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Rekordní Tříkrálová sbírka 
Dárci v Doubravě přispěli do čtyř zapečetě-
ných pokladniček částkou 16 861 Kč. Jedná se 
o vůbec nejvyšší částku v historii této sbírky 
v obci. Celková darovaná částka v koledova-
cích oblastech Charity Bohumín (Bohumín, 
Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Or-
lová, Rychvald) byla 477 367 Kč. Koledníci 
a dárci se nenechali odradit ani nepřízní 
počasí a společně podpořili nově vznikající 
obecní tradici. 

Tři králové koledovali již podevatenácté. V prv-
ních čtrnácti dnech nového roku 2019 jste mohli 
potkat ve své obci skupinky koledníků Tříkrá-
lové sbírky. Podobně jako v minulých osmnácti 
ročnících nesli poselství solidarity s těmi, kdo 
se ocitli v tělesné, duševní nebo sociální nouzi 
z důvodu nemoci, stáří, ztráty zaměstnání, roz-
padu rodiny, přírodních katastrof apod. 

Letos Charita Bohumín, která v naší ob-
lasti sbírku zajišťuje, vypravila celkem 90 ko-
ledujících skupinek. 

Prostředky budou použity podle předem 
schválených záměrů na zakoupení části vnitř-
ního vybavení v nově budované odlehčovací 

(pokračování na straně 2)

Zasedání Zastupitelstva 
obce Doubrava 

Zasedání Zastupitelstva obce Doub-
rava se uskuteční dne 20. 2. 2019 od 
16:30 hod. v zasedací místnosti obecního 
úřadu v Doubravě.

V nádherně vyzdobeném Římskokatolickém kostele sv. Hedviky se konal úplně poprvé Novoroční koncert. Děkujeme kantorům Základní 
umělecké školy J.R. Míši v Orlové za profesionálně připravený program, všem účinkujícím za nádherný zážitek a farnosti Doubrava za pod-
poru a pomoc s organizací celého koncertu. ŠH

Novoroční koncert v kostele sv. Hedviky

1229–2019

Únor 2019

Foto: ŠH z
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Vážení spoluobčané,
máme za sebou tři měsíce nového voleb-
ního období a ráda bych Vás informovala 
o dění v obci, zejména jaké kroky jsme uči-
nili pro fungování a rozvoj obce. 

•	 Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava 
Dědina
O problémech s projektovou dokumen-
tací a učiněných krocích v minulém ob-
dobí Vás informoval bývalý starosta. 
Firma Kania měla problém se zajištěním 
kapacit na dokončení projektu, proto 
jsem začala komunikovat s ministerstvem 
financí a firmou Kania, která se následně 
obrátila na MF o souhlas s navrženým 
řešením. Situace je taková, že projektová 
dokumentace by mohla být dokončena 
v dubnu 2020, obec bude řešit majetkové 
vypořádání pozemků a následně budeme 
žádat finance na realizaci stavby.

•	 Projektová dokumentace na „Zřízení 
kanalizačního řadu v lokalitě Doubra-
va-Hranice a zřízení inženýrských sítí 
a infrastruktury v lokalitě Doubrava 
„U starostky“
Na základě informací z osobního jednání 
na MF bude naše žádost předložena ke 
schválení v 1. čtvrtletí letošního roku 
a následně po schválení proběhne vy-
hlášení veřejné zakázky na projektovou 
dokumentaci.

•	 Zámek
Proběhlo jednání se zástupci odboru 
památkové péče v Orlové a Státního 
památkového ústavu, abychom mohli 
za podpory dotace realizovat potřebné 
záchranné práce na zámku. V první fázi 
chceme opravit střechu, svody a komíny. 
V této fázi připravujeme podání dotace. 
Při této příležitosti jsme konzultovali re-
álné možnosti zachování dřevěnky pro 
další generace a její další využití a rovněž 
jsme konzultovali možnost přemístění so-
chy sv. Jana Nepomuckého na důstojnější 
místo.

•	 Základní	škola
- Multifunkční sportoviště – je dokon-

čena běžecká dráha, na kterou v jarních 
měsících bude položen finální povrch, 
v těchto zimních měsících probíhají 
zemní práce pro druhou etapu stavby. 
Byla zpracována a podána žádost o do-
taci v rámci programu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova 2019 – dotační titul 
č.6 – Podpora obnovy sportovní infra-
struktury – Ministerstva pro místní roz-
voj ČR. Přestože v tuto chvíli nevíme, 
zda nám dotace bude poskytnuta, 
stavba je započata s termínem dokon-
čení do konce června letošního roku. 
V případě úspěšné dotace výdaje na 
probíhající stavbu budou uznatelnými 
náklady.

- Opravy fasády a střechy – tyto opravy 
budou probíhat ve spolupráci s OKD 
důlními škodami.

- Rekonstrukce sociálních zařízení – 
připravujeme zadání zhotovení projek-
tové dokumentace, následně proběhne 
výběr zhotovitele s předpokladem 
realizace v letních měsících letošního 
roku.

•	 Hasičská	zbrojnice – v letošním roce se 
dočká zateplení a nové fasády. Na reali-
zaci se budou podílet OKD Důlní škody.

•	 Bytový	 dům	 „Dominik“ – zadali jsme 
zpracování rozpočtu na výměnu střešní 
krytiny, která je v havarijním stavu 
a v letošním roce chceme realizovat její 
výměnu. 

•	 Hospodářské	 budovy	 „Zámecké	
stáje“ – sněhová pokrývka a následné 
tání sněhu se projevilo rozsáhlým zatéká-
ním do stájí. Probíhají přípravy realizace 
odstranění vzniklých závad.

•	 Chodník	 od	 desetidomků	 směrem	
k prodejně potravin – připravuje se do-
budování chodníku v návaznosti na část, 
kterou obec vybudovala na podzim loň-
ského roku. Realizace proběhne ve spolu-
práci s OKD Důlními škodami.

•	 Hospodářské	 budovy	 za	 bytovým	
domem č.p. 572 – současný stav jejich 
fasády je ve značně neutěšeném stavu. 
Proto jejich oprava byla součástí vyjedná-
vání s OKD a v letošním roce se zmíněné 
budovy dočkají nové fasády.

•	 Další	existence Nemocnice Karviná – Ráj, 
pracoviště Orlová – velmi nám záleží na 
zachování poskytované zdravotní péče 
našim občanům. V listopadu loňského 
roku jsem na schůzi rady projednala ode-
slání dopisu hejtmanovi MSK, ve kterém 
jsme vyslovili nesouhlas s argumenty, na 
základě kterých měla být v Orlové zrušena 
fungující lůžková oddělení. Následně jsem 
vystoupila na tiskové konferenci v Orlové. 
Z odpovědi pana hejtmana mimo jiné vy-
plývá, že do února 2019 předloží ředitel 
dotčených nemocnic (Karviná, Havířov) 
detailní a ucelený návrh optimalizace 
struktury poskytované lůžkové zdravotní 
péče v karvinském okrese (včetně mož-
ných variantních řešení). V polovině ledna 
ředitel zmíněných nemocnic osobně na-
vštívil Doubravu, aby mne informoval 
o současné situaci. 

Po dlouhé době se letos děti dočkaly sně-
hové nadílky a určitě si sněhu užily. Na 
silnicích a střechách již tolik radosti sníh 
nepřinesl. Zima ještě nekončí a tak věřím, 
že její nástrahy zvládneme. Na děti čekají 
tento měsíc jarní prázdniny a tak jim přeji 
spoustu zimních radovánek a těm dospělej-
ším krásně prožitou plesovou sezonu. 

Mgr. Dáša Murycová,  
starostka obce

Rekordní…

• Útulek pro psy
Rada obce schválila uzavření dodatku k Pří-
kazní smlouvě se společnosti MIRPAL s.r.o., 
jehož přílohou je ceník služeb v útulku pro 
opuštěná a nalezená zvířata v Dětmarovi-
cích, kdy nová cena služby za odchyt psa 
a sběr uhynulého zvířete je 250 Kč/zvíře 
(původně 210 Kč), za dopravu 15 Kč/km 
(původně 13 Kč), za pobyt psa v útulku 
130 Kč zvíře/den (původně 100 Kč). Dů-
vodem navýšení cen za služby je zvýšení 
provozních nákladů útulku.
• Národní dům 
Rada obce schválila nový ceník krátkodo-
bého pronájmu prostor v Národním domě 
Doubrava. Oproti původnímu ceníku došlo 
ke zrušení základní sazby 100 Kč/hod. za 
provoz přípravny pokrmů II. NP pro IV. kate-
gorii a snížení základní sazby z původních 
1000 Kč/hod. na 400 Kč/hod. za provoz pří-
pravny pokrmů II. NP pro III. kategorii.
• Peněžitý dar 
Rada obce schválila poskytnutí peněžitého 
daru rodičům a zákonným zástupcům 
žáků dojíždějících do Základní školy Doub-
rava, kteří nemají trvalý pobyt v Doubravě 
za 1. pololetí roku 2018/2019. Výše peně-
žitého daru byla stanovena na 100 Kč za 
měsíc na 1 žáka.
• Rozpočet ZŠ Doubrava na rok 2019 
Rada obce schválila rozpočet základní 
školy na rok 2019 a střednědobý výhled na 
období 2020–2021.
• Rozpočet MŠ Doubrava na rok 2019 
Rada obce schválila rozpočet mateřské 
školy na rok 2019 a střednědobý výhled na 
období 2020–2021.
• Nadace OKD 
Rada obce schválila podání žádosti o do-
taci v grantovém řízení Nadace OKD 
v programu Pro region. Jedná se o projekt 
„Doubrava spolu VII. – podpora kulturního 
života v obci“.

Ivana Siekierová, místostarostka obce

(pokračování ze strany 1)

službě. Dále prostředky z letošní sbírky vyu-
žijeme na podporu provozu Denního centra 
pro osoby bez přístřeší. 

Děkujeme všem dárcům, kteří podle 
svých možností přispěli do kasiček tří králů. 
Naši koledníci se setkali se vstřícností nejen 
v domácnostech, ale i u některých živnost-
níků, kteří je rovněž nenechali odejít s prázd-
nou. Každý příspěvek, i ten nejmenší, je pro 
nás výrazem nejen solidarity s lidmi v nouzi, 
ale také důvěry, že každá koruna darovaná 
Charitě přijde tam, kde může pomáhat a slou-
žit. A této důvěry si vážíme nejvíce. 

Případné dotazy o využití prostředků zís-
kaných v Tříkrálové sbírce 2019 rádi zodpo-
víme na tel. č. 593 035 046, 736 766 021 nebo 
e-mailové adrese: info@bohumin.charita.cz. 
Informace o celé Tříkrálové sbírce naleznete 
na www.bohumin.charita.cz. 

S úctou Zdeňka Kniezková Brňáková, 
ředitelka Charity Bohumín 

SLOVO STAROSTK Y

Radniční okénko
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – únor, březen 2019
Směsný komunální odpad se vyváží 1x za dva týdny jedním svozem. Pytle na separovaný 
odpad (žluté) a sady tašek na třídění odpadu si mohou občané vyzvednout na Obecním 
úřadě Doubrava, 1.patro, kancelář č.13, pondělí, středa od 7:30 do 11:30 hod. a od 12:30 do 
17:00 hodin. 

Měsíc Svoz odpadů  
ze 240 l nádob

Svoz plastů, nápojových 
kartonů, kovových 

obalů, ŽLUTÉ PYTLE

Svoz papíru
MODRÉ 

KONTEJNERY

Svoz bioodpadu
HNĚDÉ 

KONTEJNERY
Únor 13, 27 20 14 6
Březen 13, 27 20 14 6

V obci Doubrava zajišťují zimní údržbu 
jednak zaměstnanci obce (chodníky, 
parkoviště a autobusové zastávky) 
a dále pak je zajišťována na základě 
smlouvy společností SMO, městská 
akciová společnost Orlová. Telefonní 
číslo pro řešení krizových situací v 
souvislosti se zimní údržbou: 

603 824 901.

Žádáme občany, aby toto číslo nezneu-
žívali pro osobní potřeby. Často se pra-
covníci zimní údržby setkávají s tím, že 
komunikace nemohou dostatečně prohr-
nout díky odstavování vozidel na pozem-
ních komunikacích, které brání průjezdu 
mechanizace s pluhem. Na takovéto části 
komunikace nebude provedena zimní 
údržba.

Současně můžete připomínky k zimní 
údržbě také sdělit pracovníkovi obecního 
úřadu v Doubravě, 1. poschodí, kanc.č.13, 
pan Jiří Sznapka, tel.: 596 512 953, e-mail: 
sznapka@doubrava.cz.

Jiří Sznapka,  
údržba místních komunikací

Nezapomeňte  
aktualizovat své žádosti o byt
Opět upozorňujeme na nutnost aktu-
alizovat žádosti o byt. Žadatelé, kteří 
mají zájem o přidělení bytu, a chtějí, 
aby jejich žádost byla nadále evidována 
v seznamu platných žádostí, musí své 
žádosti potvrdit, zkontrolovat a pro-
vést případné změny a to nejpozději do 
27. 03. 2019. 

Žádosti, které nebudou do výše uve-
deného termínu aktualizovány, budou 
z evidence vyřazeny. Aktualizace žádostí, 
ale také podání nových a veškeré infor-
mace vám podá paní Dagmar Rentová, 
OÚ Doubrava, přízemí, kancelář č. 2 vždy 
v úřední dny (pondělí, středa). 

ŠH

Matriční události 
za rok 2018
Narození 12
Zemřelí 7
Uzavřená manželství 3
Setkání jubilantů zúčastnilo se 30 občanů
Vítání občánků 12
Provedené ověření listin 70
Provedené ověření podpisů 78

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2018 byl 
1 231 a 17 cizích státních příslušníků.

Přihlásili se k trvalému pobytu   51
Odstěhovali se  43

Dagmar Rentová,  
matrika evidence obyvatel 

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY  

ČESKÉ POŠTY
Od 1. 2. 2019 dochází ke změně provozní 
doby. Česká pošta, s. p. reagovala na pod-
něty a požadavky občanů a obecního 
úřadu Doubrava.

PROVOZNí DOBa POšTY DOUBRaVa: 
pondělí:  08:00–12:00 hod.
úterý:  13:00–17:00 hod.
středa:  08:00–12:00 hod.
čtvrtek:  13:00–17:00 hod.
pátek:  08:00–12:00 hod. 

Doufám, že v nové provozní době si každý 
občan Doubravy najde svůj čas, který mu 
vyhovuje k vyřízení služeb, které Česká 
pošta, s. p. poskytuje. Chtěla bych po-
děkovat vedení pošty za vstřícný přístup 
k občanům naší obce.

Ivana Siekierová,  
pracovnice České pošty, s. p.

Vážení spoluobčané, máme za sebou období 
Vánoc, které bylo pro většinu z Vás obdobím 
společně prožitých radostných chvil v kruhu 
rodiny a známých. Bohužel se stalo, že se 
tato idyla během okamžiku změnila v hotové 
peklo. Požár v bytovém domě 572 bude patřit 
mezi smutné vzpomínky na uplynulé Vánoce. 
Máme v obci výjezdovou jednotku SDH, které 
chci i touto cestou poděkovat za včasný zá-
sah a zároveň se plně ztotožňuji se slovy pana 
Pavla Slávika, velitele výjezdové jednotky, 
která přednesl ve své zprávě na valné hro-
madě hasičů: 

 „Pro některé banalita, pro hasiče zcela nor-
mální stav, ale po krátkém zamyšlení to je něco 
víc. Mohla za to klasická vánoční svíčka na stole 
a nejspíš její špatné uhašení. Naštěstí díky shodě 
náhod, ale také díky pohotové reakci jednoho 
z nájemníků bytu, se požár nerozšířil jinam, ne-
došlo k nejhoršímu a vznikla pouze materiální 
škoda v konkrétním bytě. Ale proč o tom mlu-
vím, je ta skutečnost, že k této události došlo 
přesně na Štědrý den v době, kdy drtivá většina 
lidí sedí u svátečního stolu s rodinou, rozbaluje 
dárky nebo si užívá pohodu po společné ve-
čeři. V 19 hodin a 53 minut tato pohoda skon-
čila nejen v domě čp. 572, ale také v rodinách 
šesti našich dobrovolných hasičů, kteří, tak jak 
je u hasičů zvykem a samozřejmostí, na nic 
nečekali a ihned běželi do zbrojnice. Sám jsem 

byl zvědavý, za jak dlouho jsme na místo přijeli, 
a když jsem druhý den zapnul počítač, abych 
dopsal zprávu o zásahu, mohl jsem být hrdý, 
protože na místě jsme byli za 5 minut od chvíle, 
kdy nám přišly sms zprávy o výjezdu. Chvíli po 
nás přijela jednotka HZS z Karviné a pak násle-
dovaly další jednotky. I přesto, že je důležité, že 
nedošlo k žádnému zranění nebo vysoké škodě, 
tak je neméně důležité, že máme mezi sebou 
lidi, kteří kdykoliv a v každou dobu, bez ohledu 
na sebe nebo svou rodinu, jsou schopni přijít na 
pomoc druhému člověku, kterého mnohdy ani 
neznají. A to je také jeden z hlavních důvodů 
proč tuhle práci děláme. Na začátku to byl koní-
ček, ale postupně přešel v něco víc. A proto bych 
rád poděkoval všem, kteří tuhle práci dělají, že 
tady mám lidi, na které se můžu v těchto situ-
acích spolehnout, chtěl bych poděkovat i jejich 
rodinám, od kterých mnohdy utíkají bez rozlou-
čení, jen proto, aby pomohli druhému, zkrátka 
a jednoduše, poděkování patří všem, kterým 
není hasičská práce lhostejná.“ 

V tomto případě naštěstí nebyly zasaženy 
další bytové jednotky. Žádám však občany 
v nájemních bytových domech, aby prově-
řili svá zabezpečení pro případ způsobení 
škody na majetku dalších nájemníků a vhod-
nou pojistnou smlouvou předešli fatálním 
následkům. 

Mgr. Dáša Murycová, starostka obce

Požár v bytovém domě

Zimní údržba – 
nové telefonní číslo
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Pohádka O perníkové chaloupce, kterou děti hrály v Národním domě v Doubravě.  z Foto: archiv MŠ

Mateřská škola získala dotaci MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
jako poskytovatel dotace z Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo 
na základě žádosti Mateřské školy Doub-
rava, okres Karviná, příspěvková organizace 
v rámci Výzvy Šablony II o poskytnutí dotace 
ve výši 379 785 Kč.

Cílem aktivity pro mateřskou školu je per-
sonální podpora MŠ. Realizací této aktivity je 
poskytnutá dočasná personální podpora škol-
ního asistenta. Aktivita umožňuje po určité 
období poskytnout větší podporu zejména 
dětem ohroženým školním neúspěchem, dě-
tem, u kterých je předpoklad, že budou mít 
potíže po nástupu do základní školy.

Školní asistent pomáhá překonávat bari-
éry mezi školou a rodinou, pomáhá v zajišťo-
vání výjezdů školy, pomáhá pedagogickým 
pracovníkům při práci s dětmi se speciálními 
vzdělávacími potřebami, pomáhá při nácviku 
jednoduchých činností u dětí, podporuje děti 
při manipulaci s pomůckami, při soběstač-
nosti a motivaci ke vzdělávání a mnoho dal-
ších činností.

Jednoznačně lze konstatovat, že per-
sonální podpora v podobě zaměstnaného 
školního asistenta, v našem případě školní 
asistentky, je přínosem nejen pro mateřskou 
školu, ale hlavně pro děti do ní docházející.

Mgr. Radomíra Jasenková,  
ředitelka MŠ

Začátkem každého roku 
se hodnotí uplynulé ob-
dobí a jinak tomu není 
ani u hasičů. Sbor zhod-
notil svou činnost za 
uplynulý rok na své lednové Výroční 
schůzi, kde byla přečtena i zpráva z čin-
nosti výjezdové jednotky. Jaké zásahy 
jsme v loňském roce měli, jste si mohli 
přečíst pravidelně v našem okénku. 
Celkově byla naše jednotka v roce 2018 
povolána k 24 událostem, kdy se jed-
nalo o 5 požárů, 17 technických zásahů 
a 2 námětová cvičení. Muži se zúčastnili 
celkem jedenácti soutěží, na kterých 
byli 5x první a 4x druzí, ženy se zúčast-
nily pěti soutěží, z toho tři byly pro naše 
děvčata vítězné. Co nás letos čeká, to se 
necháme překvapit, každopádně hlavní 
akce, které pořádáme pravidelně, se 
opět uskuteční, takže se na ně můžou 
naši příznivci těšit. Na lednové Výroční 
schůzi sboru byla jako nová vedoucí 
mládeže zvolena Tereza Šebestová, no-
vou pokladní je Věra Šebestová a ná-
městkem starosty byl zvolen Svatopluk 
Kotas. Jiné změny ve funkcích nenastaly. 
Nově zvoleným přejeme mnoho úspě-
chů v jejich funkcích. 

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

Ptactva ubývá… Některých okřídlených tvorů je nyní 
v naší přírodě o polovinu méně než před dvaceti lety. 
Mnozí z nich neodlétají a vzdorují sněhu i mrazu. Před 
odchodem na vánoční prázdniny se žáci 6. třídy roz-
hodli, že společně připraví ptačí hostinu. Na stromy 
kolem školy umístili ptačí dobroty. Přejeme jim dobrou 
chuť.  Mgr. Markéta Hanáková

Před odchodem na vánoční prázdniny...

Den řemesel
Dne 18. 12. 2018 navštívili vybraní žáci – 
chlapci z 8. a 9. s názvem ,,Den řemesel". 
Akce se konala v rámci projektu MAP II. 
Chlapci si mohli na jednolivých stano-
vištích třídy v akci ověřit své dovednosti 

a znalosti. Ukázalo se, že jsou velice 
zdatní. Touto návštěvou si většina ujas-
nila, kudy se bude ubírat jejich cesta 
budoucí práce. Řemesla v dnešní době 
představují jistotu práce i kvalitního vý-
dělku. Mgr. Lenka Drobková

Na chvíli středoškoláky
Vybraní žáci 8. a 9. třídy se ve čtvrtek 
10. 1. 2019 zúčastnili exkurze na Střední 
odborné učiliště Dakol ve městě Or-
lová. Prošli si celou školu, v odborných 
učebnách a dílnách se postupně sezná-
mili s obory, které škola nabízí, některé 

činnosti si sami mohli i vyzkoušet. Žáci, 
kteří se akce zúčastnili, přijeli velmi spo-
kojeni, protože tam mohli prakticky vi-
dět, co je na střední škole čeká v době 
vyučovacích hodin, ale i to, co je čeká na 
týdenním odborném výcviku.

Bc. Lenka Kolompárová

HASIČSKÉ OKÉNKO OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
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V ceně měsíčních plateb je zahrnuto DPH. 
V ceně aktivace je kabeláž a práce technika.

INTERNET ZA KAČKU
WWW.INTERNETZAKACKU.CZ

TARIFY 
SINGLE

AKTIVACE 
ZA 1 KČ

BEZ 
ÚVAZKU

WWW.VEJNET.CZ

555 500 800 / 602 324 243 / KANCELAR@VEJNET.CZ

SINGLE 
CONNECT

40/10 Mb 20/5 Mb 5/1 Mb

Tarify Single Premium Single Optimal Single Mini

450 Kč/měs. 350 Kč/měs. 250 Kč/měs.

V době psaní tohoto článku pečlivě dola-
ďujeme, která poznávací místa bychom mohli 
společně navštívit, která divadelní předsta-
vení by se Vám líbila. A jakou další kulturní 
a společenskou akci bychom pro Vás naše 
milé sousedy připravili. Záleží nám na tom, 
abychom Vás správným výběrem potěšili. 
Věřte tomu, nápadů je spousta. 

Tak jako každý jiný spolek i náš zpracovává 
žádosti o dotace. Každý spolek, aby mohl vyko-
návat svou činnost, organizovat akce, je závislý 
na výši získaných dotací. Ani NAŠE DOUBRAVA 
není výjimkou. Vedení obce se rozhodlo fi-
nančně upřednostnit spolky, které se věnují 
dětem pravidelným zajišťováním volnočaso-
vých aktivit. NAŠE DOUBRAVA je tomu ráda. 
Přesto věříme, že ani senioři, dospělí a mládež 
nezůstanou stranou zájmu vedení obce. A to 
i s ohledem na fakt, že v letošním roce je v obec-
ním rozpočtu pamatováno na zvýšenou 
finanční podporu pro činnost spolků. 
A ještě k tomu v letošním roce oslaví 
naše obec 790 let od svého vzniku. O ko-
nečném výsledku rozdělení dotací, jejich 
konkrétní výši jednotlivým spolkům se 
bude rozhodovat na jednání zastupitel-
stva v dubnu. Těšíme se, že Vás budeme 
moci pozitivně informovat o příznivé 
výši dotace, která bude přidělena NAŠÍ 
DOUBRAVĚ. Protože tyto peníze rozhod-
nou o tom, v jakém rozsahu budeme 
moci pro Vás naše sousedy uspořádat 
zájezd a divadelní představení. 

Těšíme se na setkání s Vámi!
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, 

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

NAŠE DOUBRAVA PŘIPRAVUJE AKCE 

Divadelní představení.  z Foto: archiv spolku

KULTURNÍ AKCE 
OBCE V ROCE 2019
Pietní akt u příležitosti Dne 
vítězství
6. května 2019 od 16.00 hodin, 
náměstí v Doubravě

DOUBRaVSKÉ SLaVNOSTI K 790. 
VÝROČí OBCE
17. srpna 2019, náměstí

SPOLKOVÁ VÝSTaVa 2019
18. října 2019, Národní dům 
v Doubravě

Pietní akt u příležitosti výročí 
Dne vzniku samostatného 
československého státu
23. října 2019 od 16:00 hodin, 
náměstí v Doubravě

SVĚTLUšKOVÁNí – tradiční 
podzimní akce pro děti
09. listopadu 2019, Národní dům 
v Doubravě

ROZSVíCENí VÁNOČNíHO 
STROMU a VÁNOČNí JaRMaRK 
V DOUBRaVĚ 
07. prosince 2019, náměstí 
v Doubravě

SLaVNOSTNí MšE U PŘíLEŽITOSTI 
SV. BaRBORY, PaTRONKY 
HORNíKŮ
prosinec 2019, Římskokatolický 
kostel sv. Hedviky

inzerce
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Také v letošním školním roce jsme se 
úspěšně zapojili do vyhlášených pro-
jektů. Prvním je rozvojový program 
‘‘Podpora výuky plavání v základních 
školách ve školním roce 2018/19 (IV. 
Etapa)“. Cílem rozvojového programu 
je podpořit v rámci povinné školní do-
cházky výuku plavání na 1. stupni zá-
kladních škol prostřednictvím dotace, 
která bude určena na dopravu žáků 
do místa výuky plavání. Výuka plavání 
je tedy pro žáky naší školy zdarma.

Druhým projektem jsou Šablony 
II na ZŠ, jenž plynule navazuje na 
Šablony I, které ukončíme v lednu letošního 
roku. Od února se díky tomuto projektu bu-
dou moci děti přihlásit nejen do Čtenářského 
klubu a Klubu logiky a deskových her, jak 
tomu bylo v předchozích dvou letech. Nově 
mají žáci možnost navštěvovat také Badatel-
ský klub, a to nejen ve škole, ale také ve školní 
družině. Pokračovat budou také Odpolední 

školy, kde se věnujeme doučování dětí ohro-
žených školním neúspěchem. Prostředky 
z tohoto projektu budou použity také na 
financování několika projektových dnů ve 
škole i mimo školu.

Celková finanční částka určená pro naši 
školu činí 747 042 Kč.

Mgr. Jana Ošeldová

DÍKY ŠABLONÁM  
SE OTEVŘE BADATELSKý KLUB

Luštěniny v knihovně
Dne 19. 02. 2019 od 13. hodiny zvu děti 
2.–5. ročníku ZŠ na „luštěniny“. Místo, kde 
Vás budu čekat, je schované v tajence.

Těší se vaše knihovnice Hana Sábelová.

Knihovnická křížovka
1. Napsal Dášeňku 
2. Naše nejznámější spisovatelka 
3. Vytvořil Krtečka 
4. Zveršoval Dvakrát sedm pohádek 
5. Ilustrátorka 
6. Současná autorka dětských knih 
7. Světově známý pohádkář 
8. Malíř 

Tajenka KNIHOVNA  z

VýPŮJČNÍ DOBA 
Obecní knihovny Doubrava:
Pondělí 12:00–16:00
Úterý 09:30–11:30 12:00 – 16:00

Společenská kronika

Zemřeli
Jarmila Kotasová 
Eduard Szostek

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Kdo žije v srdcích těch,  
které opustil, ten neodešel…

V prosinci nás navždy opustila paní 

Jarmila Kotasová  
z Doubravy. 

Za tichou vzpomínku  
děkuje zarmoucená rodina.

Poděkování
Děkujeme vedení obce za zajištění zpev-
nění plochy parkoviště u bytového domu 
„Dominik“. Zlepšily se nám podmínky pro 
parkování, ale také celkově bydlení v této 
lokalitě.

Za nájemníky Sabina Badurová

• Masopust
23. 02. 2019, Valašské muzeum v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm

Dřevěné městečko ožije tradičním ma-
sopustním veselím! K vidění bude originální 
masopustní průvod z valašské obce Študlov 
a rožnovské masopustní obchůzky v podání 
souboru písní a tanců Javořina, zahraje de-
chová hudba Galička. Masopustní veselí pod-
poří gorolská gajdošská muzika Bukoń. Celý 
areál provoní výrobky řeznických mistrů. Ná-
vštěvnici mohou ochutnávat z pestré nabídky 
zabijačkových výrobků a v laické anketě hla-
sovat „O nejlepší řeznický stánek“.

Více informací na www.vmp.cz

• Nově otevřeNá stezka valaška Na 
PUSTEVNÁCH

Dřevěný chodník v korunách stromů s vy-
hlídkovou věží nese název "Stezka Valaška". 
Součástí stezky je jediný lanový chodník v ČR 
a nejdelší skywalk v Evropě. Kromě dalekého 

výhledu čekají na návštěvníky interaktivní 
a edukativní koutky s možností odpočinku. 
Novinka se nachází pod vrcholem Tanečnice 
asi 250 metrů nad horní stanicí lanovky ve-
doucí na Pustevny z Trojanovic.

Nejvyšší patro věže je ve výšce 1099 me-
trů nad mořem a za dobrého počasí z něj je 
možné dohlédnout na Jeseníky či Velkou 
Fatru.

Více informací na www.stezkavalaska.cz.

• seNior bez Nehod – divadelNí předNáška
04. 03. 2019 od 10:00 hodin,  
Městský dům kultury Orlová

Edukační přednáška, jejímž cílem je sní-
žit nehodovost seniorů a rozšířit povědomí 
o této problematice. 

Vstup je zdarma. Návštěvníci obdrží 
dárky.

Máte-li zájem, přihlaste se předem do 
18. 02. 2019 v úřední dny tj. pondělí nebo středu, 
v kanceláři č. dv. 2 (na matrice), paní Rentová 
nebo telefonicky na čísle 59 654 94 10. 

KNIHOVNA

Z REDAKČNÍ  
POŠTY

Kam vyrazit… 
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Jednou z těchto milých návštěv byla paní 
Mgr. Ošeldová ze ZŠ Doubrava, která pro-
střednictvím projektu Ježíškova vnoučata 
zorganizovala nákup dárků pro klienty našeho 
Domova. Klienti se tak mohli radovat jak z věcí 
praktických, které každodenně potřebují, tak 

věcí, které mohou využít ve svém volném 
čase. Výtvarný materiál, pomůcky pro trénink 
paměti, křížovky pro seniory či předplatné ča-
sopisů jsou jen skromným výčtem toho, čím 
klienty Ježíškova vnoučata potěšila.

Naše poděkování patří také paní Veselé, 

která se rovněž zapojila do výše zmíněnému 
projektu. Společně se svými přáteli a dětmi 
překvapila naše klienty na Štědrý den a velmi 
je potěšila hodnotnými dary. Tím dala klien-
tům zároveň pocit, že na nich někomu záleží, 
a že nejsou sami.

Žijeme v době rychlé, moderní, době bla-
hobytu, kdy jsme na jedné straně zahlceni 
materiálními věcmi, ale na straně druhé nám 
často chybí čas zastavit se a projevit cit jeden 
k druhému. A proto bych chtěla výše jmeno-
vaným vřele poděkovat nejen jménem svým, 
ale především našich klientů za to, že si v této 
uspěchané době udělali čas, přišli za námi 
a „prostě s námi pobyli“. Moc si toho vážíme.

Hana Třasková

Ježíškova vnoučata v „Pohodě“

Vánoce jsou časem rozjímání, zastavení se, časem radosti a setkávání. Stejně tomu je i v našem 
Domě seniorů Pohoda, o.p.s., kde se snažíme, aby tento čas byl svátečním a výjimečným i pro 
naše klienty. Ne každý má to štěstí, že může být doma, u svých nejbližších, a tak si přejeme, aby 
tyto jedinečné svátky prožili co nejpříjemněji i zde. Celý Domov je svátečně vyzdoben, peče se 
cukroví a vůně skořice vytváří atmosféru domácí pohody. Na vánoční náladě se podílí rovněž 
návštěvy dětí, žáků a studentů z různých škol a organizací. Ti si s klienty povídají, zpívají, ale také 
je potěší drobnými dárky.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat všem rodičům, 
pedagogům a žákům, kteří se zapojili do 
projektu Ježíškova vnoučata. Podařilo 
se nám díky Vám splnit všechna vánoční 
přání a připravit dárky pro všech 31 klientů 
Domu seniorů Pohoda.

Mgr. Jana Ošeldová

Do naší obce dorazila zima.  
Děti z mateřské školy stavěly sněhuláka a ve škole zase nezapomněli připravit krmení pro ptáčky. Foto: archiv MŠ a ZŠ


