
Leden 2019 č. 12

„Škola končí“ po 60 letech
„Zvonek zvoní, škola končí,….“ Zní 
v uších absolventů naší základní školy, 
kteří se společně sešli dne 31. 5. 2019 po 
60 letech od ukončení školní docházky 
na tradičním školním srazu. Společná 
setkávání započali v roce 1979, zpočátku 
v pětiletých intervalech a od roku 1999 
pravidelně každým rokem. Těchto se-
tkání se pravidelně zúčastňuje jejich 
paní učitelka paní Jiřinka Fousková. Bylo 
mi potěšením, že jsem byla přizvána na 
toto přátelské setkání, abych přítomné 
mohla pozdravit a popřát všem přítom-
ným do dalšího života pevné zdraví, 
hodně životní síly a alespoň dvě desítky 
dalších školních setkání. Je krásné, že 
léta strávená ve školních lavicích a vazby 
mezi spolužáky i po dlouhých šedesáti 
letech zanechaly ve všech přítomných 
hlubokou stopu.

Dáša Murycová 

1229–2019

Zasedání 
Zastupitelstva 
obce Doubrava 
Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava 
se uskuteční dne 11. 09. 2019 od 16:30 
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 
v Doubravě.

Speciální příloha 
zpravodaje

Součástí letního čísla zpravodaje je 
opět také ukázka novinářské práce dětí. 
Žáci ZŠ Doubrava vydávají svůj školní ča-
sopis a dvakrát do roka tvoří speciální pří-
lohu Obecního zpravodaje. Přejeme vám 
hezké čtení.  ŠH

Autobusová zastávka Doubrava náměstí 
bude přemístěna do prostoru bývalé auto-
busové zastávky Doubrava Náměstí – MHD 
(vedle restaurace Na Rynku). Dále v období 
od 01. 09. 2019 do 31. 10. 2019 bude v daném 

místě částečná uzavírka komunikace, která 
bude v opravovaném úseku řízena světel-
nou signalizací. V případě, že budou prove-
deny opravy dříve, tak bude i doba uzavírky 
kratší. Zmiňovaný most je ve velmi špatném 
stavu, který byl označen jako havarijní a jeho 
oprava je nezbytná. Po vzájemné dohodě 
všech stran byl jako termín provedení opravy 
vybrán úsek o letních prázdninách, kdy nedo-
jde k omezení ve vztahu ke školní docházce. 
Je zřejmé, že se uzavírka dotkne velké části 
našich občanů, ale vzhledem k nastalé situ-
aci nebylo možné opravu oddálit nebo řešit 
v jiném období. O výše uvedených změnách 
v autobusové dopravě budou vyvěšeny infor-
mace na příslušných zastávkách. Bližší infor-
mace poskytne p. Pavel Slávik, kanc. č. 3, OÚ 
Doubrava, tel. 596 513 032.

Pavel Slávik 

Uzavření komunikace přes Špluchov
Z důvodu rekonstrukce mostu na komunikaci III/47215 (od náměstí přes Špluchov, směr 
Sovinec) bude tato komunikace úplně uzavřena v období od 25. 07. 2019 do 31. 08. 2019. 
Náhradní objízdná trasa povede kolem pekárny po hlavním tahu k Dolu ČSA, závod Kar-
viná, na ul. Ostravskou. Zároveň autobusová linka 873534 Karviná – Doubrava – Orlová 
po dobu celkové uzavírky neobslouží autobusové zastávky Karviná Doly – Sovinec, Re-
staurace, Karviná Doly – Dělnický dům a Doubrava – Špluchov. 

Čer venec, srpen 2019
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – červeněc, srpen, září 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 Doub-
rava, 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
Červenec 3,17,31 24 18 10,24
Srpen 14,28 21 15 7,21
Září 11,25 18 12 4,18

Vážení spoluobčané,
máme před sebou dva prázdninové měsíce, bě-
hem kterých si mnozí z Vás plánujete dobu odpo-
činku a cestování, pro mnohé to však mohou být 
měsíce, které s sebou přinášejí extrémně vysoké 
teploty zatěžující lidský organismus. Kdo však 
má opravdovou a neskrývanou radost, jsou děti 
a studenti. Mají za sebou uzavřený rok školní do-
cházky a prázdninové měsíce jim poslouží k na-
sbírání nových sil pro příští školní rok. Představy 
a plány jsou vždy individuální a všem přeji jejich 
naplnění. Během letních měsíců bude v naší obci 
probíhat řada oprav a stavebních prací. Zhruba 
před rokem Vás starosta obce ve zpravodaji in-
formoval o některých realizačních termínech, 
které v té době byly aktuální, ale v průběhu roku 
zaznamenaly určité změny:

Jezero Kozinec – Hornická a rekultivační 
komise se velmi podrobně zabývala současným 
stavem jezera a specifikovala požadavky na fi-
nální úpravy, které by odpovídaly dalšímu vyu-
žití dané lokality. Tyto požadavky byly následně 
po schválení radou obce podstoupeny OKD. 
Bylo potvrzeno, že požadavky budou akcepto-
vány tak, jak bude technicky nebo legislativně 
umožněno. V současné době se připravuje ná-
vrh úprav, které budou po projednání v Hor-
nické a rekultivační komici doporučeny radě 
obce ke schválení. Současně od poloviny 
června BeePartner a.s. zpracovává Integro-
vaný plán využití rozvojového potenciálu 
obce Doubrava včetně urbanistické vize, 
která zahrnuje rovněž oblast Kozince a k řešení 
této oblasti bude přistupováno koordinovaně. 
Zmíněný „Integrovaný plán“ se týká dále středu 
obce se zámeckým areálem, Kotlin a oblasti 
pod Dinoparkem. K prezentaci výstupů bude 
přizvána veřejnost v podzimních měsících.

Oprava páteřní komunikace Dědina 
v rámci rekultivace Kotliny – informace 
z června 2018, že bude ukončena v srpnu 2019 
není aktuální, její rekonstrukce proběhne až 
po dokončení rekultivačních prací v Kotlinách. 
Umístění informační tabule s finální podobou je 
stále v jednání s OKD.

Informace o stabilizaci svahu v části pod 
Ujalou včetně obnovy komunikace byly po-
drobně poskytnuty v červnovém zpravodaji. 
Plánovaná obnova provozu komunikace je na 
podzim letošního roku.

Plánované opravy komunikací v roce 
2019 – v letních měsících budou provedeny 
opravy povrchu poškozených komunikací 
v oblasti za vodárenskými věžemi až po ka-
tastr Dětmarovic, dále bude provedena oprava 
komunikace na katastrálním území Doubravy 

a Dětmarovic na Hranicích a rovněž budou 
opraveny výtluky na povrchu komunikací.

Základní škola – prázdninové měsíce jsou 
ve znamení již dříve avizovaných oprav. Budou 
provedeny sanační omítky ve dvou třídách, čás-
tečná oprava fasády, oprava střechy, výměna 
poškozených okapů a také bude provedena cel-
ková rekonstrukce sociálních zařízení v celkové 
částce 913 296,49 Kč. Na finančním krytí se po-
dílí obec a důlní škody. 

Multifunkční hřiště – termín dokončení je 
z důvodu špatných klimatických podmínek po-
sunut do poloviny srpna letošního roku. Povrch 
běžecké dráhy bude zhotoven shodně s plo-
chou multifunkčního hřiště. Jedná se o umělý 
povrch, který nebude vyžadovat nákladnou 
údržbu jako plánovaná antuka.

Hasičská zbrojnice – kromě nové fasády 
se zateplením, které je financováno OKD, bude 
současně opravena střecha věže, na které bude 
také osazeno nové zábradlí z prostředků obce.

Opěrná zeď podél chodníku – od parko-
viště naproti prodejně Emel směrem k Národ-
nímu domu bude opraveno z důlních škod, 
obec zajistí zhotovení zábradlí pro bezpečné 
užívání chodníku.

Chodník – od desetidomků směrem k pro-
dejně U Bobříků – bylo potvrzeno, že oprava 
z prostředků OKD se uskuteční na podzim letoš-
ního roku.

Hospodářká budova za č.p. 572 – v pod-
zimních měsících bude opravena fasáda a stře-
cha z prostředků OKD. Je dojednáno s uživateli, 
že do konce srpna bude budova přístupná sta-
vebním pracem.

Bytový dům Dominik – na podzim bude 
provedena výměna poškozené stávající střešní 
krytiny za novou v provedení plech s povrchovou 
úpravou. Finanční krytí bude z rozpočtu obce.

Národní dům, budova obecního úřadu – 
byla provedena nová výmalba banketky v pří-
zemí Národního domu a také veškeré vnitřní 
prostory obecního úřadu.

Dne 18. 6. 2019 byla zveřejněna na oficiálních 
stránkách Ministerstva pro místní rozvoj skvělá 
zpráva, že naše žádost o poskytnutí dotace na 
2. etapu multifunkčního sportoviště základní 
školy byla hodnotící komisí DOPORUČENA pro 
poskytnutí dotace ve výši 1 721 337 Kč.

V závěru Vás i všechny naše rodáky a pří-
znivce Doubravy zvu dne 17. srpna 2019 na 
Doubravské slavnosti, které jsou příležitostí 
k příjemným setkáním a společnému pobavení 
za doprovodu pestrého programu, které pro 
Vás obec připravila. 

Dáša Murycová, starostka obce

•	Rada	 obce	 schválila	 přijetí	 nadačního	 pří-
spěvku od Nadace ČEZ ve výši 30.000 Kč. 
Příspěvek bude použit na "Doubravské slav-
nosti – tradiční slavnosti obce" pro rok 2019.

•	Rada	obce	schválila	účetní	závěrku	Základní	
školy Doubrava k 31. 12. 2018. 

•	Rada	obce	schválila	výroční	zprávu	o	hospo-
daření Základní školy Doubrava za rok 2018.

•	Rada	obce	schválila	účetní	závěrku	Mateřské	
školy Doubrava k 31. 12. 2018.

•	Rada	obce	schválila	výroční	zprávu	o	hospo-
daření Mateřské školy Doubrava za rok 2018.

•	Rada	 obce	 schválila	 účetní	 závěrku	 obce	
Doubrava k 31. 12. 2018.

•	Rada	 obce	 schválila	 podání	 žádosti	 o	 do-
taci v rámci "Nadace partnerství – výsadba 
stromů 2019".

•	Rada	 obce	 schválila	 peněžitý	 dar	 rodičům	
a zákonným zástupcům žáků dojíždějících 
do Základní školy Doubrava za 2. pololetí 
pro školní rok 2018/2019.

•	Rada	obce	schválila	uzavření	smlouvy	s	vítěz-
ným uchazečem o realizaci stavby " prava soci-
álních zařízení na základní škole v Doubravě". 

•	Rada	obce	schválila	dodatek	č.	1	ke	smlouvě	
o díle na realizaci akce " Víceúčelové spor-
tovní hřiště v obci Doubrava". Dodatek se 
týká prodloužení lhůty stavebních prací 
z důvodu špatných klimatických podmínek 
v měsících duben a květen 2019.

•	Rada	 obce	 schválila	 provedení	 změny	 po-
vrchu na běžecké dráze v rámci akce "Více-
účelové sportovní hřiště v obci Doubrava". 
Antukový povrch běžecké dráhy bude na-
hrazen povrchem umělé trávy.

•	Rada	obce	schválila	opravu	pozemní	komu-
nikace na pozemcích parc. č 3007/1 a 3007/2 
k. ú. Doubrava u Orlové v součinnosti se sou-
sední obci Dětmarovice.

•	Rada	 obce	 schválila	 přijetí	 nadačního	 pří-
spěvku ve výši 112 927 Kč od Nadace ČEZ 
na základě grantového řízení Oranžový 
přechod na projekt "Bezpečně do školky 
i domů" pro rok 2019. Finanční příspěvek 
bude využit pro výstavbu osvětleného pře-
chodu u Mateřské školky v Doubravě.

Ivana Siekierová, místostarostka obce

Senior taxi
Vážení senioři, na základě informace zveřejněné 
ve zpravodaji v měsíci květnu se přihlásilo 12 zá-
jemců o využívání připravované služby senior 
taxi. Kapacita vozidla ČČK je již nyní nedostačující 
pro pokrytí potřeb seniorů v obcích, ve kterých 
tuto službu poskytují. V současné době probí-
hají další jednání s vedením města Orlové, které 
hledá možnosti spolufinancování pořízení no-
vého vozu pro tuto službu ve spolupráci s ČČK, 
aby do systému mohla být zapojena také naše 
obec. S nutností pomoci při zajištění přepravy 
seniorů do zdravotnických zařízení v době, kdy 
došlo k rozkladu poskytované zdravotní péče 
v nemocnici s poliklinikou v Orlové, jsem se obrá-
tila na představitele MSK. Jedná se o již zmíněné 
spolufinancování dalšího vozu pro ČČK. Budeme 
hledat i další alternativní možnosti pomoci našim 
potřebným seniorům, o kterých vás budeme ná-
sledně informovat.

Dáša Murycová

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko



3 

Sbor dobrovolných hasičů obce Doubrava 

zve všechny příznivce na 2. ročník hasičské soutěže 

„MEMORIÁL JANA KOTASE“, 
která se uskuteční v sobotu 31. 8. od 15.00 hodin 

u hasičské zbrojnice v Doubravě. 
O občerstvení, zábavu a hudbu je jako vždy postaráno.

Výsledky 
třídění odpadu 
v systému EKO-KOM 
a osvědčení o úspoře 
emisí za rok 2018
Obec Doubrava je zapojena do zpětného od-
běru obalové společnosti EKO-KOM od roku 
2006. Každý rok se množství tříděného od-
padu zvyšuje a tím i výše odměny společnosti 
EKO-KOM.

V roce 2018 bylo v obci vytříděno celkem 
34,820 t odpadu. Jedná se o tyto komodity: 
papír, plast, sklo, nápojový karton a kovy. 

Objem finančních prostředků, které obec 
Doubrava získala od autorizované společnosti 

EKO-KOM a.s. za rok 2018 dosáhl částky 129 
698,50 Kč.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného 
sběru a recyklace využitelných složek ko-
munálních odpadů, včetně obalových, obec 
Doubrava přispěla ke zlepšení životního pro-
středí a snížení „uhlíkové stopy“, za což získala 
osvědčení o úspoře emisí.

Mám za to, že výše uvedené je dobrou 
motivací pro ještě intenzivnější třídění ko-
munálního odpadu v obci a k zamyšlení, jak 
nakládáme s odpadem.

Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

INfORMACE 
o přesunu 
akutních lůžek 
interny a chirurgie 
NsP Karviná-Ráj
Dne 13. 3. 2019 rozhodlo zastupitelstvo Mo-
ravskoslezského kraje o převodu akutní péče 
z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná-Ráj 
(vč. ortopedie) a na pracoviště NsP Havířov, p. 
o. V této souvislosti si Vás dovolujeme infor-
movat o přesunu lůžkového interního a chi-
rurgického oddělení. Interní oddělení bude 
přesunuto z pracoviště Orlová na pracoviště 
Karviná-Ráj a do NsP Havířov. Chirurgické oddě-
lení bude přesunuto na pracoviště Karviná-Ráj.

Na základě této skutečnosti Vám ozna-
mujeme, že lůžkové interní oddělení v Or-
lové ukončilo provoz dne 20. 6. 2019, lůžkové 
oddělení chirurgie v Orlové ukončilo provoz 
dne 21. 6. 2019. Interní ambulance bude v sou-
časné době zachována v denním režimu, a to 
v pracovní dny v čase od 7:00 do 15:30 hodin. 
Traumatologická ambulance bude poskytovat 
nepřetržitou péči 24 hodin, 7 dnů v týdnu.

Všechny ostatní ambulance a lůžková 
oddělení budou zajišťovat péči ve stejném 
režimu.

Ing. et. Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce  
ředitel

Dne 17. 6. 2019 jsme vzpomenuli 101. vý-
ročí od úmrtí a 143. výročí od narození Jana 
Čapka, významné osobnosti působící v naší 
obci. Po příchodu za prací na důl Eleonora sou-
časně působil v sokolské jednotě jako cvičitel 
a vypracoval se na sokolského předáka v kraji. 
Napomáhal při zakládání sokolských jednot 
a sám pak v roce 1910 založil sokolskou jednotu 
v Doubravě, na což upomíná pamětní deska 
v sále Národního domu. Jan Čapek stál také při 
formování československých legií v Itálii, kde 

v bojích na řece Piavě v den svých 42. naroze-
nin padl. Jeho ostatky byly uloženy ve středu 
pohřebiště Pomníku padlých za Těšínsko na 
hřbitově v Orlové, kde se v sobotu 15. 6. 2019 
uskutečnil slavnostní pietní akt na jeho počest, 
kterého se zúčastnila starostka obce Doubrava 
a místostarostové města Orlová. Součástí to-
hoto pietního aktu bylo provedení rozptylu 
půdy přivezené Československou obcí legio-
nářskou z místa poledního skonu a byly polo-
ženy kytice.  Dáša Murycová

Jan Čapek – zakladatel Sokola v Doubravě

Závěr května je tradičně spojený s káce-
ním májky a smažením vaječiny. Počasí nám 
letos přálo, a projevilo se to i na celkovém 
množství spotřebovaných vajec. Celkem se 
podařilo udělat vaječinu z 320-ti domácích 
vajíček a za to je třeba poděkovat nejen 
hasičským děvčatům p. Kotasové Halině, 
Slávikové Romaně, Šebestové Renátě a Še-
bestové Tereze, které se na smažení vaje-
činy společnými silami podílely, ale také 
sponzorům, kteří přispěli darem domácích 
vajec. Jednalo se o p. Davida Smolku, Radka 
Šebestu, Svatopluka Kotase a Marii Dušič-
kovou. Příjemné posezení nám hudebně 
zpříjemnil p. Petr Stabla. Návštěva lidí, kte-
rých bylo o dost víc než v minulém roce, nás 
příjemně překvapila a doufáme, že se spo-
lečně na dalších akcích opět potkáme. Co se 
týká výjezdové činnosti za uplynulé období, 

tak jsme 24. 5. byli 
povoláni k požáru 
zahradní chatky na 
Vrchovci, zde za-
sahovali Slávik, Kotas J., Šebesta R. a Dlu-
hosz, dále 10. 6. jsme byli povoláni k požáru 
osobního vozidla „ve finských“ u č.p. 1039, 
kde zasahovali Kotas J., Šebesta R. + L. a Ver-
ner M. a 15. 6. jsme byli povoláni na adresu 
Doubrava 151, kde došlo k požáru včelína, 
zde zasahoval Slávik, Šebesta R. + L., Majer, 
Wengrzyn a Kotas T. 

Sbor dobrovolných hasičů obce přeje 
všem našim občanům krásné prožití prázd-
nin a klidnou dovolenou bez jakýchkoliv 
problémů nebo nečekaných překvapení. 

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

HASIČSKÉ OKÉNKO 

Foto: Denisa Řimanková. z
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Perličky z naší školičky... 
•	 Tom:	„Já	nemám	pynažo“.	(pyžamo)
•	 Sára	 při	 malování	 obrázků:	 „Já	 to	
ukážu	mamkovi“.

•	 Tomáš:	„Mám	rád	kepuč“.	(kečup)
•	 Tomáš	stříhá	spirály	z	papíru	a	nedaří	
se	 mu	 papír	 otáčet	 „….se	 mi	 stříhá	
bulbě“.

•	 Filip:“	 P.	 učitelko,	 já	 doma	 kašlím“.
(kašlu)

•	 Dominik	při	obědě	nad	žemlovkou:	„To	
je	posolené	cukrem?“

•	 Gabka:	„Já	dneska	nemám	nalakované	
nehty,	mamka	zapomněla.“

•	 Co	to	je?	(na	obrázku	tuleň)	„Tulák“.
•	 Had	v	zimě	spí,	protože	nemá	srst	ani	
deku.

•	 Maminka	od	jelena	je	srnice.
•	 „P.učitelko,	 tam	 byl	 tygr,	 co	 měl	
chlupy“.	(lev)

•	 Jirka	naštvaně	při	čekání	na	autobus	
u	Dinoparku:	„Proč	tu	není	lavička,	to	
mám	stát?“

•	 Natálka	 po	 výstupu	 z	 autobusu	 na	
náměstí:	„To	máme	jako	jít	do	školky	
pěšky?“

Přejeme všem dětem a dospělým nád-
herné léto plné zážitků.

Za MŠ Doubrava Radomíra Jasenková, 
ředitelka MŠ

Takto jsme si jedno červnové odpoledne projeli 
Doubravu na kolech. Poznali jsme Doubravskou 
stezku. Děti z mateřské školy v doprovodu rodičů 
a kamarádi z Pionýru. Všichni museli na trase plnit 
úkoly, jezdit podle mapy. Nikdo nezabloudil, do 
cíle dojeli všichni ve zdraví. Po sportovním výkonu 
je čekalo v pergole mateřské školy občerstvení, 
které přišlo v horkém odpoledni vhod.

Radomíra Jasenková, 
MŠ Doubrava

ATLETIKA NÁM NENÍ CIZÍ

Atletický trojboj – 1.stupeň 
Letos se žáci 1., 2., 3. ročníku zúčastnili 

Atletického trojboje, jehož pořadatelem 

byl DDM Orlová ve spolupráci se ZŠ 
Mládí, Orlová-Lutyně. V úterý 4. 6. 2019 se 
na hřišti ZŠ U kapličky sešli žáci různých 
škol. Družstva tvořila 3 dívky a 3 chlapci 
z jednoho ročníku. Do soutěže mohl být 
zařazen i další soutěžící,a to jako ná-
hradník. Výkon nejslabšího závodníka se 
škrtal. Soutěžilo se ve sprintu na 50 m, 
skoku do dálky a hodu míčkem. Vítězové 
na 1.–3. místě obdrželi medaile, ostatní 
sladké odměny.

Mgr. Alice Marečková

Atletické závody 
Ve čtvrtek 6. června se žáci čtvrté až de-

váté třídy zúčastnili sportovní soutěže Dětma-
rovický atlet 2019. Soutěž si pro nás připravila 
ZŠ a MŠ Dětmarovice. Soutěžilo se ve čtyřech 
kategoriích podle věku a pohlaví a ve třech 
disciplínách – běh na 60 a 100 metrů, skok do 

dálky i z místa, hod kriketovým míčkem nebo 
granátem. Obsadili jsme hned čtyři místa! 
A to Ondra Kulich třetí místo a Jakub Tokár 
druhé místo ve třetí kategorii chlapců, Sára Si-
ekierová první místo ve čtvrté kategorii dívek 
a Marcel Czudek druhé místo ve čtvrté kate-
gorii chlapců. Vítězům gratulujeme! ZŠ a MŠ 
děkujeme za krásné ceny a občerstvení, které 
si pro nás škola připravila.

Bc. Lenka Kolompárová

Úspěch v matematické soutěži
Po úspěších v základních kolech ma-

tematických soutěží postoupili letos dva 
naši nejlepší žáci, Martin Saran a Vojtěch 
Hugáň, do okresního kola Pythagoriády. 
Ve velké konkurenci 62 soutěžících se po-
dařilo Martinovi dostat mezi 3 nejlepší a se 
shodným výsledkem obsadili 1.-3. místo. 
Oběma klukům blahopřejeme k výbor-
ným výsledkům a děkujeme za úspěšnou 
reprezentaci školy.

Mgr. Jana Ošeldová

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
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U letošního kácení májky se probírala i jedna 
zajímavá událost, která se zapíše do dějin na-
šich hasičů. Poprvé za dobu existence našeho 
spolku se podařilo hasičskou májku z věže 
zbrojnice ukrást. Pro nás hasiče to byla ne-
milá událost a zároveň velká výzva k tomu, 
abychom ji získali zpět. 

Dostat se na věž hasičské zbrojnice chce 
odvahu a donedávna se na věž nebylo možné 
dostat. Vnitřní přístup je zajištěn zámkem, 
žebřík vede pouze na střechu a překonat 
dalších 6 m pomocí „Redbulu“, ještě nikdo 
z Doubravy nedokázal. S tím, že „lupiči“ ze 
Zámecké stáje v Doubravě využijí jednodu-
chého přístupu po lešení, které se v den krá-
deže sestavilo a souviselo s opravou fasády, 
nikdo z hasičů nepočítal. Byl čtvrtek 16. 05. 

2019, krátce po 18 hodině a ve zbrojnici ne-
byl nikdo, kdo by krádeži zabránil. Informace 
o ukradení májky na sebe nenechala dlouho 
čekat. Už kolem 18.30 hodin jsme zcela jasně 
věděli, že jsme bez májky. O tom, že doub-
ravští hasiči nejsou žádná ořezávátka, se tak 
trochu ví… Když jsme zjistili, kde se májka 
nachází, už to chtělo jen solidní nápad a jeho 
realizaci. Nakonec se vše povedlo a za tři ho-
diny od ukradení jsme měli májku opět ve své 
moci. Někdo by si řekl, že tím vše ukončené 
a vlastně i vyřízené. Samozřejmostí našich 
hasičů je dodržování tradic a přesto, že všeo-
becně známé tradice, které se týkají odcizení 
májky, jsou dost odlišné od události, která se 
letos stala u nás, tak i nám bylo od počátku 
jasné, že si tato „drzost“ zaslouží nějakou 

společnou „tečku“. Vzhledem k uvedené 
události jsme na své schůzi schválili pozvání 
členů spolku Zámecká stáj v Doubravě na 
naše oficiální kácení májky, kde jsme jim vy-
členili finanční částku pro útratu. Zde jsme 
také společně celou událost probrali, zjistili 
vzájemně podrobnosti a nakonec jsme se 
všichni celé věci zasmáli. Důležitější je ale ta 
skutečnost, že se během těchto akcí nikomu 
nic nestalo, vše proběhlo v duchu přátelství 
a sousedské vztahy jsme společně posunuli 
zase trochu dále, přesně v duchu hesla „Nic 
není nemožné“ (kde už jsem to jen slyšel…). 

Pavel Slávik

Ukradnout májku – proč ne…

Společné setkání v zahradě hasičské zbrojnice.  z Aktéři krádeže májky˝. z

V letošním roce se již popáté uskutečnila vý-
tvarná soutěž „Malujeme pro radost“, kterou 
vyhlásila obec Doubrava ve spolupráci se 
SRP ZŠ a MŠ. V první kategorii soutěžily děti 
mateřské školy, ve druhé a třetí kategorii děti 
základní školy a máme radost, že se opět letos 
do čtvrté kategorie soutěže přihlásil také pan 
Lubomír Otisk. Bylo přihlášeno celkem 69 vý-
tvarných děl, která zachycují zajímavá místa 
v obci, postřehy z přírody a společenského ži-
vota. Porota složená ze zástupců škol a obce 
to neměla vůbec lehké při výběru prací, kte-
rým byla udělena ocenění. Poděkování patří 
všem účastníkům soutěže, ale také pedago-
gům, pod jejichž odborným vedením sou-
těžní práce vznikaly. Budeme rádi, když tyto 
práce ve vás a v mladých autorech povzbudí 
chuť do vytváření dalších kreseb a maleb. 
Oceněné práce si budete moci prohlédnout 

ve vstupních prostorech obecního úřadu, 
ale také na spolkové výstavě, kterou při-
pravujeme na měsíc říjen. Všem oceněným 
autorům gratuluji a děkuji všem, kteří se na 
soutěži podíleli. 

Dáša Murycová

MALUJEME PRO RADOST 2019

Výsledky letošního ročníku:
I. kategorie 1. Hanka Jachymčáková

2. Dominik Melčák
3. Jirka Nedelkov

II. kategorie 1. Dominik Czyž
2. Rosťa Hogh
3. Elen Wojaczková

III. kategorie 1. Sára Siekierová
2. Kuba a Honza Tokárovi
3. Martin Saran

IV. kategorie 1. Lubomír Otisk

PODĚKOVÁNÍ
Setkání jubilantů

Poděkování patří členům 
rady obce i ostatním obča-
nům, kteří pro nás jubilanty 
připravili příjemné posezení 
s bohatým občerstvením u pěkně pro-
střeného stolu. Dárečky byly velmi pěkné. 
Kulturní program s písněmi z operet a hu-
debním vystoupením souboru Olšina nás 
zanesl do doby našeho mládí. 

Děkujeme.
Irena Pacolová 

KNIHOVNA 
BUDE MÍT 
O PRÁZDNINÁCH 
ZAVŘENO 
v červenci a srpnu bude 
knihovna mimo provoz. Ote-
vřeno bude opět od pondělí 2. září.
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Základní Škola doubrava

Každý	rok	se	mi	nejvíce	
líbí	výstava	zahrádkářů,	
protože	si	vždy	něco	zají-
mavého	koupím	a	pak	to	

doma	pěstuji.
	(Kača	8.	třída)

ŠKOLA, TO NENÍ JEN VÝUKA… 
Ve školním roce 2018/2019 jsme zažili plno zajímavých akcí. Ať už to byly sportovní sou-
těže, návštěva divadla nebo projektové dny,… všechny akce jsme si užili. Základní škola 
Doubrava si připravila zhodnocení školního roku. Ptali jsme se, které akce se dětem lí-
bily nejvíce, ať víme, co si pro naše žáky máme připravit i na další školní rok.

Nejlepší	bylo,	kdy
ž	jsme	jeli	do	Ostravy	

a	navští-

vili	jsme	Svět	techniky.	P
rogram	byl	plný	nových	

informací,	ale	přitom	to	bylo	i	zábavné
.	Jako	další	

se	mi	líbil	Pětiboj,	kte
rý	jsme	měli	ve	škole.	Za-

sportovali	jsme	si	a	tančili	jsme	i	Zumbu.	(Lenka)

Návštěva Světa techniky

Mikuláš

Halloween

Nejvíce	se	mi	líbilo,	když	jsme	 navštívili	 Beskydy.	Měli	 jsme	 připravený	výukový	program	Stopy	šelem.	 Jsem	 milovní-kem	zvířat.	Hádali	jsme,	o	 které	 zvíře	 se	 jedná.	Měli	 jsme	je	poznat	podle	stop.	Taky	
nám	 pustili	 zajímavý	 dokumentární	
film	o	přírodě.	(Kača)

Barče	
a	Aničce	
ze	čtvrté	
třídy	se	
nejvíce	
líbil	školní	
kroužek	
čtenářský	
klub,	
protože	je	
čtení	baví,	
zdokonalily	
se	v	něm.	
Čtvrtou	třídu	
také	bavil	
sportovní	
kroužek,	kde	
se	děti	celý	rok	
připravovaly	
na	Pětiboj.	
Ríšovi	se	líbil	
zápas	florbalu	
a	vybíjené.	
(žáci	4.	třídy)

Líbila	se	nám	výstava	za-
hrádkářů,	protože	jsme	
si	koupili	rostliny,	o	které	
se	doma	staráme.	Lepší	
ale	bylo	zdobení	perníčků,	
protože	jsme	si	perníčky	
potom	mohli	sníst.	Dobré	
byly	i	výlety	do	Dinoparku,	
ZOO	i	vánoční	besídka,	
protože	jsme	si	ji	mohli	

připravit.	
(žáci	5.	třídy)

Líbí	se	nám	výstava	zahrádk
ářů,	protože	

máme	rádi	rostliny	a	
přírodu.	Také	se	

nám	líbil	výlet	do	Din
oparku.	Viděli	jsm

e	

dinosaury,	byli	js
me	ve	3D	kině,	pro

jeli	

se	dinovlakem,	koupili	jsme	si	domů	

suvenýry…Prostě
	tam	byla	zábava	Také

	se	

nám	líbilo,	když	jsme	jeli	do	DDM,	po
dívat	

se	na	vystoupení	
Taneční	akademie.	

(žáci	3.	třídy) Tradiční adventní pečení perníčků

No, líbily  
se mi všechny 

akce školy, pro-
tože jsme nemu-
seli být ve škole  

a učit se. 
(Oliver)

SE SENIORY JE TO V POHODĚ…
Devátá třída letošní rok trávila hodiny 
etické výchovy v Domě seniorů Pohoda 
a právě tyto návštěvy všichni jednohlasně 
vyhodnotili jako nejlepší akci pro tento rok. 
Ptali jsme se, proč si myslí, že pro ně byly 
návštěvy důležité, co jim tyto návštěvy daly 
a jestli je Pohoda bavila. 

Pohoda nám toho dala hodně, prožili jsme 
tolik krásných chvil, na které nikdy nezapo-
meneme. Doporučuji, aby do Pohody jezdily 
i ostatní ročníky.  (Ludvík)

Na každé návštěvě jsme dostali dobrou 
kávu a odpočinuli si. Bylo tam fajn a užili jsme 
si i spoustu zábavy. O seniory se stará tým 

zkušených ošetřovatelů a my jim alespoň čás-
tečně mohli pomoci. Bylo to přínosné. Je to dů-
ležité i pro ostatní generace dětí, kteří by se měli 
starat o své prarodiče. Bavilo mě to a rád bych 
navštívil Pohodu znova.  (Michal)

Bavilo mě to, protože to pro mě bylo něco nového. 
(pokračování na straně 7)
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Základní Škola doubrava
Seniorům jsme, alespoň myslím, dělali radost. Určitě 
jsme si uvědomili, jak je důležité pomáhat starým li-
dem, protože i my jednou budeme staří a nebudeme 
chtít být sami. V Pohodě jsme navíc všichni táhli za 
jeden provaz, byli jsme správná třída. I ti, kteří se 
nejdřív na návštěvu Pohody netvářili moc nadšeně, 
se zapojili a bylo to fajn. Za to všechno vlastně vdě-
číme paní učitelce Drobkové. S paní Třaskovou jsme 
si vždy povídali o škole a vyprávěli ji i zážitky, které 
jsme spolu zažili.  (Adel)

Hezky se tam o důchodce starají, nic jim tam 
nechybí, mají to tam hezky zařízené. Paní Třas-
ková nás vždy příjemně přivítala a něco dobrého 
nabídla. Byla tam zábava, procvičovali jsme tam 
paměť starých lidí, dávali jim různé hádanky. 
Bylo mi tam moc hezky, vždy jsem tam šla i od-
cházela s dobrým pocitem. (Sabča)

Jen málo lidí si dokázalo představit, co pro 
člověka znamená být starý. Mladí lidé, kteří mají 
ještě celý život před sebou, se nezamýšlí, co vše 
s sebou stáří přináší a jak se staří lidé cítí každý 
den. Já díky škole tohle mohla poznat. Staří lidé 
mají po všech svých zkušenostech jiný pohled na 

svět, vzpomínají na doby, kdy byli také mladí. 
Celkově mě tam bavilo chodit, protože si myslím, 
že jsme těm lidem udělali svou návštěvou radost. 
 (Vaness)

Návštěvy do Pohody měly velký smysl. Po-
mohlo nám to v tom, že si máme více vážit toho, 
co máme, že stačí opravdu jen málo, abychom ně-
komu mohli udělat radost. Myslím, že se ostatní 
nebudou zlobit, když za nás všechny poděkuji 
paní Třaskové i seniorům za to, co pro nás udě-
lali. Velký dík také patří paní Drobkové, protože 
bez ní by se návštěvy Pohody neuskutečnily. 
 (Sára)

V sobotu 18. 5. pořádala naše škola 2. ročník sportovní 
soutěže nazvané Rodinný pětiboj, kterého se již dlouho 
nemohli sportovní nadšenci dočkat. Někteří z nich se 
celý školní rok pečlivě připravovali v kroužku Rodin-
ného pětiboje. Na začátku soutěže popřála všem štěstí 
ve hře také paní starostka a úvodní část nám zpestřila 
lektorka zumby, úřadující MISS Karvinsko, Monika 
Szlaurová, která navodila sportovní atmosféru všem 
přítomným, soutěžící se díky tomu pořádně rozehřáli 
a protáhli. Utkalo se 24 týmů tvořených dětmi a rodi-
čem (příbuzným) nebo dvěma kamarády, a to v pěti 
disciplínách: sedy-lehy, trojskok, hod medicinbalem, 
skoky přes švihadlo a dribling.

Jsme velmi rádi, že se pětiboje zúčastnili nejen žáci 
naší školy s rodiči, ale i budoucí prvňáčci, bývalí žáci 
a přátelé školy. Pro soutěžící bylo připraveno občerst-
vení, pro nejmenší návštěvníky byla k dispozici také 
herna. Celá akce se nesla ve velmi příjemné přátelské 

atmosféře, v duchu fair play a dobré náladě. V poledne 
byly vyhlášeny nejlepší dvojice v jed-
notlivých kate-
goriích, oceněni 
byli také nejlepší 
jednotlivci celé 
soutěže. I když 
všichni nemohli 
vyhrát, přesto si 
každý účastník 
soutěže odnesl 
domů díky sponzo-
rům drobné dárky.

O b r o v s k é 
poděkování patří 
učitelskému týmu, 
který akci perfektně 
připravil a zorga-
nizoval. Dále také 
děkujeme zástup-
cům SRPŠ, kteří pomáhali s občerstvením, rodině 
Czyžových za zajištění stupňů vítězů, a žákům naší 
školy za pomoc na jednotlivých stanovištích i úklid 
po skončení akce. 

A nakonec velice děkujeme všem sponzorům, 
bez kterých by se tato akce nekonala, a to: firmě 
TorStav, Wapol Green energy, DinoParku Ostrava, 
farmě Bezdínek a Revírní bratrské pojišťovně.

Myslíme si, že se všem společně strávené so-
botní dopoledne líbilo, a těšíme se na další ročník 
soutěže v příštím roce na podzim.

Mgr. Kristina Sýkorová

SE SENIORY…
(pokračování ze strany 6)

Druhý ročník 
Doubravského pětiboje

(Speciální přílohu připravila: Bc. Lenka Kolompárová spolu s žáky ZŠ Doubrava.)
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Společenská  
kronika
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250 Kč/měs.
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SINGLE
Tarify

Slevy

WWW.VEJNET.CZ

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

Premium 50/20 Mb

Optimal 25/10 Mb

Mini 5/1 Mb

Senior (příjemce starobního důchodu)

Držitel ZTP/P průkazu

AKTIVACE 
ZA 1 KČ

BEZ 
ÚVAZKU

inzerce

Započala 
100. rok života

Zdá se to být neuvěřitelné, ale je to 
tak. V pátek 7. 6. 2019 oslavila paní 
Marie Konkolová krásných 99 let. Se-
tkání s paní Konkolovou ve mně zane-
chalo trvající hluboké zážitky. Skvěle 
vypadající žena, které by snad nikdo 
neodhadl skutečný věk, se smyslem 
pro realitu, kterou přes všechny ži-
votní trable neopouští humor, která 
je stále schopna postarat se o své 
potřeby, se zájmem o dění kolem 
sebe, která svou mysl tříbí luštěním 
křížovek a skvěle ovládá vymoženosti 
dnešní doby jako je mobilní telefon, 
to je paní Konkolová. Její nadsázka, že 
číslice 99 se také může otočit vzhůru 
nohama a pak ji snadno přečteme 
jako 66 se blíží realitě, přestože je na 
počátku svého stého roku života. 

Milá paní Konkolová, děkuji moc 
za chvíle, které jsem mohla s Vámi 
strávit při gratulační návštěvě, a do-
volte mi, abych Vám touto cestou 
ještě jednou popřála plnohodnotné 
další roky života a těším se na to, až 
Vám budu moci poblahopřát ke zcela 
výjimečnému jubileu, které oslavíte 
v příštím roce.

Jménem svým i jménem všech 
zastupitelů a zaměstnanců obce 
Doubrava 

Dáša Murycová, starostka obce

Rodinné pasy vznikly jako projekt na pod-
poru rodin s dětmi. Jeho podstatou je vy-
tvoření a realizace systému poskytování slev 
a dalších výhod rodinám s dětmi do osmnácti 
let věku. Rodinné pasy jsou aktivitou jednot-
livých krajů a týkají se i Moravskoslezského 
kraje. 

Zapojení do projektu je pro rodiny 
zdarma. Na základě registrace je rodinám 
(i neúplným tzn. také nesezdaným partne-
rům a jejich dětem, samoživitelům, oso-
bám mající dítě v péči) vystavena karta 
Rodinné pasy. Podmínkou je trvalé bydliště 

v zapojeném kraji nebo městě a alespoň 
jedno dítě v rodině do věku 18 let. Regis-
trovat se můžete přímo prostřednictvím in-
ternetu, zasláním vyplněného formuláře na 
adresu kontaktního centra nebo e-mailem. 
Formulář k registraci je součástí vydaného 
informačního letáku k tomuto projektu. Re-
gistrace je bezplatná. Na základě žádosti je 

vystavena karta, zaslána na adresu bydliště. 
Při prokázání kartou vzniká držiteli nárok na 
uplatnění slevy.

Držitelé Rodinných pasů mohou využívat 
slevy nejen na území celé České republiky, 
ale i vybraných subjektů v Dolním Rakousku 
nebo na Slovensku. Projekt Rodinné pasy má 
ambici alespoň částečně ulehčit s materiálním 
zajištěním rodinného života a umožnit neo-
pakovatelné zážitky s blízkými na společných 
aktivitách a výletech. Informační letáky k Ro-
dinným pasům jsou k dispocizi ve vestibulu 
obecního úřadě a na poště. Více informací na-
leznete také na www.rodinnepasy.cz. 

ŠH

Rodinné 
pasy 
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V květnu jsme byli na zájezdě v Lošticích 
a v Olomouci. Navštívili jsme vyhlášené Mu-
zeum olomouckých tvarůžků A. W. Seznámili 
jsme se s historií výroby Olomouckých tva-
růžků od nejstarších pramenů do současnosti, 
s tradicí rodinné společnosti A. W. spol. s r.o. 
V podnikové prodejně jsme si nakoupili v růz-
ných baleních a zpracování jediný původní 
český sýr s charakteristickou vůní – tvarůžek. 

Poté co jsme si pochutnali na teplém 
obědě, jsme se přepravili do Olomouce, kdy 
jsme navštívili Arcibiskupský palác, který je 
příkladem barokní palácové architektury 
na Moravě. Oficiální sídlo olomouckých 
biskupů a arcibiskupů, místo kudy kráčely 
dějiny, místo, které hostilo mnoho význam-
ných osobností, například zde pobýval i pre-
zident Václav Havel. Od pana průvodce jsme 
se dozvěděli spoustu zajímavých informací 
z historie dění v Arcibiskupském paláci až do 
současnosti.

S návštěvou Olomouce byla spojena 
i návštěva Arcidiecézního muzea, prohlédli 
jsme si originály výtvarných děl olomoucké 
arcidiecéze, sochy, náboženské předměty, 
v horním patře okrouhlé věže zřízenou do-
mácí prelátskou kapli a zdobený arcibiskup-
ský kočár. Slavnostní ceremoniální kočár 

zakoupil olomoucký biskup Ferdinand Julius 
Troyer v roce 1746 ve Vídni. Původ kočáru je 
spojován s vyslancem francouzského krále 
Ludvíka XV. u císařského dvora – Louisem 
Franςiosem Armandem du Plesis, vévodou 
de Richelieu. Předpokládá se, že kočár vznikl 
přímo v pařížských dílnách v první polovině 
18. století. V sousedství arcidiecézního mu-
zea na Václavském náměstí jsme si prohlédli 
katedrálu Svatého Václava, která od roku 
1995 patří mezi národní kulturní památky 
ČR, její 100,65 m vysoká hlavní věž je druhou 
nejvyšší kostelní věží v Česku. Letní počasí 
nám přálo po celou dobu zájezdu. Na roz-
díl od Doubravy kde byla v době našeho 
zájezdu prudká dešťová přeháňka, nám po 
celou dobu svítilo sluníčko a nespadla je-
diná dešťová kapka. Autobusem provoně-
ným tvarůžkovým aroma jsme ve večerních 
hodinách přijeli do Doubravy. Během cesty 
zpátky panovalo nadšení ze zájezdu, proto 
také padaly návrhy a prosby, abychom ještě 
letos uspořádali alespoň jeden zájezd. 

Užijte si společně s námi, pojeďte s námi 
na zájezd za poznáním Vizovic a Luhačovic!

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

www.nasedoubrava.cz 

ZÁJEZD V KVĚTNU SE VYDAŘIL!!!
Foto: Jiřina Ferenčíková z

Vážení a milí sousedé, je nám velkým potěšením 
informovat vás, že pojedeme v sobotu 21. 9. 2019 
na zájezd do Vizovic a Luhačovic. Ve Vizovicích na-
vštívíme významného českého výrobce alkoholu, 
likérku Rudolfa Jelínka. Seznámíme se s více než 
400 letou tradicí výroby destilátu na Valašsku, s his-
torií a tradicí firmy Rudolf Jelínek. Závěr exkurze 
jak jinak bude patřit ochutnávce destilátů. Ochut-
návka destilátů není nutnou podmínkou účasti 
exkurze ani zájezdu, je volbou každého účastníka 
zájezdu. Jsme přesvědčeni, že po prohlídce pro-
stor, technologií, postupů a všeho co je spjato 
jak s výrobou destilátu, tak i s dlouholetou tradicí 
firmy Rudolfa Jelínka, bude jen velmi těžké pro ko-
hokoli degustaci odmítnout. V době naší exkurze 
bude otevřena i podniková prodejna, proto bude 
ponechán časový prostor pro případný nákup. 

Pevně věříme, že uděláme radost všem 
milovníkům čokolády. Navštívíme čokoládové 
království. Seznámíme se s historií čokolády, 
zpracováním kakaových bobů, uvidíme vý-
robu lahodné čokolády. Podíváme se na práci 

s pralinkovými a figurkovými formami. Na závěr 
této exkurze potěšíme naše chuťové pohárky 
ochutnávkou čerstvě vyrobené pralinky. 

Navštívíme Luhačovice největší moravské 
lázně s tradicí lázeňské péče již od 17. století. 
Kolonády, rozlehlé parky s fontánami a uprave-
nými vycházkovými cestami, léčivé prameny, 
pavilony, které jsou obklopeny nádhernou pří-
rodou Bílých Karpat. Lázeňské město Luhačovice 
je oblíbeno pro své prameny Aloiska, Ottovka, 
Dr. Šťastného, Sv. Josefa, Viola. Mezi nejznámější 
přírodní, léčivé minerální vody patří Vincentka. 
O tom svědčí také historický fakt, že Vincentka 
byla servírovaná i na císařském dvoře a ve vídeň-
ských kavárnách. Ochutnat Vincentku budeme 
moci v teplé i studené podobě. K odpočinku 
a relaxaci je možno pobýt v lesním tichu u Je-
zírka lásky, které je ukryto v hustém smrkovém 
lese, a je dostupné s upraveným okolím a lavič-
kami s altánem. Díky slovenskému architektovi 
Dušanu Jurkovičovi uvidíme luhačovickou lá-
zeňskou architekturu, inspirovanou valašskými 

a slovenskými lidovými stavbami s hrázděnými 
zdmi, secesními dekory, výraznou barevností. 
Děkujeme obci za přispění na zájezd. 

Neodkládejte své rozhodnutí jet s námi na zá-
jezd na poslední chvíli, neboť místa v autobuse se 
rychle plní!
Kde:  VIZOVICE
 RUDOLF JELÍNEK
 ČOKOLÁDOVNA 
 LUHAČOVICE
Kdy: V SOBOTU 21. ZÁŘÍ 2019
Vstupné: EXKURZE R. JELÍNEK SENIOR 
 s degustací 100 Kč bez degustace 80 Kč
 EXKURZE R. JELÍNEK 
 pl. vstupné s degustací 120 Kč bez degustace 100 Kč
 EXKURZE ČOKOLÁDOVNA 
 jednotné vstupné 120 Kč/osoba
Cena: 295KČ ZA DOPRAVU + VSTUPNÉ
BLIŽŠÍ INFORMACE O ZÁJEZDU A JEHO 
ZAPLACENÍ:
E-mail:  INFO@NASEDOUBRAVA.CZ
Mobil: 602 755 179, paní Jiřina Ferenčíková

 NÁVŠTĚVA FARMY A PASTýŘOVY 
NAUČNÉ STEZKY NA RýMAŘOVSKU

Nová atrakce vznikla na rýmařovsku. Ob-
čanské sdružení Stránské připravilo pro návštěv-
níky našeho regionu další projekt. Za podpory 
Moravskosleszkého kraje, který z programu na 
podporu agroturistiky přispěl dotací na projekt 
"Pastýřova naučná stezka".

Stezka provází návštěvníky po farmě a vě-
nována je především chovu ohroženého druhu 
Valašské ovce. Zvláštním lákadlem stezky je 
praktická část, kde 
podle jednoduchého 
návodu návštěvník 
sám zkouší zpraco-
vání vlny a ve finále 
odchází s vlastno-
ručně zhotoveným 
výrobkem z vlny 
místních oveček. 
Pastýřova naučná stezka je přístupná denně od 
10 do 17h , vstupné je dobrovolné. Farma nabízí 
kromě ovcí a dalších hospodářských zvířat také 
kurzy a ukázky lidových řemesel. 

Více informací na: 
http://www.stranske.websnadno.cz. 

 SOKOLNÍCI NA HRADĚ
13. 07. 2019, hrad Hukvaldy

Ukázky sokolnictví, přehlídky dravých 
ptáků, šermířské a rytířské souboje.

Více informací na www.hradhukvaldy.eu. 
 LESNÍ SLAVNOST LAPKů Z DRAKOVA
20. 07. – 21. 07 2019, osada Drakov 
Heřmanovice

Okolí nad Vrbnem pod Pradědem až po 
Rejvíz nabídne podívanou a zábavu pro celou 
rodinu, kterou pořádá Spolek Přátelé Vrbenska 
spolu s dalšími partnery. Pro děti jsou připra-
vena soutěžní a zábavná témata. S vandrovní 
knížkou mohou děti na stanovištích sbírat ra-
zítka a hledat zlatý poklad Lapků z Drakova. 
Bohatý doprovodný program je zajištěn po oba 
dny konání akce.
Více informací na www.pratelevrbenska.eu. 

Kam vyrazit… 

NAŠE DOUBRAVA ZVE SOUSEDY NA ZÁJEZD DO VIZOVIC A LUHAČOVIC
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Muzikál KOČKY 
nahradí REBECCA
V květnovém zpravodaji jsme vás informo-
vali o přípravě zájezdu na představení v Ná-
rodním divadle moravskoslezském, Divadle 
Jiřího Myrona, které uvede v neděli 27. 10. 
2019 úspěšnou reprízu muzikálu KOČKY. 
Byla provedena předběžná nezávazná re-
zervace vstupenek a šlo o jedinou možnou 
rezervaci, která byla divadlem v tuto dobu 
umožněna. Bohužel jsme začátkem června 
obdrželi zprávu, že vzhledem k velkému zá-
jmu o představení (předplatné, dřívější re-
zervace) jsou již veškeré vstupenky na obě 
představení vyprodány.

Divadlo nám ihned nabídlo alterna-
tivu – skvělý muzikál Rebecca v termínu 
06. 10. 2019. Muzikál pochází z pera již le-
gendární autorské dvojice Spojených scén 
vídeňských (Vereinigte Bühnen Wien), 
skladatele Sylvestera Levaye a libretisty 
Micheala Kunzeho.

Mysteriózní, až detektivní příběh Re-
beccy je divákům známý ze své knižní 
předlohy britské autorky Daphne du Mau-
rier (v češtině známa jako Mrtvá a Živá), či 
z legendárního filmu Alfreda Hitchcocka. 
Vypravěčkou celého děje je mladá, be-
zejmenná dívka, jejíž jednotvárný život 
rychle mění láska k tajemnému vdovci, 
Maximu de Winterovi. Po svatbě a pří-
jezdu na luxusní sídlo Manderley se dívka 
setkává s nekompromisní paní Danverso-
vou, která se stále nesmířila s tragickou 
smrtí Rebeccy de Winterové, a nová „paní 
domu“ jí do oka vůbec nepadla. Osud hr-
dinky se začíná zamotávat…

Veškeré odevzdané přihlášky zůstá-
vají i nadále v platnosti. Stále jsou volná 
místa!! Cena zájezdu je 200 Kč včetně 
vstupenky. Svůj zájem o toto předsta-
vení potvrďte do 15. 07. 2019 osobně 
u paní Hugáňové na OÚ v Doubravě. Již 
lze také provést úhradu zájezdu. ŠH

Foto: archiv divadla z

V pátek 14. 06. za námi přijeli kamarádi 
z Pionýrské skupiny Kopřivnice. Společně 
jsme si zahráli pár seznamovacích her a opekli 
párky v zahradě hasičské zbrojnice.

V sobotu ráno jsme se společně pustili do 
hry UZNADO (umím, znám a dovedu). Hráče 
čekalo 10 stanovišť s různými úkoly z oblastí 
turistiky, umění, sportu, společenského cho-
vání apod. Smyslem hry byla taktika a týmová 
spolupráce.

Po ukončení hry nás čekal oběd v naší klu-
bovně a kopřivničtí se vydali objevovat Doub-
ravu po doubravských naučných stezkách.

Kamarádi odjížděli z Doubravy spokojení 
a plní dojmů a my jsme za to byli na oplátku 
pozváni k nim na jejich říjnovou Bubu stezku.

Děkuji Pavlu Slávikovi, Šárce Hugáňové, 
mateřské škole za poskytnutí noclehu pro 
pionýry a všem vedoucím a instruktorům za 
pomoc při realizaci této akce.

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

S kamarády z Kopřivnice

DoplňovačKa pro Děti 
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Ve vestibulu a v chodbě v přízemí obecního 
úřadu jsou pro vás nachystány přehledy let-
ních akcí, které se konají v naší obci i v jejím 
okolí. Také jsou zde občanům k dispozici turis-
tické materiály a to zdarma. Přijďte si vybrat, 
třeba vám pomůžeme najít tip na ten správný 
letní výlet. ŠH

Nedostali jste 
zpravodaj?
Obecní zpravodaj vychází každý měsíc 11x ročně. V červenci je vydá-
váno vždy prázdninové dvojčíslo. Náklad zpravodaje činí 620 ks a dis-
tribuce je do všech domácností zdarma prostřednictvím služby České 
pošty. Vychází vždy v první polovině měsíce a přesné datum vydání 
není stanoveno. Zpravodaj má také svou elektronickou verzi, která je 
dostupná již před vydáním tištěného zpravodaje a je k dispozici na we-
bových stránkách obce www.doubrava.cz. 

Pokud jste nenašli zpravodaj ve své schránce, obraťte se přímo na 
distributora Českou poštu. Tištěné zpravodaje jsou volně k dispozici také 
na obecním úřadě v chodbě v přízemí a v knihovně. Kontakt na redakci: 
Šárka Hugáňová, tel.: 596512980, e-mail: huganova@doubrava.cz. ŠH 

inzerce

E-mail: INFO@NASEDOUBRAVA.CZ Mobil: 602 755 179, paní Jiřina Ferenčíková

Turistické 
materiály pro 
vaše letní výlety
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Obec Doubrava 
Vás srdečně zve na 

17. srpna 2019 
od 15.00 hodin 
na náměstí v Doubravě

790. výročí založení obce

 


Podporují nás:

Doprovodný program:
Speciální program pro celou rodinu: PŘIJEL K NÁM CIRKUS. Herní zóna Mindok, atrakce pro děti, skákací 
hrad, třpytivé tetování, malování na obličej, dětské vlasové studio, modelování balónků. 
SPECIÁLNÍ DOUBRAVSKÝ FOTOKOUTEK!!!  POUŤOVÉ ATRAKCE, KOLOTOČE!!!
Občerstvení, stánkový prodej.  Změna programu vyhrazena!  Pořadatel: Obec Doubrava

VSTUP ZDARMA!

Program:  
15.00 Poppy a Adélka
16.00 Slavnostní zahájení
16.10 LADISLAV KŘÍŽEK s kapelou
17.00 Western show 
17.30 ILONA CSÁKOVÁ
18.30 Western show
19.00 Doubravský rekord v pojídání párků
20.00 VERONA
21:20 Taneční zábava s kapelou  EX-FIRE 


