
Leden 2019 č. 12

Zasedání Zastupitelstva 
obce Doubrava 

Zasedání Zastupitelstva obce Doub-
rava se uskuteční dne 10. 04. 2019 od 
16:30 hod. v zasedací místnosti obecního 
úřadu v Doubravě.

Jeli jsme na „Ledovku“… 

1229–2019

Ledová Praha je už pro řadu dětí a rodičů tradiční akcí v období pololetních prázdnin. Letos jsme se s naším oddílem podívali do Prahy už po 
páté. Každý rok objevíme spoustu zajímavých věcí a zažijeme nová dobrodružství. 

Den otevřených dveří v mateřské škole
Ve čtvrtek 21. 3. 2019 zveme rodiče s dětmi k prohlídce 

mateřské školy. V tento den je mateřská škola v Doubravě ote-
vřená od 8:00 do 16:00 hodin pro všechny, kteří ji nenavštěvují 
a rádi se podívají, jak to u nás vypadá. 

Radomíra Jasenková,  
MŠ Doubrava

V pátek nás přivítala Praha plná sluníčka, 
proto jsme se hned vydali na komentovanou 
prohlídku Staroměstské radnice. Určitě nikoho 
z nás nenapadlo, že se podíváme i do podzemí. 
Čekala nás tam Praha pod zemí. Spletité uličky, 
bývalé obytné domy, důmyslné únikové cesty 
i žalář původního města nás všechny nadchly. 
To ale zdaleka nebylo všechno. Viděli jsme or-
loj jak zvenčí, tak i zevnitř a současnou Prahu 
pěkně z výšky Staroměstské věže. A kam jsme 
se vydali po tomto zážitku? Navštívit Muzeum 
voskových figurín. Děti i my vedoucí jsme si užili 
přítomnosti slavných osobností a s řadou z nich 
jsme si pořídili fotografie na památku.

Sobota byla naplněna státností. Zašli jsme 

se podívat na Pražský hrad. Prohlédli jsme si Ka-
tedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Baziliku sv. 
Jiří, Starý královský palác a Zlatou uličku. Nejvíce 
děti zaujalo okno Starého královského paláce, 
ze kterého byli vyhozeni královští místodržící 
při pražské defenestraci. Hradními objekty nás 
doprovázel tatínek jednoho z našich dětí, který 
na Hradě pracuje jako hradní policista. Děti jej 
zasypávaly otázkami, na které rád a ochotně 
odpovídal. A nebyl by to den na Hradě, kdyby-
chom nezažili úžasnou podívanou na střídání 
hradní stráže. Po tomto zážitku jsme běželi do 
Muzea policie ČR, kde jsme se účastnili něko-
lika interaktivních ukázek zásahové jednotky 

(pokračování na straně 5)
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – březen, duben 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
Březen 13,27 20 14 6
Duben 10,24 17 11 3,17

Vážení spoluobčané,
snad už rozmary zimy máme za sebou 
a problémy s odklízením sněhu také. Zimní 
údržba v některých případech neprobíhala 
tak, jak bychom potřebovali a vyhodnocení 
zimní údržby bude podnětem pro hledání 
lepšího zajištění této služby v další sezoně. 

Tři spolky – myslivecký, dobrovolní ha-
siči a fotbalový Baník, které působí v naší 
obci, mají za sebou plesovou sezonu, čili 
spoustu dobrovolné práce nejen pro své 
členy, ale především pro ostatní občany 
v naší obci. Na výročních schůzích v lednu 
a únoru bilancovaly spolky svou bohatou 
činnost. V letošním roce připravují spoustu 
akcí a spolu s připravovanými obecními ak-
cemi důstojně oslavíme 790. výročí založení 
naší obce.

Jaro nám ťuká na dveře, příroda se za-
číná po dlouhé době probouzet a více času 
budeme prožívat v zahradách a okolní pří-
rodě. Bohužel, naše odlehlé přírodní lokality 
se stávají příležitostmi pro černé skládky. 
Tady bych chtěla apelovat na všechny ob-
čany, abychom nebyli lhostejní k těmto 
záležitostem. Samozřejmě k takové černé 
skládce nebudeme přihlížet, ale náklady 
za odvoz a uložení na oficiální skládku jsou 
hrazeny z peněz občanů obce Doubrava. 

Změnou zákona o odpadovém hospo-
dářství se do roku 2030 musí přijmout taková 
opatření k nakládání s odpady, že skládkování 
bude omezeno na minimální míru a jistě za 
vysoký poplatek. S touto situací se budeme 
muset vypořádat i v naší obci. Snižování 
množství směsného komunálního odpadu 
je správná cesta. To, co se dá recyklovat na 
místě, bez svozu a následných nákladů, by 
mělo být samozřejmostí pro každého z nás. 
Takovým příkladem je kompostování a ná-
sledné využití kompostu pro lepší úrodnost 
půdy v zahradách a na polích. Děkuji všem 
občanům, kteří se chovají ekologicky. 

Stále trvá podpora zlepšování ovzduší 
v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Mo-
ravskoslezském kraji – 3. výzva“, která bude 
vyhlášena v průběhu roku 2019. Je to pří-
ležitost pro vlastníky nemovitostí vyměnit 
starý nevyhovující kotel za nový, který spl-
ňuje emisní podmínky. Naše obec se podílí 
na spolufinancování podpořených a schvá-
lených žádostí o dotaci. Rovněž v obec-
ních budovách připravujeme posouzení 
a postupnou realizaci výměny zdrojů tepla 
za nové, ekologičtější. Věřím, že se i v této 
oblasti naše obec posune zase o kousek dál 
a společně se nám v obci bude lépe dýchat.

Dáša Murycová, starostka obce

•	 Rada	 obce	 schválila	 podání žádosti 
o dotaci na projekt „Doubravské 
slavnosti – 790 let obce“ v grantovém 
řízení Nadace ČEZ.

•	 Rada	obce	schválila	nový	Řád veřejného 
pohřebiště obce Doubrava platný od 
1. 3. 2019 z důvodu úpravy obsahu naří-
zené přechodným ustanovením novely 
zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví 
a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Prodlužuje se pro-
vozní doba v období Památky zesnulých 
takto: od 24. 10. do 02. 11. bude hřbitov 
otevřen v době od 7:00 do 20:00 hod.

•	 Rada	 obce	 schválila	 pořízení hlásičů 
kouře do obecních bytů z důvodu zvý-
šení bezpečnosti. V těchto dnech byla 
zařízení instalována do obecních bytů.

•	 Rada	obce	schválila	zveřejnění	záměru 
pronájmu areálu letního koupaliště. 
Zájemci o provozování koupaliště se mo-
hou přihlásit s nabídkou do 15. 3. 2019.

•	 Rada	 obce	 schválila	 novou	 směrnici	
„Veřejné zakázky malého rozsahu“ 
s platností od 1. 2. 2019.

•	 Rada	 obce	 schválila	 podání žádosti 
o dotaci ze Státního programu na 
podporu úspor energie na období 
2017–2021 „Program Efekt II. pro 
rok 2020“. Žádost je podána z důvodu 
revitalizace veřejného osvětlení v obci 
Doubrava.

•	 Rada	 obce	 schválila	 podání	 žádosti 
o dotaci v rámci "Programu péče 
o krajinu v letech 2018–2020". Žádost 
je podána z důvodu péče o památný 
strom dub – letní, který se nachází na 
náměstí v Doubravě.

•	 Rada	 obce	 schválila	 poskytnutí	 dotace 
z rozpočtu obce Doubrava pro 2. vý-
zvu Kotlíkové dotace. V první výzvě 
bylo podpořeno 6 žadatelů, ve druhé vý-
zvě byli zatím podpořeni 4 žadatelé. Zbý-
vající budou řešeni další smlouvou poté, 
co splní veškeré podmínky. V přípravě 
rozpočtu obce na rok 2020 bude pama-
továno na pokračující podporu žadatelů 
o dotaci v další připravované výzvě.

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

Jubilejní svatby 
a vítání občánků

Budete letos slavit výročí Vaší svatby nebo 
budete mít zájem přivítat Vašeho synáčka 
nebo dcerušku?

Máte možnost se sami přihlásit na obec-
ním úřadě v Doubravě a to v úřední dny 
pondělí nebo středa. Vše potřebné k těmto 
významným událostem ve Vašem životě Vám 
ráda sdělí paní Dagmar Rentová, matrikářka 
v kanceláři č. dv. 2 v přízemí, e-mail.: ren-
tova@doubrava.cz nebo telefonicky na čísle 
596 549 410. 

Dagmar Rentová, matrika

V dnešní době, ve které jsou všude kolem 
nás různé přístroje, které nám v domácnos-
tech ulehčují nebo zpříjemňují naši činnost, 
může v jakoukoliv dobu dojít k technické zá-
vadě nebo i k neúmyslnému opomenutí ně-
kterých povinností. S detektorem, který byl 
předán nájemníkům v průběhu února na zá-
kladě předávacího protokolu, byl dodán i jed-
noduchý návod k používání výrobku. Obsluha 
výrobku je velice snadná a nevyžaduje žádné 
zvláštní povinnosti nebo starosti. Životnost 
garantovaná výrobcem je až 5 let, životnost 
9V baterie, která je součástí detektoru, je 1 
až 3 roky. Výměny baterií po skončení jejich 

životnosti si budou nájemníci zajišťovat sami. 
Současná legislativa na detektory pamatuje 
(viz vyhl. č. 23/2008 Sb.), neboť určené ob-
jekty schválené po 01. 07. 2008 musí být vy-
baveny nejen přenosnými hasicími přístroji, 
ale i autonomními hlásiči. Bohužel se tato 
povinnost netýká starších objektů, a je tudíž 
na majitelích nebo nájemnících, zda-li se pro 
pořízení rozhodnou. Vzhledem k tomu bylo 
schváleno pořízení detektorů do všech obec-
ních bytů, neboť zajištění větší bezpečnosti 
osob a jejich majetku pomůže k větší jistotě 
a celkovému bezpečí při užívání bytu. 
Pavel Slávik, referent ŽP, majetková správa

Detektory kouře do každého obecního bytu
Na 5. schůzi Rady obce Doubrava byl projednán mimo jiné i návrh na pořízení detek-
torů kouře do každého obecního bytu. Díky detektoru je zajištěno odhalení případného 
požáru ve velmi krátké době a na vzniklé nebezpečí jsme upozorněni dříve, než dojde 
k velké škodě na majetku nebo (a to je to nejdůležitější) na zdraví osob. Rada obce proto 
rozhodla, že do každého obecního bytu bude dodán 1 ks detektoru kouře.

SLOVO STAROSTK Y

Radniční okénko
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Sazba poplatku za provoz 
systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních od-
padů (poplatek za „odpad“) a poplatku 
ze psů se pro rok 2019 nezměnila. To 
znamená, že poplatník za poplatek za 
odpad zaplatí 500 Kč za kalendářní rok 
a držitel psa za prvního psa 150 Kč, za 
druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele 200 Kč za kalendářní rok.

Poplatníci, kteří mají zájem uhradit po-
platek v hotovosti na pokladně obecního 
úřadu v Doubravě, mohou tak učinit i před 
doručením složenky v úřední dny pondělí, 
středa v době pokladních hodin 7:30-11:30, 
12:30-16:00 hodin.
Další možnosti úhrady poplatku:
1. převodním příkazem na účet obce 

Doubrava, který je vedený u Komerční 
banky, a.s., číslo 3421791/0100. Při 
platbě musíte uvést variabilní sym-
bol, což je číslo, které Vám bylo již 
v minulosti přiřazeno z evidence po-
platníků pro tento poplatek a je kaž-
dým rokem uvedeno na doručené 
složence.

2. na poště prostřednictvím složenky, 
která Vám bude doručena pro letošní 
rok v měsíci květnu.
Veškeré další informace získáte na 

obecním úřadě v Doubravě v přízemí 
dveře č. 3 nebo na tel. čísle 596 549 088 
(Procházková). Na webových stránkách 
obce v sekci Právní předpisy obce nalez-
nete Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2015 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2016 o místním poplatků ze psů.

Marie Procházková,  
referent správy daně

V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 
zákona, poskytne vydavatel zastupitelům 
obce přiměřený prostor pro uveřejnění 
sdělení, které vyjadřuje jejich názory týka-
jící se obce. Vydavatel poskytne každému 
jednotlivému zastupiteli pro vyjádření ná-
zoru v každém vydání zpravodaje nejvýše 
500 znaků včetně mezer s tím, že zastupitel 
může předat současně s příspěvkem také 
jeho rozšířenou verzi v neomezeném roz-
sahu k uveřejnění na webových stránkách 
obce www.doubrava.cz, „Názory zastupi-
telů“. 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.

 V říjnu 2015 zastupitelé za NAŠI DOUB-
RAVU podali radě obce 8 podnětů na 
zlepšení života v obci. Jeden z podnětů 
spočíval v dokončení stavby chodníků 
a plochy pro parkování na obecních po-
zemcích za bytovým domem Dominik. 
V té době byla plocha pokryta hrubou 
struskou. Rada obce
odpověděla: „Vzhledem k záměru rozší-
ření stavby nedošlo k provedení finálních 
vrstev zpevněných ploch. Náklady na 
provedení nejsou vyčísleny. Zastupitel-
stvo obce nemůže schválit investiční zá-
měr bez vyčíslení nákladů.“

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,  
zastupitelka NAŠE DOUBRAVA

 Dle vyjádření místostarostky Ivany Si-
ekierové rozpočet obce v letošním roce 
počítá s výdaji na investice ve výši 6 815 

000 Kč. Nouze o peníze není. Zastupitelé 
za NAŠI DOUBRAVU doufají v to, že se 
jedná pouze o dočasně nutný stav, a že 
dojde k finální úpravě ploch. A to tak, aby 
se mohly bezproblémově užívat a udržo-
vat i v zimě. Přece nikdo nechce, aby obec 
znovu utrácela peníze za strusku.

Gabriela Piperková,  
zastupitelka NAŠE DOUBRAVA

 Současně zastupitelé za NAŠI DOUB-
RAVU navrhli radě obce, aby investice 
na dokončení stavby, o které se zmiňuje 
Jiřina Ferenčíková, byly zahrnuty do 
rozpočtu obce na rok 2016. Vzhledem 
k tomu, že se rada obce nevyjádřila k do-
končení stavby, proto zastupitelé za NAŠI 
DOUBRAVU znovu vyzvali radu obce, aby 
se k podnětu vyjádřila. Reakce rady obce 
z února
2016: „Současný stav zpevněné plochy 
není z hlediska sjízdnosti a schůdnosti 
závadný. Provedení živičného krytu plo-
chy nebude provedeno.“

MUDr. Pavel Spurný,  
zastupitel NAŠE DOUBRAVA

 Na podzim před volbami do obecního 
zastupitelstva 2018 se za Dominikem ob-
jevila struska. Bez toho, že by cokoli ve 
věci projednalo zastupitelstvo. Přesto 
zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU potěšilo, 
že rada obce pochopila oprávněnost na-
šeho podnětu. Konečně se po letech daly 
věci do pohybu. Zdálo se, že bude pro-
blém navždy vyřešen. Jenomže struska 
byla rozsypána stejně jako Na Hranicích, 
ani tady nedošlo k pokrytí plochy asfal-
tem. Z obou míst řidiči nedobrovolně 
v zářezech pneumatik odváží strusku.

Ing. Petr Vrubel,  
zastupitel NAŠE DOUBRAVA

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 06. 04. 2019 od 8:00 do 12:30 hodin 
na předem určených stanovištích.

Svoz starých televizorů, praček, ledniček, akumulačních baterií, plechovek od barev, mono-
článků, 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!

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

Nebezpečný odpad můžete také odevzdat ve sběrném dvoře a to v průběhu celého roku.

PROVOzNÍ DObA SbĚRNÉHO DVORA V DOUbRAVĚ: 
středa od 12.00 hod. do 16.00 hod.
sobota od 08.00 hod. do 12.00 hod.
Mimo tuto dobu je vstup do areálu zakázán.

Sazba poplatku za odpad 
a poplatku ze psů se nezměnila
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Polovina února patří každo-
ročně k přípravám tradič-
ního "Hasičského plesu". Od 
úterý před plesem se pilně 
peklo, smažilo, zdobilo, 
nakupovalo a shánělo tak, aby bylo v sobotu 
vše nachystané. Letos nám hrála skupina Ma-
natees a předtančení zajistil taneční soubor 
Sušané z Horní Suché. Zábava samozřejmě 
probíhala až do ranních nedělních hodin. Ke 
zdárnému plesu přispěli nejen členové na-
šeho sboru, ale také naši sponzoři, kterým je 
třeba poděkovat. Letošními sponzory byli: 
Obec Doubrava, Zahrádkářské potřeby p. Da-
říčková, Potraviny EMEL, Pekárna Komendir, 
Potraviny Bobrzyková, Řeznictví Kovaříková, 
Hasičská výzbrojna Ostrava, Restaurace Málka, 
Řeznictví Jochymek, Autodoprava Sobík, 
Solná jeskyně Dětmarovice, p. Zdeněk Kolář, 
TIZ s.r.o., Hasicí přístroje p.Sučan, Restaurace 
Národní dům, Truhlářství Kotas+Kajzar, B-T 
interiéry, Lesy sady zahrady Dvořák, ELTOM, 
Zámečnictví + úklidové práce p. Ledwoňová, 
EXA společnost Milan Kiwak, Čištění komuni-
kací p. Barbora Foltmanová, p. Vojtěch Szabo, 
p. Andrea Šebestová, p. Hana Pawlitová, p. 
Jiřina Rovňaníková, p. Marie Dušičková, Ing. 
Květuše Szyroká, p. Olga Granieczná, p. Radek 
Šebesta a SDH Doubrava. Zvláštní poděkování 
patří všem, kteří se na přípravách plesu podí-
leli, od kuchařek, které pekly zákusky a vařily 
více než 130 porcí večeře, přes zajištění šatny, 

tradičního „pekla“, až po prodej lístků do půl-
noční tomboly a samozřejmě všem hostům, 
kteří náš ples navštívili. 
Výjezdová jednotka provedla v sobotu 2.2. po-
kácení suchého stromu u rybníků ve směru 
na Hranice, zde zasahovali Slávik, Šebesta R., 
Šebesta L. a Majer a 5.2. jsme byli povoláni 
ke spadlému stromu na doubravském kopci 
ve směru na Dětmarovice, kde zasahovali Ku-
čera, Šebesta R., Dluhosz a Verner. Dále jsme 
se zúčastnili školení BOZP, které se konalo 
v hasičské zbrojnici v Orlové Porubě. V sobotu 
9.2. se dva naši strojníci Šebesta Radek a Kotas 
Svatopluk zúčastnili celodenního školení stroj-
níků pod názvem Výcvik bezpečné jízdy při 
krizových situacích, který se konal v Ostravě, 

v areálu firmy Libros. Školení se účastnilo 5 
jednotek z našeho kraje a 2 jednotky ze žilin-
ského kraje. Strojníci veškerá cvičení prováděli 
se svojí technikou, v našem případě s cister-
nou TATRA 815-7. Výcvik probíhal jak na silnič-
ním povrchu, tak i na terénním polygonu, kde 
byly vyzkoušeny různé krizové situace, jízda 
na zmrzlém, kluzkém nebo mokrém povrchu, 
jízda do prudkých kopců s následným sjetím 
dolů, jízda na šikmé ploše apod. Že se našim 
strojníkům školení líbilo, není třeba ani dodá-
vat, každopádně splnilo svůj cíl a to vyzkoušet 
si nové věci a možnosti techniky za nepřízni-
vých klimatických podmínek a v těžkém a ne-
známém prostředí. Pavel Slávik, velitel VJ

www.sdhdoubrava.estranky.cz

V půlce ledna je nejvhodnější doba postarat se o di-
vokou zvěř. S prvňáčky jsme se vydali na pěknou 
procházku ke krmelci. Cestou nás přišel přivítat pan 
myslivec se svým psem. Zajímalo ho, co dobrého 
zvířátkům neseme – jablka, mrkev, suchý chleba, po-
slední kaštany a žaludy. Zahlédli jsme stopy bažanta, 
srny nebo bobra. Celou procházku jsme si moc užili. 

Mgr. Jana Škutová

S prvňáčky u krmelce VĚNUJ MOBIL a pojeď do ZOO
I letos jsme se zapojili do 9. ročníku sou-
těže VĚNUJ MOBIL a pojeď do ZOO, kterou 
vyhlásilo RECYKLOHRANÍ spolu se společ-
ností ASEKOL a.s. Podmínkou bylo nasbí-
rat minimálně 20 vytříděných mobilních 
telefonů a objednat svoz do konce ledna. 
Ve škole se nám podařilo nasbírat celkem 

36 mobilů! Sice jsme se nedostali mezi 
školy s nejvyšším podílem nasbíraných te-
lefonů na žáka a výlet do ZOO nevyhráli, 
ale obdržíme za každý odevzdaný mobil 3 
body na náš účet v RECYKLOHRANÍ.

Děkujeme všem, kteří se do soutěže 
zapojili. Mgr. Markéta Hanáková

Návštěva Pohody

Ve středu dne 23. 1. 2019 jsme potřetí 
navštívili s devátou třídou Dům seniorů 
Pohoda v Orlové. Jako vždy jsme byli mile 
přivítáni p. Třaskovou, která pro nás měla 
připravené aktivity týkající se tréninku 
paměti. Byli jsme zapojeni do možnosti 

prokázat své znalosti i s publikem ba-
biček. Celá návštěva se nesla v duchu 
klidu a pohody u výborného občerstvení 
v podobě závinu. Návštěva byla pro nás 
inspirací k tomu, aby žáci sami připravili 
aktivity pro babičky, které budou při ná-
sledující návštěvě prezentovat.

Mgr. Lenka Drobková

Školení strojníků. Foto:zdroj www.libros.cz z

HASIČSKÉ OKÉNKO 

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
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Kdo si „prdnul“ u dvora

Tak se nazývala čtenářská dílnička pro I. třídu ZŠ podle stejnojmenné 
knížky Jonáše Ovanula, lékaře-flatulologa – odborníka přes zažívání. 
Závažné téma, aby se předešlo zdravotním potížím, a také negativním 
sociálním vztahům mezi dětmi, zasadil do pohádkového prostředí krá-
lovství. Žáci si vytvořili drobné předměty pro navození patřičné atmo-
sféry a pak už se se mnou pustili do čtení. Opravdu… Vážně… Fakt. 
Každý se zapojil. Pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Škutové mají 
dobře našlápnuto. Odměnou jim byl poklad nalezený v truhle. Nenašli 
zlato či drahé kameny, ale knihy, které se, věřím, stanou pro ně důleži-
tým bohatstvím.

Pokud chcete vědět, kdože si to u dvora „prdnul“, některého z prv-
ňáčků se zeptejte.

O zážitek z knihovny se s vámi dělí
Hana Sábelová, knihovnice

Foto: Jana Škutová z

Základní škol� Doubrav�,
okres Karviná, přís�ěvková organizac�

Z Á Ip S

Těší s� n� vás 
doubravští učitelé � dět�.

v  úterý 9. 4. 2019

od 13 - 16 hod

do 1

a protidrogové policie. Chlapce zaujala soutěž o prázdnou patronu 
z opravdové zbraně a snad nebyl nikdo, kdo by si nevyzkoušel vytvořit 
otisk prstu nebo celé dlaně s kriminalistickým technikem.

Cestou zpět do hostelu nás potkal nečekaný zážitek. Procházeli jsme 
ulicí, ve které se natáčel televizní policejní seriál. Po konkrétních pokynech 
filmařů jsme mohli ulicí projít. Tak nás možná někde, při pozorném sledo-
vání policejních pořadů, zahlédnete i v televizi.

V noci na neděli začalo pěkně sněžit a my jsme se probudili do sně-
hové kalamity. Všude sníh a my jsme se chystali na projížďku po Vltavě. 
I zasněžený výhled na Prahu byl zážitek. Krásná ledová tečka za Ledovou 
Prahou 2019.  Za Pionýr, z. s. – 17. pionýrskou skupinu Karviná

Kateřina Jachymčáková

Jeli jsme na…
(pokračování ze strany 1)
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Společenská kronika
PŘIVÍTALI JSME 

NOVÉ ObČÁNKY
Dne 16. 02. 2019 jsme na Obecním 

úřadě v Doubravě přivítali tyto naše 
občánky: 

Isabelu Knyblovou

Matouše Šalomouna

Izabelu Skibovou

Jakuba Šustka

 Jakuba Smolku

Blahopřejeme  
k narození děťátka

inzerce

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.
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ZAČÍNÁ NOVÁ SEZONA NA HRADECH A ZÁMCÍCH
HRAD HUKVALDY zahájí novou sezonu 

roku v sobotu 30. března 2019. Program po-
trvá od 10:00 do 15:30 hodin. Těšit se můžete 
na historický průvod hradem, ukázky šermíř-
ských soubojů a další. 

Slavnostní otevírání hradu s rytířským 
turnajem se uskuteční ve 13:00 hodin. Za 
návštěvu stojí také obora s muflony a daňky 
nedaleko hradu.

Více informací na www.hradhukvaldy.eu.

V malebném údolí řeky Moravice v Hradci 
nad Moravicí můžete navštívit komplex bÍ-
LÉHO A ČERVENÉHO zÁMKU s přilehlým 
rozsáhlým parkem. Poslední březnovou so-
botu otevírají zámek také zde.

Prohlédnout si můžete reprezentační 
a soukromé salony v rámci hlavního okruhu 
nebo hostinské apartmá v doplňkovém 
okruhu. 

Více informací na www.zamek-hradec.cz. 

zÁMEK RADUň nacházející se v blíz-
kosti města Opava je původní gotickou tvrzí, 
která byla přestavěna nejdříve do renesanční 
a poté do nynější empírové podoby. Součástí 
památky je i atraktivní zámecká oranžérie 
s okrasnou zahradou a také historická expo-
zice v sýpce. I tento zámek můžete navštívit 
již od konce března.

Více informací na www.zamek-radun.cz.

OSLAVA 15 LET MOBILNÍHO HOSPICE ONDRÁŠEK
Velký koncert pro velká srdce
27. 04. 2019 od 16:30 hodin, aula GONG 
v Dolních Vítkovicích

Mobilní hospic Ondrášek již 15 let pomáhá 
lidem z regionu dožít svůj život doma, mezi 
svými blízkými. Každá zakoupená vstupenka 
zajistí dvě hodiny péče o nevyléčitelně ne-
mocné dospělé i děti. Svou účastní podpoříte 

dobrou věc. Účinkují: Buty, David Stypka & 
Bandjeez, Hana Fialová a její hosté. 

Více informací na www.mhondrasek.cz.

ŠLÁgR KONCERT DUO ARAMIS
04. 05. 2019 od 15:00 hodin, Dětmarovice 
dělnický dům

Vstupné 180,-. Více informací u paní Kro-
lové, tel: 777 998 912











 























Zámek Raduň z

Kam vyrazit… 
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začátek roku patří plesům a karnevalům. 
V Doubravě se veselilo a tančilo nejen mezi 
myslivci a fotbalisty, ale svůj ples mají za 
sebou také místní hasiči. beznadějně vy-
prodáno již dlouho před termínem plesu 

svědčí o tom, že se u hasičů umí skvěle 
bavit a ples je v oblibě. Také děti ve školce 
měly své „mecheche“ v podobě karne-
valu. byla k vidění spousta krásných ma-
sek a paní učitelky s dětmi připravily pro 

všechny zúčastněné krásný 
program.

ŠH

PLESY, KARNEVALY, ZÁBAVA…

1. Hasičský ples, osazenstvo kuchyně, foto: Zdeněk Sosna.
2. Starosta hasičů se pro jeden večer stal barmanem.
3. Král a královna plesu.
4. Karneval mateřské školy, foto: archiv MŠ.
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