
Leden 2019 č. 12

MÁME ORANŽOVÝ PŘECHOD
Ve čtvrtek 31. 10. byl slavnostně otevřen 
„Oranžový přechod“ u budovy Mateřské 
školy v Doubravě. Slavnostního otevření se 
zúčastnili zástupci naší obce v čele se starost-
kou Mgr. Dášou Murycovou, dále zástupci 
společnosti ČEZ, jejichž nadace přispěla na 
vybudování přechodu finanční částkou ve 
výši 112 927 Kč, také zde byl zástupce spo-
lečnosti ELTOM, která stavbu zrealizovala 

a samozřejmě nemohly chybět ti nejdůleži-
tější a to děti z Mateřské školy. Oranžových 
přechodů roste v celé republice díky Nadaci 
ČEZ velké množství. V naší obci se jedná 
o první přechod tohoto typu s podporou 
Nadace ČEZ. Jedná se o přechod pro chodce, 
jehož bezpečnost se zvyšuje nasvětlením 
dvou LED svítidel, které v noční době nebo za 
snížené viditelnosti výrazně nasvětlí prostor 

přechodu a jeho použití 
je tak bezpečné jak pro 
chodce, kteří přechod 
používají, tak pro lepší přehled řidičů, kteří 
k přechodu přijíždějí. Už nyní připravujeme 
podání žádosti na další rok, kdy bychom chtěli 
zrealizovat další oranžový přechod, tentokrát 
u Základní školy.

Pavel Slávik 

Prosinec 2019

 Foto: ŠH z
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – prosinec 2019, leden 2020
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.

PŘEHLED SVOZU ODPADU V ROCE 2020 NALEZNETE NA WEBOVÉ STRÁNCE OBCE  
(informace pro občany).

Měsíc Svoz odpadů  
ze 240 l nádob

Svoz plastů, nápojových 
kartonů, kovových 

obalů, ŽLUTÉ PYTLE

Svoz papíru
MODRÉ 

KONTEJNERY

Svoz bioodpadu
HNĚDÉ 

KONTEJNERY
Prosinec 4,18 11 5 11
Leden 1,15,29 22 16 8

Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do adventní doby, která se 
stala pro většinu z nás dobou velmi hektic-
kou. Je však na nás, abychom se věnovali 
tomu, co děláme rádi a měli radost z toho, 
co vytvoříme pro potěšení druhých, ale také 
pro sebe. Nejen v našem okolí, ale i u nás 
v obci jsme měli příležitost se potkat a spo-
lečně se zúčastnit rozsvícení vánočního 
stromu s vánočním jarmarkem 7. prosince 
na náměstí, pobavit se a vzájemně si popřát 
krásně prožité Vánoce. Adventem však žijí 
nejen spolky, ale také naše školy, a tak se 
opravdu máme na co těšit.

V minulém zpravodaji jsem Vás sezná-
mila s bilancí tohoto roku, ale práce tímto 
neskončila. Je zveřejněn navržený roz-
počet obce na rok 2020, který zahrnuje 
krytí řady oprav a investic. Možná se někdo 
pozastaví nad výší zapojení přebytku hos-
podaření z minulých let. K tomu malé vy-
světlení. Obec má schválený střednědobý 
výhled hospodaření na léta 2020 – 2022, 
který počítá se zapojením přebytku hospo-
daření v jednotlivých letech v celkové výši, 
která se rovná zůstatku na konci roku 2018 
a v němž je zahrnuto také zapojení přebytku 
hospodaření na rok 2019. V letošním roce 
obec obdržela příjem úhrad za dobývání 
nerostů ve výši 2 975 tis. Kč a také dotaci 
na multifunkční hřiště, které jsme předem 
předfinancovali. Navržený rozpočet počítá 
s plánovaným zapojením přebytku hospo-
daření navýšeným o letošní příjmy z úhrad 
za dobývání nerostů do plánovaných vý-
dajů na investice do veřejného osvětlení, 
na vybudování sběrného dvoru, dále na 
opravy v základní škole, obecním úřadu, 
zdravotním středisku a bytovém fondu 
v celkové výši více než 8 mil. Kč, na studie, 
projekty a na nespecifikovanou rezervu je 
počítáno s částkou 3 mil. Kč. S celým roz-
počtem se můžete seznámit na webových 
stránkách obce Doubrava.

Uplynulý listopad byl ve znamení do-
končování velkých prací. Jedná se o do-
končení nové střechy na bytovém domě 
Dominik a také byl dokončen chodník od 
desetidomků k prodejně U Bobříků. Také 
byly opraveny trhliny a výmoly na přístu-
pové komunikaci k finským domkům. 
Rušno je také na staveništi nové čistírny 
odpadních vod, která je budována Sm-
VaK pro odkanalizování finských domků. 

Plánované dokončení je ve druhé polovině 
příštího roku. Pro oblast Hranice se inten-
zivně pracuje na zpracování projektové 
dokumentace pro realizaci odkanalizování. 
Tímto děkuji všem vlastníkům nemovitostí, 
kteří aktivně spolupracovali s projekční fir-
mou v místním šetření.

Na spolkové výstavě jste se mohli se-
známit s urbanistickou vizí obce Doubrava 
a prioritními projekty, které v těchto dnech 
prošly fází dalšího rozpracování. Byly zpraco-
vány projektové fiše, které byly postoupeny 
ke zpracování MSID v rámci POHO2030. Dě-
kujeme tímto za finanční podporu MSK ve 
výši 200 000 Kč na zpracování Integrova-
ného rozvojového plánu obce Doubrava 
včetně urbanistické vize. 

Kozinec a kotliny jsou přírodní lokality, 
ve kterých našla své životní prostředí řada 
živočichů. Jejich pestrost je tak široká, že 
jsme se pro příští rok rozhodli pro toto téma 
i v obecním kalendáři, který opět dostane 
každá domácnost zdarma. Velké poděko-
vání patří panu Poláškovi, který nám po-
skytl obrazový a textový materiál. Věřím, že 
potěší mnohé z Vás. 

Milí spoluobčané, přeji Vám krásný 
advent, příjemně prožité svátky vánoční 
v kruhu blízkých, oddych po celoroční práci 
a nastřádání spousty elánu do nového 
roku. 

Dáša Murycová,  
starostka obce

•	Rada	 obce	 schválila	 uzavření	 dohody	
o úpravě vzájemných práv a povin-
ností vlastníků vodovodů mezi obcí 
Doubrava a Severomoravskými vodo-
vody a kanalizacemi Ostrava, a. s.

•	Rada	obce	schválila	uzavření	smlouvy	
o zajištění zimní údržby pozemních 
komunikací v obci na období 2019 - 
2020 s DoubravanCar, s. r. o.

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

Speciální příloha 
zpravodaje
V prosincovém čísle zpravodaje naleznete 
jednu z dalších příloh základní školy. Mů-
žete se seznámit s novinářskou prací dětí 
a se školním životem. Žáci ZŠ Doubrava 
vydávají svůj školní časopis a dvakrát do 
roka tvoří speciální přílohu Obecního 
zpravodaje. Přejeme hezké čtení. 

ŠH

OZNÁMENí  
o změně úředních 
a pokladních hodin v období 
vánočních svátků
PONDĚLÍ  23.12.  
 ZAVŘENO PRO VEŘEJNOST  
 (včetně pokladny a podatelny)

STŘEDA 25.12.  
 ZAVŘENO – STÁTNÍ SVÁTEK

PONDĚLÍ 30.12. 7:30 – 11:30

STŘEDA 01.01.  
 ZAVŘENO – STÁTNÍ SVÁTEK

KALENDÁŘ 
OBCE DOUBRAVA
Obecní kalendář na rok 2020 naleznou ob-
čané Doubravy ve svých schránkách také 
v letošním roce. Pokud kalendář nenalez-
nete ve své schránce, můžete si jej vyzved-
nout od 16. 12. 2019 na obecním úřadě, 
přízemí, kanc. č. 2, u paní Hugáňové. ŠH

Foto: Pavel Szostok z

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko
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V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) 
komunikace odstraní nebo alespoň 
zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) 
komunikace dle stanovených pořadí 
důležitosti uvedených v plánu zimní 
údržby. V případě nepříznivých povětr-
nostních podmínek bude ihned nastupo-
vat mechanizace na úklid sněhu a posyp 
komunikací. 

Občané se mohou obracet se 
svými připomínkami k zimní údržbě 
na tel. 596 512 953 (v pracovní době 
obecního úřadu) zejména dojde-li k 
neprohrnutí komunikace nebo nepro-
vedení posypu. Žádáme občany, aby 
odstavováním vozidel na pozemních 

komunikacích nebránili průjezdu me-
chanizace s pluhem. Bude-li bráněno 
průjezdu pluhu, nebude na příslušné 
části pozemní komunikace provedena 
zimní údržba.

Upozorňujeme občany z lokality Fin-
ských domků na parkování vozidel u ko-
munikace tak, aby nebránili v průjezdu 
mechanizace na úklid a údržbu komuni-
kací. V případě parkování vozidel u Fin-
ských domků bude provedena zimní 
údržba až po zajištění průjezdnosti 
komunikace ve spolupráci s Policií ČR. 

Jiří Sznapka,  
správa BaNF

Zimní údržba komunikací
Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby pro daný rok, který je schvá-
len Radou obce Doubrava. Tento plán zimní údržby vč. příloh je k nahlédnutí na 
stránkách obce Doubrava. Údržbu komunikací v nadcházející sezoně 2019–2020 
bude zajišťovat společnost Doubravan Car spol. s r. o., se sídlem 17. listopadu 
1369, 735 14 Orlová – Lutyně.

zdroj:www.jaktridit.cz z

 Foto: ŠH z
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Pozvánka na valnou hromadu 
SDH Doubrava
Dne 4. ledna 2020 se koná valná hromada  
v Národním domě v Doubravě v 16,00 hodin.

Jelikož se jedná o volební rok, proběhne zde volba nového vedení sboru 
a účast členů sboru je dle stanov povinná.

Každý člen může byt volen a dávat návrh na členy do vedení sboru.
Volit se bude starosta sboru, náměstek starosty (velitel sboru), jednatel (ka), hospodář (ka) 
preventista sboru a další členové výboru.

Za výbor sboru dobrovolných hasičů Doubrava
Starosta: Zdeněk Sosna

V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 
zákona, poskytne vydavatel zastupitelům 
obce přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, 
které vyjadřuje jejich názory týkající se obce. 
Vydavatel poskytne každému jednotlivému 
zastupiteli pro vyjádření názoru v každém 
vydání zpravodaje nejvýše 500 znaků včetně 
mezer s tím, že zastupitel může předat sou-
časně s příspěvkem také jeho rozšířenou verzi 
v neomezeném rozsahu k uveřejnění na webo-
vých stránkách obce www.doubrava.cz, „Ná-
zory zastupitelů“. Jednotlivé příspěvky budou 
do rubriky řazeny podle abecedního pořadí 
příjmení zastupitelů. Zveřejněné příspěvky ne-
musí 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.

 Vážení a milí sousedé, přátelé a příznivci, pře-
jeme Vám krásné, štědré a láskou plné vánoční 

svátky v kruhu nejbližších a v novém roce 
2020 vše nejlepší, zejména pevné zdraví, štěstí 
a hodně lásky. Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,

zastupitelka NAŠE DOUBRAVA
 Vážení a milí sousedé, přátelé a příznivci, 
přejeme Vám krásné, štědré a láskou plné vá-
noční svátky v kruhu nejbližších a v novém roce 
2020 vše nejlepší, zejména pevné zdraví, štěstí 
a hodně lásky. MUDr. Pavel Spurný, 

zastupitel NAŠE DOUBRAVA
 Vážení a milí sousedé, přátelé a příznivci, pře-
jeme Vám krásné, štědré a láskou plné vánoční 
svátky v kruhu nejbližších a v novém roce 2020 
vše nejlepší, zejména pevné zdraví, štěstí a hodně 
lásky. Ing. Petr Vrubel, 

zastupitel NAŠE DOUBRAVA
 Vážení a milí sousedé, přátelé a příznivci, 
přejeme Vám krásné, štědré a láskou plné vá-
noční svátky v kruhu nejbližších a v novém roce 
2020 vše nejlepší, zejména pevné zdraví, štěstí 
a hodně lásky. Gabriela Piperková, 

zastupitelka NAŠE DOUBRAVA

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

Na konci října členové jed-
notky provedli vyčištění 
žlabů a svodů na všech 
obecních budovách na 
náměstí. Práci provedli 
Slávik, Šebesta R., Šebesta L., Majer, Kotas 
J., Kotas S. a Verner. Dále jsme se 01. 11. 
zúčastnili námětového cvičení orlovského 
okrsku, které se konalo v Petřvaldě na ul. 
Okalové. Cílem cvičení byla záchrana osob 
a likvidace požáru bytového domu. Cvi-
čení se zúčastnili Branny, Kotas J., Šebesta 
R. a Majer.

Za výjezdovou jednotku 
Pavel Slávik, velitel VJ

www.sdhdoubrava.estranky.cz

HASIČSKÉ 
OKÉNKO

Sbor dobrovolných hasičů 
Doubrava přeje všem občanům 

a našim příznivcům krásné 
prožití vánočních svátků 

a úspěšný vstup do roku 2020.

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENí NUDA
BAREVNÝ DEN

To, že má naše státní vlajka ty nejkrásnější 
barvy, všichni víme. Proto jsme se v týdnu, 
kdy slavila naše vlast již 101. výročí od svého 
vzniku, rozhodli pro uspořádání barevného 
dne, v němž vládly právě tyto barvy. Každá 
třída si vylosovala tu svou a snažila se najít 
co nejvíce odpovídajících kusů oblečení a do-
plňků. Pozadu nezůstaly ani paní učitelky.
A komu se dařilo nejvíce a jaký počet zajistili?
Jednotlivci: 
1.st. 
Adam Czyž  36 
Natálie Gáborová 24 
Gabriela Langerová 22 
Táňa Paloncová 20 
Klaudie Vychodilová  9
2.st.
Lenka Dermeková 10
Linda Halmová, Laura Halmová 10
Denisa Tesařová  7
Markéta Fialová, Markéta Zapalačová, 
Michal Sieder 6
Třídy + průměrný počet na žáka: 
1.st. 2.st.
1.místo  5. třída – 16,3  9. třída – 6,2

2.místo  3. třída – 13,9  6. třída – 5,5
3.místo  2. třída – 11,5  7. třída – 4,6
4.misto  4. třída – 9,2  8. třída – 2,8
5.místo  1. třída - 4

Vítěze čekala sladká odměna. Je fajn, že 
jsme takto netradičně oslavili toto krásné vý-
ročí a zároveň ukázali, že nám nechybí důvtip, 
ale i správné zapálení pro věc. Příští rok bu-
deme ještě lepší!

Mgr. Romana Moskalová
www.zsdoubrava.cz 
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ANDERSEN,  
TRNKA, 
WERICH
Co je spojuje? … 
Jasně … POHÁDKY.

Hans Christian Andersen je 
psal, Jiří Trnka, od jehož úmrtí na 
konci prosince uplyne 50 let, je ilu-
stroval a Jan Werich vyprávěl.

Pohádky patří k Vánocům, 
a proto vás zvu 17. 12. do knihovny, 
kde si zpříjemníme právě čtením, 
kreslením a vyprávěním čekání na 
krásné zimní svátky.

Tím se taky rozloučíme se stá-
vajícím rokem a uvidíme se zase až 
6. ledna 2020. 

Pohádkově nádherné Vánoce 
přeje všem Hana Sábelová

450 Kč/měs.

350 Kč/měs.

250 Kč/měs.

50 %

70 %
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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

 CRASH!!! - INTERAKTIVNÍ 
VýSTAVA, DÍKY KTERÉ DÁTE NOHU 
Z PLYNU
13. 09. 2019 – 23. 02. 2020, Velký 
svět techniky Ostrava

V Dolních Vítkovicích probíhá ne-
obvyklá expozice! Velký svět techniky 
nabízí jedinečnou interaktivní expozici 
CRASH!!! Ukazuje, co se děje lidem při 
dopravních nehodách, vrak auta i ARO 
oddělení. Zábavnou, hravou a zážitko-
vou formou zdůrazní téma bezpečnosti 
na silnici i chodnících. Zaujmout by měla 
jak dětské návštěvníky, tak zkušené ři-
diče. Příchozí se postupně ocitnou v nej-
různějších dopravních situacích, které 
budou doprovázeny zvukovými i obra-
zovými záznamy a příběhem, jehož se 
návštěvník stane součástí. Součástí vý-
stavy budou vyobrazení nehod. 
Více info na www.stcostrava.cz .

Kam vyrazit… 

Informace
z Knihovny

Poslední říjnové odpoledne se banketka 
Národního domu zcela zaplnila přede-
vším rodáky a dalšími zájemci o rozší-
ření poznání z oblasti historie Doubravy. 
Přednášející pan Jaroslav Franek této 
oblasti dlouhodobě věnuje pozornost. 
Přestože se pohybuje v amatérské rovině, 
jeho poznatky vzbudily obdiv více než 
čtyř desítek pozorných posluchačů, kteří 
s dychtivostí nasávali historická fakta ze-
jména z oblasti vývoje školství na území 
Doubravy, podrobně popsal měnící se po-
měry českých a polských škol, období škol 
německých, ale také historii školství vzdě-
lávající zaměstnance hornictví. Pozornost 
si zasloužila také fakta z historie radnice 
a také z oblasti církevního života v obci. 

Velké poděkování patří panu Fran-
kovi za přínos pro uchování historie 
obce Doubrava.

Dáša Murycová, starostka obce

Pokud vlastníte historické fotogra-
fie a materiály, které se týkají obce 
Doubrava, kontaktujte Obecní úřad 
Doubrava, paní Šárku Hugáňovou, 
referentku vnitřních věcí, tel.: 596 512 
980, e-mail: huganova@doubrava.
cz. Děkujeme vám za spolupráci.

HISTORICKÁ PŘEDNÁŠKA
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Základní Škola doubrava
HURÁÁ, MÁME KONEČNĚ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ!

Žáci naší školy se letos dočkali no-
vého školního hřiště. Přestože nám 
počasí příliš nepřálo, a tak jsme si 
zatím hřiště moc neužili, zeptali 
jsme se pár našich žáků na to, jak 
se jim hřiště libí, co by chtěli změ-
nit a co by si na hřišti chtěli za-
hrát. Tady jsou odpovědi několika 
z nich...

„Školní hřiště není špatné, ale ne-• 
jde tam hrát hokej.“ (Nikolas, 6. třída)

„Školní hřiště je krásné, těším se, • 
až budeme skákat do dálky.“ (Kačka, 
6. třída)

„Školní hřiště je super, chci si • 
tam zahrát hlavně vybíjenou.“ (Viki, 6. 

třída)
„Je hezké, ale moc se mi nelíbí • 

kvůli tomu, že když se hraje nějaká 
hra, tak se na hřišti vůbec nevyznám, 
protože je tam moc čar a svítí slunce 
do očí.“ (Denisa, 8. třída)

„Hřiště se mi líbí, chtěla bych se • 
naučit vybíjenou.“ (Natka, 7. třída)

„Hřiště je trochu křivé, chtělo • 
by to nějaký přístřešek kvůli klackům 
a listům.“ (Patrik, 7. třída)

„Na hřišti je nerovný povrch, pe-• 
níze se měly investovat do rozvoje che-
mické učebny a skleníku.“ (Honza, 7. 
třída)

„Na hřišti chybí běhací okruh.“ • 
(Jarda, 7. třída)

„Hřiště se mi líbí, mohlo by se • 
postavit i nějaké workoutové hřiště.“ 

(Adam, 8. třída)
„Hřiště se mi líbí, ale chtěl bych • 

taky zvětšit tělocvičnu.“ (Michal, 7. 
třída)

„Na tom hřišti se mi špatně běhá, • 
raději bych zvětšil tělocvičnu.“ (Ondra, 
7. třída)

„Je skvělé! Teda…až na ty kuličky, • 
mám je v botách.“ (Terka, 6. třída)

„Hřiště se mi líbí, ale kdybych se • 
měla já rozhodnout o tom, co koupit, 
tak bych dala peníze raději na stavbu 
krytého bazénu.“ (Linda, 6. třída)

„Na hřiště by se mohl udělat nějaký 
přístřešek, aby nebylo mokré, když 
prší.“ (Denis, 6. třída)

Mediální kroužek ZŠ Doubrava
Bc. Lenka Kolompárová

Foto: Ivana Siekierová z
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Mgr. Lenka Kolompárová,  
třídní učitelka 8. třídy 

„Život je jako běh. Nezáleží na 
tom, jak moc pomalu běžíš, ale že 

dokážeš nezastavit.“ 

 

Mgr. Jana Antecká, 
třídní učitelka 7. třídy 

„Žití, to je největší umění na 
světě, neboť většina lidí pouze 

existuje.“ 

 

Mgr. Šárka Molíková, 
zástupkyně ředitelky školy 

„S úsměvem jde všechno lépe.“ 

 

Mgr. Jana Ciosková, 
třídní učitelka 9. třídy 

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž 
mi a já si zapamatuji, nech mne 

to udělat a já pochopím.“ 

 

Bc. Lucie Podešvová, 
netřídní vyučující 

„Jediná omezení, která v lid-
ských životech existují, si klademe 

my sami.“ 

 

Ing. Zuzana Blatoňová, 
třídní učitelka 6. třídy 

„Přítel není ten, kdo Tě polituje, 
přítel je ten, kdo ti pomůže.“ 

 

Mgr. Marcela Šimanská, 
netřídní vyučující  

„Je to vzdělání, co dělá člověka 
bohatého duchem a jeho mysl 

otevírá světu.“ 

 
Mgr. Květoslava Tajovská, 

třídní učitelka 5. třídy 
„Bez práce nejsou koláče.“ 

 

Mgr. Veronika Durasová, 
třídní učitelka 1. třídy 

„Chovej se k druhému tak, jak 
chceš, aby se choval k Tobě.“ 

 

 Mgr. Jana Ošeldová, 
ředitelka školy 

„V životě jsou pro mě nejdůle-
žitější tři věci – rodina, přátelé 

a zdraví pro obě skupiny.“ 

 

 Mgr. Romana Moskalová,  
třídní učitelka 3. třídy 

„S úsměvem jde všechno líp.“ 

 

Mgr. Kristina Sýkorová,  
třídní učitelka 4. třídy 

„Nejlépe, jak začít, je přestat 
mluvit a začít pracovat.“ 

 
Mgr. Jana Škutová,  
třídní učitelka 2. třídy 

„Usmívej se! A udělej z dnešního 
dne krásný den.“ 

Základní Škola doubrava
Nový školní rok 2019/2020 přinesl mnoho změn. Především na druhém stupni se 

obnovil učitelský sbor, a proto nám dovolte, abychom se všechny alespoň trochu 

představily, a to prostřednictvím našeho motta, které nás každý den motivuje…

SPEcIáLNí ŠKOLNí číSLO PřIPRAVIL MEDIáLNí KROUŽEK ZŠ DOUBRAVA  
POD VEDENíM PANí UčITELKY  

Mgr. Lenky Kolompárové.
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Podzimky na horách
Podzim je za námi a my jsme si ho zase na-
plno užili. V době podzimních prázdnin jsme 
se vydali spolu s 27 dětmi do Návsí u Jablun-
kova. Objevili jsme tam táborovou základnu 
Jasení, která skýtala možnosti bohatého tu-
ristického vyžití. Krásné počasí nás vyzvalo 
k výšlapu na vrchol Kozubová, navštívili jsme 
Muzeum Těšínska v Jablunkově a prošli jsme 
se do Bocanovic na bowling. Celé podzimky 
byly motivovány halloweenskou zábavou. 

Nechyběla proto malá strašidelná stezka 
a ples v maskách.

Pro naše děti se snažíme vytvořit vždy za-
jímavý program a aktivity. Naplněné kapacity 
každé naší akce nám potvrzují, že se naše sna-
žení vyplácí. Děti s námi jezdí rády a to je pro 
nás velkou odměnou.

Našim vedoucím, instruktorům, kuchařům 
a všem rodičům, kteří nám celý rok pomáhají, 
patří můj velký dík. Přeji všem krásné vánoční 

svátky a do nového roku přeji vše nejlepší 
a stále velké nadšení z dobrovolnické práce.

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

Katka Jachymčáková

Družstva Baníku OKD Doubrava, která se 
účastní mistrovských zápasů okresního pře-
boru, ukončila 2. listopadu podzimní sezonu. 
Když hodnotíme výsledky všech družstev, 
musíme konstatovat mírný propad ve všech 
kategoriích. Je však třeba podotknout, že 
jsme řešili částečnou obměnu hráčských ká-
drů v dorostu i u mužů, což se projevilo ne-
sehraností, která měla vliv na horší výsledky, 
než na které byli fandové Doubravy zvyklí.

Negativním jevem se však stala nediscipli-
novanost v některých zápasech a z toho vy-
plývající vyloučení ze hry. Vrcholem pak byla 
5. října kontumace domácího utkání ve pro-
spěch hostujícího týmu Gascontrol Havířov 
a následná pokuta pro klub. Jsme si vědomi, 
že na některé excesy měli vliv i nezkušení 
rozhodčí, kteří se dopouštěli zjevných chyb 
v rozhodování. To však neomlouvá hráče, 
kteří se tím nechají vyprovokovat ke slovním 
útokům.

V podzimní sezoně byli vyloučeni u do-
rostu 4 hráči a u mužů 2 hráči. Všechna tato 
vyloučení byla za hrubé nesportovní cho-
vání! Příkladem v tomto směru může být 
žákovské družstvo pod vedením trenéra 
Ládi Stachowicze, které neobdrželo žádné 
napomenutí ve hře ani formou žluté karty.

V současné době plánují všechna muž-
stva zimní přípravu a její kvalita se jistě pro-
jeví v jarní sezoně zlepšenými výsledky. 

V areálu Baníku jsme ukončili rekonstrukci 
nohejbalového hřiště a jeho zázemí za fi-
nanční pomoci Nadace OKD a dobrovolnými 
brigádnickými hodinami členů Baníku.

Před dokončením je systém zavlažování 

trávníků dešťovou vodou, na který jsme čás-
tečně použili dotaci Moravskoslezského kraje 
prostřednictvím České unie sportu v Karviné.

V současné době má náš klub registro-
váno 181 členů ve Fotbalové asociaci České re-
publiky a 140 členů v České unii sportu. Když 
pomineme fakt, že z tohoto počtu se účastní 
soutěží asi 85 aktivních hráčů ve všech věko-
vých kategoriích, tak na údržbu, organizaci 
zápasů a plánované investiční a ostatní nutné 
práce zbývá dostatek členů. Opak je však prav-
dou. Mnoho členů je pouze tzv. papírových, 
kteří dokonce neplatí ani členské příspěvky. 
Veškeré výše uvedené činnosti zajišťuje úzká 
skupina „srdcařů“, kterým není osud Baníku 

lhostejný. Těmto lidem patří po-
děkování za celoroční nezištnou 
práci i s přihlédnutím k faktu, že 
jejich věkový průměr je 63 let! 
Rádi bychom přivítali aktivitu 
i ostatních a hlavně mladších 
členů klubu. 

Do nového roku 2020 přejeme všem 
hodně zdraví, pohody a štěstí a našim spor-
tovcům výsledky, kterými uspokojí i ty nej-
náročnější příznivce a fanoušky doubravské 
kopané.

Peter Szabó

Práce na obnově fasády. z

Zemřeli
Josef Renta

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

PODĚKOVÁNí
Chtěla bych upřímně poděkovat za krásně 
prožité chvíle a vzpomínání na mé mládí 
u příležitosti mých narozenin. Paní Ivanka, 
naše paní místostarostka, mě překvapila 
svým milým přístupem k nám starším 
lidem. Cítila jsem se velmi dobře. Ještě, 
že jsou lidé, kteří nás mají rádi a nezapo-
mínají, že jsme. Děkuji ze srdce také paní 
matrikářce Dašce Rentové, která mne také 
navštívila s gratulací. 

Anna Tomalová

Baník ukončil podzimní sezonu
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790. výročí vzniku obce Doubrava

ADventní koncert  
v kostele sv. Hedviky na náměstí

14. 12. 2019 od 18:00 hodin
vystoupí

ELIŠKA RUSKOVÁ  
A SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA HAVÍŘOV

inzerce

NAŠE DOUBRAVA VEDLA ROZHOVOR 
S ELIŠKOU RUSKOVOU 
STŘíBRNOU SUPERSTAR 2018

V předchozím vydání obecního 
zpravodaje jsme Vás informovali, že 
NAŠE DOUBRAVA, z. s. je pořadatelem 
adventního koncertu, který se koná 
v sobotu 14. prosince 2019 od 18.00 
v kostele sv. Hedviky na náměstí v Doub-
ravě. Na adventním koncertě vystoupí 
Eliška Rusková stříbrná SuperStar2018 
a Smíšený pěvecký sbor Gymnázia Ha-
vířov. Oslovili jsme Elišku Ruskovou, aby 
nám odpověděla na pár otázek a tady je 
výstup.

Co bylo prvním impulzem pro  z
to, aby ses začala věnovat zpívání?

Eliška Rusková: „Od malička jsem tancovala, byla jsem mažoretka a hudba mě vždycky nějakým způso-
bem naplňovala. Od malička v naší rodině byla hudba všude. V mo-
mentě kdy mě tanec přestal bavit, to mi bylo nějakých 9 let, tak jsem 
se zkusila přihlásit do soutěže, kde jsem se sice neumístila na žádném 
místě, ale v ten moment jsem věděla, že je to to, za čím si chci jít a co 
chci dělat.“

Kdo Tě přihlásil do soutěže SuperStar2018, kterou pořádala  z
televize NOVA? Je známo, že jsi byla nejmladší účastnicí SuperS-
tar2018. Jak moc byla pro tebe obtížné být obklopena staršími 
soutěžícími? Co Ti SuperStar2018 dala?

Eliška Rusková: „Přihlásila mě má učitelka zpěvu z Ostravy Tereza 
Vašutová Horáková a já jí za to neskutečně děkuji. Ty další dvě otázky 
vlastně patří k sobě, protože mě to právě naučilo komunikaci se star-
šími a bavení se na nějaké úrovni a ne jako dítě (smích).“

Víme, že si byla přijata na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě,  z
a že všechen svůj čas věnuješ zpěvu, přesto bychom rádi věděli, 
na čem v současné době pracuješ? Z čeho máš z poslední doby 
největší radost?

Eliška Rusková: „Konzervatoř už nestuduji, ale nechtěla bych to tady 
rozebírat. Jsem teď na škole, která mě neskutečně baví, sociální činnost 
v Bohumíně. Jsem za to vlastně ráda, protože i když si člověk řekne, že 
ne, tak na zpěv mám teď o mnoho víc času. Mám radost z toho, že se 
nahrává další písnička, natáčíme studiový klip s kapelou, takže se mů-
žete těšit! Na nový rok je už naplánována spousta koncertů.“

V sobotu 14. 12. 2019 v kostele sv. Hedviky v Doubravě se  z
koná adventní koncert, na kterém vystoupí Eliška Rusková stří-
brná SuperStar2018 a Smíšený pěvecký sbor gymnázia Havířov, 
co ty na to?

Eliška Rusková: „Na koncert se moc těším, nikdy jsem v kostele ne-
zpívala, takže to pro mě bude moc hezká a příjemná zkušenost.“

Děkujeme Elišce Ruskové za rozhovor.
Milí sousedé, naši příznivci a diváci, těšíme se, že společně s Vámi 

prožijeme pohodu svátečního adventu!
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,  

předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z. s.
www.nasedoubrava.cz 

Prodej vstupenek: mobil: 602 755 179
e-mail: info@nasedoubrava.cz, Restaurace Národní dům v Doubravě
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V tomto období již nastal čas, kdy se „hlavní“ 
sezona chataření chýlí ke konci. Většina maji-
telů již svá rekreační obydlí „zazimovala“. 

…dosud neznámý pachatel měl v jedné 
z chatových oblastí provést vloupání do dílny 
poblíž rekreační chaty a následně odcizit za-
hradní techniku. Poté se měl vloupat také do 
uvedené chaty a odcizit z ní elektroniku a potra-
viny. Škoda byla vyčíslena na více než třicet tisíc 
korun…

Je na místě uvést, že delší nepřítomnosti 
majitelů mohou využít pachatelé či nezvaní 
nocležníci. Policisté v Moravskoslezském kraji 
provádějí nepravidelně kontrolu chatových 
oblastí, a to i s využitím psovodů se služeb-
ními psy. I v rámci běžného výkonu služby 
policie dohlíží na uvedené lokality. Něko-
lik kontrol, také v rámci celorepublikového 
projektu s názvem „Zabezpečte se! Chraňte 

majetek sobě i svým sousedům“, již policisté 
na několika místech v kraji realizovali. Při této 
příležitosti také přítomným majitelům připo-
mínali preventivní rady týkající se zabezpe-
čení rekreačních objektů:

•	 poblíž	 objektu	 nenechávat	 zejména	 žeb-
říky či nářadí, které by mohlo usnadnit ná-
silné vzniknutí do chaty,

•	 řádně	 uzavřít	 okna,	 zajistit	 objekt	 vhod-
nými způsoby (okenice, mříže), s ohledem 
na hodnotu jeho zařízení zvolit vhodné za-
bezpečení chaty, případně i elektronickými 
prostředky,

•	 pokud	 je	 to	 možné,	 je	 vhodné	 odvézt	
cenné věci (elektroniku, kola, starožitnosti), 
pro případ odcizení si pořídit jejich fotodo-
kumentaci a zaznamenat si výrobní čísla 
hodnotných přístrojů a věcí,

•	 objekt	 nepravidelně	 navštěvovat	 i	 v	 zim-
ním období.

Další preventivní informace se lze dozvě-
dět v mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte 
se“, která byla představena již v loňském roce 
a na podzim byla aktualizována, více na:

https://www.policie.cz/clanek/vylep-
sena-aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-
zlodeji.aspx

U této problematiky je velmi důležité ne-
být lhostejní k ostatním, pomáhat si a také 
všímat si podezřelých osob či vozidel. 

por. Mgr. Lukáš Kendzior,  
komisař

Kontroly chatových oblastí – mobilní aplikace „Zabezpečte se“

Milí přátelé charitního díla,
velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové 
sbírky. Děkujeme, že jste při minulé sbírce 
(2019) vřele přijali koledníky a štědře je ob-
darovali. V našem regionu se vybralo 477 
367 tisíc korun, díky kterým můžeme lépe 
pomoci lidem v nouzi.
Díky výtěžku minulé sbírky (2019) jsme:
 Pořídili část vnitřního vybavení pro 

nově rozšířenou sociální službu Od-
lehčovací služby (nábytek pro klienty, 
kancelářský nábytek pro personál, 
pračky, sušičky).

 Podpořili provoz Nízkoprahového den-
ního centra pro osoby bez přístřeší. 

Vaše důvěra je pro nás závazkem a sou-
časně povzbuzením pro naši práci.

Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne 
od 1. do 14. ledna 2020.
Z nové sbírky (2020) bychom rádi:
 pořídili altány pro klienty v Charitním 

domě pokojného stáří sv. Františka 
a také pro klienty nového Charitního 
domu sv. Kláry, kde bude od ledna 
2020 nově poskytována rozšířená od-
lehčovací služba.

 Opět podpořili provoz Nízkopraho-
vého denního centra pro osoby bez 
přístřeší.

Prosíme o Vaši přízeň a štědrost.
Za pracovníky i klienty Charity Bohumín:

Zdeňka Kniezková Brňáková,  
ředitelka charita Bohumín

tel.: 736 766 021, info@bohumin.charita.cz, 
www.bohumin.charita.cz 

„Já ti dám, že má Ježíšek dovolenou…“
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SVĚTLUŠKOVÁNÍ
Tradiční podzimní akce pro děti přilákala do Národního domu v Doubravě na padesát strašidel. Letošní ročník se povedl a děti při-
cházely v opravdu krásných kostýmech. Všechny tajemné bytosti byly za svůj zjev odměněny, byl pro ně připraven zábavný program 
a celá akce byla jako vždy ukončena lampionovým průvodem s vypouštěním balónků, mrtvých duší. Děkujeme Nadaci OKD za finanční 
podporu této akce a všem dobrovolníkům za pomoc při přípravě. ŠH


