 45,06 Kč (vč. 15% DPH)

VODa ODVeDeNá (stočné) 34,80 Kč/m3 (bez DPH) 40,02 Kč (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči všem odběratelům po prvním odečtu měřidel násle-
dujícím po 1. lednu 2019, popř. bude postupováno podle uzavřených smluvních vztahů 
mezi odběratelem a dodavatelem. 

Oproti roku 2018 se jedná o zvýšení za 1m3 vodného o 2,42 Kč (včetně DPH) a o 1,59 Kč 
(včetně DPH) u stočného.

Pavel Slávik,  
životní prostředí a majetková správa

Slavnostní 
setkání jubilantů
V letošním roce se uskuteční další slav-
nostní setkání jubilantů. Budeme potě-
šeni Vaším zájmem zúčastnit se této akce 
nebo zájmem o osobní návštěvu ve Vašem 
domácím prostředí. těšíme se na ty, kteří 
v letošním roce dovrší 70, 75, 80 a více let, 
mají trvalý pobyt na území obce a mají zá-
jem o slavnostní setkání jubilantů nebo 
osobní návštěvu v domácím prostředí.

Občané, kteří v roce 2019 slaví výše uvedené ži-
votní jubileum a chtějí se zúčastnit blahopřání 
jubilantům, se musí přihlásit prostřednictvím 
formuláře na obecním úřadě v Doubravě. Vy-
plněný a podepsaný formulář je možné zaslat 
na adresu obecního úřadu, případně vhodit do 
schránky umístěné na hlavních dveřích úřadu, 
nebo jej předat osobně v budově obecního 
úřadu, přízemí, kancelář č 2. Formulář je k dis-
pozici na obecním úřadě a na internetových 
stránkách obce “tiskopisy ke stažení – vnitřní 
věci”. 

JUBiLaNti NaD 80 Let, KteŘÍ JiŽ PO-
DePSaLi SOUHLaS S GRatULaCÍ, BUDOU 
aUtOMatiCKY ZaŘaZeNi taKÉ MeZi JU-
BiLaNtY PRO ROK 2019. 

Bližší informace: Obecní úřad Doubrava, 
úsek vnitřních věcí, kontaktní osoba Dagmar 
Rentová, tel.: 596 549 410. 

Dagmar Rentová,  
matrika, evidence obyvatel 

radniční okénko
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Děkujeme
členům Základní organi-
zace Českého zahrádkář-
ského svazu v Doubravě 
za perníčky, které pro nás 
upekli. O nazdobení se děti 
postaraly samy a koukejte, 
moc se jim povedly. 

Foto: archiv MŠ

Čertíci, Mikuláš a andělé chodili do mateřské školy….
…ale to už bylo dávno. Nyní jsou z nich deváťáci. Jak vidíte, přišli nás v prosinci navštívit, rozdali 
sladkosti a děti je na oplátku naučily, jak se vaří taneční čertovský guláš.

Radost a veselí bylo veliké, až se rozbily dvě baňky při zdobení stromečku. Ale to vůbec 
nevadí, střepy přináší štěstí. Mnoho štěstí, pohody, zdraví a radosti z dětí v celém roce 2019 
přejeme vám všem. Za zaměstnance a děti MŠ Doubrava Mgr. Radomíra Jasenková.

V sobotu 5. 1. 2019 se v pro-
storách hasičské zbrojnice 
konala Výroční schůze, na 
které jsme volili některé 
nové členy našeho výboru 
a to přesto, že řádné volební období máme 
pětileté a řádné volby proběhnou v příš-
tím roce. Nicméně již v září loňského roku 
nám starosta sboru p. Zdeněk Sosna sdělil, 
že jako starosta sboru chce skončit a na-
ším úkolem bylo, abychom hledali nového 
nástupce, který sbor povede minimálně 
do řádných voleb. Nám se to nakonec po-
vedlo a nového nástupce jsme našli. Dalo 
to sice trochu práce, přemlouvání a pře-
svědčování, ale nakonec se to ke spokoje-
nosti všech podařilo. Zároveň jsme zvolili 
novou vedoucí mládeže a novou pokladní 
sboru. U všech se jedná o zkušené členy 
sboru, a proto nemáme žádné obavy, že 
by svou práci nezvládli, nehledě na to, že 
výbor sboru jim v začátcích samozřejmě 
pomůže. Nicméně je na místě poděkovat 
Zdeňkovi Sosnovi za jeho dlouholetou 
obětavost, píli, starost a práci při vedení 
našeho sboru, které trvalo celých 19 let. 

Výbor sboru by rád touto cestou po-
děkoval všem, kteří se v rámci vánočního 
jarmarku zastavili u našeho stánku a po-
mohli tak ke skvělé atmosféře během ce-
lého odpoledne. Akce to byla velice pěkná 
a úspěšná, a kdo chyběl, ten může jen 
litovat.

Zároveň sdělujeme, že místenky na 
Hasičský ples jsou všechny zamluvené, 
poslední volné popř. vrácené místenky 
lze zakoupit u paní Rovňaníkové. 

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

Organizační tým hasičského stánku na  z
vánočním jarmarku. Foto: Zdeněk Sosna

Poděkování
Touto cestou bych chtěl poděkovat 

paní Ildice Stablové za sponzorský dar, 
který nám poskytla na vánoční jarmark.

Zdeněk Sosna,  
starosta SDH Doubrava

Stalo se již tradicí, že jedna listopadová sobota 
je na naší škole každoročně věnována Dni ote-
vřených dveří. Stejně tomu bylo i letos. Návštěv-
níkům z řad občanů Doubravy, ale i z okolních 
měst, bývalým žákům i představitelům obce 
jsme zpřístupnili prostory celé budovy. Mohli 
si prohlédnout třídy a jejich vybavení, pro-
story klubu, v tělocvičně si zájemci mohli vy-
zkoušet a natrénovat disciplíny z plánovaného 
Rodinného pětiboje nebo si prostě jen tak 

zasportovat. Největší zájem byl o prolistování 
dobových kronik, mnozí si dojatě zavzpomínali 
na své bývalé spolužáky a pedagogy. Děti nao-
pak nadchla možnost vyrobit si vlastní odznak.

Kdo chtěl, mohl přispět na dobročinnou 
sbírku pro dětské onkologické pacienty v Mo-
tole, a jako upomínku si všichni odnesli malé 
dárečky. Děkujeme všem za účast na této akci 
a Obecnímu úřadu Doubrava za zapůjčení 
lisu na odznaky. Mgr. Šárka Molíková

Den otevřených dveří na ZŠ Doubrava 

Zdobení perníčků
V pátek 7. prosince žáci prvního i druhého 
stupně ozdobili perníčky, které nám upekly 
paní Věra Malcharová, Marcela Urbanová 
a Anna Belaníková ze Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Doubrava. 
Perníčky nám provoněly celou školu, přinesly 
tu správnou vánoční náladu a navíc všem 
velmi chutnaly. Mockrát děkujeme!

Bc.Lenka Kolompárová

Předvánoční Pohoda
Ve středu dne 5. 12. 2018 jsme již podruhé 

s devátou třídou navštívili Dům seniorů Po-
hoda. Na setkání se žáci pečlivě připravovali: 
malovali hrníčky, svícínky, vyráběli vánoční 
hvězdy, adventní věnec a přání pro paní 

Třaskovou. Setkání proběhlo v poklidné ad-
ventní náladě, kdy jsme byli opětovně mile 
pohoštěni. Seniorům jsme zazpívali koledy 
a žáci vyzdobili prostory domu našimi vý-
tvory v podobě vánočních hvězd.

Mgr. Drobková Lenka

HaSIČSKÉ OKÉNKO OKÉNKO MaTeŘSKÉ ŠKOLY

ve ŠKOLe rOZHODNě NeNÍ NUDa
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Tyto verše byly u zrodu vý-
tvarné soutěže Malujeme pro 
radost, která v letošním roce vstupuje již 
do pátého ročníku. Má již svou tradici a své 
místo v obci, oceněné práce celoročně 
zdobí vstupní prostory obecního úřadu. 
Nejmladší děti se postupně dostávají do 
vyšších kategorií a je potěšující, že v po-
sledních dvou ročnících jsme mezi účast-
níky měli i dva dospělé. 

Jak už plakát napovídá, letošní ročník vě-
nujeme naší obci, která slaví své krásné vý-
ročí. Zkuste tedy namalovat obrázek, kterým 
potěšíte ostatní. Máme v Doubravě spoustu 
krásných míst lákajících k procházkám a pro-
jížďkám na kole, žije zde mnoho živočichů 
a kvetou stovky rostlin, máme zde bohatou 
spolkovou činnost. To vše stojí za povšim-
nutí a možná také za ztvárnění tak, jak to 
vnímáme. Předem bych chtěla poděkovat p. 
učitelkám v mateřské i základní škole za od-
borné vedení dětí v rámci výtvarné výchovy 
a také vedení spolku Pionýr, který děti vše-
stranně rozvíjí. Za spoluúčast na organizaci 
soutěže včetně vyhodnocení a zajištění cen 
pro vítěze patří poděkování Sdružení rodičů 
a přátel mateřské a základní školy.

Těšíme se na vaše obrázky pro radost 
celé obce a přejeme krásné prožitky při 
malování. Dáša Murycová 
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V loňském roce jsme pro vás připravili tyto 
kulturní a společenské akce.

Za finanční podpory Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje a pod záštitou ná-
městka hejtmana Moravskoslezského kraje 
Mgr. Stanislava Folwarczného se konala v mě-
síci květen na náměstí v Doubravě kulturní 
akce „V rytmu orchestrů a dalších překva-
pení.“ Na této akci vystoupily tyto umělecké 
formace:
•	 Bohumínská	dechovka	pod	taktovkou	ka-

pelníka Vladislava Oravčáka
•	 Ludmila	 Forétková,	 ostravská	 herečka	

a zpěvačka
•	 SUNDAY	SWING	ORCHESTRA	pod	 taktov-

kou Mgr. Tomáše Drozda
•	 NO	IDEA	-	David	Van	Coppenolle,	Jaroslav	

Kršik, Jakub Siwek
•	 Legendární	karvinská	kapela	DOGA

V měsíci září jsme zorganizovali zájezd za 
poznáním Jesenicka. Navštívili jsme zámek 
Bruntál, náměstí v Bruntále, Karlovu Studánku 
a Pradědovu galerii řezbáře Jiřího Halouzky 
v Jiříkově.

V druhé polovině měsíce září jsme pro 
vás, milí sousedé, připravili divadelní před-
stavení	„PERFECT	DAYS“	v	podání	ochotnické	
divadelní společnosti Dodivadla z Dobratic.

Nabídka byla pestrá, dostalo se nám 
spousty pozitivní odezvy na všechny námi 
pořádané akce.

Vzhledem k tomu, že naše spolková čin-
nost je zcela závislá na výši získaných dotací 

a grantech, budeme usilovat, abychom získali 
co nejvíce finančních prostředků. Podle toho 
budeme moci pro vás připravit nové akce. Pevně 
věříme, že budeme mít opět možnost pozvat 
vás na zájezd a na divadelní představení.

Děkujeme obci Doubrava za finanční při-
spění na námi pořádané akce. Děkujeme vám 
sousedům a příznivcům za vaši dosavadní pří-
zeň a těšíme se na vaši účast na našich akcích 
i v letošním roce.

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

www.nasedoubrava.cz 

NaŠe DOUBrava BILaNCUJe 

Pradědova galerie pana Jiřího Halouzky.  z
Foto: Jiřina Ferenčíková

Nadílka pro pejsky v útulku
Také letos byla na 
naší škole ve spolu-
práci s obcí Doub-
rava uspořádána 
vánoční sbírka pro 
psí útulek v Dět-
marovicích. Sbírka 
opět vyvolala mi-
mořádný ohlas. 
Děti čtyřnohým 
kamarádům při-
nesly spoustu dek, ručníků, vodítek, hraček, piškotů, pochutin, 
konzerv a dokonce i několik pytlů granulí. Tímto chceme srdečně 
poděkovat všem, kterým není osud němých tváří lhostejný a bez 
nichž by tato dobročinná akce nemohla proběhnout. 

Mgr. Jana Ošeldová, ředitelka ZŠ Doubrava

„Předstovtě se, že tyn hrum od vedle hajcuje pneumatikami, 
že prý se to može, jak sum zimní." Peter Szabó

Barvy, štětce, papíry, 
obrázek je za chvíli…



Vánoce milují i děti v Pionýru a připravují se na 
ně zodpovědně. Vyzdobily si klubovnu, hrály 
vánoční hry, vyrobily si adventní věnečky.

Pořádali jsme adventní tvoření pro veřej-
nost, kde si každý mohl vytvořit vánoční de-
korace a přáníčka.

Nechyběla naše tradiční Vánoční klu-
bovna s nadílkou pro děti z obou oddílů. Pod 
stromečkem děti našly sladký dáreček a ma-
lou pionýrskou pozornost.

Podíleli jsme se na organizaci akce Zpívání 
u vánočního stromu ve spolupráci se Spolkem 
rodičů a přátel ZŠ a MŠ Doubrava. Přišly děti i je-
jich rodiče a společně jsme se občerstvili a vá-
nočně se naladili při zpěvu vánočních koled.

Prosinec byl pro děti i dospělé časem 
shonu, ale i očekávání a zamyšlení. My jsme 
se rozhodli zamyslet se nad osudy osamělých 
babiček a dědečků. Přiměl nás k tomu projekt 
Ježíškova vnoučata, do kterého jsme se zapo-
jili. V rámci otevřené klubovny při vánočním 
jarmarku vzniklo přes 50 vánočních přání, která 
putovala do Českého rozhlasu v Praze. Odtud 
byla odeslána, společně s drobnými dárky, do 
domovů pro seniory po celé republice. Děku-
jeme všem, kteří se u nás zastavili, aby udělali 
někomu radost.

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

Katka Jachymčáková

 Ledové sochy na Pustevnách
12.–27. 01. 2019

Led,	dva	tématické	stany,	ledové	srdce,	
bobovací hora, sněhové sochy, fotokoutky 
a spousta dalšího čeká v lednu všechny, 
kteří navštíví Pustevny. 

Více informací na: www.pustevny.cz/
ledove-sochy/.

 Zimní prohlídky zámku Fryštát v Karviné
až do konce března roku 2019 můžete 
přijít v sobotu nebo v neděli na jeden 
z okruhů zámku Fryštát. 

Zámek se dochoval jako jediný ze 
tří honosných zámků, které se na území 
města nacházely ještě ve 20. století. Pro-
hlídka zámku nabízí pohled na styl bydlení 
posledních	majitelů,	 rodiny	 Larisch-Mön-
nichů. Interiéry s atmosférou 19. století vás 
provedou dva okruhy, třetí okruh předsta-
vuje Expozici českého umění 19. století Ná-
rodní galerie v Praze.
Více informací na: www.zamek-frystat.cz.
 vyrazte na běžky s novou mobilní aplikací

Mobilní průvodce po běžkařských 
trasách Beskyd a Jeseníků zdarma nabízí 
běžkařům Moravskoslezský kraj. Aplikace 
"Běžky Severní Morava" funguje jako uce-
lený mobilní průvodce po běžkařských 
trasách a okruzích. K naplánování vhodné 
trasy slouží funkce interaktivní mapa, po-
pis tratě, start, cíl, její délka a obtížnost, 
doba zdolávání, stoupání a klesání nebo 
možnost parkování. Uživatel se může po-
dívat na záběry z webkamer či fotografie 
okruhů a tras, dozvědět se, kde se poblíž 
tratě občerstvit, kde se nachází nejbližší 
servis či horská chata nebo jaké jsou v okolí 
zajímavosti k navštívení.

Zájemci si aplikaci "Běžky Severní Mo-
rava" mohou zdarma stáhnout v Obchod 
Play pro mobilní telefony s operačním 
systémem Android a také v App Store pro 
přístroje značky Apple.

Sezona plesů 
v Doubravě
18. 01. 2019
MYSLiVeCKý PLeS  
(MS Orlová a Doubrava)

16. 02. 2019
HaSičSKý PLeS 
(SDH Doubrava)

23. 02. 2019
BaNiCKÉ šiBŘiNKY  
(Baník OKD Doubrava)
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vánoční kouzlo je za námi

Baník Doubrava na Baníku
Náš klub byl zásluhou družstva mužů odmě-
něn	v	 soutěži	Gambrinus	 –	 „Kopeme	 za	 fot-
bal“ o nejlepší obranu za měsíc květen VIP 
návštěvou Městského stadionu v Ostravě-
Vítkovicích.

V sobotu 24. 11. 2018 jsme byli průvod-
kyní paní Palochovou provedeni prostorami 
stadionu, na kterém hraje domácí zápasy FC 
Baník Ostrava.

Prohlídka zázemí a prostor, kde se hráči 
připravují na mistrovská utkání včetně šaten 
a rehabilitačního zařízení byla velice zajímavá 
a podnětná.

Navštívili jsme rovněž místnosti, odkud 
jsou vysílány televizní přenosy, tisková centra 
a ostatní prostory, kam běžný divák nemá pří-
stup a samozřejmě jsme vyzkoušeli i trávník 
na hrací ploše.

Povzdechem jednoho z našich hráčů: „Jo, 
kdybych víc trénoval, tak jsem tady mohl hrát 
také“, jsme prohlídku ukončili. Součástí od-
měny byly rovněž volné vstupenky na utkání 
Baníku s FC Slováckem,

které sice skončilo 0:3 ve prospěch hostů, 
ale ani tento fakt nám nezkalil velmi pěkné 
a zajímavé odpoledne. Peter Szabó

Členové Baníku Doubrava na hřišti FC Baník Ostrava. Foto: archiv spolku z

Kam vyrazit… 


