
Leden 2019 č. 12

DOUBRAVA SLAVILA 
Tradiční Doubravské slavnosti byly letos ve znamení oslav 790 let obce. 

1229–2019Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava 
Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava se uskuteční dne 11. 09. 2019 od 16:30 hod. v za-
sedací místnosti obecního úřadu v Doubravě.

Hasičská zbrojnice 
v novém kabátě

V letním období letošního roku došlo 
k opravě fasády hasičské zbrojnice. V současné 
době probíhají poslední dokončovací práce 
tak, aby byla celá oprava dokončena do konce 
září 2019. Oprava byla financovaná částkou ve 
výši 2,86 mil. Kč bez DPH z titulu důlních škod 
spol. OKD, a.s. Obec se na opravě podílela 
opravou střechy věže a zábradlí v hodnotě 50 
tis. Kč a dalšími drobnými investicemi, které 
sebou oprava fasády přinesla. Hasičská zbroj-
nice se tak může po 21 letech pyšnit novým 
kabátem, který je doplněn zateplením všech 
obvodových stěn, což znatelně sníží energe-
tickou náročnost této budovy. Další letošní 
investicí, která hasičskou zbrojnici čeká, bude 
výměna kotle včetně některých rozvodů a ra-
diátorů. Vše bude provedeno ještě před za-

čátkem letošní topné sezony. Tato investice 
bude zcela hrazena z rozpočtu obce. 

Pavel Slávik, referent životního prostředí  
a majetkové správy

Září 2019

Foto: Petr Poláček. z

Foto: Petr Poláček. z
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – září, říjen 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
Září 11,25 18 12 4,18
Říjen 9,23 16 10 2

Vážení spoluobčané,
máme za sebou prázdninové měsíce, ve 
kterých si děti určitě odpočaly od školních 
povinností, neboť se v tomto období mohly 
věnovat zábavě, táborovým dobrodruž-
stvím se svými kamarády a určitě spoustu 
chvil prožily se svými blízkými. Společně 
jsme na Doubravském dni oslavili 790. vý-
ročí založení naší obce a dovolte mi, abych 
Vás co nejsrdečněji pozvala na další oslavu, 
která se uskuteční 18. října na Spolkové 
výstavě v Národním domě. Na druhou 
polovinu října připravujeme také koncert 
pěveckých sborů ve spolupráci Římsko-ka-
tolickou farností u příležitosti svátku pat-
ronky kostela sv. Hedviky. 

Škola o prázdninách neodpočívala, od 
prvních prázdninových dní bylo ve škole i jejím 
okolí velmi rušno. Multifunkční hřiště je plně 
připraveno pro sportovní využití a všechna so-
ciální zařízení ve škole jsou napojena na nové 
odpady a jsou celkově zrekonstruována. Byla 

opravena střecha, provedeny sanační omítky 
ve dvou třídách a opravena fasáda. Zbývá jen 
popřát všem dětem, zvláště pak novým prv-
ňáčkům a také celému pedagogickému sboru 
úspěšný školní rok a radostné vzdělávání 
v opravené škole a spoustu radostného pohybu 
na novém hřišti.

V prázdninových měsících byla dokončena 
také fasáda na hasičské zbrojnici a mám také 
potěšující zprávu pro obyvatele bytového 
domu č.p. 128 vlastníka Residomo, že se i tato 
budova na podzim letošního roku dočká no-
vého kabátu. Uzavře se tak linie opravených 
domů. Prostranství, které je v době konání 
Doubravských slavností využíváno pro instalaci 
kolotočových atrakcí má novou opěrnou zeď. 
Její rekonstrukce byla realizována z prostředků 
důlních škod. O osázení zábradlím se následně 
postaráme sami z prostředků obce. 

Probíhají opravy na zámku. Ze střechy 
se tyčí nová nadstřešní komínová tělesa a na 
opravu čeká poškozený trám. Následně bude 

opravena střešní krytina spolu s poškozenými 
okapy a svody.

V podzimních měsících bude provedena 
celková oprava střechy na bytovém domě 
Dominik. Střešní krytina bude vyměněna za 
kvalitnější s delší životností.

Startujeme kamerový systém v obci. Vy-
budování multifunkčního hřiště nebylo jed-
noduché. Dlouho trvala projektová příprava, 
proces stavebního povolování nebyl bez pře-
kážek, čímž se oddalovala jeho realizace. Nako-
nec se vše povedlo dotáhnout do konce včetně 
schválení poskytnutí dotace z MMR ve výši 70% 
uznatelných nákladů pro druhou etapu vý-
stavby. Již v průběhu stavby došlo ke vloupání 
do areálu, kde stavební firmě vznikla škoda. 
Proto jsme se rozhodli instalovat na vybraných 
místech v obci kamerový systém, který přispěje 
policii k odhalení případného vandalismu nebo 
krádeží. Na skutečnost, že jsou v obci některá 
prostranství monitorována kamerovým systé-
mem, budou upozorňovat informační tabule 
při vjezdu do centra obce.

Opravy komunikací v místech lokálního 
poškození proběhlo tzv. zafoukáním. Poško-
zený úsek komunikace na Doubravském kopci 
dostane nový povrch a opravena také bude ko-
munikace na hranici s Dětmarovicemi v oblasti 
Hranice, kde bude využito směsi z recyklátu. 
V letošním roce by měla být dokončena oprava 
povrchu druhé části komunikace K Venuši, která 
vede z Hranic do Orlové. Oprava propustku 
pod komunikací v oblasti Kozince si vyžádala 
uzávěru a následnou opravu. Děkuji všem ob-
čanům za trpělivost v době oprav při způsobe-
ném dopravním omezení. Od září se očekává 
zvýšený provoz na silnici od Dinoparku přes 
Jánskou. Obec stanovila podmínku snížení 
rychlosti v oblasti pekárny Komendir, aby ne-
byla ohrožena bezpečnost chodců. Přesto žá-
dám všechny, kteří se v oblasti zastávek budou 
pohybovat, aby dbali zvýšené bezpečnosti. 

Zdravotní středisko má zcela opravené 
hospodářské stavení za hlavní budovou a pro-
bíhá zpracování projektové dokumentace na 
rozvod vody a rekonstrukci sociálních zařízení. 
S realizací se počítá v příštím roce.

Pracujeme na přípravě rozpočtu na rok 
2020 a s tím souvisí i plánování oprav a investic 
pro tento rok. Také plánujeme rozšířenou škálu 
kulturních akcí pro širokou veřejnost. Věřím, že 
mnohé potěší a zůstanou nadále součástí života 
v obci.

Dáša Murycová, starostka obce

•	Rada	 obce	 Doubrava	 schválila	 zvýšení	 ná-
jemného obecních bytů z nynějších 35 Kč za 
m2 na 42 Kč za m2.

•	Rada	obce	schválila	uzavření	smlouvy	o	pře-
pravě osob s dopravcem Midibus, s.r.o. Kar-
viná. Jedná se o účelový spoj pro přepravu 
dětí navštěvující MŠ a ZŠ Doubrava.

•	Rada	 obce	 schválila	 přijetí	 dotace	 ve	 výši	
244 800,- Kč od poskytovatele Moravsko-
slezského kraje na ozdravný pobyt pro žáky 
1. stupně Základní školy Doubrava.

Ivana Siekierová, místostarostka obce

JÍZDNÍ ŘÁD 
ÚČELOVÉHO 
ŠKOLNÍHO SPOJE
PLATNÝ OD 02. 09. 2019 
DO 30. 06. 2020
Jezdí ve dnech školního vyučování. Ke stažení 
na internetových stránkách obce Doubrava 
www.doubrava.cz.

ZasTávKa hod.

1. Doubrava Špluchov 07:12

2. Doubrava Dyhor 07:15 

3. Doubrava Rybníky 07:17

4. Doubrava Cihelna 07:18

5. Doubrava Sever 07:20

6. Doubrava U Klepka 07:22

7. Doubrava U vodojemu 07:23

8. Dětmarovice Kruček 07:25

9. Doubrava náměstí 07:30

10. Doubrava MŠ 07:31

11. Doubrava ZŠ 07:32

ZasTávKa hod.

1. Doubrava ZŠ 14:15

2. Doubrava MŠ 14:16

3. Doubrava náměstí 14:17

4. Dětmarovice Kruček 14:22

5. Doubrava U vodojemu 14:24

6. Doubrava U Klepka 14:25

7. Doubrava Sever 14:27

8. Doubrava Cihelna 14:29

9. Doubrava Rybníky 14:30

10. Doubrava Dyhor 14:32

11. Doubrava Špluchov 14:35

Pavel Slávik,  
referent životního prostředí  

a majetkové správy

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko

Multifunkční hřiště. Foto: archiv ZŠ z
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V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 
zákona, poskytne vydavatel zastupitelům obce 
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které 
vyjadřuje jejich názory týkající se obce. Vydava-
tel poskytne každému jednotlivému zastupiteli 
pro vyjádření názoru v každém vydání zpravo-
daje 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 zastupitelů“. Jed-
notlivé příspěvky budou do rubriky řazeny podle 
abecedního pořadí příjmení zastupitelů. Zveřej-
něné příspěvky nemusí být v souladu s názory 
redakce. Rubrika názory 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 programu zasedání zastupitelstva v červnu 
bylo projednání memoranda o spolupráci na 
realizaci koncepce rozvoje pohornické krajiny 
Karvinska do roku 2030 a na rozvoji území. 
Zástupkyně společnosti Moravskoslezského 
kraje (Moravskoslezské investice a Develop-
ment a.s.), seznámily zastupitele s koncepcí 
rozvoje. Všem je nám známo, že i naše obec 
Doubrava patří k těm územím, která jsou těžce 
poznamenána důsledky dlouhodobé hornické 
činnosti. Na území Doubravy je toho spousta 
k znovuoživení.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,  
zastupitelka NAŠE DOUBRAVA

˝Jiřina Ferenčíková zastupitelka za NAŠI 
DOUBRAVU se na zastupitelstvu vyjádřila 
v tom smyslu, že memorandum se jeví jako 
zajímavá spolupráce na území Karvinska. 

Prostřednictvím této spolupráce by mohla 
obec Doubrava i její občané hodně získat, zá-
leží jen na tom, jak této příležitosti budeme 
umět využít. Byla by velká škoda, kdyby tato 
šance byla promarněna. Zastupitelé za NAŠI 
DOUBRAVU jsou názoru, že Doubrava a její 
občané musí získat z koncepce rozvoje pohor-
nické krajiny maximum možného.

Gabriela Piperková,  
zastupitelka NAŠE DOUBRAVA

 Zastupitele za NAŠI DOUBRAVU těší, že obec 
Doubrava je součástí memoranda rozvoje po-
hornické krajiny, které spadá pod Moravskoslez-
ský kraj. Vnímají tuto možnost jako obrovskou 
šanci pro rozvoj území a krajiny v Doubravě, pro 
atypickou Doubravu, která alespoň zčásti pře-
žila! Proto také zastupitelka za NAŠI DOUBRAVU 
Jiřina Ferenčíková předložila zastupitelstvu pro-
tinávrh, aby spolek NAŠE DOUBRAVA byl zařa-
zen mezi stávající partnery memoranda a mohl 
tak být nápomocen obci při jeho realizaci.

MUDr. Pavel Spurný,  
zastupitel NAŠE DOUBRAVA

 Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU jsou názoru, 
že zapojení spolku NAŠE DOUBRAVA do me-
moranda o spolupráci pohornické koncepce 
by bylo pro obec přínosem. Spolek NAŠE 
DOUBRAVA je pro takovou práci připraven, má 
v souladu s obsahem memoranda koncipo-
vané stanovy, zkušenosti a invenci. 
Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU byli překvapeni, 
když koalice pod vedením starostky Dáši Mury-
cové náš návrh, aby spolek NAŠE DOUBRAVA se 
stal partnerem memoranda, pracoval na pro-
jektech pro obec a sousedy, nepodpořila.

Ing. Petr Vrubel,  
zastupitel NAŠE DOUBRAVA

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

V průběhu letních měsíců se pilně pracovalo na 
přípravě rozvoje obce Doubrava. Tomu však 
předcházela řada jednání a konzultací s part-
nery Moravskoslezského kraje, několikrát naši 
obec navštívil pan náměstek hejtmana Stani-
slav Folwarczny, vedoucí Odboru kultury a pa-
mátkové péče s dalšími pracovníky odboru, 
abychom společně našli cestu, jak klenot, který 
v obci máme, nejen zachovat, ale pozvednout 
a oživit pro aktivní využití populací širokého 
okolí. Nejednali jsme tzv. „u zeleného stolu“, 
ale většinou přímo v terénu prohlídkou kul-
turních památek a přírodních lokalit. Všechny 
kroky započaly v únoru tohoto roku, kdy jsme 

společně hledali cestu, jak zachovalé hod-
noty obce, která prošla mohutným rozvojem 
v souvislosti s těžbou černého uhlí a následně 
změnila svou tvář následkem vzniklých vydo-
bytých prostorů s následnými poklesy a stou-
páním spodních vod na povrch. Krajina změnila 
tvář, ale díky neústupnosti obce v minulosti 
nedošlo k její celkové likvidaci a její střed je 
zachován tak, jak v žádné z okolních obcí ne-
najdeme. Spolu s nově vzniklými přírodními 
lokalitami tvoří unikátní celek, který společně 
s partnery chceme připravit pro jeho další roz-
voj. Tyto kroky vedly k tomu, že v červnu byla 
podepsána smlouva s BeePartner, která pro 
naši obec zpracovává Integrovaný rozvojový 
plán obce Doubrava včetně urbanistické 
vize, na kterém spolupracuje tým zkušených 
odborníků (mezi jejich významné projekty 
patří Dolní oblast Vítkovic a řada dalších) v ko-
operaci s dalšími důležitými subjekty v rámci 
Moravskoslezského kraje. Pracovní verze je již 
na světě a blíží se do finále. Ještě před jejím 
představením mohu prozradit, že zahrnuje 
snad všechny podněty, které zazněly při zpra-
covávání Strategického plánu obce, avšak cel-
kové pojetí je originální, přitažlivé a opravdu 
krásné jako pravý KLENOT nejen Doubravy, 
ale celého Karvinska. 

 Moravskoslezský kraj a Moravskoslezské 
Investice a Development, a.s. spolu s širokým 
týmem spolupracujících partnerů připravili 
projekt cesty ke změně pohornické krajiny 
Karvinska. Tento projekt byl poprvé předsta-
ven starostům v březnu 2019. V něm oblast 
Doubravy nebyla zařazena do pilotních pro-
jektů. Díky prosazování povědomí o hodno-
tách naší obce, o její nezištné výjimečnosti 
v procesu změn na probíhajících jednáních 
s MSID a zástupci kraje prostřednictvím ve-
dení obce a spolupracujících partnerů se nám 
nakonec povedlo, že do pilotních projektů 
byl zařazen Kozinec v návaznosti na střed 
obce Doubrava. Sedmnáctým 

červencem 2019 byl celý projekt odstarto-
ván podpisem Memoranda o spolupráci na 
realizaci této koncepce s názvem POHO2030. 
Mezi signatáři Memoranda je také naše obec. 
Na této významné akci Moravskoslezského 
kraje, která se uskutečnila v areálu bývalého 
dolu Gabriela, již zazněla informace o připra-
vovaném Integrovaném rozvojovém plánu 
obce Doubrava s pracovním názvem KLENOT. 
Podrobnosti tohoto projektu představíme 
v příštích zpravodajích.
Více informací najdete na www.poho2030.cz.

Mgr. Dáša Murycová

Příprava rozvoje obce Doubrava

Podpis Memoranda. Foto: archiv MSID.) z

Povinné čipování 
psů od 1. 1. 2020
S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky 
a chovatele psů, že od 01. 01. 2020 dochází ke 
změně zákona č. 166/1999 Sb. O veterinární péči 
a o změně některých souvisejících zákonů (vete-
rinární zákon), kde vznikla mimo jiné i nová po-
vinnost pro všechny chovatele psů a to nechat 
svého psa označit čipem. 

Ne všichni chovatelé psů o schválení novely 
zákona ví, a proto je může překvapit, že s účin-
ností od ledna 2020 musí být každý pes, se kte-
rým se jeho chovatel dostaví k veterinárnímu 
lékaři na první nebo pravidelné přeočkování 
proti vzteklině, zároveň očipovaný. To znamená, 
že veterinární lékař již od ledna 2020 nebude 
moci naočkovat proti vzteklině psa, který není 
očipovaný. Každý chovatel, který přijde se svým 
neočipovaným psem na očkování proti vztek-
lině v roce 2020 a dále, bude vyzván, aby nechal 
svého psa očipovat. Povinné očkování psa proti 
vzteklině bude také od ledna 2020 platné pouze 
v případě, že bude pes očipován. Jedinou výjim-
kou, kdy nemusí být pes očipován, jsou psi, kteří 
byli označení tetováním před datem 03. 07. 2011. 

U nově narozených psů bude čipování prová-
děno v době jejich prvního očkování proti vztek-
lině. Starší psy je možné nechat čipovat již nyní, 
není tedy třeba čekat na žádné konkrétní datum. 
Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku. 
Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Přesnější 
informace týkající se druhů čipů, jejich ceny a sa-
motného čipování vám poskytne veterinář, ke 
kterému se svým psem docházíte na ošetření, 
kontroly nebo jiné úkony.

Pokud bude mít majitel svého psa bez čipu, 
bude mu od příštího roku hrozit správní řízení 

(pokračování na straně 4)
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s možným uložením pokuty do výše 20.000,- Kč, 
protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby ne-
měl potvrzení o očkování proti vzteklině.

Na první pohled se zdá, že s čipováním psů 
jsou spojené jen nevýhody a starosti, ale nao-
pak je i dost výhod, které čipování přináší. Je jím 
např. snadnější vycestování se psem do zahraničí 
(ve většině evropských států již povinné čipování 
psů platí a pes bez čipu není do země vpuštěn), 

zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli (ušetří se 
peníze za jeho pobyt v útulku, které hradí vždy 
majitel psa), při odcizení psa se snáze prokáže 
jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, 
snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatel-
nost majitele v případě nutnosti postihu za týrání 
zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji apod.

Po označení psa mikročipem doporučujeme 
všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním 
registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/o-
nas.php Teprve po zaregistrování plní mikročip 
funkci prostředku k vyhledávání a nalezení va-
šeho psa v případě zaběhnutí.

Vzhledem k výše uvedenému žádáme 
všechny majitele psů, aby nenechali čipování na 
poslední chvíli a vyhnuli se tak nepříjemnostem, 
které můžou nastat. 

Pavel Slávik, referent ŽP, majetková správa

Povinné čipování…
(pokračování ze strany 3)

V letním období byla naše jednotka po-
volána k šesti událostem. Hned v pondělí 
01. 07. to byly hned dvě a to v rozmezí deseti 
minut. Nejprve jsme vyjeli kvůli spadlému 
stromu na komunikaci poblíž domu č.p. 328, 
zde zasahovali Slávik, Kučera a Kotas S. a v zá-
pětí došlo k požáru v karavanu u č.p. 603, 
zde zasahovali Kotas J., Šebesta R., Šebesta 
L. a Majer. Dále jsme 02. 08. byli povoláni 
k požáru ohořelého vagónu na Vrchovci, zde 
zasahovali Branny, Kotas J., Šebesta R. a Dlu-
hosz. Další tři události byly tradiční, jednalo 
se o likvidaci bodavého hmyzu u rodinných 
domů našich občanů. Léto bylo také ve zna-
mení pokračujících prací při opravě fasády 
hasičské zbrojnice. Provedli jsme demontáž 
zábradlí a sirény na věži, dále opravu a ná-
střik vrat garáží a také úklid vnitřních prostor 

garáží a dílny. Dost 
práce sice ještě 
zbývá, ale výsledek 
určitě stojí za to. Do konce tohoto roku ještě 
plánujeme provést vymalování některých 
vnitřních částí zbrojnice. V sobotu 17. 08. se 
konaly Doubravské slavnosti. Naše přítom-
nost u této akce je pravidelná. Podílíme se 
již na přípravách a dále zajišťujeme prodej 
občerstvení a samozřejmě také úklid. Naše 
stánky obsahovaly tradiční sortiment od 
prodeje grilované kýty, karbenátků až po al-
koholické i nealkoholické nápoje. Všem, kteří 
při zajištění této akce pomáhali, děkujeme 
a zároveň děkujeme i návštěvníkům, kteří 
naše stánky navštívili. 

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

HASIČSKÉ OKÉNKO 

Foto: Zdeněk Sosna z

Mateřská škola vaří i pro cizí strávníky
Školní jídelna při MŠ Doubrava vaří obědy 

také pro cizí strávníky. Denně se mohou na-
hlášení zájemci v době od 11:30 hod. do 12:00 
hod. docházet do školní jídelny stravovat.

Tato strava splňuje výživové normy dané 
pro školní stravování, které respektují zá-
sady spotřebního koše tak, aby připravovaná 
strava byla vyvážená.

Důchodcům obce Doubrava a osobám 
se sníženou mírou soběstačnosti jsou obědy 
dováženy až do domu. Přihlášky k odběru 
obědů je nutno řešit s vedoucí školní jídelny 
paní Zuzanou Kullovou na tel. č.: 596 549 

064 nebo osobně ve ŠJ. Ráda Vám informace 
poskytne.

Za kolektiv školní jídelny při MŠ Doubrava 
Zuzana Kullová

Smyslový chodník u mateřské školy
Jak již bylo v jarních měsících publikováno, 

mateřská škola získala dotaci z rozpočtu Mo-
ravskoslezského kraje v programu Podpora 
vzdělávání a poradenství v oblasti životního 
prostředí v dotačním titulu Podpora environ-
mentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a po-
radenství ve školách.

Tato dotace je určena k podpoře aktivit na 
školní zahradě, vede děti k aktivnímu učení 
v přírodě prožitkem. Z uvedené dotace byl 
pořízen smyslový chodník.

Chodníček již je připraven pro plné vyu-
žití dětmi. Jeho jednotlivé dílce jsou naplněny 
sypkým materiálem o různé velikosti tak, aby 
děti mohly materiály porovnávat, procházet, 

probírat a brouzdat se v nich bosýma no-
hama. Pár dílců zůstalo však prázdných. Ty če-
kají na děti, až se vrátí z prázdnin. Společně je 
budeme plnit nasbíraným přírodním materiá-
lem, jako jsou šišky, větvičky, kaštany, žaludy. 
Celý chodník ústí do velkého štěrkoviště, jež 
bude kryté konstrukcí pro popínavé rostliny. 
Pod konstrukcí se najde místo pro posezení 
ze špalků různé velikosti. A to mají děti nej-
raději. Samy si mohou špalky ustavovat jako 
stůl a židle, vařit si z kamínků „polévky“, péci 
„dorty a cukroví“.

Přijďte se podívat, projdete se kamínky 
naboso nebo se jen jednoduše pokocháte 
pohledem.

Radomíra Jasenková, ředitelka MŠ
inzerce

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Milí žáci, vážené kolegyně, milí rodiče, 
ráda bych Vás co nejsrdečněji přivítala na prahu nového školního roku 2019/2020. 
Věřím, že všichni žáci naší školy prožili krásné prosluněné prázdniny a nabrali 
síly k novému vzdělávání v tomto školním roce. Stejně tak doufám, že příjemně 
prožitá dovolená poskytla učitelům a provozním zaměstnancům dostatek energie 
k zajištění zdárného průběhu nastupujícího školního roku. Prvňáčkům přeji, aby 
se mezi námi cítili dobře a chodili do školy s radostí, touhou poznávat a učit se 
objevovat svět kolem sebe. Nejstarším žákům, deváťákům, bych ze srdce přála, 
aby jejich snažení po celou dobu školní docházky na naši školu bylo završeno při-
jetím na vysněnou střední školu.

Do nového školního roku přeji všem hodně štěstí, pohodu ve škole, spoko-
jenost s dosaženými výsledky a především pevné zdraví. Ať se nám školní rok 
2019/2020 vydaří. 

Mgr. Jana Ošeldová

Prázdniny ve škole
Během celých prázdnin vládl ve škole čilý 

ruch. Žáci byli vystřídáni zaměstnanci několika 
stavebních firem, kteří se postarali o to, aby se 
naše škola stala zase o něco hezčí a moder-
nější. Nejnáročnější byla rekonstrukce nevyho-
vujícího sociálního zařízení v celé škole, dále 
provedení sanačních omítek ve dvou třídách 
a modernizace mycího koutu v sedmé třídě. 
Provedeny byly také menší opravy v jednotli-
vých třídách. Pokud jste v srpnu míjeli budovu 

školy, jistě jste si všimli, že probíhala také 
oprava fasády a nejvíce poškozených částí stře-
chy. Koncem prázdnin byla také dokončena 
dlouho očekávaná výstavba nového hřiště. 
Velké poděkování patří všem řemeslníkům, 
kteří se podíleli na jednotlivých pracích, a pro-
vozním zaměstnancům za trpělivost, pečlivost 
a obětavost při úklidu. Nejdůležitější však bylo 
zajistit financování oprav, za to děkujeme pře-
devším vedení obce Doubrava a OKD, a.s. 

Mgr. Jana Ošeldová

Sanace omítek. z Rekonstrukce sociálního zařízení. z

Loučení s devátou třídou
Ve čtvrtek 27. 06. 2019 jsme se jako kaž-

doročně na konci školního roku slavnostně 
rozloučili s žáky deváté třídy, kteří si spolu se 
svými učiteli opět připravili pro rodiče, spolu-
žáky a paní starostku pestrý program. Třídní 
fotografie, tradiční proslovy a předávání 

šerp a drobných dárků doprovázela taneční 
vystoupení mladších spolužáků. Všichni de-
váťáci se závěrem tohoto emotivního dopo-
ledne rozloučili se svými učiteli a vedením 
školy a my jim z celého srdce přejeme šťastný 
a úspěšný vstup do nové etapy jejich života.

Mgr. Jana Ciosková

Organizace školního 
roku 2019/2020
Podzimní prázdniny: úterý 
29. října a středa 30. října 2019.
Vánoční prázdniny: pondělí 
23. prosince 2019 až pátek 3. ledna 2020. 
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020. 
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 
31. ledna 2020. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 
jsou podle sídla školy stanoveny pro okres 
Karviná takto: od 17. února do 23. února 
2020.
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 
a pátek 10. dubna 2020 (státní svátek).
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. 
července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním 
roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. 

Prevence proti 
požáru v domácnosti

Ve kterých místnostech v domácnosti 
může nejčastěji dojít k požáru:
•	 kuchyň	–	zásuvky,	sporák,	lednička,	varná	

konvice, mikrovlnná trouba
•	 koupelna	–	zásuvky,	kulma,	fén,	pračka
•	 obytné	místnosti	–	zásuvky,	televize,	počí-

tač, domácí kino, adventní věnce, svíčky 
•	 chodba	 –	 zásuvky,	 el.	 rozvaděče,	 nabí-

ječky, mobilní telefon 
•	 garáž	–	hořlavé	kapaliny,	různé	el.	nářadí,	

vozidla. V garáži máte povinnost mít ha-
sicí přístroj (minimálně 10 kg).
Řešením je také mít doma malý hyd-

rant. Takový malý hydrant si můžete udělat 
v koupelně namontováním ventilu, na který 
si našroubujete hadici a zavěsíte ji na ventil 
nebo samostatný háček. Na tento hydrant je 
vhodná samosvíjející hadice 22 m. 

Foto: Vzorek takového domácího hyd-
rantu. Před použitím vypněte doma 
všechny el. jističe!!

Vůbec nepřekáží, je umístěn v koupelně 
u ventilu na myčku a pračku. V případě požáru 
máte účinný prostředek na uhašení ohně. 

Zdeněk Sosna,  
náměstek pro prevenci OSH Karviná

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
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V sobotu 8. června ukončila naše fot-
balová družstva posledním mistrov-
ským utkáním sezonu 2018/2019. 
Příprava na další sezonu byla za-
hájena tréninkem od 9. července 
pod vedením nového trenéra pana 
Martina Monczky. V sobotu 27. čer-

vence jsme uspořádali již tradiční Letní turnaj 
v kopané a nohejbalu za účasti 6 nohejbalo-
vých a 3 fotbalových týmů. Pohár za 1. místo 
si vybojovalo domácí mužstvo po vítězstvích 
nad Deposem Horní Suchá a Baníkem Fučíkem 
Orlová. Sezona 2019/2020 byla zahájena 25. 
srpna utkáním mužů v Horních Bludovicích.

Na jaře letošního roku jsme zahájili revita-
lizaci nohejbalového hřiště a jeho zázemí za 
finanční podpory Nadace OKD v programu 
Pro region. Pokračuje tak úspěšná spolupráce 
s Nadací OKD, jejímž cílem je zlepšovat infra-
strukturu v areálu našeho hřiště a vytvářet 
lepší podmínky pro organizovaný sport i vol-
nočasovou činnost.

Na realizaci výše uvedeného programu 
se podíleli členové Baníku 980 brigádnickými 
hodinami a regionální dodavatelské firmy. 
Cílem bylo dokončit tuto akci do termínu let-
ního turnaje a to se podařilo, i když v tomto 
horkém létě s vypětím všech sil.

V dnešní době se hodně hovoří o hos-
podaření s vodou v návaznosti na postupné 

změny klimatických podmínek. 
Na lepší využití srážkové vody ape-
lují i státní instituce s částečnou finanční pod-
porou v programu tzv. Dešťovka.

Tato podpora se bohužel netýká sportov-
ních spolků, které by hospodaření s vodou 
potřebovaly řešit pro lepší kondici travnatých 
povrchů hřišť. Přesto jsme přistoupili na reali-
zaci retenčních nádrží pro sběr srážkové vody 
v celkovém objemu 24 m3 pro zavlažování 
hřiště v období sucha i vzhledem k faktu, že 
nemáme jiný zdroj užitkové vody. Věříme, že 
nemalé finanční prostředky na tuto investici 
přinesou ovoce, a i když máme hřiště mírně 
zvlněné, tak bude alespoň zelené!

Peter Szabó

Nová šatna a sklad pro nohejbal. z

První prázdninovou sobotu 29. 06. 
z Doubravy odjel plný zájezdový autobus 
směrem Nové Heřminovy. Už po třetí jsme 
společně odjeli na letní tábor v této krásné 
obci v podhůří Jeseníků. Letos s námi jelo 57 
dětí. Motivačním příběhem byla báje o Iáso-
novi a Argonautech. Argonauti se plavili na 
svých oddílových lodích, zdolávali nástrahy 
a přemáhali bájné nestvůry. Mimo soutěže 
se děti naučily tábornickým technikám, ori-
entaci v terénu podle buzoly, číst v mapách, 
uzly, poznávat rostliny i zvířata, střílet z luku 
nebo vzduchovky. Navštívily spousty zajíma-
vých míst. Zdolaly Rozhlednu Ježník, navští-
vily Wellness centrum Bruntál, vyšláply na 
Ptačí horu a ke Králi modřínů. Starší účastníci 
tábora zažili noční výlet s hledáním potravy 
a přenocováním v hamakách zavěšených 

na stromech. Jako překvapení pro děti jsme 
domluvili promítání Sférického kina v prosto-
rách obecního úřadu. Děti byly nadšené, ale 
nevíme, jestli byli stejně nadšeni i úředníci 
obecního úřadu, když se všech našich 57 dětí 
vyzulo. Museli po našem odchodu jistě inten-
zivně větrat.

Náš tábor by se nemohl uskutečnit bez 
dobrovolníků, kteří se místo vlastní dovolené 
starají 14 dní o děti na táboře bez nároku na 
jakoukoliv finanční odměnu. Jedinou odmě-
nou jim je radost z vykonané práce a přá-
telského setkání u táborového ohně. Všem 
vedoucím a táborovým pracovníkům děkuji 
a doufám, že se pod pionýrskou vlajkou se-
jdeme opět příští rok. 

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

Putování bájným Řeckem s Pionýrem

Společenská  
kronika

Gratulace jubilantům
Krásné životní jubileum 85. narozeniny 

oslavil 16. 07. 2019 pan Jan Malík a 12. 08. 2019 
paní Olga Granieczná. Oba mají mnoho spo-
lečného, oplývají humorem a životním opti-
mismem. Do dalších let jim přejeme, aby je 
tato životní síla spolu s pevným zdravím neo-
pouštěly a aby všechny další dny v životě byly 
těmi šťastnými. 

Vítání občánků
V sobotu 29. června jsme slavnostně při-

vítali v naší obci nové občánky amálii szos-
tokovou a valérii Dluhoszovou. Oběma 
děvčátkům přejeme, aby nejen první krůčky, 
ale všechny další kroky v jejich životě byly 
úspěšné a šťastné. Aby se Doubrava stala je-
jich domovem, ke kterému budou mít krásný 
trvalý vztah a jejich rodičům naplněný život 
radostí po boku svých dětí.

Zemřeli
František Baran 
Olga Kijonková

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Vzpomínka
Čas plyne jako 

voda, ale vzpomínky 
zůstávají.

Dne 6. 9. 2017 nás 
náhle opustil Marian 
Kušnír. Stále vzpomí-
nají družka Jiřina, syn 
Martin s rodinou, Ma-
rie s rodinou.

Poděkování
Dne 07.06. oslavila naše maminka paní 

Marie Konkolová 99.narozeniny. Při této 
příležitosti ji přišli poblahopřát z obecního 
úřadu paní starostka Dáša Murycová a paní 
Ivana Siekierová. Za sbor dobrovolných ha-
sičů děvčata Jiřka, Vanda a Maruška. Za mi-
lou návštěvu, hezké povídání, krásné květiny 
a věcné dárky srdečně děkují dcery.

Anna Kořenovská

Horké léto na Baníku
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inzerceSpolečenská  
kronika

Doubravské slavnosti mají svůj 
nový rekordní čas pojídání párků. V tra-
dičním klání, které se letos uskutečnilo 
již po jedenácté, se celkem dvanáct 
odvážlivců snažilo v co nejkratším čase 
sníst osm nožek pořádných párků. Le-
tošním vítězem a novým pokořitelem 
rekordu se stal Radomír Paldus s časem 
3 minuty a 10 vteřin. O vteřinu před-
běhl loňského rekordmana Václava To-
máška. Radomír zvolil opravdu těžkou 
techniku, jelikož sousta rovnou polykal 
a neztrácel čas jejich kousáním. Sledo-
vat celé klání byl pro některé slabé 
povahy opravdu silný zážitek. Párky 
a samozřejmě také kečup a hořčici, 
bez kterých by někteří nebyli schopni 
párky pozřít, věnovalo jako sponzor-
ský dar místní řeznictví paní Michaely 
Kovaříkové. 

Děkujeme také ostatním sponzo-
rům. Bez nich by slavnosti nemohly 
být v takovém rozsahu jako v letošním 
roce. Sponzoři: BYTservis-služby, spol. 
s r.o.; DIGIS, spol. s r.o.; DVOŘÁK LESY, 
SADY, ZAHRADY, s.r.o.; ECHO alarm, 
s.r.o.; ELTOM, s.r.o.; INZBUD STAV s.r.o.; 
Jan Zuk; Komerční banka a.s.; MARIUS 
PEDERSEN	 a.s.;	 P.O.	 stav	 –	 trade,	 spol.	
s r.o.; RESIDOMO, s.r.o.; SEVEROMO-
RAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE 
OSTRAVA a.s.; SMO, městská akciová 
společnost Orlová; TIZ, s.r.o.; WEST 
MEDIA,	s.r.o.	–	Dinopark.	Partnery	akce	
jsou dále Nadace OKD a Nadace ČEZ.
 ŠH

Doubravské 
slavnosti: 
párky snězeny 
v novém 
rekordním čase

Pokořitel rekordu Radomír Paldus. Foto: Petr Poláček z

Již brzy REBECCA 
a připravované 
KOČKY

Připravovaný zájezd na muziká-
lové představení Rebecca je již plně 
obsazený, případní zájemci budou 
evidováni jako náhradníci. Autobus 
na toto představení, které se koná 
v neděli 6. října 2019, odjíždí z ná-
městí v 14:45 hodin. Návrat po skon-
čení představení zpět na náměstí 
v Doubravě bude v cca 19:30.

Ve velkém předstihu jsme ob-
jednali tolik žádané představení 
muzikálu KOČKY. Je předpoklad, že 
tentokrát nám to vyjde. Přihlášky 
pro toto představení budou připra-
veny na počátku nového roku.

Dáša Murycová
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450 Kč/měs.

350 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

Od A do Z
Pod tímto názvem mám 
pro všechny dětské čtenáře připra-
venou soutěž.

KDO PŘEČTE NEJVÍCE TEXTŮ, 
KAPITOL, PŘÍBĚHŮ, VYPRÁVĚNÍ … ?

Jsou pro vás nachystány knihy, 
o kterých vím, že se dětem líbí. Půj-
čit si můžete i takové, kde najdete 
úryvky ze svých čítanek.

Abyste však získali jednotlivá 
písmena v abecedě coby hodno-
cení, budu si chtít s vámi o přečte-
ném popovídat nebo zodpovědět 
otázky k danému tématu.

V květnu celoroční snahu spolu 
uzavřeme, abyste si ještě v červnu 
mohli užít odměny, které si dle své 
volby vyberete.

Po prázdninách na vás 
v knihovně čeká Hana Sábelová.

„Naše péče zde netrvala ani měsíce ani týdny 
ani dny. Naše návštěva by se dala počítat na mi-
nuty, a přesto věřím, že splnila to, co v tu chvíli 
splnit měla.

Umíral otec rodiny, a to právě v okamžiku, 
kdy jsme s lékařkou přijely… Vše, co se odehrálo 
do té chvíle, zvládla rodina svými silami. Bylo to 
pro ně velmi náročné, neboť stav nemocného se 
zhoršoval doslova ze dne na den. Nyní byla situ-
ace docela jiná, pacient byl úplně klidný a po-
malu končící svůj život. Nebyla potřeba žádných 
léků… Naše pozornost byla tedy plně věnována 
pečující, milující a velmi vnímavé rodině. Lékařka 
trpělivě odpovídala na všechny jejich otázky. To 
hlavní, co pro ně bylo v tu chvíli důležité, bylo 
ujištění, že udělali pro svého blízkého vše, co 
mohli, že to udělali správně a v dostatečné míře. 
Já pevně věřím, že se jim tohoto ujištění 
z úst paní doktorky dostalo. Nemocný 
zemřel ještě během naší návštěvy, v 
blízkosti rodiny.“

Po pár dnech přišel krásný e-mail, 
poděkování za klid, který jsme do rodiny 
vnesly, i za to ujištění, že vše dokázali 
zvládnout až do konce. Děkujeme.

Jsme Mobilní hospic Ondrášek a 
doprovázíme nevyléčitelně nemocné 
dospělé i děti v poslední fázi jejich ne-
moci. Bezplatně pečujeme o pacienty 
i jejich rodiny tak, aby umírající mohl 
zůstat doma mezi svými blízkými až 
do konce. Každý den vyjíždí naši lékaři 
a zdravotní sestry k pacientům domů. 
Pomocnou ruku podávají také sociální 
pracovnice, psychologové i duchovní. 
Pro naše pacienty jsme k dispozici 24 
hodin denně. Působíme v Ostravě a 
okolí do 30 km pro dospělé a v celém 
Moravskoslezském kraji pro děti. Provo-
zujeme ambulanci paliativní medicíny, 
dětský denní hospicový stacionář a od-
bornou knihovnu.

Nebojte se nás v případě potřeby 
kontaktovat: Mobilní hospic Ondrášek, 
o.p.s., Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava-

Zábřeh. Tel.: 727 805 329, 603 566 
336. Více informací naleznete 
také na www.mhondrasek.cz.

Od 7. do 13. října proběhne 
3. ročník kampaně „DOMA. Tý-
den pro mobilní hospice“, do 
kterého se letos zapojí 21 mobil-
ních hospiců po celé ČR. Začíná 
opět Papučovým dnem. Přidejte 
se k nám. Více informací se do-
zvíte na www.darujpapuce.cz, 
www.umiratdoma.cz a www.
papucovyden.cz.

Bc. Ivana Bereková,  
vrchní sestra MHO 

a Ing. Jana Pastrňáková, 
fundraiser MHO

Pokaždé je to jiné, ale vždy DOMA

inzerce
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