
Dne 13. 11. byla v Městském divadle v Brně vyhlášená anketa Dobrovolní 
hasiči roku 2014. Náš sbor zde byl zastoupen touto čtveřicí: Slávik Pavel, 
Branny Vojtěch, Šotkovský Lukáš a Kotas Svatopluk. Česká televize z to-
hoto vyhlášení připravila 70-ti minutový přenos, který byl ke zhlédnutí v so-
botu 15. 11. odpoledne na programu ČT1. Náš sbor byl do soutěže přihlá-
šen v kategorii Sbor dobrovolných hasičů roku 2014, druhou kategorií byla 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů roku 2014. Pro lepší orientaci byla 
celá republika rozdělena do pěti samostatných oblastí (regionů), kde jsme 
samozřejmě byli zařazeni v oblasti Sever Moravy. V anketě nejprve odborná 
porota rozhodla o pětici postupujících v každé kategorii a poté bylo na ve-
řejnosti, aby rozhodla o konečném pořadí a to formou internetového hlaso-
vání nebo hlasování pomocí SMS zpráv. Náš sbor v této finálové části obdr-
žel celkem 661 hlasů a to nás zařadilo na krásné 3. místo v naší kategorii. 
Jako věcnou cenu za toto místo jsme od sponzorů akce obdrželi jednu radi-
ostanici zn. HYTERA a finanční dar ve výši 20.000,- Kč. Touto anketou jsme 
naší obec dostali opět do podvědomí napříč celou republikou, což je určitě 
skvělá zpráva, a proto je na místě poděkování. Poděkovat musíme v první 
řadě všem, kteří nám v tomto hlasování pomohli a podpořili nás. Další po-
děkování patří všem aktivním členům, kteří se podílí na fungování našeho 
sboru při jakékoliv činnosti v rámci obce, neboť jako jeden z důvodů, proč 
jsme byli vybráni mezi pětici nejlepších, byla ta skutečnost, že náš sbor pra-
videlně pomáhá při zabezpečení a organizaci různých kulturních akcích v ob-
ci, kdy mimo jiné jsme v letošním roce dokázali v jeden den uspořádat jak 
domácí pohárovou soutěž (Memoriál Jendy Neděly), tak jsme pomohli       
v rámci Doubravských slavností nejen vlastním stánkem s občerstvením, 
ale také dostatečným zázemím. Také je třeba poděkovat všem našim příz-
nivcům, přátelům a rodinám, kteří nás podporují, protože bez jejich pomoci 
by se některé věci realizovaly velice těžko. Nesmíme zapomenout ani na ve-
dení obce včetně všech zaměstnanců, neboť spolupráce s obcí byla vždy 
na vynikající úrovni, a proto se nám společnými silami daří kulturní činnost 
v obci udržovat a v mnohém zlepšovat. Toto ocenění není jen oceněním   
našeho sboru a lidí,   
kteří jsou “vidět", ale 
všech, kter ým není 
lhostejný kulturní život 
v naší obci a také těm, 
kteří přispějí ke zdár-
nému průběhu třeba 
jen svou přítomností 
nebo podporou. Ještě 
jednou díky Vám všem. 

Za výbor SDH
 Doubrava 

Pavel Slávik 
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Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava

Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná a zájemci o projednávanou
problematiku z řad občanů naší obce jsou srdečně zváni.

Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava se uskuteční
dne 15. 12. 2014 v 16.30 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava.
kultě v Ostravě několik oborů jako je 
např. ekonomie a psychologie. 
Vyučoval jsem čtyři roky na druhém 
stupni základní školy Prameny v Kar-
viné. Poté jsem se vrátil zpět na 
šachtu. Před odchodem na radnici 
jsem pracoval jako dispečer výrob-
ního dispečinku na Dole Karviná. 

Oba vystudované obory se mi nyní 
budou jistě hodit při nynější práci. 
Neboť práce starosty je především 
práce s lidmi v různých oblastech, 
které s ekonomikou úzce souvisí. 

Jsem dlouholetým předsedou 
místní organizace ČSSD. Jak z názvu 
patrno, je to strana, která má na 
srdci sociální jistoty obyvatel tohoto 
státu a s tímto programem se na-

Vážení spoluobčané. prosto ztotožňuji. Nejsem tedy na-
Je tomu několik dní, co jsem pravo ani ve středu politického spek-

usedl na místo starosty. Tuto funkci tra, nýbrž nalevo. Není mi lhostejný 
mi předala paní Ing. Květuše Szy- osud lidí, které dobrodružná politika 
roká, která v křesle starostky seděla předešlých pravicových vlád připra-
dvě desetiletí. Jistě se na radnici vila o práci a o sociální jistoty. Je mi 
udělala spousta práce, kterou mnozí jasné, že v rámci republiky toho asi 
z vás ocení. Dnes na radnici máme moc nezměním, ale udělám vše pro 
zcela nové vedení a názory někte- to, aby se to změnilo a naší obci. 
rých, že se na vedení obce nic ne- Jsem pro změnu. Nicméně každý ro-
změnilo, mi připadají přinejmenším zumný a soudný člověk chápe, že 
úsměvné. Nejen, že se od základů prostředky naší obce jsou do jisté 
změnilo, ale s ním se mění i dosa- míry omezeny a musíme s nimi na-
vadní styl práce zastupitelů. Moje   kl á dat velmi obezřetně. Ale je-li chuť, 
i naše práce bude pro mnohé srozu- tak i za málo peněz se dá někdy udě-
mitelnější a transparentnější. Dobře lat hodně muziky. Já vás ujišťuji        
jsem si vědom, že práce regionál- o tom, že já tu chuť mám a členové 
ního politika není v tom, že dostane naší koalice taktéž. Trochu mě ještě 
mandát na čtyři roky a pak se děj trápí, že nevím, jak se k práci na rad-
vůle Boží. Takovou představu jsem nici postaví naše opozice. Osobně, 
nikdy neměl a jsem přesvědčen, že já nemám slovo opozice v regionální 
je naprosto scestná. Doufám, že se politice moc rád, jelikož jsme tu 
brzy změní legislativa a bude se sta- všichni proto, abychom pracovali pro 
rosta volit přímou volbou. To si mys- společnou věc. Já jsem ale pevně 
lím, že je spravedlivé a toto budu přesvědčen, že nebude dlouho trvat 
podporovat. Občan bude sám rozho- a zapojí se do práce koalice. 
dovat o budoucnosti obce a za to po- Koalice, která bude pracovat pro zá-
chopitelně ponese zodpovědnost. jmy občanů naší obce Doubravy.     
Podlehne-li sladkým slibům někte- A v tom nám, prosím, držte palce. 
rých kandidátů, může potom bydlet Závěrem bych chtěl poznamenat, 
v obci bez služeb, školy, školky, dru- že práce radnice bez pomoci a při-
žiny, pošty a údržby, protože obec spění občanů obce postrádá smysl. 
bude v dluzích, do kterých je může Proto se obracím i na vás, občany 
snadno dostat nezodpovědné ve- naší obce, zapojte se aktivně do 
dení obce. V republice už máme ně- dění v Doubravě. S vámi to vše pů-
kolik takových příkladů. jde dozajista lépe. 

Nyní několik slov o mé osobě. Popřejme si tedy, aby se nám po-
Narodil jsem se v roce 1960. Po zá- dařilo společnými silami zlepšit       
kladní škole jsem se vyučil na Střed- a zkvalitnit život v naší Doubravě.     
ním odborném učilišti Dolu Dou- A úplně závěrem bych chtěl všem na-
brava jako důlní zámečník. Poté šim spoluobčanům popřát krásné, 
jsem vystudoval Hornickou průmys- ničím nerušené vánoční svátky       
lovou školu v Ostravě. Při práci revír- a mnoho štěstí a zdraví do nového 
níka a později vedoucího rubání roku 2015.           Mgr. Pavel Krsek,
jsem vystudoval na Pedagogické fa- starosta obce Doubrava

SLOVO STAROSTY…

Oznámení o změně úředních a pokladních hodin 

v období vánočních svátků

PONDĚLÍ  - 22. 12. 2014 – ZAVŘENO PRO VEŘEJNOST

PONDĚLÍ  - 29. 12. 2014 – 7:30 - 17:00 hod.

STŘEDA  -  30. 12. 2014 – ZAVŘENO PRO VEŘEJNOST

Autor: archiv SDH 
Doubrava

SDH Doubrava v anketě Dobrovolní hasiči roku 2014
obdrželo krásné 3. místo



která si pět let šetří na nové auto a 
nechce si vzít půjčku. Po prvním 
roce šetření je v přebytku, protože 
příjmy rodiny jsou vyšší než její vý-
daje. Stejně je tomu i v dalších 
čtyřech letech s tím rozdílem, že 
přebytek je stále vyšší. Konečně ro-
dina zjistí, že našetřené peníze 
může přeměnit ve vytoužené auto. 
Je konec roku a hlava rodiny ví, že  
v lednu ceny aut zpravidla jsou      
o něco nižší. Proto koupi auta usku-
teční v lednu. Jak vypadá rozpočet 
rodiny v tomto roce? Výdaje včetně 
nového auta převyšují její příjmy    
o 300 000 Kč. Tato rodina má v da-
ném roce rozpočet schodkový, přes-
tože nemá ani korunu dluhu. Na 
nové auto šetřila dlouhých pět let.

Vážení spoluobčané, Je tady něco špatně? 
na ustavujícím zastupitelstvu Kdyby rodina chtěla hospodařit   

obce jsem byla zvolena místosta- s vyrovnaným rozpočtem, tak by 
rostou obce. Vím, že mě čeká ná- mohla utratit v daném roce jen to-
ročná práce, kterou budu vykoná- lik, kolik představují její příjmy.
vat v neuvolněné funkci vedle Stejně tak obec, která do roz-
svého povolání. Abych zvládala počtu roku zapojí zůstatek z přede-
oboje co nejlépe, zorganizovala šlého roku, má rozpočet schodko-
jsem si svůj pracovní týden tak, vý. Rozpočet naší obce bude před-
abych mohla být v co nejtěsnějším ložen ke schválení na prosincovém 
dění obce, a také co nejblíže Vám, zasedání zastupitelstva obce, na 
občanům. Každé pondělí od 13.00 které Vás co nejsrdečněji zvu a 
hodin a každou středu od 14.00 ho- snad již nikdo nebude zaměňovat 
din budu na obecním úřadě, kde pojem „schodkový rozpočet“ se za-
jsou dveře otevřené pro každého   d lu žeností obce.
z Vás. Blíží se konec kalendářního roku 

Jedním z hlavních úkolů do pro- a s ním doba Adventu a Vánoc.  
sincového zasedání zastupitelstva Přeji Vám všem co nejklidnější pro-
obce je příprava rozpočtu obce na žití těchto svátečních dní, hodně  
rok 2015. Dovolte mi, abych Vám radosti své i z radosti druhých,    
trochu přiblížila, co se skrývá pod poklidnou atmosféru domova        
označením SCHODKOVÝ ROZPO- a úspěšný vstup no nového roku.
ČET OBCE. Dáša Murycová, 

Představte si, že obec je rodina, místostarostka obce
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NAŠE DOUBRAVA: Budeme tvrdou a konstruktivní opozicí 
Ustavující zasedání zastupitel- v tom, že alespoň na nejvyšším funkci předsedy kontrolního výbo- zum a pokora k přání voličů a spo-

stva zmařilo touhu voličů po změ- místě ve vedení obce došlo ke ru, nehodláme rezignovat na naši lečně tak začneme psát novou ka-
ně poměrů v Doubravě. Přestože změně, je nutné si uvědomit, že kontrolní funkci opozice. Stejně pitolu v dějinách Doubravy. 
naše sdružení ve volbách zvítězilo, většinu v obecní radě mají sdru- tak chceme být i nadále v kon- Na tomto místě bychom ještě 
stará parta se dohodla toto jasné žení spojená s dnes již bývalou sta- taktu s Vámi. Nemyslíme si totiž, jednou moc rádi poděkovali našim 
poselství voličů nerespektovat. rostkou Szyrokou, která se ne- že volbami končí na čtyři roky kon- voličům za důvěru, kterou v nás 

Starostou tak byl na ustavujícím chala zvolit předsedkyní finanč- takt s voliči. Své dotazy, náměty a vložili ve volbách, i našim přízniv-
zasedání zastupitelstva zvolen ního výboru. Změna je tak pouze připomínky nám můžete zasílat na cům, kteří nás přišli podpořit na 
hlasy koalice ČSSD, KSČM, SNK kosmetická. info@nasedoubrava.cz. ustavující jednání zastupitelstva. 
ED a hnutí NEZÁVISLÍ Pavel Krsek, Stejně tak parní válec pod tak- Chceme pracovat pro dobro Náš boj za změnu Doubravy k lep-
který ve volbách získal pouhých tovkou paní Szyroké neumožnil ani obce šímu nevzdáváme.
96 hlasů, tedy čtvrtý nejnižší po- projednání námi navrhovaného zří- Přejeme Vám příjemné prožití vá-V zastupitelstvu budeme hájit 
čet ze všech zvolených zastupite- zení výboru pro kulturu a školství. nočních svátků a rok 2015 plný ra-náš volební program i práva a zá-
lů. Není přitom bez zajímavosti, že Ten by mohl přispět k oživení kul- dosti a úspěchů. jmy občanů Doubravy. Budeme ak-
nový starosta před volbami slibo- turního a společenského života    tivně předkládat návrhy na řešení 
val změnu a dokonce bezpro- v obci. Bohužel ani diskuse o tom- Zastupitelé za sdružení problémů naši obce a jsme připra-
středně po volbách přijal naši na- to záměru nebyla připuštěna. NAŠE DOUBRAVA: veni se podílet na jejich řešeních. 
bídku, aby se na této změně podí- Navzdory tomu, že hlasovací Ing. Jiřina Ferenčíková, MUDr. Budeme opozicí tvrdou, ale kon-
lel společně s námi. mašinérie „koalice proti změně“    Pavel Spurný, Šárka Venglářová, struktivní. Věříme, že alespoň po-

Změna jen na oko v rozporu s demokratickými zvyk- Libor Trzaskalik, Lukáš Szebesta stupem času zvítězí v hlavách a 
Ačkoli lze spatřovat pozitivum   lo stmi neponechala opozici ani srdcích ostatních zastupitelů ro- a Ing. Petr Vrubel

V lednu 2015 to bude již patnáct let, co v rámci celorepublikové chari-
tativní akce zaklepou koledníčci Tříkrálové sbírky na Vaše dveře. Chtěli 
bychom využít této možnosti a podat o naší sbírce více informací. 
Tříkrálová sbírka je od svého začátku zaměřena na pomoc lidem, kteří si 
sami poradit nedovedou. Jedná se o seniory, osoby bez domova, ma-
minky s dětmi v nouzi, sociálně slabší rodiny, zdravotně znevýhodněné 
občany či osoby v krizových situacích. 

Z  loňské Tříkrálové sbírky byly uhrazeny náklady spojené s provozem 
Denního centra pro osoby bez přístřeší v Bohumíně a částečně financo-
vány náklady na opravu koupelny pro uživatele. Stejně tak sbírka po-
mohla při rekonstrukci nevyhovující koupelny pro uživatele v Noclehárně 
sv. Martina. V Charitním domě pokojného stáří sv. Františka byla za část 
peněz ze sbírky pořízena nová telefonní ústředna, protože ta předešlá již 
dosloužila. Zbývajících 35 procent sbírky jde, jako každý rok, na podporu 
celorepublikových projektů Charity České republiky a na mezinárodní hu-
manitární pomoc. V rámci humanitární činnosti Diecézní charity ostrav-
sko–opavské podporujeme sociálně-společenský rozvoj na Ukrajině, 
která daleko zaostává nad minimálním standardem evropských zemí.    
V roce 2014 jsme v rámci Diecézní charity ostravskou – opavské rozšířili 
humanitární pomoc také do Moldávie.

A malé připomenutí, jak poznáte ty pravé koledníčky. 
Nemusíte se obávat toho, že by Vaší dobré vůle mohl zneužít nějaký 

„nepravý koledník“. Lze je totiž velmi jednoduše poznat. Jen praví koled-
níčci budou mít ve svých „třech darech“ cukr, jehož celý obal je potištěn 
logem a informacemi o Tříkrálové sbírce. Tyto cukry jsou vyrobeny speci-
álně na objednávku pro potřebu sbírky, může je tedy od koledníčků zís-
kat pouze dárce příspěvku do Tříkrálové sbírky 2015. Vedoucí koledující 
skupinky pak má průkaz koledníka vydaný a podepsaný Mons. 
Františkem Václavem Lobkowiczem a pokladnička je zapečetěná a pode-
psaná pracovníkem městského či obvodního úřadu oblasti, ve které je 
koledováno.

Tříkrálová sbírka 2015 proběhne v Bohumíně, Orlové, Dolní Lutyně, 
Věřňovicích, Rychvaldě, Dětmarovicích a Doubravě ve dnech od 1. 1. 
2015 do 14. 1. 2015. 

Na návštěvu koledníků se v Doubravě můžete těšit v sobotu 10. ledna 
dopoledne.

Děkujeme Vám občanům, za to, že nejste lhostejní k potřebám dal-
ších lidí, soucítíte s komplikovanými lidskými osudy a zůstáváte této 
sbírce i pro rok 2015 nakloněni.                     S úctou Charita Bohumín

Tříkrálová sbírka již po patnácté
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Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se usku-
tečnilo dne 5. 11. 2014 v 15 hod. 30 min. ve velkém sále Národního 
domu Doubrava, bylo zvoleno nové vedení obce.
Starosta:               Mgr. Bc. Pavel Krsek (ČSSD)
Místostarostka:      Mgr. Dáša Murycová (NEZÁVISLÍ)
Členové rady obce: Ing. Petr Czapek (KSČM), Mgr. Radomíra Jasenková
                             (SNK ED), Ivana Siekierová (NEZÁVISLÍ)
Finanční výbor:       předsedkyně - Ing. Květuše Szyroká (SNK ED)
Kontrolní výbor:      předsedkyně - Bc. Světluše Šotkovská (SNK ED)
Výbor pro rozvoj obce a životní prostředí: předseda - Ing. Petr Czapek 
(KSČM)
Informace o všech zastupitelích a členech výborů naleznete co nejdříve 
na stránkách obce www.doubrava.cz.

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Chci být lidem blíže…
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V uplynulém ob- 19.30 hodin do 23.30 hodin).
dobí jsme provedli Zároveň připomínáme, že na 
ořez dvou stromů na Vánočním jarmarku na náměstí    
zahradě č.p. 135 a v Doubravě, který se koná v so-

pomohli jsme při zapadnutí jed- botu 6. 12. bude letos i hasičský 
noho nákladního vozidla. Dále stánek s něčím dobrým na zahřátí 
jsme dne 9. 11. byli povoláni k po- nejen pro dospělé, ale i pro děti.
žáru hospodářských budov, které Výroční valná hromada SDH
se nacházely v Karviné, ul. So- Sbor dobrovolných hasičů obce 
vinecká. Na místo jsme se dosta- Doubrava tímto všechny své členy 
vili oběma vozidly. Členové prová- informuje, že v sobotu 10. ledna 
děli jak hasící práce, tak osvětlení 2015 se od 16.00 hodin v hasič-
požářiště, kyvadlovou dopravu vo- ské zbrojnici koná Výroční valná 
dy, rozebírání konstrukcí a doha- hromada. Účast členů je na této 
šovací práce ohnisek požáru. Na schůzi důležitá, neboť se bude vo-
místě byli Branny V. Kučera M., lit nové vedení a výbor sboru na 
Šebesta R. ,  Jachymčák T. ,  období let 2015 až 2020.
Macura T., Kotas T. a Verner M. 
Zásah trval celkem 4 hodiny (od Pavel Slávik, velitel VJ

HASIČSKÉ OKÉNKO

Výlet za poznáním i tajemstvím
V sobotu 25. 10. 2014 se konal výlet doubravských dětí do technic-

kého muzea Tatra-Kopřivnice, kde děti mohly nahlédnout do historie vý-
voje automobilů osobních, vojenských, závodních i nákladních. Po této 
exkurzi se autobus rozjel směr hrad Hukvaldy. V místní oboře děti užasly 
nad volně pobíhajícími 

daňky, jeleny nebo srnami. Krásnou a slunečnou procházkou vyšly na 
zříceninu hradu, kde obdivovaly pěkný výhled na okolní krajinu a udivo-
valy se, co všechno naši předci ve vzdálené minulosti uměli. Zpáteční 
cestou k autobusu navštívily místního chovatele exotických zvířat, který 
měl na své zahradě malou zoologickou a botanickou zahradu. Výlet se 
vydařil a už teď se těšíme na další.                               SRPŠ Doubrava

Strašidla, čerti, bílá paní, oh- bravou.
nivý muž… To vše bylo k vidění    S v ětluškování bylo součástí pro-
v Doubravě na již druhém ročníku jektu kulturního a společenského 
akce pro děti Světluškování. Stra- života Doubrava spolu II, kterou 
šidlácká zábava, občerstvení i ce- podpořila v programu Pro radost 
ny. Děti v maskách musely projít Nadace OKD. Moc si této spolu-
registrací u stolu starých čaroděj- práce vážíme. Poděkování dále pa-
nic, které je za odvahu a šikovnost tří také spolupracujícím spolkům, 
odměnily krásnými cenami. Na které se podílejí na akcích obce, 
všechny strašidla čekalo také ty- všem dobrovolníkům a dětem, 
pické občerstvení jako hrobečkový které se podílely na výzdobě sálu 
muffin, marcipánové prsty nebo a tvořily masky. Bez těchto všech 
dýně. by akce v Doubravě nebyly takové, 

Zábava, která následovala po jaké jsou dnes. Budeme se snažit, 
oficiálním zahájení panem staros- aby i příští rok zasvítily v Doubravě 
tou Mgr. Pavlem Krskem, nebrala světlušky.
konce. Děti soutěžily, předváděly                       Šárka Hugáňová 
své masky, které po celý čas pro-
gramu hodnotila zkušená čaroděj-
nická porota. Ke strašidelnému 
reji se zapojili dokonce i rodiče, 
kteří s dětmi tancovali, prolézali 
lidský tunel nebo se dokonce pla-
zili jeskyní, která se vytvořila z dět-
ských rukou. Na závěr programu 
byla vyhlášena čtyři nejstrašnější 
strašidla. Olga Kaletová a Mar-
kétka Fialová jako malé čarodějni-
ce, Max Michalík představujícího 
zombie a Oliver Renta jako kostli-
vec.

K reji strašidel patří také svět-
luškový průvod Doubravou. Všech-
na strašidla s různorodými svě-
týlky v čele s ohnivým mužem, ka-
pelou, bílou paní, čerty, piráty a 
dalšími se vydala za zvuků straši-
delné kapely na obchůzku Dou-

Světlušky v Doubravě

Koledy, dárky, třpytivé ozdoby – člověk si málem připadá 
jako v pohádce. I když, jistě, Vánoce nejsou žádná idylka – je 

to skutečnost. Skutečnost zrození Boží lásky v malém Dítěti. To Dítě ne-
mělo velké nároky. Chtělo jen trochu prostoru a prostředků, aby mohlo 
růst. Chtělo trochu tepla a naší lásky. Všichni velmi dobře pamatujeme 
otázku z dětství: „A co ti přinesl Ježíšek?“ Protože vždy jsme něco na-
lezli pod stromečkem. Od Ježíška. Avšak postupně se to jaksi ztratilo     
z našeho života a začali jsme se snad i stydět za to, že nám něco donesl 
zrovna Ježíšek. Vždyť to byli přece rodiče, přátelé, známí, kteří něco na-
před koupí a pak nám to dají. A že Ježíšek patří spíše dětem, než nám, 
dospělým. Ale je tomu skutečně tak? Zanedlouho si znovu připome-
neme narození Boha, který přichází zachránit svět. Z věcí, které se na 
Vánoce nabalují, si z roka na rok častěji a s větší námahou musíme vybí-
rat ty, které k nim skutečně patří. Právě konzum nám totiž podsouvá de-
formovaný obraz toho, o čem vlastně Vánoce jsou. A vyznat se v tom je 
čím dál těžší. Letos máme další šanci zamyslet se nad velkým Božím da-
rem. Nad tím, že vše, co máme, je od Ježíška – ovšem nikoli toho po-
hádkového, ale toho, který dává pravý smysl našemu životu. A o jeho 
lásce chceme vyprávět našim dětem i našim dospělým. Vždyť život a 
svět bez Boha by byli jako Vánoce bez Ježíška.

P. Dr. Marcel Puvák, farář 
Římskokatolická farnost Doubrava, www.farnostdoubrava.cz 

E-mail: info@farnostdoubrava.cz

ZPRÁVY Z DOUBRAVSKÉ FARNOSTI

Když přišla plnost času…

Štědrý den             24.12. mše svatá v 16.00 hodin.

Hod Boží vánoční    25.12. mše svatá v 8.15 hodin

svátek sv. Štěpána 26.12. mše svatá v 9.15 hodin

Silvestr                  31.12. mše svatá v 16.00 hodin

Nový rok                1.1. mše svatá v 9.15 hodin (polská)

svátek Tří králů      (6.1.) mše svatá v 16.45 hodin

Bohoslužby v kostele sv. Hedviky v Doubravě - prosinec

Obecní úřad Doubrava každý měsíc připravuje pro své jubilanty – ob-
čany s trvalým pobytem na území obce ve věku 70, 75, 80 – 100 a více 
let „Blahopřání jubilantům“.
Z důvodu zavedení základních registrů a platné legislativy již naše obec 
nemá možnost využívat informace o datech narození a trvalém bydlišti 
našich občanů za tímto účelem, proto prosíme všechny seniory s trva-
lým pobytem na území obce, kteří dovrší zmíněného jubilea nebo jejich 
rodinné příslušníky,  mající zájem o gratulaci, aby nás kontaktovali a 
oznámili nám datum narození a adresu bydliště. Rádi bychom pro jubi-
lanty uspořádali slavnostní akci s pohoštěním a v případě nepohyblivých 
občanů je samozřejmě s jejich souhlasem navštívíme. Prosíme o nahlá-
šení nejpozději měsíc před datem jubilea.
Bližší informace: Obecní úřad Doubrava, úsek vnitřních věcí
Kontaktní osoba: Šárka Hugáňová, referent tel.: 596 512 980, 
Dagmar Rentová, matrikářka,  tel.: 596 549 410                             ŠH

Blahopřání seniorům – jubilantům
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI

ZEMŘELI

Do dalších let přejeme vše nejlepší!

Anna Tomalová  83 let

Hedvika Návratová                    Milan Urbančík

VZPOMÍNKA

V předvánočním čase, věnujme vzpomínku

na milou, drahou babičku, maminku.

22. 10. 2014 Nás opustila Hedvika Navratová.

S láskou vzpomíná dcera s rodinou

Svoz skla
(zelené

kontejnery)

Svoz bio 
odpadu

Svoz odpadů ze 110 l 
(1100 l) nádob

(uveden vždy den v měsíci)

Svoz plastových 
obalů 

(žluté pytle)

Svoz papíru
 (modré 
pytle)

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V OBCI DOUBRAVA prosinec 2014, leden 2015

Termíny svozu pytlů jsou shodné s termíny svozu kontejnerů na tříděný odpad.

Prosinec

Leden

KNIHOVNA INFORMUJE
V průběhu měsíce prosince Bližší informace ohledně pošty pro 

2014 bude pro děti v Obecní Ježíška naleznete v Obecní 
knihovně v Doubravě připravena knihovně v Doubravě.
Ježíškova pošta. Děti si tak budou V období vánočních svátků bude 
moci namalovat obrázek či napsat Obecní knihovna od 22. 12. 2014 
dopis pro Ježíška. Vylosované ob- do 1. 1. 2015 uzavřena.
rázky či dopisy budou odměněny. Děkuji za pochopení.

Ráda bych popřála všem čtenářům krásné a spokojené prožití vánoč-
ních svátků a do nového roku pevné zdraví a mnoho úspěchů.

Kretschmerová, knihovnice

Vedení obce spolu se všemi 

zaměstnanci obecního úřadu přejí 

všem občanům co nejklidnější, ničím 

nerušený čas adventu, krásné svátky 

vánoční a úspěšný a šťastný celý 

příští rok 2015.

- Inzerce -


