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SPOLKY VYSTAVOVALY
Dopolední čas výstavy patřil zejména dě-
tem z mateřské a základní školy. Menší 
děti se nemohly odtrhnout od živých krá-
líčků u expozice zahrádkářského spolku, 
ty starší si s radostí nechaly namaskovat 
zranění od členů Českého červeného kříže 
nebo si užívaly pěny, která patřila k jedné 
z ukázek dobrovolných hasičů. Zahrádkář-
ská výstava s ochutnávkami a zahrádkář-
skou poradnou, účast mladých záchranářů, 
legionářů, možnost poslechnout si výklad 
o historii obce, to byly některé z novi-
nek výstavy. V odpoledních hodinách si 

návštěvníci mohli také poslechnout cim-
bálovou muziku souboru Olšina. Stálicí byl 
oblíbený hasičský fotokoutek, inovovaná 
výstava loutek, prezentace příspěvkových 
organizací obce a vyhledávaná ukázka ži-
vota živých včel včelařského spolku. Po 
celý den probíhala prezentace Urbanis-
tické vize obce Doubrava a všichni zájemci 
byli seznámeni s touto studií. V rámci Spol-
kové výstavy u příležitosti 790 let obce 
byly oceněny také osobnosti, které se svou 
dlouholetou aktivní činností zasloužily 
o spolkový život v Doubravě. 

Spolky a organizace stála příprava této 
akce nemálo úsilí. Každá expozice byla je-
dinečná a originální. Všichni, kteří se na or-
ganizaci této akce podíleli, si zaslouží velké 
poděkování.

ŠH

1229–2019

Zasedání 
Zastupitelstva 
obce Doubrava 
Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava se 
uskuteční dne 11. 12. 2019 od 16:30 hod. 
v zasedací místnosti obecního úřadu 
v Doubravě.

Již čtvrtá v pořadí, poprvé v podzimním termínu a se spoustou novinek. To byla tradiční 
Spolková výstava, která se uskutečnila dne 18. 10. 2019 v Národním domě. 

Listopad 2019
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – listopad, prosinec 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 hodin 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
Listopad 6, 20 13 7 13
Prosinec 4, 18 11 5 11

Vážení spoluobčané,
v uplynulém měsíci jsme se s mnohými 
setkali na spolkové výstavě, kde jsme Vám 
představili zpracovanou urbanistickou vizi 
obce Doubrava. Do konce tohoto měsíce 
bude dokončeno rozpracování prioritních 
bodů s návrhem postupů v jejich realizaci. 
Intenzivně spolupracujeme se společností 
BeePartner a možnými partnery, kteří by 
mohli být do celého projektu zapojeni. 
Dobrou zprávou je, že Moravskoslezský kraj 
nám na tento projekt schválil dotaci ve výši 
200 000 Kč. A protože dotací, které byly pro 
letošní rok naší obci schváleny, není málo, 
seznámím Vás s jejich přehledem:

Dotace pro obec v roce 2019:
 1. Dotace MSK „Poskytování 

bezplatné stravy dětem 
ZŠ“

44 421,-

 2. Dotace MSK „Chodníček 
poznáním“ v zahradě MŠ

47 900,-

 3. Dotace MŠMT Šablony II. 
pro ZŠ Doubrava

747 042,-

 4. Dotace Nadace ČEZ na 
služby na slavnostech

30 000,-

 5. Dotace Nadace ČEZ „Oran-
žový přechod“

113 000,-

 6. Dotace Nadace OKD 
„Doubrava spolu“

150 000,-

 7. Dotace MSK „Integrovaný 
rozvojový plán obce 
Doubrava včetně urban. 
vize

200 000,-

 8. Dotace MMR na 2. etapu 
multifunkčního hřiště

1 721 337,-

 9. Dotace ministerstva kul-
tury na záchranné práce 
na zámku 

114 000,-

10. Dotace na ozdravný ořez 
památného stromu MŽP

14 472,-

11. Dotace MSK na ozdravný 
pobyt žáků 

244 800,-

12. Dotace Nadace OKD „Ta-
nečky s babičkou a dědeč-
kem“ v MŠ

17 600,-

13. Dotace MŠMT „Šablony II 
na MŠ Doubrava“

379 785,-

3 824 357,-

Připravované žádosti:
•	 MPO	dotační	program	EFEKT	II.	na	revita-

lizaci veřejného osvětlení obce Doubrava
•	 MŽP	dotační	výzva	na	zpracování	odpadů	

– sběrný dvůr
Uplynul první rok čtyřletého volebního 

období a to stojí za malé ohlédnutí za prací, 

která je vidět a jejíž realizace by nebyla 
možná bez vysokého pracovního nasazení 
zaměstnanců úřadu, ředitelek příspěvko-
vých organizací, bez úspěšných jednání 
s OKD a Residomo, ale ani bez pracovitosti 
členů Baníku OKD Doubrava. Tady je malý 
výčet toho, co se vybudovalo:
•	 Dokončení	 a	 otevření	 multifunkčního	

hřiště
•	 Instalace	kamerového	systému	v	obci	pro	

zvýšení bezpečnosti a ochrany majetku
•	 Zrekonstruovaná	 sociální	 zařízení	 v	 zá-

kladní škole
•	 Opravený	přístupový	chodník	k	ZŠ
•	 Výmalba	všech	prostorů	obecního	úřadu
•	 Nová	výsadba	na	náměstí
•	 Zateplená	nová	fasáda	hasičské	zbrojnice,	

nové zábradlí na věži zbrojnice
•	 Opravená	opěrná	zeď	za	parkovištěm	na	

náměstí
•	 Opravené	 stropy	 v	 malém	 sále	 Národ-

ního domu včetně výmalby a výmalba 
kuchyně, úprava prostoru před kuchyní 
včetně renovace parket

•	 Rekonstrukce	 chodníku	 od	 desetidomků	
směrem k obchodu U Bobříků 

•	 Odstranění	 seníku	 v	 havarijním	 stavu	
v areálu zámku

•	 Záchranné	 práce	 na	 zámku	 –	 nové	 nad-
střešní části komínových těles, oprava 
okapů, svodů a poškození střechy, oprava 
poškozených krovů

•	 Nový	smyslový	chodníček	v	areálu	mateř-
ské školy

•	 Nová	 střešní	 krytina	 na	 bytovém	 domě	
Dominik

•	 Nový	chodník	v	urnovém	háji
•	 Nové	zázemí	u	hřiště	pro	nohejbal	a	další	

sporty vybudované vlastními silami 
Baníku

Jsme rádi, že ani kultura nezůstávala 
pozadu a jubilejní rok byl naplněn úspěš-
nými Doubravskými slavnostmi s bohatým 
programem a řadou dalších kulturních akcí 
pro naše občany, jako bylo setkání jubilantů 
s operetkou v Národním domě, Spolková 
výstava, zájezd do Divadla Jiřího Myrona na 
muzikál Rebecca a koncert v kostele sv. Hed-
viky v uplynulém měsíci a celá řada dalších 
akcí, které uspořádaly naše spolky. Těším se 
na setkání s Vámi na Vánočním jarmarku 7. 
prosince na náměstí, který bude zakončen 
předvánočním ohňostrojem.

Dáša Murycová, starostka obce

•	Rada	obce	schválila	přijetí	dotace	ve	výši	
200 000 Kč a současně schválila uzavření 
„Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje“. Dotace bude 
použita na realizaci projektu Integrovaný 
plán využití rozvojového potenciálu obce 
Doubrava včetně urbanistické vize.

•	Rada	 obce	 schválila	 plán	 zimní	 údržby	
v obci od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020.

•	Rada	 obce	 schválila	 uzavření	 „Smlouvy	
o dílo na výměnu střešní krytiny na byto-
vém domě č.p. 866 v Doubravě“. Jedná se 
o obecní dům nazývaný DOMINIK.

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

Zimní údržba 
komunikací 
2019–2020
Jako každoročně, také letos je zpracován 
plán zimní údržby komunikací obce. V pří-
padě nepříznivých povětrnostních podmínek 
bude ihned nastupovat mechanizace na úklid 
sněhu a posyp komunikací. Údržba komuni-
kací v nadcházející sezoně bude zajišťována 
dodavatelsky.

Upozorňujeme občany z lokality Fin-
ských domků na parkování vozidel u ko-
munikace tak, aby nebránili v průjezdu 
mechanizace na úklid a údržbu komunikací.

Zimní údržba se provádí podle plánu 
zimní údržby pro daný rok, který je schválen 
Radou obce Doubrava. V obvyklé zimní situ-
aci vlastník (správce) komunikace odstraní 
nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti 
(schůdnosti) komunikace dle stanovených 
pořadí důležitosti uvedených v plánu zimní 
údržby. Tento plán zimní údržby vč. příloh 
je k nahlédnutí na stránkách obce Doubrava 
www.doubrava.cz. 

Další informace k provádění zimní údržby 
naleznete v prosincovém čísle zpravodaje.

Jiří Sznapka, správa BaNF

Závady  
na veřejném osvětlení
S nadcházejícím zimním obdobím je spojeno 
i dřívější zapínání veřejného osvětlení a jeho 
vypínání v návaznosti na ubývání či přibývání 
denního světla. Vzhledem k tomu si mnozí z Vás 
všimnou, že některá lampa veřejného osvět-
lení nesvítí, nebo se vypíná (bliká). Při zjištění 
jakékoliv poruchy veřejného osvětlení je toto 
možné nahlásit telefonicky na tel.: 596 513 032 
nebo emailem na slavik@doubrava.cz. Při na-
hlášení je nutné uvést číslo sloupu, popř. se 
upřesní jeho místo a informaci zda lampa ne-
svítí či bliká, popř. jiné poškození. 

Pavel Slávik, referent ŽP,  
majetková správa

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko
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Jako každoročně, tak i letos připomínáme, 
že je povinností každého občana uhradit 
poplatek za odpad a v případě, že máte 
pejska, také poplatek za něj. 

Pokud jste poplatek neuhradili nebo 
víte, že jste jej uhradili v nesprávné výši, 
proveďte	 platbu	nejpozději	 do	 konce	 to-
hoto měsíce. 
Způsoby úhrady:
•	 složenkou, která vám byla doručena 

do schránky
•	 v hotovosti na pokladně obecního 

úřadu v Doubravě v době pokladních 
hodin (pondělí, středa od 7:30 do 11:30 
a od 12:30 do 16:00 hodin)

•	 převodním příkazem na účet obce 
Doubrava u Komerční banky a.s.; číslo 
účtu: 3421791/0100
Variabilní symbol je vygenerován 

pro každého poplatníka zvlášť a je uveden 
na doručené složence nebo vám rádi va-
riabilní symbol sdělíme telefonicky nebo 
e-mailem na dotaz u paní Marie Procház-
kové tel.: 596 549 088.

Marie Procházková,  
referent správy daně

MíSTNí  
POPLATKY  

je třeba hradit včas 

V uplynulém období naše jednotka 4x zasa-
hovala při likvidaci bodavého hmyzu, dále 
jsme provedli ořez větví kolem cest. V pon-
dělí 30. 09. jsme byli povoláni k požáru 
elektroinstalace ve firmě Gates v Karviné, 
zde zasahovali Slávik, Šebesta R. a Kotas J., 
a v sobotu 12. 10. jsme zasahovali v Karviné 
Mizerově u překopnutého plynového po-
trubí, na místě byli Slávik, Kotas J., Šebesta 
L. a Verner. 

V neděli 06. 10. jsme se zúčastnili soutěže 
nositelů dýchací techniky, která se konala u ha-
sičské zbrojnice v Rychvaldě. Tyto soutěže pro-
bíhají v kompletně vystrojeném zásahovém 

oděvu s nasazenou a aktivní 
dýchací technikou, přičemž 
se překonávají různé druhy překážek. Celkové 
umístění nehraje zásadní roli, důležitější jsou 
získané zkušenosti a schopnost zvládnout 
pokud možno všechny překážky. Naše jed-
notka byla zastoupena ve dvou kategoriích. 
V kategorii nad 35 let se Pavel Slávik umístil 
na 2. místě, v kategorii do 35 let se na 2. místě 
umístil Vojtěch Branny, 3. místo obsadil Tomáš 
Kotas, Lukáš Šebesta skončil na 5. místě a Ma-
rek Majer na 9. místě. 

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

HASIČSKÉ OKÉNKO 

Léto je již dávno minulostí a každoroční 
letní atrakce obce Doubrava - koupaliště 
zeje prázdnotou. Opuštěné dětské atrakce, 
prázdné brouzdaliště a bazén nepochybně 
připomínají, že koupací sezona 2019 je 
dávno za námi. Nastal čas, kdy bychom měli 
zhodnotit uplynulé koupací období léta 
2019. 

V měsíci květnu a v první polovině června 
byly provedeny opravy koupaliště pro kou-
pací sezonu 2019. Byly opraveny všechny 
trhliny a praskliny bazénu, utěsněny speci-
ální těsnící hmotou, byl proveden kompletní 
nátěr celého bazénového tělesa a zábradlí, 
opraveny a natřeny dětské atrakce. Nájem-
cem areálu koupaliště je pan Martin Sehnal 
z	Orlové.	 Firma	 zajistila	 koupaliště	dostateč-
ným počtem proškolených plavčíků, a také 
opět provozovala altánek s občerstvením. 
V období provozu koupaliště bylo uskuteč-
něno několik kulturních akcí.

První koupací den byl 25. června s návštěv-
ností 40 dětí a 113 dospělých. V měsíci červnu 
2019 bylo celkem 5 koupacích dnů s průměrnou 
návštěvností 300 osob. V měsíci červenci 2019 
bylo pouze 10 koupacích dnů s průměrnou 

návštěvností 132 osob, a v měsíci srpnu bylo 
celkem 14 koupacích dnů s průměrnou ná-
vštěvností 93 osob. Celkem za celou sezónu 
bylo 30 koupacích dnů a z toho 13 koupacích 
dnů s návštěvností nad 100 osob. Posledním 
koupacím dnem byla neděle 1. 9. 2019. Celkově 
byla sezona podprůměrná.

Převážná většina návštěvníků dodržovala 
zásady stanovené v koupalištním řádu. Každé 
vybočení ze stanovených zásad okamžitě 
a nekompromisně řešili plavčíci. Během pro-
vozu koupaliště nedošlo k žádným úrazům 
ani zdravotním náhlým příhodám, které by 
vyžadovaly rychlou lékařskou pomoc. Drobná 
poranění byla ošetřena plavčíkem.

Po shrnutí poznatků z provozu koupaliště 
v sezoně 2019 je možné zdůraznit skutečnost, 
že jako každoročně je koupaliště obce Doub-
rava nedílnou součástí prázdninového vyžití 
dětí a mládeže především z okolních měst 
a obcí. Návštěvníci byli velmi spokojeni s pěk-
ným a dobře udržovaným prostředím koupa-
liště a provozem občerstvení.

 Jiří Sznapka  
(zdroj: statistické informace  

provozovatele koupaliště)

Bilance provozu letního koupaliště

Sbor dobrovolných hasičů obce Doubrava 
pořádá 

ve čtvrtek 5. 12. 2019 od 16:00 hodin 
v Národním domě 

Tradiční mikulášskou nadílku. 
Cena balíčku pro jedno dítě je 150 Kč, 

zájemci se mohou hlásit u p. Vandy Sosnové, 
tel. 724 078 578 nebo p. Věry Šebestové 
tel. 721 074 595 nejpozději do pondělí 

2. 12. 2019.

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pan Popela poradí, co s papírem
Víte, kdo je pan Popela? Je to ekologická sou-
těž ve sběru druhotných surovin. Tato aktivita 
vychází z přesvědčení, že výchova k ekologic-
kému cítění má největší efekt u nejmladších 

dětí, které své návyky přenáší dál do rodiny 
a domácností. 

S panem Popelou sbíráme v MŠ papír. 
Pomoci nám můžete i vy všichni, když do MŠ 
přinesete nebo přivezete nepotřebný papír 

svázaný do balíků či v krabi-
cích. Zvlášť karton a zvlášť 
směs brožur a časopisů.

Za odvezený papír získá-
váme pro mateřskou školu 
finanční obnos, který využí-
váme ve prospěch našich dětí. 
V minulém školním roce jsme si 
uhradili autobusovou dopravu 
do Světa techniky v Ostravě.

Budeme rádi, když nám 
se sběrem papíru pomů-
žete i v následujícím období. 
Děkujeme.

Za děti MŠ Doubrava 
Radomíra Jasenková.

Vánoční 
tvoření v MŠ

Děti prožívají dobu adventní s velkým 
očekáváním. Proto vás zveme mezi děti do 
mateřské školy ve čtvrtek 5. prosince od 8:00 
do 16:00 hod., kdy proběhne vánoční tvoření. 
Přijďte	načerpat	atmosféru	Vánoc	a	vyrobit	si	
společně se svými dětmi vánoční dekoraci.

Za zaměstnance MŠ Doubrava  
Radomíra Jasenková.
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inzerce

Čtenářská dílna 
pro učitele
Dne 26. září 2019 byla 
knihovna uzpůsobena činnostem, 
o které projevily zájem kantorky os-
travské jazykové školy Hello, aby se 
více dověděly o čtenářské gramot-
nosti žáků a spolupráci s knihovnou. 
Ta naše, i když malá, hrála důstojnou 
roli. Mohla jsem jim v ní předat zkuše-
nosti s našimi dětmi a to zároveň z po-
hledu učitelky i knihovnice.

Hana Sábelová

Stanislav Filip 
v knihovně
Dne 26. 11. 2019 od 14:30 
hodin	 si	přijďte	poslechnout	 spisova-
tele, básníka, řezbáře a popovídat si 
s ním coby autorem Karvinských po-
věstí i knihy, ze které žáci mají pohádku 
ve svých čítankách. Probereme součas-
nost, minulé období Doubravy, ale také 
originální nápady do budoucna.

Na hodinové posezení zve  
Hana Sábelová.

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENí NUDA
Silový čtyřboj

V pátek 11. 10. se naši žáci zúčastnili silo-
vého čtyřboje na SŠTaS v Karviné. Družstva 
byla tvořena čtyřmi soutěžícími. Soutěžní dis-
ciplíny pro chlapce byly tlaky s činkou v lehu, 
svisy vznesmo, trojskok snožmo z místa 
a shyby na doskočné hrazdě. Dívky soupe-
řily v hodu plným míčem, šplhu na tyči s pří-
razem, trojskoku snožmo z místa a poslední 
kategorií byly sedy - lehy s oporou nohou. Ve 
velké konkurenci se prosadila Natálie Čempe-
lová, žákyně 7. třídy, která získala ve šplhu na 
tyči krásné 3. místo.

Zuzana Blatoňová
Plavecká soutěž měst

ZŠ Doubrava se již tradičně účastnila sou-
těže měst v plavání. Žáci naší školy měli za 

úkol zaplavat libovolným stylem na čas 
trať 100 metrů a otestovat si tak svou ak-
tuální formu. Letos školu reprezentovalo 
36 plavců v různých věkových kategori-
ích. Ve velké konkurenci se umístila na 
krásném 2. místě Adélka Juráčková a ve 
stejné kategorii získala 3. místo Viktorka 
Robotková. Velice gratulujeme a těšíme 
se na příští ročník.

Kristina Sýkorová

KALENDÁŘ 
OBCE 
DOUBRAVA

Obecní kalendář na rok 2020 na-
leznou občané Doubravy ve svých 
schránkách také v letošním roce. 
Nebudou v něm chybět veškeré 
důležité informace (svoz odpadů, 
kulturní akce, důležité kontakty 
apod.). Kalendář bude opět dis-
tribuován do každé domácnosti 
zdarma. Pokud kalendář nenalez-
nete ve své schránce, můžete si 
jej vyzvednout od 11. 12. 2019 na 
obecním úřadě, přízemí, kanc. č. 2, 
u paní Hugáňové. ŠH

Informace
z Knihovny
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(pokračování na straně 6)Představení projektu dětem. z

V pátek 04. 10. se nad Doubravou nehnul 
ani lísteček. Vítr ani trošku nefoukal. Nadše-
ným krotitelům draků to ale nevadilo. Pustili 
se do soutěžní přehlídky draků se vší silou 

a nadšením. Přehlídka draků pokračovala 
soutěžemi pro děti na stanovištích. Dohro-
mady se sešlo na fotbalovém hřišti 31 dračích 
krotitelů, kteří byli za svou snahu a letecké 
umění odměněni.

Děkuji	za	spolupráci	FK	Baník	OKD	Doub-
rava za poskytnutí zázemí a těšíme se na 

spolupráci při příští Draki-
ádě, kterou budeme pořá-
dat společně se Spolkem 
rodičů a přátel ZŠ a MŠ Doubrava.

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

VYPUSTILI jSME DRAKY

Před začátkem školního roku nám nějací 
zlí výrostci z klubovny odcizili přenosný, bez-
drátový reproduktor. Ten jsme využívali na ví-
kendové akce, při Radovánkách, na táboře, ale 
i běžně v klubovně. Jsme spolek, který není 
výdělečně činný, tak i naše finanční možnosti 
jsou omezené. Proto jsme hledali způsob, jak 
si našetřit na nový.

Naše oddíly se zapojily do projektu Od-
paďáček,	 který	 podporuje	 environmentální	
vzdělávání a při tom přispívá za tříděný od-
pad. Tím, že budeme sbírat a třídit odpad, 
dostaneme malou finanční odměnu. Za tuto 
aktivitu se nám za nějaký čas snad podaří na-
šetřit penízky na reproduktor a ještě pomů-
žeme prospěšné věci.

Vedoucí projektu Ing. Jitka Halamová dě-
tem přijela projekt osobně představit. Vysvět-
lila dětem, jak odpad správně třídit, proč je 
nutné jej třídit, co se děje, když se přepálený 
olej vylije do odpadu.

Z naší klubovny 
se tak oficiálně stalo 
místo, kam můžete přinést i vy svůj přepálený 
olej, odevzdat sešlápnuté plechovky od piva 
či jiných nápojů v hliníkových plechovkách, 
PET víčka a samozřejmě olej i papír.

Nechceme, abyste kvůli nám kupovali mi-
nerálky a sbírali víčka, ani nechceme, aby se 
zvýšila konzumace nápojů v plechovkách. Po-
kud ale tyto nápoje kupujete, smažíte na oleji, 
odebíráte časopisy, nevyhazujte je jen tak do 
odpadu a myslete na nás. Plechovky sešláp-
něte a uložte, víčka sbírejte a až jich budete 
mít více, tak je k nám doneste. Olej z pánviček 
slijte do sklenice nebo do prázdné PET lahve 
a doneste k přelití do olejového barelu v naší 
klubovně. Každá kapka se počítá. Budeme 
moc rádi, když nám pomůžete.

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

Šetříme si s Odpaďáčkem ZÁjEZD S NAŠí 
DOUBRAVOU 
SE VYDAŘIL!
V sobotu ráno 21. září 2019 jsme se vydali 
na zájezd za poznáním části regionu Valaš-
ska. První naše zastavení bylo v malebném 
podhůří Vizovických vrchů, kde na soutoku 
Lutonínky a Bratřejovky leží město Vizovice. 
Začali jsme exkurzní trasou ve světově vy-
hlášené likérce Rudolf Jelínek. Kde jsme se 
díky skvělé průvodkyni dozvěděli spoustu 
zajímavých informací týkajících se hlavní 
výroby, historie a tradice společnosti Ru-
dolf Jelínek. Společnost navazuje na více 
než 400 let starou tradici výroby destilátů. 
První písemný doklad o existenci palírny 
je z druhé poloviny 16. století. V této době 
se pálilo z pivních odpadků. Později došlo 
k výrobě žitné, a to tak, že se k pivním od-
padkům přidávalo obilí. V roce 1878, kdy 
Rakousko-Uhersko okupovalo Bosnu a Her-
cegovinu, se začaly dovážet z Bosny kva-
litnější švestky a ty valašské zůstávaly na 
skladech ladem. Jedním z těch, kdo se při-
pojil k nápadu využít švestky k pálení slivo-
vice, byl právě Zikmund Jelínek. Jelínkova 
palírna prosperovala, společně s manžel-
kou Bertou vedli syny Vladimíra a Rudolfa 
k tomu, aby se vyznali ve výrobě i prodeji 
destilátů a později, aby podnik převzali. 
A tak se i stalo, synové převzali firmu, kte-
rou pojmenovali Zikmunda Jelínka synové. 
Podniku se vedlo dobře, ale pro roztržky 
mezi bratry se tito v roce 1926 rozhodli pod-
nik si rozdělit. Příčinou toho byl právě Ru-
dolf, který na rozdíl od Vladimíra holdoval 
alkoholu a kartám. Traduje se, že dokonce 
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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

(pokračování ze strany 5)
Zájezd s naší…

Poděkování
Dne 21. 9. 2019 jsme se zúčast-

nili zájezdu do Vizovic a Luhačo-
vic. Rádi bychom touto cestou 
chtěli poděkovat paní Mgr. Ing. Ji-
řině	Ferenčíkové	za	skvělé	zážitky,	
výbornou atmosféru a organizací 
tohoto zájezdu.

Pavlína a Roman Witkovi,  
Drahuše Klodová  
a Jaroslav Hýsek

dvakrát prohrál v kartách rodinnou firmu, 
naštěstí se mu ji podařilo vyhrát zpátky. Pa-
radoxně byl v podnikání úspěšnější Rudolf. 

Poté jsme navštívili Čokoládové království. 
Poslechli jsme si povídání o historii čokolády, 
podívali se na prezentaci o zpracování a pěs-
tování kakaových bobů. Byli jsme přítomni 
výrobě pralinek ve formách včetně figurko-
vých. Ochutnali a pochutnali jsme si na la-
hodných čerstvě vyrobených pralinkách i na 
Holanďany	nově	objevené	růžové	čokoládě.	

Posledním cílem našeho zájezdu byly 
Luhačovice, čtvrté největší lázně v České re-
publice. Luhačovické minerální vody jsou po-
važovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě 
nejen pro vysoký obsah minerálních látek, 
ale také pro vynikající proplynění volným 
oxidem uhličitým. K pitné kúře, in-
halačním procedurám a k minerál-
ním koupelím se využívá 8 pramenů: 
Vincentka, Aloiska, Ottovka, Pramen 
MUDr.	 Františka	 Šťastného,	 pramen	
Sv. Josefa, Viola, Elektra a Nový Jubi-
lejní. Mezi nejvíce užívané prameny 
k pitné léčbě a inhalacím patří Vin-
centka. K Luhačovicím neodmysli-
telně patří i díla slavného architekta 
Dušana Sama Jurkoviče, který se pro-
jektováním jednotlivých staveb ale 
i celkovým urbanistickým řešením 
zabýval v letech 1902-1914. Dodnes 
jeho dílo můžeme v Luhačovicích vi-
dět v plné kráse.

Po celou dobu zájezdu nám po-
časí přálo, teplota dosahovala letních 
hodnot a azurové nebe bylo bez je-
diného mráčku. Plni dojmů, zážitků 
a poznání jsme se ve večerních ho-
dinách vrátili do Doubravy. Máme 
velkou radost, že účastníci zájezdu 
byli nadšeni obsahem i organizací 
zájezdu. Všem účastníkům zájezdu 
děkujeme za skvělou atmosféru po 
celou dobu zájezdu. Bylo to s Vámi 
prima! Některé fotografie ze zájezdu 
jsou zveřejněny na www.nasedoub-
rava.cz odkaz fotogalerie. Děkujeme 
obci Doubrava za finanční přispění 
na zájezd.

Těšíme se, že si společně užijeme 
další zájezd!

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, 
předsedkyně  

NAŠE DOUBRAVA, z. s.
www.nasedoubrava.cz 
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Společenská kronika

Vzpomínka
Ve vzpomínkách stále 
zůstáváš s námi.

Dne 13. 11. 2019 
uplyne 10 let 
od úmrtí pana 
Květoslava Dylonga.

S láskou vzpomíná manželka Dana 
s rodinou.

Vzpomínka
Očím jste odešli, ale v srdcích zůstali.

Dne 26. listopadu vzpomeneme druhé 
výročí úmrtí pana Ladislava Vacka a zá-
roveň jsme v červnu vzpomněli sedmé 
výročí úmrtí paní Alenky Vackové 
z Doubravy.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Uzavřeli manželství
Dne 17. 08. 2019 uzavřeli manželství 

Anna Bačová a Petr Bonczek.

Přejeme vše nejlepší na společné 
cestě životem. 

Vítání občánků
Dne 5. 10. 2019 jsme v obřadní síni 

obecního úřadu v Doubravě přivítali tyto 
nové občánky:

Noru Langerovou

Eliáše Leibla

Elišku Petrovou

Adama Kotase

Blahopřejeme k narození děťátka!

Oslavili životní
jubileum

V měsíci srpnu, září a říjnu jsme rády přišly 
popřát:

Hildě Pilařové

Olze Brettschneiderové

Anně Tomalové

Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví!

„Kdo s koho“ – nákupy 
v předvánočním období
S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost ob-
chodních center, a to nejen z důvodu nákupu potravin, 
ale i dárků pro své nejbližší. V tomto období mívají s se-
bou nakupující také větší finanční hotovost. Je faktem, 
že i na psychiku nás všech může mít toto náročnější 
období roku vliv. Moravskoslezští policisté chtějí upo-
zornit veřejnost na možné krádeže při předvánočním 
nakupování. Samotní poškození totiž svou nepozor-
ností mohou usnadnit páchání protiprávního jednání. 

Pachatelům majetkové trestné činnosti postačí 
situace, kdy nakupující odloží do nákupního vozíku 
tašku, kabelku či batoh. Dalším momentem, který 
mohou pachatelé využít, je situace, kdy nakupující 
ukládají zboží do zavazadlového prostoru vozidla 
a například onu tašku či kabelku před tímto odložili 
do vozidla na místo pro řidiče či spolujezdce. Obvykle 
vozidlo neuzamknou a přední části nevěnují tolik 
pozornosti. 

Ke spáchání protiprávních jednání stačí opravdu 
jen krátký okamžik. Navíc poškozeným při krádeži 
vznikne nejen materiální škoda, ale čeká je například 
i vyřizování nových dokladů. Policisté proto opětovně 
apelují na občany, aby při nakupování a rovněž cesto-
vání byli obezřetní, své tašky či batohy si řádně uzaví-
rali a nenechávali je volně odložené. 

por. Mgr. Lukáš Kendzior
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 SAMETOVA!!! NA MASARYKOVĚ NáMĚSTí 
V OSTRAVĚ
15. 11.–18. 11. 2019

Vyvrcholením oslav 30. výročí sametové 
revoluce bude čtyřdenní akce na Masarykově 
náměstí v Ostravě. Čtyřdenní maraton nabídne 
debaty s pamětníky i historiky, scénická čtení, 
zážitkové programy, filmové projekce a řadu 
dalších aktivit. Návštěvníci si budou moci vyrobit 
vlastní samizdat či transparent, dále pak tričko, 
placku nebo tašku s motivem svobody, pátrat 
po zajímavých místech v unikátní pouliční hře 
nebo se zapojit do happeningu, v rámci kterého 
vznikne živý řetěz.
Více informací na www.ostrava30.cz .

 GiGANTi DOBY LEDOVÉ V OSTRAVĚ
01. 11. 2019 – 23. 02. 2020, Trojhalí 
Karolina

Přijďte	se	podívat,	jak	skutečně	vypadal	Yetti	
nebo mamut. Prostřednictvím výstavy se vydejte 
do minulosti staré 10 000 let. Poznejte tehdejší 
největší a nejzajímavější obyvatele naší planety.
Více informací na www.trojhali.cz 

Kam vyrazit… 
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NAŠE DOUBRAVA, z.s.
Vás zve

v sobotu 14. prosince 2019
od 18:00 hodin na Adventní koncert

v kostele Sv. Hedviky na námìstí v Doubravì
vystoupí

a
SMÍŠENÝ PÌVECKÝ SBOR

GYMNÁZIA HAVÍØOV

Støíbrná SUPERSTAR 2018
ELIŠKA RUSKOVÁ

Partneøi: Aleš Sobik AUTODOPRAVA
Zdenìk Koláø ÈISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Jindøiška Daøíèková ZAHRADNÍ POTØEBY A KRMIVA
POTRAVINY U BOBØÍKÙ
TIZ, s.r.o.
Gabriela Piperková COPY CENTRUM ORLOVÁ

VSTUPNÉ: 100Kè
Pøedprodej vstupenek:
e-mail:info@nasedoubrava.cz

Mob.: 602 755 179
Restaurace NÁRODNÍ DÙM DOUBRAVA

www.nasedoubrava.czZmìna programu vyhrazena.

SpOlKOvá výStAvA


