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Když Bílá byla bílá
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Děti z mateřské a základní školy si na Bílé 
v Beskydech skvěle zalyžovaly. Tak jako kaž-
dým rokem absolvovali žáci a děti lyžování se 
sluníčkem, kdy v období jednoho týdne vždy 
po obědě odjížděli do Bílé. Tam pod vedením 
zkušených instruktorů sjížděli sjezdovky. K ve-
čeru jsme se všichni vždy vraceli zpět domů 
unaveni, ale plni zážitků. Odměnou bylo v zá-
věrečný den závodů umění sjíždět velký či 

malý svah za 
sledování di-
váků – rodičů, 
kteří se přijeli 
podívat. Sa-
mozřejmě nechyběly ani medaile a diplomy. 
Ty si odvážel domů každý lyžař, protože si je 
za týden usilovné dřiny zasloužil.

Radomíra Jasenková

(pokračování na straně 2)

Spokojené svátky 
velikonoční, jarní dny 
plné sluníčka a bohatou 

pomlázku všem 
občanům 

přeje 
vedení obce spolu 

s redakcí z pravodaje.V dubnu bude Moravskoslezským krajem (MSK) 
vyhlášena již třetí výzva kotlíkových dotací, 
která bude s největší pravděpodobností i po-
slední. Naše obec se rozhodla, že i v této výzvě 
bude výměny kotlů podporovat stejnou část-
kou jako ve výzvě č. 2, tj. ve výši 5.000,- Kč na 
jednu výměnu kotle. Oproti předchozí výzvě 
jsou chystány změny, které budou v rámci vý-
zvy MSK zveřejněny. 

Již v těchto dnech jsou známy alespoň některé 
z požadavků a pro občany by svou výhodností 
mohly být zásadní:
-  žadatelem o dotaci mohou být pouze fyzické 

osoby (nepodnikající), které vlastní rodinný 
dům na území Moravskoslezského kraje,

-  dne 13. 5. 2019 od 10.00 hodin začne na 
stránkách https://kotliky.msk.cz/ elektro- 

nické přijímání žádostí s jejich následným 
dodáním v listinné podobě včetně povin-
ných příloh,

-  vyměnit lze pouze starý kotel na pevná 
paliva, který nesplňuje parametry min. 
3. emisní třídy za nový zdroj tepla splňující 
parametry tzv. „ekodesignu“ (jednodušeji 
řečeno vylepšená 5. emisní třída),

-  povolené zdroje vytápění jsou: kotel na 
biomasu (s ručním nebo automatickým při-
kládáním), tepelné čerpadlo nebo plynový 
kondenzační kotel. 

Novinkou v této výzvě je možnost získání 
bezúročné „kotlíkové půjčky“, která je ur-
čena pro domácnosti, které si nemohou našetřit 
prostředky na výměnu starého kotle, a proto si 
budou moci u své obce požádat o bezúročnou 

Vyhlášení 3. výzvy kotlíkových dotací 
včetně možnosti půjčky

Duben 2019

Foto: archiv MŠ a ZŠ Doubrava z
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – duben, květen 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
Duben 10,24 17 11 3, 17
Květen 8, 22 15 23 1, 15, 29

Vážení spoluobčané,
snad už můžeme říci, že rozmary zimy 
máme za sebou, avšak naše okolí je na 
mnohých místech poseto odpadky různého 
druhu a původu. V průběhu měsíce března 
byl proveden zdravotní ořez vzrostlých 
stromů aleje, díky kterému nedošlo při 
větrných poryvech k velkým škodám na ma-
jetku. Také je věnována péče památnému 
stromu na náměstí. Jedná se o dub letní, 
který k Doubravě neodmyslitelně patří. 
Máme jej ve znaku obce i na obecním pra-
poru. Jeho stav byl posouzen odborníky 
z odboru životního prostředí a byl stanoven 
postup pro jeho odbornou sanaci. Připra-
vujeme oživení náměstí novou výsadbou, 
na které se bude podílet vedení obce spolu 
s dobrovolníky z řad občanů. Ve spolupráci 
s důlními škodami připravujeme opravu sta-
veb za bytovým domem č.p. 572 a za zdra-
votním střediskem. To však není možné bez 
součinnosti s občany, kteří tyto prostory po-
užívají. Harmonogram přípravných prací byl 
s občany projednán uplynulý měsíc.

 Byla provedena kontrola stavu parko-
viště za bytovým domem Dominik, jehož 
oprava proběhla na podzim roku 2018 a při 
zimní údržbě docházelo ke shrnování ka-
meniva. Výsledkem kontroly v rámci záruky 
na dílo je, že závady nebyly shledány. Povr-
chová vrstva drceného kameniva se dopo-
ručuje zhotovitelem ponechat na místě až 
dva roky, kdy může při extrémně vysokých 

letních teplotách dojít k výronu asfaltu 
z podloží na povrch. Kamenná drť tak po-
slouží jako separátor mezi asfaltem a koly 
vozidel. 

Stavba multifunkčního hřiště za 
základní školou probíhá podle harmono-
gramu, na stavbě probíhají pravidelně kont-
rolní dny se stavebním dozorem. Plánované 
dokončení je do konce června 2019. 

Na lednovém jednání se společností 
Residomo jsme přednesli letité problémy 
s jejich nájemními domy. Jedná se o opravě 
fasády bytovky, pro Doubravu byl vyčleněn 
technik, na kterého se mohou nájemníci ob-
racet v záležitostech svého nájemního byd-
lení. Residomo se rovněž zabývá možností 
odprodeje některých svých objektů. Aby-
chom vyloučili příčinu odtokových nesnází 
v oblasti finských domků, byla provedena 
zkouška průchodnosti zatrubnění zpevněné 
plochy před bytovým domem u koupaliště, 
které je průchodné a nebrání odtoku vody. 
Problémy nájemníků finských domků 
jsou v řešení technika Residomo.

Blíží se Velikonoce a jejich tradice se udr-
žují v rodinách v různé míře. Přesto symboly 
nového života v podobě velikonočních va-
jíček a rodících se mláďat nikoho neminou. 
Příroda se probouzí v plné své síle, kterou 
přeji všem našim občanům spolu s plným 
zdravím a radostným prožitím nadcházejí-
cích svátků.

Dáša Murycová, starostka obce

•	 Rada	obce	 schválila	poskytnutí	peněži-
tého daru za dárcovství krve. Náš spo-
luobčan z Doubravy byl oceněn Zlatým 
křížem 2. třídy za dovršení 120 bezpří-
spěvkových odběrů krve. Peněžitý dar 
je poskytnut jako poděkování za ochotu 
darovat krev pro zdraví a často i zá-
chranu života.

•	 Rada	obce	schválila	dodatek	ke	smlouvě	
o díle č. 2/2018 pro zpracování dokumen-
tace pro společné územní a stavební ří-
zení Doubrava – kanalizace z ČOV 1, ČOV 
2 a ČOV 3 a likvidace ČOV 1, ČOV 2 a ČOV 
3. Dodatek se týká úpravy rozsahu díla.

•	 Rada	obce	schválila	pronajmout	neby-
tový prostor sloužící k podnikání, který 
je umístěn v budově č.p. 37 (rohový 
dům na náměstí). Záměr pronájmu byl 
zveřejněn na úřední desce. V uvede-
ném prostoru bude prodejna Second 
Hand Shop, ve kterém se budou pro-
dávat použité kvalitní věci, zejména 
oděvy a textil.

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

půjčku. Jelikož se jedná o finanční prostředky, 
které jsou poskytovány z prostředků Státního 
fondu životního prostředí ČR, je obec nejprve 
povinna o tyto finance požádat a zároveň s po-
dáním žádosti musí být mimo jiné připojeny 
i seznamy osob, které mají o půjčku zájem 
(jméno, příjmení, bydliště, typ nového zdroje 
vytápění). Vzhledem k tomu, že obec může 
o poskytnutí financí požádat pouze jednou 

a finanční prostředky mohou být omezené, je 
nutné, aby se případní zájemci včas rozhodli 
a informovali obec o jejich zájmu na poskyt-
nutí půjčky. K tomuto účelu byl vytvořen 
dotazník, který naleznete v tomto vydání 
zpravodaje. Žadatelé o půjčku jej musí vypl-
nit a doručit na podatelnu obecního úřadu 
v termínu do 30. dubna 2019. 

Půjčka bude bezúročná po celou dobu 
splácení (RPSN 0 %), bude možno ji kdykoli 
a bez sankce předčasně splatit, maximální 
měsíční splátka bude činit 2 000 Kč (1. splátka 

= dotace poskytnutá krajem), doba splácení 
bude záviset na konečné výši půjčky. K půjčce 
bude sepsaná samostatná smlouva mezi obcí 
a žadatelem.

Bližší informace k 3. výzvě kotlíkových do-
tací nebo ke kotlíkovým půjčkám podá p. Pavel 
Slávik, tel. 596 513 032, email: slavik@doubrava.
cz popř. osobně v úřední dny na OÚ Doubrava, 
kanc. č. 14. Zároveň lze veškeré informace zís-
kat na adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz/ 
kde jsou uvedeny i kontaktní telefony tzv. „kot-
líkové linky“. Pavel Slávik

Výskyt prašiviny 
na území obce
V Doubravě byl dle sdělení místních mys-
livců zjištěn výskyt prašiviny. Jednalo se 
o lišky, které patří k nejčastějším přenaše-
čům této nákazy. 

Lidé by měli být pozorní, sledovat zdra-
votní stav svých domácích mazlíčků a neměli 
by nechávat své psy volně běhat. K přenosu 
prašiviny stačí, aby se například vyváleli 
v mršině nakaženého zvířete. 

Nakažené zvíře ztrácí srst, je olezlé, zvíře 
není plaché a postupně slepne. Pokud se 
například u psa prašivina projeví, je důležitá 
okamžitá návštěva veterináře. Apelujeme na 
majitele psů, aby své mazlíčky při vycházce 
nenechávali volně pobíhat. 

V případě, že na katastru obce naleznete 
zvíře s příznaky prašiviny nebo již uhynulý 
kus, informujte prosím Obecní úřad Doubrava, 
pana Pavla Slávika, tel.: 596 513 032. ŠH

Podporované zdroje vytápění výše podpory max. dotace za 
kotel (Kč)

 prioritní 
oblast (Kč)

příspěvek MSK 
(Kč)

příspěvek obce 
(Kč)

max. dotace 
(Kč)

Max. výše 
půjčky (Kč)

Tepelné čerpadlo 80 % 120 000 7500 7500 5000 140 000 200 000
Kotel na biomasu – automatická dodávka paliva 80 % 120 000 140 000 200 000
Kotel na biomasu – ruční dodávka paliva 80 % 100 000 120 000 200 000
Plynový kondenzační kotel 75 % 95 000 115 000 150 000

Vyhlášení 3. výzvy…
(pokračování ze strany 1)

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko
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S účinností od 1. března letošního roku 
vstoupil v platnost nový Řád veřejného 
pohřebiště obce Doubrava. Kromě změn 
v obsahu nařízených novelou zákona 
o pohřebnictví došlo ke změně provozní 
doby veřejného pohřebiště. V období od 
1. dubna do 30. září bude hřbitov zpřístup-
něn veřejnosti o hodinu později oproti 
předchozí provozní době a naopak v den 
Památky zesnulých včetně předcházející 
soboty a neděle dochází k prodloužení 
provozní doby na celé období Památky ze-
snulých od 24. října do 2. listopadu.

Veřejné pohřebiště je přístupné:
•	 od	1.	října	do	31.	března	 

v době 7:00–18:00 hod.
•	 od	1.	dubna	do	30.	září		 

v době 7:00–20:00 hod.
V období Památky zesnulých 
od 24. října do 2. listopadu
•	 v	době	7:00	–	20:00	hod.

Řád veřejného pohřebiště Doubrava 
včetně ceníku je vyvěšen po celou dobu 
platnosti v informační tabuli u spodní 
brány na hřbitově a také na webových 
stránkách obce Doubrava v sekci Infor-
mace pro občany – Obecní hřbitov.

Marie Procházková,  
referent na úseku majetkové správy

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.

 Na podzim 2018 byla na hlavním tahu 
mezi finskými domky nově pokryta 
vozovka asfaltem. Zastupitelé za NAŠI 
DOUBRAVU jsou tomu rádi. Jenže se 
patrně někde stala chyba. Po provedení 
opravy této silnice, po pravé straně smě-
rem od koupaliště k autobusové zastávce, 
po dešti a napadaném sněhu stojí na 
okraji silnice značné množství vody, která 
stéká po přístupových cestách k finským 
domkům. Sousedé nás zastupitele za 
NAŠI DOUBRAVU požádali, abychom věc 
projednali na zastupitelstvu.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,  
zastupitelka NAŠE DOUBRAVA

 Zřejmě při pokrytí vozovky asfaltem 
došlo ke špatnému sklonu. Po sněho-
vých nadílkách a po deštích stéká voda 
po přístupových chodnících vedoucích 
k finským domkům. Zahrady jsou silně 

podmáčeny, voda teče i do sklepních 
prostor. Před touto provedenou opravou 
silnice nájemníci ve finských domcích 
neměli vodu ve sklepních prostorách 
ani silně podmáčené zahrady. Silnice je 
ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. 
S tímto svěřeným majetkem kraje hos-
podaří Správa silnic Moravskoslezského 
kraje.

Gabriela Piperková,  
zastupitelka NAŠE DOUBRAVA

 Jde nám o nájemníky finských domků, 
aby neměli podmáčené zahrady a za-
topené sklepy. Zastupitelé za NAŠÍ 
DOUBRAVU předložili na únorovém zastu-
pitelstvu návrh, aby zastupitelstvo pověřilo 
starostku obce, k projednání s vlastníkem 
a Správou silnic, zda nebyla při opravě sil-
nice porušena či jinak upravena spádovost 
vody z této silnice. A současně, aby učinila 
všechny nutné kroky vedoucí k odstra-
nění všech nastalých potíží po provedené 
opravě této silnice a vedoucí k jejímu bez-
problémovému užívání.

MUDr. Pavel Spurný,  
zastupitel NAŠE DOUBRAVA

 Aby mohla být věc na zastupitelstvu 
projednána, musí být prvně zařazena na 
program zasedání. K tomu je nutný vy-
slovený souhlas nadpoloviční většiny tj. 
8 zastupitelů. Koalice ve složení SNK-ED 
a Nezávislí se k našemu návrhu nepři-
pojila. Proto ani nebyl bod, o kterém se 
zmiňují zastupitelé za NAŠÍ DOUBRAVU 
zařazen na program zasedání. Zastupi-
telé za NAŠI DOUBRAVU jsou názoru, že 
zastupitel je od toho, aby pracoval ve 
prospěch občanů, proto nás netěší, že 
koalice náš návrh nepodpořila.

Ing. Petr Vrubel,  
zastupitel NAŠE DOUBRAVA

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

Obecní úřad v Doubravě zajišťuje ve spolu-
práci se soukromým veterinárním lékařem 
MVDr. Koniecznym a v souladu se zákonem č. 
166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění poz-
dějších předpisů,

OČKOVÁNÍ PSŮ 
PROTI VZTEKLINĚ
které se koná ve středu 15. května 2019
na těchto místech:
•	 u	 DYHORU	 (bývalá	 prodejna	 Doubra-

vanka) od 11.00 do 12.00 hodin
•	 HASIČSKÁ	ZBROJNICE	od	14.00	do	15.00	

hodin
MVDr. Konieczny provádí očkování psů proti 
vzteklině za úplatu. 
Cena	1	vakcíny	činí	150	Kč.

Upozorňujeme, že dle ust. § 4 výše uvede-
ného zákona vyplývá pro majitele psa

povinnost mít psa naočkovaného proti 
vzteklině již ve stáří od 3 měsíců a poté vždy 
jednou za rok a dále upozorňujeme, že na zá-
kladě obecně závazné vyhlášky je majitel po-
vinen přihlásit psa k poplatku ze psů rovněž 
od stáří 3 měsíců a uhradit poplatek za psa do 
30. 06. běžného roku.
VEZMĚTE	 S	 SEBOU	 OČKOVACÍ	 PRŮKAZ	
PSA!
Z	bezpečnostních	důvodů	přiveďte	psa	na	
vodítku, s náhubkem a v doprovodu do-
spělé	osoby!

Dodržte prosím stanovenou dobu 
očkování!

Vážení občané, víte, že ve městě Orlová a v jejím správním obvodu najdete sociální služby, 
které Vám mohou pomoci v různých situacích?

Sociální služby na území města Orlová 
pomáhají také občanům Doubravy

Jste senior, jehož soběstačnost se snížila 
natolik, že potřebujete pomoc druhé osoby 
a služby terénní služby už pro Vás nejsou do-
stačující? Domov pro seniory Vesna, p. o. po-
skytuje pomoc a podporu osobám nově od 60 
let. Domov poskytuje 24 hodinovou ošetřova-
telskou péči, zdravotní péči, celodenní stravo-
vání, ubytování a aktivizační činnosti (trénink 
paměti, pohybové aktivity a podobně). Více 
informací najdete na www.domovvesna.cz, 
telefon: 596 511 975. 

Máte ve své blízkosti osobu, která trpí 
chronickým duševním onemocněním (různé 
typy demence, Alzheimerova choroba), která 
nemá zajištěnou potřebnou péči v domácím 
prostředí? Domov pro seniory Vesna, p. o. od 
1. 1. 2018 poskytuje také novou sociální službu, 

a to Domov pro seniory se zvláštním režimem 
pro osoby od 55 let (kapacita 10 míst). Více in-
formací najdete na www.domovvesna.cz , te-
lefon: 596 511 975. 

Máte rádi klid a přírodu? Jste senior nad 
65 let, který potřebuje nepřetržitě pomoc 
druhé osoby při péči o sebe sama a své osobní 
záležitosti? Můžeme Vám pomoci! Domov pro 
seniory SLEZSKÁ HUMANITA zajistí ubytování, 
celodenní stravu, péči a pomoc milého perso-
nálu. Telefon: 596 512 259. 

Potřebujete pomoci s péči o osoby zdra-
votně postižené ve věku od 1 do 64 let? Cen-
trum denních služeb v Nestátním denním 
zařízení DUHA Vám v pracovních dnech od 
6.00 do 15.30 hod. nabízí příjemné prostředí, 

(pokračování na straně 4)

Změna provozní doby 
na hřbitově v Doubravě
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Dne 7. 3. 2019 se v Orlové konalo měst-
ské kolo recitační soutěže, do kterého ze 
školního kola postoupila Maruška Toká-
rová, Viki Buchtová, Terezka Hyková, Míša 
Potyšová, Břéťa Hroch, Kuba Tokár, Alena 
Šimková a Honza Tokár. Za účast všem 
moc děkujeme, a ačkoliv jsme neobdrželi 
žádný diplom, jsme na všechny moc pyšní 
a obdivujeme, s jakou odvahou a nasaze-
ním bojovali.

Bc. Lenka Kolompárová

Recitační soutěž Veverka
Ve čtvrtek jsme se 1. i 2. stupeň zúčastnili sou-

těže ve šplhu. Akce se konala v Orlové na ZŠ Ke 
Studánce. Byla opravdu perfektně zorganizovaná. 
Naši doubravští reprezentanti, bojovali ze všech 
sil. Všichni si zaslouží obrovskou pochvalu, protože 
vyšplhali a nikdo to nevzdal. Proto jsme si také 
dovezli hned čtyři medaile. Ještě jednou všem 
veverkám gratuluji k úspěchům a hlavně moc dě-
kuji starším spolužákům, že se o své mladší spolu-
žáky během soutěže opravdu kamarádsky starali. 
Sportu zdar!

Medaili získali:
2. místo Ondra Kulich
3. místo Robin Kirvej
3. místo Matyáš Vaněk
3. místo Adam Kovařík

Mgr. Veronika Durasová

klidné a vstřícné jednání a mnoho zajímavých 
aktivit. Kontakt www.ndz-duha.unas.cz , tele-
fon: 739 638 273. 

Víte pro koho je určen AZYLOVÝ DŮM 
HANNAH ORLOVÁ? Služba, která pomáhá s po-
skytnutím přechodného ubytování rodinám 
s dětmi nebo ženám samotným, které nemají 
možnost jiného bydlení a nejsou schopny tuto 
situaci řešit vlastními silami. Poskytujeme uby-
tování, poradenství a služby podporující uži-
vatele při řešení jejich životní situace, zejména 
hledání vhodného bydlení. Telefon: 605 292 991. 

Je pro Vás péče o seniory v domácím 
prostředí již nezvladatelná a domovy pro 
seniory zatím nemají volné místo? Využijte 
možnosti přijetí v NsP Orlová, na oddělení so-
ciálních služeb ve zdravotnickém zařízení. Te-
lefon: 596 583 629, 734 437 260. 

Pečujete o svého blízkého? Jste unaveni, 
potřebujete si odpočinout, nabrat nové síly 
na dovolené a nechcete umístit svého pří-
buzného do lékařského zařízení? Nabízíme 
Vám pomoc. Sociální služby města Orlová, p. o. 
(dále jen SSMO), odlehčovací služba poskytuje 
prostor na nezbytný odpočinek pečující osobě 
a současně zajišťuje bezpečnou péči částečně 
soběstačné osobě starší 26 let v příjemném 
a útulném prostředí. Telefon: 731 138 742. 

Cítíte se osaměle? Máte rádi společnost? 
Chtěli byste aktivněji využívat volný čas? Na-
vštivte náš denní stacionář SSMO, p. o. Nabí-
zíme službu seniorům a zdravotně postiženým 
občanům starším 26 let se sníženou soběstač-
ností. V příjemném prostředí a kolektivu můžete 
rozvíjet své zájmy a dovednosti a smysluplně 
využívat svůj volný čas. Telefon: 731 138 742.

Potřebujete podporu druhé osoby? Chtěli 
byste posílit svou soběstačnost a nevadí Vám 
skupinové bydlení? Nabízíme Vám pobytovou 
službu v zařízení SSMO, o. p. Chráněné bydlení 
poskytujeme zdravotně postiženým osobám 
se sníženou soběstačností od 21 do 80 let, 
které s podporou druhých žijí běžným způso-
bem života. Snažíme se o bezpečné a důstojné 
bydlení v útulném a přátelském prostředí blíz-
kém domovu. Telefon: 724 170 193. 

Činí Vám vzhledem k věku či nemoci ob-
tíže běžné denní činnosti (vaření, nákupy, 
úklid)? Chcete se cítit bezpečně při osobní 
hygieně nebo jen potřebujete, aby Vás ně-
kdo navštívil, popovídal si, připomenul užití 
léků, protože rodina bydlí daleko? Propustili 
Vás z nemocnice a sami si doma neporadíte? 
SSMO, p. o., pečovatelská služba Vám ráda po-
může, ať už jste senior nebo osoba zdravotně 
postižená denně od 6.00 do 20.00 hod. (včetně 
sobot a nedělí). Telefon: 603 100 778. 

Jste rodina, která se nachází v nepříz-
nivé sociální situaci a nedokáže sama řešit 
své problémy (výchovu dětí, zadluženost 
a jiné)? SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová 
Slezské diakonie doprovází rodiny s dětmi na 
cestě k řešení těchto problémů. Terénní akti-
vizační služba podává lidem potřebné infor-
mace a podporu k tomu, aby svůj problém byli 
schopni vyřešit vlastními silami. Telefon: 604 
642 991. 

Mgr. Dáša Murycová,  
starostka obce 

(Zdroj: materiál Komunitního plánování 
sociálních služeb města Orlová)

Sociální služby…
(pokračování ze strany 3)

Vánoce v únoru 
Od Julie Hugáňové jsem totiž tehdy do-

stala dárek.
Bylo to tak…
Přišla do knihovny, a nemohla najít 

knihu, kterou si přála.
„Co to má být, Julčo?“
„Poník Bandita a protivné ale. Od Zu-

zany Holasové. Dnes jsme ve škole četli úry-
vek a vypadal dobře.“ 

Velice mě potěšila, i když 
jsem musela hledat v katalogu 
okolních knihoven, jelikož my 
tento titul nevlastníme, a pak 
ho přivézt z Orlové.

Mám dobrý pocit, že díky paní učitelce 
Mgr. Veronice Durasové, která svým peda-
gogickým umem dokáže u žáků probudit 
zájem o četbu, mohu dětem nabídnout, co 
je baví a zajímá.

Šťastná Hana Sábelová 

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
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Silný vítr a s ním spojené následky zaměstnal 
i naše členy jednotky. Nejprve jsme 7.3. pro-
vedli rozřezání kmene stromu na doubrav-
ském kopci, zde zasahovali Slávik, Šebesta L. 
Šebesta R. a Kotas J., dále jsme 11. 03. provedli 
uchycení uvolněné krytiny nad vchodem 
obecního úřadu (zasahovali Slávik, Šebesta 
L. a Majer) a pomáhali jsme u uvolněné ple-
chové střešní krytiny domu č.p. 474 (zde za-
sahoval Slávik, Kučera, Šebesta R., Šebesta L., 
Dluhosz a Branny). Také jsme 14. 03. provedli 
kácení tří stromů v areálu základní školy a po-
řezali zbytek zlomeného kmene u vstupu na 

hřbitov (zasahovali Slávik, Še-
besta R., Šebesta L. a Majer). 
V sobotu 16. 03. jsme se zúčastnili tradičně 
první soutěže v požárním sportu v Rychvaldě, 
kde jsme za účasti 13-ti družstev vybojovali 
1. místo. Zároveň ve stejný den naše ženy osla-
vily tradičním bowlingem v restauraci Málka 
a posezením v Národním domě svůj svátek – 
Mezinárodní den žen, kde jim byly starostou 
sboru předány kytice a poděkování za práci, 
kterou pro sbor v uplynulém roce vykonaly.

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

Tradiční oslava pro ženy hasičky. Foto: Zdeněk Sosna z

Sbor dobrovolných hasičů 
obce Doubrava  

zve všechny příznivce 
na tradiční 

STAVĚNÍ MÁJKY, 
které je spojené se soutěží 

„STARŠÍCH PÁNŮ“. 
Akce se koná  

u hasičské zbrojnice 
v sobotu 27. 4. od 15.00 hodin. 
Srdečně zve Výbor SDH Doubrava.

NAŠE DOUBRAVA 
ZVE SOUSEDY  

NA ZÁJEZD
Kde: OLOMOUC

prohlídka	Arcibiskupského	paláce

prohlídka	Arcidiecézního	muzea	a	román-
ského	Biskupského	paláce	(dříve	Přemys-
lovský palác)

Kdy: V sobotu 18. května 2019

Vstupné:
Celkem všechny prohlídky:  
Dospělý 100 Kč, senior 50 Kč 

Cena: 305 Kč za dopravu + vstupné 

Bližší informace o zájezdu a jeho zaplacení: 
- e-mail: info@nasedoubrava.cz 
- mobil: 602 755 179
- Jiřina Ferenčíková.

Arcibiskupský	 palác	 v	Olomouci je jedinečné místo, kde se 
setkává minulost se současností. Místo, kde se snoubí krása archi-
tektonických slohů, především baroka, které dotvářelo a zdobilo 
tuto monumentální a majestátní budovu, prodchnutou geniem loci 
staletého církevního sídla. Místo, které není pouze památkou a mu-
zeem, ale kde se můžete denně setkat jak se současným arcibisku-
pem Mons. Janem Graubnerem, tak i s mnoha dalšími osobnostmi 
a lidmi, kteří se tu podílí na každodenním životě církve. 

Arcidiecézní	muzeum je jedinou památkou v České republice, 
která získala prestižní ocenění „Evropské dědictví“. Jedná s o první 
muzeum duchovní kultury v České republice, proto je zde také 
k vidění spoustu exponátů z českých církevních dějin. Staré bible, 
církevní mince, obrazy olomouckých arcibiskupů, nejrůznější du-
chovní předměty a dokonce i biskupský, nádherně zdobený kočár 
z 18. století, klenotnice se zlatem a drahými kameny posázenými 
relikviáři.

Muzeum je však neuvěřitelně zajímavé také z architektonického 
hlediska, protože jeho prostor je pestrou směsicí stavebních stylů 
od doby románské, přes gotickou a renesanční, pozdně barokní 
a rokokovou až po moderní styl 21. století. Vývoj tohoto objektu byl 
tak výborně dokumentuje stavební a umělecký vývoj v průběhu ce-
lého tisíciletí.

Prodej zájezdů probíhá v plném proudu. Prosím, berte na vě-
domí, že počet účastníků zájezdu je limitován počtem míst v auto-
buse, proto doporučujeme neodkládat na poslední chvíli zaplacení 
zájezdu. 

Těšíme se, že společně pojedeme za poznáním. 
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z. s.

www.nasedoubrava.cz 

HASIČSKÉ OKÉNKO 
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PřEHLED	VELIKONOČNÍCH	BOHOSLUžEB
14.	4.	Květná	neděle 7:50 hod. žehnání „kočiček“ a mše svatá s pašijemi
18.	4.	Zelený	čtvrtek 18:00 hod. mše svatá na připomínku Poslední večeře 
19.	4.	Velký	pátek 15:00 hod. Připomínka smrti Ježíše Krista: Křížová cesta
21.	4.	Velikonoční	neděle 08:30 hod. slavnostní mše svatá a žehnání velikonočních pokrmů

Společenská kronika

Zemřeli
Rudolf Stronček
Emil Hejda
Eliška Svobodová

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

BLAHOPřÁNÍ
Paní Jiřina Šeligová z Doubravy 

dne	17.	4.	2019	oslaví	životní	jubileum	
92 let. Do dalších let přejí hodně 

zdraví, pohody a lásky všech blízkých 
dcery Svatava a Marcela a vnuci 
Tomáš, Kamil a Hana s rodinami.

OKÉNKO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 

Velikonoce v koši
Reklamy, které nacházíme ve svých poš-

tovních schránkách, mnozí lidé hází rov-
nou do koše. Někdy by se to ale nemuselo 
vyplatit: přece jen, co kdyby přitom člověk 
omylem vyhodil i nějaký opravdový dopis? 
Řeknete – průšvih. 

Za několik dnů budou opět Velikonoce. 
Taky se hlásí reklamou, na kterou však už pří-
liš nedbáme. V každodenním chvatu míjíme 
kuřátka a králíčky, pomlázky i kraslice. Snad 
se člověk jen potěší, že bude více volna. Už 
to nebude dokonce ani ta křečovitá posed-
lost předvánoční doby. Vždyť Velikonoce jsou 
„pouze“ svátky jara, dny odpočinku, návštěv 
či kratší dovolené. 

Nelze však popřít, že Velikonoce ve sku-
tečnosti odjakživa znamenaly a znamenají 
především prožitek duchovní. Náš pohled na 
tyto svátky může být zamlžený a rozmazaný 
právě proto, že je nám původní náplň těchto 
křesťanských svátků již nejasná. Nic nám 
neříká slovo „zmrtvýchvstání“, věčný život. 
Jakoby naše oči zestárly a zeslábly. Tím, že ne-
ustále pozorujeme pouze svět jevů, oslabila 
se zraková schopnost pro věci nadzemské 
a duchovní. 

Dnes už si nemusíme stěžovat na tvrdé, 
bojovné nepřátelství proti církvi, ale spíše na 
tichý a plíživý odpad od víry. Sotva lze najít 
člověka, který by aktivně brojil proti duchov-
ním hodnotám. Spíše je to dlouhodobý ne-
zájem a náboženská pasivita, díky níž jsme 
dosáhli bodu, který se dá označit jako ne-
schopnost pro Boha. Nabídka nastávajících 
svátků, jako přizvání k objevení svého du-
chovna, by brzy mohla skončit v pomyslném 

„koši“. Ale i kdyby náhodou v nás něco – hod-
noty, krásné vztahy – už odumřely, usnuly, 
podřimovaly; velikonoční svátky nám je po-
mohou ožít. 

Prosím, nedopusťme, aby Velikonoce 
skončily „v koši“!

Noc kostelů v Doubravě
V pátek 24. května večer se v celé zemi 

otevřou brány modliteben a kostelů. Mezi ně 
se zařadí tentokrát i Římskokatolický kostel 
sv. Hedviky v Doubravě, který si připomíná 
120 let od svého vysvěcení a který se loni oděl 
do nového hávu. 

Noc kostelů není proto, aby vzbuzovala 
senzaci, ale proto, aby bylo zřejmé všem, že 
toto posvátné místo modliteb, bohoslužeb 
a koncertů je současně i kulturním dědictvím 
našich předků. Oni nemysleli jen na sebe, 
když v letech 1897-1898 náš chrám budovali. 
Nutně museli pamatovat na své nástupce, 
tedy i na nás, a my chceme jejich dávné úsilí 
rozšířit i na ty, kteří vědomě se ke křesťanství 
sice zatím nehlásí, ale hodnoty křesťanských 
památek jim nejsou cizí.

Podrobný program, připravený pro ná-
vštěvníky doubravského kostela, bude zveřej-
něn v květnovém Zpravodaji. Zapišme si ale 
toto datum do svých diářů už dnes. Pojďme 
objevovat zákoutí, kde jsme nikdy v životě 
nejspíš nebyli. A platí to pochopitelně nejen 
o kostele doubravském, ale i mnoha dalších 
v našem kraji, které ukrývají jedinečné po-
klady a tajemství. 

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

VELIKONOCE 
V HUSOVĚ 

SBORU
14.4. KVĚTNÁ NEDĚLE: 
v 8.00 hodin V DOUBRAVĚ 

a v 10.00 hodin  
V KOSTELE SV.MARKA V KARVINÉ 1

18.4. ZELENÝ ČTVRTEK: 
v 16.00 hodin V DOUBRAVĚ

19.4. VELKÝ PÁTEK: 
v 16.00 hodin V DOUBRAVĚ

20.4. BÍLÁ SOBOTA:  
v 16.00 hodin V DOUBRAVĚ

21.4. NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ 
PÁNĚ, BOŽÍ HOD 
VELIKONOČNÍ: 

V 8.00 hodin v DOUBRAVĚ 
a v 10.00 hodin v KOSTELE SV. 

MARKA V KARVINÉ 1

SRDEČNĚ VÁS ZVEME.
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Společenská kronika
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.

	 RAABOVA	 šTOLA	 V	 ZÁLUžNé	 –	
BřIDLICOVÁ	šTOLA	VE	VÍTKOVĚ

Na jaře 2019 se opět otevře Raa-
bova štola v Zálužné, které je místní 
části Vítkova. Jedná se o unikátní 
ukázku dolu, kde se v minulosti tě-
žila břidlice. Raabova štola je jedi-
nou břidlicovou štolou otevřenou na 
území České republiky. Zájemci se do 
přibližně stometrové štoly dostanou 
od jara do podzimu, protože zhruba 
od listopadu do března zde zimují 
chránění netopýři. S průvodcem 
prozkoumáte chodbu zakončenou 
velkou komorou, kde se ve druhé po-
lovině 19. století lámala břidlice. Raa-
bova štola byla funkční v letech 1873 
až 1888. Za pouhých patnáct let tam 
zahynulo šest dělníků, což byla jedna 
z příčin uzavření. Současně jeho doly 
nestačily okolní konkurenci. V břid-
licových štolách pracovalo jen pár 
kvalifikovaných horníků, majitelé vět-
šinou najímali lidi, kteří předtím dělali 
v lese nebo na statku. Nejčastěji se 
umíralo poté, co se odlomil velký kus 
břidlice, který horníky zavalil.

Kromě štoly bude zajímavá také 
procházka po naučné stezce Dědictví 
břidlice malebnou krajinou údolí řeky 
Moravice. Trasa stezky o délce 5 km 
vede kolem zaniklých dolů na břidlici 
a to jak povrchových tak hlubinných.

Více informací na:  
https://os-zaluzne.webnode.cz/ .

	VELIKONOCE	NA	VALAšSKU
20.	–	22.	4.	2019 
Valašské muzeum v přírodě

S tradičně bohatým třídenním 
programem přichází na Velikonoce 
Valašské muzeum v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm. Areály muzea 
budou od soboty do pondělí ote-
vřené denně vždy od 9 do 17 hodin 
a pro návštěvníky bude připraven 
velmi pestrý a zajímavý program.

Více informací na: www.vmp.cz 
	OLOMOUCKý	TVARŮžKOVý	
fESTIVAL
27.	–	28.	4.	2019 
Horní a Dolní náměstí v Olomouci

Ochutnávka tvarůžkových specialit a piv z minipivovarů 
a pivovarů. Bohatý kulturní program.

Více informací na www.tvaruzkovyfestival.olomouc.eu.
	DEN	OTEVřENýCH	DVEřÍ	VE	VÍTKOVICÍCH
1. 5. 2019

V rámci dne otevřených dveří je pro návštěvníky připraveno 
několik novinek. Jednou z nich je komentovaná procházka měst-
skou částí Vítkovice, kde se zájemci seznámí s životem dělníků 
a horníků a jejich rodin. Návštěvníky také čeká bohatý hudební 
program. Zajímavou částí programu Dne otevřených dveří je 
také velmi poutavá a akční soutěž Nejtvrdší hasič přežije, kde 
se předvede HZS Moravskoslezského kraje s bohatým dopro-
vodným programem. Část programu Velkého světa techniky 
bude probíhat venku – návštěvníci si budou moci vyzkoušet 
laserové pistole, virtuální realitu, vozíčky z interaktivní výstavy 
Tělo a technika, gyroskop nebo skákací hrad. Plný zábavy bude 
také Malý svět techniky U6.

Více informací na http://www.dolnivitkovice.cz/ .
(zdroj: www.kudyznudy.cz)

Kam vyrazit… 
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Obec Dětmarovice ve spolupráci s psím 
útulkem Mirpal vás srdečně zve na 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ  

který se koná v sobotu  
4.5.2019 od 9 - 14 hodin 
v psím útulku v Dětmarovicích 

Na co se můžete těšit? 

  na prezentaci  chodu psího útulku (ukázky 
ubytování pejsků, výběhů a zázemí útulku) 
 na venčení pejsků (procházka s pejskem) 
 bazárek – opuštěným pejskům můžete pomoci a 
darovat psí žrádlo, ale také věcné dárky 
(misky, vodítka…)  
Nejen pro děti je připravena jízda na koníčkovi  

Na všechny zúčastněné čeká sladká odměna  

Těšíme se na Vaši návštěvu  
Dobrou náladu nezapomeňte vzít sebou  
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