
Také v letošním roce se 
žáci mateřské a základní 
školy zúčastnili „Lyžování se 
sluníčkem“ ve ski areálu Bílá 
v Beskydech. V týdnu od 24. 
2. do 28. 2. 2020 zdokonalo-
vali své znalosti v lyžování 
pod vedením zkušených in-
struktorů. Naučili se manipu-
laci s lyžemi, postavení lyží 
do pizzy (pluhu) a hranolek 
(rovně), navazované oblouky 
a samostatnou a bezpečnou 
jízdu s holemi. Pomyslnou 
třešničkou na dortu byl závě-
rečný ceremoniál, který byl 
ukázkou zdatnosti malých 
lyžařů i závodem na čas těch 
pokročilejších. V rychlostním 
závodě se na 1. místě umís-
til Jakub Jachymčák a na 2. 
místě Barbora Fingerová, oba 
z 5. třídy. Celý tento týden při-
nesl žákům cenné zkušenosti, 
mnoho zážitků, úspěchy ve 
zdokonalování, spoustu rado-
sti a legrace. Jana Škutová

Leden 2019 č. 12

Naše děti opět lyžovaly na Bílé 

V krizi dokážeme 
táhnout za jeden provaz

V této obtížné době, kdy se celý svět snaží vyhrát nad 
koronavirem, je potěšující solidárnost a pomoc ze strany 
občanů. Velice si vážíme pomoci, kterou nabízejí. Nedo-
statek – respektive žádné dostupné ochranné pomůcky 
přivedly k aktivitě řadu obětavých a ochotných dobro-
volnic, které svůj volný čas věnovaly usilovné výrobě 
textilních roušek. Tyto pak nabídly k distribuci občanům. 
Ihned byly podány informace prostřednictvím webových 
stránek a facebooku, že roušky jsou k dispozici v doub-
ravských prodejnách. Na webových stránkách a face-
booku obce jsou rovněž zveřejňovány veškeré informace 
týkající se opatření v souvislosti s šířením nákazy způso-
bené koronavirem a odkazy na další informační portály. 
Požadavky seniorů na zajištění nákupů jsou řešeny dob-
rovolníky Adry.

Děkujeme všem, kteří pomáháte. Nejen se šitím rou-
šek, ale i s pomocí při zajištění nákupů a ostatních život-
ních potřeb pro své blízké a sousedy. Ke zvládnutí této 
nelehké situace přispěje ochota a zodpovědný přístup 
každého z nás.

Dáša Murycová, starostka obce

Duben 2020

Foto: archiv ZŠ z
Letošní zima byla na sníh skoupá, ale děti MŠ s žáky ZŠ si vyjely zalyžovat do  z
Bílé v Beskydech, kde si na sjezdovkách při lyžování užily. Foto: archiv MŠ
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Obecní úřad v Doubravě zajišťuje ve spolupráci se soukromým veterinárním lékařem MVDr. 
Koniecznym a v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozděj-

ších předpisů,

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
které se koná ve středu 13. května 2020

na těchto místech:
u DYHORU (bývalá prodejna Doubravanka) od 11.00 do 11.30 hodin

HASIČSKÁ ZBROJNICE od 14.00 do 15.00 hodin
MVDr. Konieczny provádí očkování psů proti vzteklině za úplatu. 

Cena 1 vakcíny činí 150 Kč.
Upozorňujeme, že dle ust. § 4 výše uvedeného zákona vyplývá pro majitele psa

povinnost mít psa naočkovaného proti vzteklině již ve stáří od 3 měsíců a poté vždy jednou za rok 
a dle ust. § 7 stejného zákona je povinností chovatele psa zajistit jeho označení čipem do 3 měsíců 

věku psa a identifikační číslo čipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Dále upozorňu-
jeme, že na základě obecně závazné vyhlášky je majitel povinen přihlásit psa k poplatku ze psů rov-

něž od stáří 3 měsíců a uhradit poplatek za psa do 30. 06. běžného roku.
VEZMĚTE S SEBOU OČKOVACÍ PRŮKAZ PSA!

Z bezpečnostních důvodů přiveďte psa na vodítku, s náhubkem a v doprovodu do-
spělé osoby!

Dodržte prosím stanovenou dobu očkování!
(V případě jakýchkoli změn vás budeme informovat prostřednictvím webové stránky obce a fb strá-

nek obce.)

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – duben, květen 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.

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
Duben 8,22 15 9 1,15,29
Květen 6,20 13 21 13,27

Vážení spoluobčané,
ve chvíli, kdy píši tyto řádky, je v naší zemi vy-
hlášen stav nouze a zřejmě i v době, kdy se 
Vám tento zpravodaj dostane do rukou, bude 
trvat. Veškerá omezení, která z něj vyplývají, 
jsou pro snížení rizika onemocnění COVID-19 
způsobeného novým koronavirem SARS-
CoV-2. Přestože se neuskuteční řada připra-
vovaných kulturních a sportovních akcí, je 
v tuto chvíli nejdůležitější chránit zdraví nás 
všech. Na webových stránkách obce: www.
doubrava.cz a na facebooku obce najdete 
aktuální informace k situaci v obci.

Akce „Ukliďme Česko“ byla letos naplá-
nována v delším časovém úseku a výzva smě-
řovala do úklidu míst, kde bydlíme, s cílem, aby 
místo, kde žijeme, bylo bez odpadků. S celo-
plošným uzavřením škol se v obci na veřejných 
prostranstvích začaly ve větší míře objevovat 
rozházené odpadky. Zkusme se chovat ohle-
duplně k životnímu prostředí, a pokud v místě, 
kde zrovna stojíme a v rukou máme obaly po 
konzumaci, odnesme je do odpadové nádoby. 
Všem, kteří to takto děláte, patří poděkování. 

V nejbližších dnech se začnou rozbíhat 
plánované realizace oprav. V bytovém domě 
č.p. 348 budou vyměněna okna a vstupní 
dveře v prvním nadzemním podlaží a ná-
sledně bude opravena fasáda a proveden její 
nový nátěr. V tomto domě byla minulý měsíc 

dokončena oprava jednoho bytu. Další byt 
byl opraven nad prodejnou paní Daříčkové. 
Budova pošty se dočká výměny vstupních 
dveří a nové fasády včetně okapů a svodů. Zá-
kladní škola má naplánované pokračování 
oprav na střeše hlavní budovy a tělocvičny. 
Byla podána žádost o dotaci na opravu pod-
lah v základní škole na Ministerstvo financí. 
Pokud bude dotace schválena, opravy pro-
běhnou ještě v tomto roce. Opěrná zeď od 
č.p. 348 k mateřské škole bude rovněž opra-
vena. Připravuje se projektová dokumentace 
na opravu chodníku od zastávky Doubrava, 
náměstí směrem k náměstí, realizace by pak 
měla proběhnout ve dvou etapách, první 
v letošním roce. Do konce června proběhnou 
opravy sociálních zařízení ve zdravotním 
středisku, které jsou naplánovány v době 
dovolené praktického lékaře. Na opravu čeká 
střecha obecního úřadu.

Již brzy se dočkáme nového povrchu ko-
munikace pod Ujalou na spojnici s Dětmaro-
vicemi, která povede ve stávajícím koridoru. 

Blíží se velikonoční svátky, a tak mi do-
volte vyslovit přání, abychom se v tomto ob-
dobí mohli bezpečně scházet v širším okruhu 
lidí, tedy, aby nebezpečí koronaviru pomi-
nulo, nikoho z našich občanů nepostihlo a ži-
vot se vrátil zpátky do obvyklého režimu.

Dáša Murycová, starostka obce

•	Rada obce schválila záměr vypůjčit neby-
tové prostory situované v 2. nadzemním 
podlaží budovy č.p. 121, budovu bez č. p., 
která je součástí pozemku parc. č. 1177/4 
a pozemky parc. č. 1173, 1174, 1175, 1177/3 
nacházející se v katastrálním území Doub-
rava u Orlové.

•	Rada	 obce	 schválila	 záměr	 pronajmout	
prostory sloužící k podnikání umístěné v 1. 
nadzemním podlaží budovy č. p. 444. Úče-
lem užívání je ordinace zubního lékaře.

•	Rada	obce	schválila	podání	žádosti	o	dotaci	
v rámci grantového řízení Oranžový pře-
chod. Jedná se o vybudování světelného 
přechodu u základní školy.

•	Rada	 obce	 schválila	 přijetí	 nadačního	 pří-
spěvku ve výši 30.000 Kč od poskytovatele 
Nadace ČEZ na projekt "Doubravské slav-
nosti - tradiční slavnosti obce" v roce 2020.

•	Rada	 obce	 schválila	 uzavření	 "Smlouvy	
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Doub-
rava -kotlíková dotace 2. výzva" mezi obcí 
Doubrava a Moravskoslezským krajem.

•	Rada	obce	schválila	uzavření	Smlouvy	o	dílo	
s vítězným uchazečem o realizaci stavby 
"Výměna oken a vstupních dveří v bytovém 
domě č. p. 348 v Doubravě" se stavební spo-
lečností AD-MAR STAVBY, s.r.o.

•	Rada	 obce	 schválila	 uzavření	 Smlouvy	
o dílo s vítězným uchazečem o realizaci 
stavby "Oprava sociálních zařízení na zdra-
votním středisku v Doubravě" se stavební 
společností KOSKAREK KITY MAT, s.r.o.

•	Rada	 obce	 schválila	 záměr	 výměny	 zdroje	
otopného systému v kotelně budovy Mateř-
ské školy Doubrava s vytápěním na plyn.

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

Statistika za rok 2019
matriční události, evidence obyvatel

Uzavření manželství 4
Slavnostní setkání jubilantů 1
Vítání občánků 11
Ověření podpisů 103
Ověření listin 132 
Narozeno 9
Zemřelo 10
Přihlášeno 28
Odstěhováno mimo obec 52
Přestěhováno v rámci obce 22

Stav občanů k 31. 12. 2019 – 1211 + 17 cizinců

Zasedání Zastupitelstva 
obce Doubrava

Příští zasedání zastupitelstva obce se 
má uskutečnit dne 22. dubna 2020. Pokud 
současný nouzový stav bude trvat, bude 
zasedání svoláno v mimořádném termínu. 
Informace o konání zastupitelstva bude vy-
věšena na úřední desce (minimálně sedm dní 
před zasedáním) a současně zveřejněna na 
webové stránce obce.

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko
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SEŠLOST
Přijďte si prožít 

odpoledne s bra-
zilskou kávičkou, 
indickým čajem, 
českým perníkem, 
ale hlavně světovou literaturou. Podě-
líme se o dojmy z přečtených knih a také 
vám nabídnu tituly, které jsou vhodné pro 
vaše děti či vnoučata, jež si pro ně můžete 
půjčit.

Nabízím setkání v knihovně 5. 5. 2020 
od 15:00 hodin. 

Hana Sábelová

V sobotu 29. 02. 2020 se všichni čtyři 
velitelé Pavel Slávik, Vojtěch Branny, Martin 
Kučera a Jakub Kotas zúčastnili pravidel-
ného školení velitelů, které se konalo v Kar-
viné Hranicích. Na tomto školení Pavel Slávik 
úspěšně prodloužil platnost svého osvěd-
čení o dalších 5 let. Ve čtvrtek 27. 02. jsme 
za domem čp. 127 provedli rozřezání kmene 
stromu, který se vyvrátil během silného vě-
tru a v sobotu 14. 03. bylo provedeno rozře-
zání dalšího většího kmene před budovou 
základní školy. Práci provedli Pavel Slávik, 

Lukáš Šebesta a Marek Majer. V neděli 15. 03. 
ve 23.00 hodin byla naše jednotka povolána 
k požáru popelnice u autobusové zastávky 
Doubrava náměstí. Požár byl uhašen v jeho 
začátku a nedošlo k žádné větší škodě. 

Celý začátek letošního roku byl ve zna-
mení přípravy malování vnitřních prostor ha-
sičské zbrojnice. Vlastními silami byla nejprve 
provedena výměna starých hliníkových ka-
belů elektroinstalace v garážích za nové mě-
děné. Následovala příprava malování a s tím 
spojená i výměna zbývajících starých světel 
za nová úspornější LED světla v některých 
místnostech. Zasedací místnost a kuchyň byly 
vymalovány naposledy v únoru 2010, takže 
zkulturnění těchto prostor bylo již na místě. 
Z důvodu špatného stavu podlahy v zasedací 
místnosti se sbor rozhodl provést také vý-
měnu podlahové krytiny. Po sundání lina jsme 
zjistili, že podlahu je nutné vybrousit a srovnat, 
dále následovalo položení nivelační hmoty 
(obě činnosti jsme provedli také vlastními si-
lami). Závěrem jsme nechali odbornou firmou 

položit nové PVC. Malování 
bylo rozděleno na dva ví-
kendy po sobě, nejdříve se provádělo malo-
vání vrchní části hasičské zbrojnice, schodiště 
a sociálního zázemí, další víkend přišly na řadu 
obě garáže, kde se kromě malování stěn pro-
vedl i nátěr obou podlah. Vystěhování všech 
věcí z garáží a následné stěhování zpět dalo 
pořádně zabrat, ale díky snaze, chuti a obě-
tování svého volného času některých členů 
jednotky a sboru se vše nakonec podařilo. 
Jak to už bývá zvykem, tak naše děvčata vzala 

úklid útokem. Bohužel kvůli současné situaci 
nemohly být oslavy MDŽ uskutečněny na 
tradičním bowlingu, tak jsme svátek žen osla-
vili v hasičské zbrojnici úklidem. Umýt skříně 
moc velký problém není, ale pořádné umytí 
všech pohárů, kterých není zrovna málo, dalo 
pořádně zabrat. Zkrátka a jednoduše, když se 
skupina lidí, kteří mají stejný koníček, dá do-
hromady, tak jde všechno lépe... Náš sbor do 
oprav investoval celkem částku 45.000, - Kč, 
obec se podílela nákupem barev, kabeláže, 
úsporných LED světel a drobného materiálu 
v celkové hodnotě 25.000 Kč. Údržba budovy, 
kterou máme k dispozici je naší povinností 
a vzhledem k tomu, že vše (kromě položení 
podlahy) jsme provedli sami, tak došlo i k ne-
malé úspoře financí za práci v případě, že by 
veškerou práci provedla firma dodavatelsky. 

Pavel Slávik, velitel VJ
Jak jste si mohli přečíst v minulém čísle 

Obecního zpravodaje, v únoru jsme pořá-
dali tradiční hasičský ples. Zda se líbil nebo 
nelíbil, nechám pouze na těch, kteří se této 
akce zúčastnili, ať už jako hosté nebo jako 
personál. Bohužel, po krásné zábavě přišla 
bolestná událost. Zemřel nám dlouholetý 
člen Viktor Rovňaník. Na jeho poslední cestě 
byl doprovázen také našimi členy. 

Ale dost smutku, 22. 02. 2020 jsme se, 
zúčastnili valné hromady, u našeho spřá-
teleného sboru v polském Jedlowniku. Zú-
častnili se Sosna Z, Dušičková M, Pavlitová H, 
Sosnová V, Kotas S. 

Za SDH Doubrava Svatopluk Kotas, 
starosta

www.sdhdoubrava.estranky.cz 

Sbor dobrovolných hasičů obce Doub-
rava zve všechny příznivce 

na tradiční 

STAVĚNÍ MÁJKY, 
které je spojené se soutěží "STARŠÍCH 

PÁNŮ". 
Akce se koná u hasičské zbrojnice 

v pátek 01.05.  
od 15.00 hodin. 

Srdečně zve Výbor SDH Doubrava.
(V případě jakýchkoli změn vás budeme 

informovat prostřednictvím webové 
stránky obce a fb stránek obce.)

Slavnostní 
setkání jubilantů  
odloženo na druhé pololetí
Vážení jubilanti, 
plánované setkání, které mělo proběh-
nout 16. května se v tomto termínu neu-
skuteční z důvodů opatření 
k zastavení šíření nákazy 
způsobené koronavirem. 
Za předpokladu, že veškeré 
nebezpečí nákazy pomine, 
uskutečníme toto setkání 
až v podzimních měsících a o termínu 
Vás budeme včas informovat. Všem se-
niorům přejeme pevné zdraví a hodně 
opatrnosti.

Dáša Murycová, starostka obce

Knihovna 
informuje

HASIČSKÉ OKÉNKO
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450 Kč/měs.

350 Kč/měs.
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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

Nadace OKD v letošním roce 
podpořila obec Doubravu v cel-
kem pěti projektech. Uspěla 
s nimi samotná obec, mateřská 
škola i doubravské spolky.

Obec Doubrava již tra-
dičně s projektem „Doubrava 
spolu…“, který je zaměřen na 
podporu kultury v naší obci a nově s pro-
jektem „Mezi generacemi“ zaměřeném na 
seniory a mezigenerační spolupráci. Projekt 
„Doubrava spolu…“ byl podpořen částkou 
124.000 Kč a „Mezi generacemi“ pak částkou 
18.000 Kč.

Mateřská škola uspěla s projektem „Hry 
s babičkou a dědečkem“ (10.000 Kč). Spolek 
Baník OKD Doubrava, z.s. dostal od nadace 
30.000 Kč na náklady spojené se zavlažováním 
hřiště dešťovou vodou a NAŠE DOUB-
RAVA, z.s. obdržela 10.000 Kč na kul-
turní projekt.

Žádostí v programu Pro region 
bylo celkem přijato 137, nadace jich 
podpořila 97. Projekty podpořené Na-
dací OKD v programu Pro region jsou 
zaměřeny především na oblasti soci-
ální pomoci, kulturního rozvoje, vol-
nočasových aktivit pro děti a mládež, 
ale také na seniorské aktivity a pod-
poru projektů spojených s rozvojem 
regionu. V programu Srdcovka bylo 
přijato 71 žádostí a podpořeno bylo 
55 srdcařů. 

Nadace OKD podporuje také za-
chovávání hornicko -kulturního dědic-
tví v rámci činnosti klubu hornických 
důchodců a příznivců hornictví. Ze-
jména udržování hornických tradic 
u výročních příležitostí, předávání his-
toricko-kulturního dědictví regionu 
a zajištěni volného času pro hornické 
seniory a členů kroužku krojovaných 
horníků. Dotaci poskytne také hornic-
kým sirotkům ze Spolku svaté Barbory 
a nezapomíná taktéž na podporu Hor-
nických tradic. 

Velice si vážíme naší dlouholeté 
spolupráce s Nadací OKD a velmi za ni 
děkujeme. Věříme, že i přes současnou 
situaci se nám podaří veškeré projekty 
realizovat a těšíme se na vás na některé 
z podpořených kulturních akcí. ŠH

NADACE OKD opět podpořila naši obec

Doubravské slavnosti jsou jednou z tradičních nadací podporovaných kulturních akcí.  z
Foto: Petr Poláček

Na Doubravské slavnosti  z
se můžete těšit také letos 
15.08.2020
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inzerce

V předchozím vydání 
obecního zpravodaje 
jsme vás, milí sousedé, 
informovali, že máme zá-
jem také v letošním roce 
uspořádat kulturní a spo-
lečenské akce. V této 

souvislosti máme pro vás skvělou zprávu. 
Zpracovali jsme žádost o poskytnutí grantu 
z NADACE OKD a naše žádost byla úspěšná. 
Máme radost, že náš projekt KULTURA SPO-
JUJE GENERACE, byl zařazen mezi projekty, 
které byly vyhodnoceny jako úspěšné a tedy 
i finančně podpořeny NADACÍ OKD. U kaž-
dého projektu je nutná spoluúčast žadatele, 
přesto nás těší, že se nám podařilo získat ales-
poň část financí pro uspořádání akce v Doub-
ravě. Naše úsilí o získání grantů a dotací tedy 
pokračuje, protože jak víte, spolky, aby mohly 

pořádat akce, jsou odkázány na 
dotace, granty a partnery. Také 
jsme předložili žádost o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Obce 
Doubrava. Poodhalíme, že náš 
projekt je zaměřen pro všechny 
věkové kategorie. O všech poda-
ných žádostech se bude rozho-
dovat na zasedání zastupitelstva v dubnu. Od 
výše finanční podpory se budou odvíjet naše 
možnosti uspořádání akce v Doubravě. Platí, 
čím vyšší bude podpora, tím pestřejší a zají-
mavější bude program akce pro vás sousedy. 

Těšíme se na setkání s vámi na našich 
akcích!

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

www.nasedoubrava.cz 

NAŠE DOUBRAVA USPĚLA S PROJEKTEM! 

Dubnové 
pranostiky
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.

Jak hluboko v dubnu namokne, tak hlu-
boko v máji vyschne.

Na mokrý duben - suchý červen.

Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.

Studený a mokrý duben plní sklepy 
a sudy.

Mokrý duben - hojnost ovoce.

Když dubnový vítr do stodoly fučí, po 
žních díru nenajde.

Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude 
květen nepříjemný jistě.

Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.

Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný 
rok, ale zlých smrt předpovídá.

Zemřeli
Mária Kovácsiková
Bedřiška Oravská

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

Společenská kronika

Vz pomínka
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, stále 

je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne 17. 4. 2020 to bude rok,  
kdy nás opustil pan 

Jiří Konkolský. 
Vzpomínají manželka s dcerami.

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala za 
účast všem smutečním hostům, kteří se 
zúčastnili posledního rozloučení mého 
manžela pana Viktora Rovňaníka. Poděko-
vání patří také doubravským hasičům za 
čestnou stráž, panu Svatoplukovi Kotasovi 
za projev, a také členům Baníku OKD za 
vzpomínku.

Ze srdce děkuje manželka 
Jiřina Rovňaníková
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Než učitelé žákům předali pololetní vysvědčení, tak si všichni po-
řádně zacvičili. Žáci plnili pohybové úkoly ve smíšených skupinkách 
dětí od 1. do 9. ročníku. Jejich úkolem také bylo zvolit si vedoucího 
skupinky a domlouvat se s dětmi rozdílného věku. Za každé splněné 
úkoly skupinka získala body. Z deseti skupinek byla vybrána pouze 
jedna s největším celkovým bodovým hodnocením. Tímto sportovním 
utkáním a dlouhým čekáním na vysvědčení se děti nejen zabavily, ale 
i pobavily… Mgr. K. Sýkorová a Ing. Zuzana Blatoňová

Recitační soutěž
Dne 27. února se konalo městské kolo recitační soutěže v Orlové, 

do kterého ze školního kola postoupila Adéla Klozová, Aneta Ožanová, 
Tereza Hyková, Viktorie Buchtová, Lenka Dermeková, Břéťa Hroch, On-
dra Kulich a Kuba Tokár. Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií, v jedné 
z těchto čtyř kategorií vybojovala Adéla Klozová druhé místo a postu-
puje do okresního kola v Havířově! Všem žákům děkujeme za repre-
zentaci. Mgr. Lenka Kolompárová

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Foto: Jana Ciosková z

Cílem projektu je podporovat spo-
lečné plánování a sdílení aktivit v území 
ORP Orlová, které přispějí k rozvoji vzdě-
lávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání 
ve zdejších školách. V rámci vytvořeného 
partnerství organizací formálního i nefor-
málního vzdělávání budeme společně hle-
dat řešení místně specifických problémů 
a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje 
potenciálu každého žáka.

Základní škola Doubrava, okres Kar-
viná, příspěvková organizace a Mateřská 
škola Doubrava, okres Karviná, příspěv-
ková organizace jsou do výše uvedeného 
projektu zapojeny. Aktivit, které jeho 
prostřednictvím přináší rozvoj vzdělá-
vací nabídky dětí, žáků a pedagogů, bylo 
skutečně mnoho a zde přinášíme jejich 
shrnutí.

Mateřská škola dne 9. 5. 2019 strávila 
den v zážitkovém centru v Dolní Lomné, 
kde v prostorech střediska URSUS prožila 
program s názvem Šelmy Beskyd. Děti si 
vyzkoušely různé úkoly, interaktivní tabule, 
modely stop zvířat, osahaly si horniny, pozná-
valy rostliny, stromy. Všichni využili zahrady, 
mnoho se dozvěděli o přírodě, nadýchali se 
čerstvého vzduchu a zpět se vraceli s pocitem 
spokojenosti.

Čteme dětem je název programu k pod-
poře čtenářství, kdy děti s pedagogem 
mateřské školy dochází na návštěvy do spo-
lupracujících MŠ předčítat pohádky, příběhy 
a společně s dětmi navazovat kontakt. Ne-
chybí dramatické ztvárnění příběhu a vzá-
jemné rozhovory nad knihami.

 Taktéž žáci jednotlivých tříd základní 
školy navštěvují děti v mateřské škole. Předčí-
tají dětem. Tento druh spolupráce má obou-
stranný efekt. Děti MŠ naslouchají, poznávají, 
přemýšlí u příběhu a žáci ZŠ nahlas předčítají, 
musí spolupracovat ve skupině a společně se 

navazují nová přátelství, je upevňován vztah 
mezi předškolní a školní věkovou skupinou.

Dílničky pro MŠ proběhly 15. 1. 2020. 
Děti mateřské školy navštívily v rámci poly-
technického vzdělávání DDM v Orlové, kde 
pod vedením pedagoga, odborníka na po-
lytechniku opracovávaly dřevo, pracovaly 
s nářadím, poznaly, co je a jak funguje svěrák 
a k čemu se využívá různé nářadí.

Aktuální novely právních předpisů byl 
název školení pro ředitele v rámci ORP, jehož 
se účastnili i zástupci doubravských škol.

Duševní hygiena učitele a konfliktní si-
tuace je název plánovaného semináře jehož 
cílem je objasnit účastníkům skutečné zdroje 
případných propadů nálad, možnosti změny 
a ztráty motivace k životu.

Základní škola navštívila dne 18. 12. 2019 
akci s názvem Den řemesel. Akce se konala 
v rámci projektu MAP II. Chlapci z 8. a 9. třídy 
si mohli na jednotlivých stanovištích ově-
řit své dovednosti a znalosti. Ukázalo se, že 
jsou velice zdatní. Touto návštěvou si většina 
ujasnila, kudy se bude ubírat jejich cesta bu-
doucího povolání. Řemesla v dnešní době 
představují jistotu práce i kvalitního výdělku.

V úterý 7. 5. 2019 navštívili naši žáci UR-
SUS - zážitkové centrum v Dolní Lomné s pro-
gramem Stopy šelem. Název nese jméno 
po velké beskydské šelmě, tedy medvědovi. 
Celé dopoledne byly děti rozděleny do dvou 
skupin a věnovaly se různým činnostem. Za-
tímco jedna skupina trávila čas venku na za-
hradě centra, kde mohly děti pozorovat okolí 
z malé rozhledny, nebo se projít po stezkách, 
druhá skupina měla přednášku o životě šelem 
a lesních zvířat v Beskydech. Původně pláno-
vané odlévání stop bylo nahrazeno malbou 
na kameny, které si žáci mohli vzít domů. 
Nechybělo přiřazování živočichů ke stopám, 
poznávání hlasů zvířat a zajímavé informace 
o šelmách.

V pátek 25. května se žáci sedmé a osmé 
třídy zúčastnili v Městské knihovně v Orlové 
akce Živá knihovna. Připravilo ji Informační 
centrum pro mládež v Orlové. A co to vlastně 
znamená Živá knihovna? Žákům byl předsta-
ven speciální typ knihovny, kde se místo knih 
půjčují lidé, a to terénní sociální pracovník, 
asistenti Městské policie Orlová a asistent pe-
dagoga. Tito lidé nám poskytli rozhovor a od-
kryli tak svoje osudy. Akce má podtitul „nesuď 
knihu podle obalu“ a upozornila nás na nega-
tivní předsudky vůči Romům, jež často provází 
romskou menšinu, a předala nám informace, 
že i Romové pracují a pracovat chtějí.

Žáci 3.-5. ročníku v rámci projektu MAP-
ORP Orlová navštívili v říjnu 2019 Městskou 
knihovnu v Orlové. Proč si nepřečíst ko-
miksy? Byl název zajímavé přednášky známé 
spisovatelky dětských knih, paní Kláry Smolí-
kové. Ta jim také velmi podrobně vysvětlila, 
jak se tvoří a správně čtou komiksy. Během 
přednášky žáci plnili různé úkoly. Nakonec 
si odnesli záložky i komiks ke čtení… Někteří 
žáci naší školy byli komiksy tak nadšeni, že je 
začali i sami tvořit. 

Dále se vyučující matematiky základní 
školy v Doubravě pravidelně zúčastňují Meto-
dického setkání pedagogů matematiky. Za je-
jich účasti proběhla také akce Matematický 
dýchánek, na které vybraní žáci 1. stupně 
porovnali své matematické vědomosti s vrs-
tevníky z ostatních škol. Pro učitele českého 
jazyka byl připraven vzdělávací seminář 
s názvem Tvorba komiksů. Získané poznatky 
využijí vyučující při rozvíjení čtenářských do-
vedností žáků. 

6. března zhlédli žáci dokumentární film 
V síti, který se zabývá problematikou zneuží-
vání dětí na internetu. Vstupné bylo hrazeno 
z prostředků MAP II-ORP Orlová.
Za MŠ Doubrava Mgr. Radomíra Jasenková

Za ZŠ Doubrava Mgr. Jana Ošeldová

Ohlédnutí za projektem.
MAP II – ORP ORLOVÁ CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482
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Zápis bude probíhat v dubnu  
a bez osobní přítomnosti  
dětí ve škole

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy vydává v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními vlády 
k ochraně obyvatelstva v souvislosti 
s koronavirem a onemocněním CO-
VID-19 opatření k organizaci zá-
pisů k povinné školní docházce pro 
školní rok 2020/2021.

Bližší informace uveřejní 
naše základní škola v dubnu. 

Pro bezpečný a rychlejší prů-
běh zápisu bude možné vyplnit 
elektronickou přihlášku ke stu-
diu. Zpřístupněna bude po 1. 
dubnu 2020. Pokud budete žá-
dat o odklad povinné školní do-
cházky, informujte školu o této 
skutečnosti. Budou nutná do-
poručení z PPP (SPC) a praktic-
kého lékaře.

ZRUŠENO
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Veselé Velikonoce

INFORMACE 
K AKTUÁLNÍ 
EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Některá z aktuálních doporučení 
a důležité informace, mimořádná opat-
ření a doporučení, která platí v naší obci 
a v Moravskoslezském kraji k ochraně 
obyvatelstva a prevenci nebezpečí 
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 naleznete na webových stránkách 
obce www.doubrava.cz a na obecním 
facebooku.

ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN  
OBECNÍHO ÚŘADU V DOUBRAVĚ
S platností od pondělí 16. 3. 2020 do odvo-
lání, upraveny úřední hodiny pro veřejnost.

PONDĚLÍ: 13:00–16:00 hodin
STŘEDA: 8:00–11:00 hodin

Tyto stanovené úřední hodiny platí také 
pro úřední hodiny pokladny i podatelny. 
Vyzýváme občany, aby zvážili svou cestu 
na úřad a vyřizovali opravdu jen neod-
kladné záležitosti. Buďme prosím zod-
povědní k sobě i k ostatním. S úředníky 
můžete i nadále komunikovat telefonicky 
nebo e-mailem. Rádi zodpoví veškeré vaše 
dotazy. Děkujeme za pochopení.

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA
Sběrný dvůr v Doubravě je až do odvolání 
uzavřen.  Děkujeme za pochopení.

OSOBY STARŠÍ 
70 LET

V PŘÍPADĚ, ŽE PATŘÍTE K OHROŽENÉ 
SKUPINĚ OBYVATEL (senioři, nemocní 
apod.) A NEMÁTE NIKOHO, KDO BY VÁM 
ZAJISTIL PŘÍPADNÉ NÁKUPY, VENČENÍ 
PSA... OBRAŤTE SE NA OBECNÍ ÚŘAD 
V DOUBRAVĚ NA TEL.ČÍSLO: 596 512 
980, paní Hugáňová NEBO 596 549 019 
paní starostka Mgr. Dáša Murycová.

UPOZORŇUJEME NA DODRŽOVÁNÍ 
HYGIENICKÝCH PRAVIDEL PŘI TAKOVÉTO 
POMOCI, ABYCHOM MÍSTO POMOCI 
NEUBLÍŽILI.

DĚKUJEME VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, KTEŘÍ PRO 
DOUBRAVSKÉ OBČANY UŠILI ROUŠKY. JSTE SKVĚLÍ!

Klidné svátky velikonoční, rodinnou pohodu, zdraví, jarní dny plné sluníčka 
všem občanům přeje vedení obce spolu s redakcí zpravodaje.


