
Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří 
neprodleně začali pomáhat druhým a ušili 
obrovské množství ochranných roušek.
•	 Paní	 Kateřina Jachymčáková (zastupi-

telka a předsedkyně Pionýru, z.s.) spolu 
s maminkou a se sestrou paní Evou Glaco-
vou ušily 700 ks roušek pro občany, soci-
ální služby a zdravotníky.

•	 Paní	Jana Osvaldová (účetní OÚ) 500 ks 
pro OÚ, občany Doubravy a dětem vracejí-
cím se do základní školy.

•	 Paní	Anna Žáčková dodala roušky pro or-
dinaci praktického lékaře v Doubravě a pro 
občany. 

•	 Paní	Janetková ušila roušky pro SDH a ne-
přetržitě dodávala roušky do prodejny 
paní Daříčkové, kde si je mohli občané 
vyzvednout.

•	 Další	roušky	pro	potřebu	občanů	ušily	paní	
Monika Buriánová, Alena Chlupová, 
Iveta Magušínová, Světluše Šotkovská 
a další zaměstnanci mateřské a základní 
školy.

•	 Děkujeme	 všem,	 kteří	 pomohli	 zajistit	
roušky pro sebe a své rodinné příslušníky 
a také těm, jejichž aktivita nebyla jmeno-
vitě uvedena.

Roušky našité dobrovolníky jsme distri-
buovali do otevřených prodejen v obci, kde 
si je občané mohli odebrat. Jednorázové 
roušky poskytovala svým klientům také 
Česká pošta.
 POMOC SenIOrůM v OBCI

Děkujeme za bezprostřední nabídku po-
moci paní Kateřině Jachymčákové, Vojtěchu 
a Honzovi Kielkovským, kteří byli ochotni 

zajistit nákupy potravin a léků seniorům a li-
dem v karanténě. Tuto pomoc jsme nakonec 
dohodli prostřednictvím proškolených dobro-
volníků Adry – nikdo ze seniorů o tuto pomoc 
nepožádal. Poděkování patří všem rodinným 
příslušníkům a sousedům, kteří se o seniory 
ve svých rodinách a sousedství postarali. 
Pravidelně se stará o našeho osamoceného 
seniora v bytovém době v centru obce paní 
místostarostka Ivana Siekierová, které taktéž 
patří poděkování. Obrovské poděkování si za-
sluhuje kolektiv školní jídelny pod vedení 
paní Zuzany Kullové, který po celou dobu 
nouzového stavu vařil obědy pro cizí stráv-
níky. Díky obětavým zaměstnancům OÚ byl 
po celou dobu zajištěn rozvoz teplých obědů 
našim seniorům v celém katastru obce.
 ZáSOBOvání A SluŽBy v OBCI 

Děkujeme všem majitelům obchodů a je-
jich prodavačkám za to, že v této náročné 
době nemysleli na sebe, ale na potřeby našich 

Leden 2019 č. 12

(pokračování na straně 3)

Zasedání 
Zastupitelstva 
obce Doubrava 

Zasedání zastupitelstva obce se usku-
teční v řádném termínu dne 17. června 
2020 od 16:30 hod. ve velkém sále Národ-
ního domu v Doubravě.

Komunikace „pod Ujalou“ opět otevřena
V květnu letošního roku byla dokončena 
oprava místní komunikace III/23c a ta byla 
opět zpřístupněna veřejnosti. Tato komuni-
kace byla uzavřena v dubnu 2018 z důvodu 
sesuvných projevů kopce „Ujala“, které byly 
sanovány terénní navážkou. Terénní úpravy 
sesuvem postiženého prostoru a následná 
oprava komunikace byly financovány společ-
ností OKD, a.s. Její zpřístupnění tak po dvou 
letech umožní opět využívat tuto oblíbenou 
spojnici se sousední obcí Dětmarovice.

Ing. Pavel Szostok, stavební úřad

Ohlédnutí za nouzovým stavem v obci
Šíření nákazy nemoci Covid-19 způsobené koronavirem se dotklo každého z nás, a přestože 
jsme se v dané situaci ocitli všichni poprvé v životě, doposud jsme si vedli skvěle. Šířící se nákaza 
aktivizovala dobrovolníky, kteří začali šít ochranné roušky již dříve, než byla nařízena povin-
nost mít zakryté dýchací cesty. Nouzový stav byl celoplošně vyhlášen od 12. 3. 2020.

Čer ven 2020

ZVLÁDÁME TO SPOLEČNĚ
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – červen, červenec 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 ve sběrném dvoře.  
ST: 13:00–17:00 SO: 8:00–12:00. 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
Červen 3,17 24 18 10,24
Červenec 1,15,29 22 16 8,22

Vážení spoluobčané,
pevně věřím, že rozvolňování hygienických 
opatření nebude mít negativní vliv na zdraví 
našich obyvatel a výčet těch opatření, která 
musíme dodržovat, bude smysluplný. 

Do školy se mohli vrátit jako první žáci 
devátého ročníku, aby se co nejlépe připravili 
na přijímací zkoušky na střední školu. Držíme 
jim palce, aby se jejich volba naplnila a zvo-
lený obor jim přirostl k srdci. O týden později 
se dočkali naši nejmenší. Přivítala je čistě vy-
malovaná mateřská škola a stanovené pod-
mínky provozu se příliš neliší od těch běžných, 
což dětem umožňuje s radostí prožít dny ve 
společnosti vrstevníků a milých paní učitelek. 
Vedení mateřské školy vychází vstříc pracují-
cím rodičům i v době prázdnin, kdy zařízení 
bude uzavřeno jen po dobu pěti týdnů na pře-
lomu července a srpna. Jako poslední se mohli 
do svých lavic vrátit žáci prvního stupně. Žáci 
druhého stupně, tedy šesté, sedmé a osmé 
třídy, budou mít možnost pokračovat v di-
stančním vzdělávání ze svých domovů nebo 
se účastnit konzultací přímo ve škole. Školní 
rok, který se zapíše do historie země, se snad 
již opakovat nebude.

Nouzový stav a opatření s ním spjatá ne-
dovolila uskutečnit kulturní a společenské 
akce vůbec, později pouze v omezeném po-
čtu a za přísných hygienických podmínek. 
Společné setkání jubilantů máme přesunuto 

na podzim. Osobní gratulace mohla proběh-
nout jen předáním přání a dárku přes plot. I to 
je naše koronavirová zkušenost. Konání květ-
nového zastupitelstva obce proběhlo rovněž 
za přísně stanovených hygienických opatření 
v sále Národního domu. Roušky a povinné 
dvoumetrové rozestupy byly samozřejmostí.

Nouzový stav bude mít negativní dopady 
na příjmovou stránku obce. Od počátku 
března se zabezpečují jen nezbytně nutné 
výdaje, abychom alespoň částečně pokryli vý-
padky přímo v rozpočtu obce. Nechceme za-
stavit plánované investice se spoluúčastí OKD 
a také zrealizujeme akce, které budou pod-
pořeny dotacemi. V případě realizace všech 
plánovaných akcí budeme muset rozpočet 
dorovnat ze zůstatku z minulých let. Přesnější 
informace budeme mít až na začátku třetího 
čtvrtletí. Poděkování za přístup k nejistým da-
ňovým příjmům obce patří paní farářce Husova 
sboru, který svou žádost o finanční podporu 
vzal zpět ve prospěch financí obce, spolkům 
Pionýr a SRP MŠ a ZŠ za redukci svých žádostí 
o individuální dotaci a pochopení všech dalších 
spolků, které žádaly o individuální neinvestiční 
dotaci z rozpočtu obce.

Před obecní úřad jsou přemístěny be-
tonové truhlíky, které byly na opěrné zdi. 
Vyseté rostliny se brzy obalí květy a budou 
potěšením nás všech.

Dáša Murycová, starostka obce

•	Rada	 obce	 schválila	 Smlouvu	 o	 smlouvě	
budoucí mezi obcí Doubrava a Lesy České 
republiky. Jedná se o odkanalizování obce 
Doubrava.

•	Rada	obce	schválila	uzavření	smlouvy	o	vý-
půjčce pozemku parc. č. 173 a 174 nacháze-
jící se v katastr. území Doubrava u Orlové 
mezi obcí Doubrava a se spolkem Baník OKD 
Doubrava. Jedná se o pozemky v areálu fot-
balového hřiště.

•	 Rada	obce	schválila	nový	Organizační	řád	Obec-
ního úřadu Doubrava platný od 1. 7. 2020.

•	Rada	obce	schválila	uzavření	smlouvy	mezi	
obcí Doubrava a Ing. Stanislavem Wilczkem 
na vypracování projektové dokumentace 
na výměnu zdroje otopného systému v ko-
telnách budov ZŠ a MŠ Doubrava s vytápě-
ním na plyn a výměnu otopné soustavy ZŠ.

•	Rada	obce	schválila	uzavření	Dohody	o	čin-
nosti a umístění technické infrastruktury do 
ochranného pásma vodního díla č. 2345/D/
KA/2020 mezi obcí Doubrava a SmVaK Os-
trava, a.s. Jedná se o odkanalizování obce 
Doubrava.

•	Rada	obce	schválila	podání	žádosti	o	dotaci	
z programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" 
pro rok 2021. Dotace se týká pořízení no-
vého dopravního automobilu pro jednotku 
požární ochrany.

•	 Rada	 obce	 schválila	 přijetí	 nadačního	 pří-
spěvku ve výši 124.000 Kč a 18.000 Kč od po-
skytovatele Nadace OKD. Jedná se o podporu 
kulturních akcí pořádaných obcí Doubrava.

•	Rada	 obce	 schválila	 obnovení	 provozu	MŠ	
Doubrava od 18. 05. 2020.

Ivana Siekierová, místostarostka obce

Obecní úřad Doubrava mění vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu termín očkování 
psů, které zajišťuje ve spolupráci se soukromým veterinárním lékařem MVDr. Koniecznym 
a v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů.

!! POZOr ZMĚnA TerMínu !!
OČKOvání PSů PrOTI vZTeKlInĚ

středa 17. června 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 upozorňujeme, že na základě 
obecně závazné vyhlášky je majitel povinen přihlásit psa k poplatku ze psů rovněž 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 dospělé osoby!
Dodržte prosím stanovenou dobu očkování. Očkování proběhne za zvýšených 

hygienických opatření.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – 
nový termín
Mobilní sběr nebezpečného odpadu, který 
je každoročně prováděn v měsíci dubnu 
byl z důvodu pandemie Covid 19 přesunut 
na sobotu 20. června 2020. Svoz nebezpeč-
ného odpadu se uskuteční od 8:00 do 12:30 
hodin na předem určených stanovištích.

Svoz starých televizorů, praček, ledniček, 
akumulačních baterií, plechovek od barev, 
monočlánků, starých léků, rtuťových výbojek 
(zářivek), starého oleje apod. 

Sběr bude prováděn firmou Marius Peder-
sen a.s. vozidlem se speciálním kontejnerem 
na následujících stanovištích v určeném čase. 
ODBĚr ODPADu Je ZDArMA!

Stanoviště Zahájení 
v hod.

Ukon-
čení 

v hod.

VRCHOVEC u bývalého 
bytového domu č. p. 571

08.00 08.30

Sběrný dvůr za obecním 
úřadem Doubrava

09.00 09.30

NÁMĚSTÍ potraviny Emel 10.00 10.30
UPLIŽ stanoviště kontejnerů 
u RD č.p. 428

11.00 11.30

HRANICE u RD č.p. 233 12.00 12.30

Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko
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Zvládáme to…

Územní plán 
obce Doubrava
V současné době čekáme na rozvolnění 
přísných opatření, která souvisejí s pande-
mií. K dodržení stávajících platných hygie-
nických nařízení nemáme v obci dostatečně 
velké prostory. veřejné projednání změny 
č. 1 Územního plánu Doubravy připra-
vuje odbor územního plánování MěÚ Or-
lová. Jakmile bude znám termín veřejného 
projednání, budeme o něm v řádném před-
stihu informovat prostřednictvím veške-
rých možných informačních kanálů. 

občanů. Zajistili perfektní zásobování, a přes-
tože z počátku bylo takřka nemožné zajistit 
ochranné prostředky, vzájemnou výpomocí 
se postarali o jejich zajištění. Pomoc ze strany 
obce nastala již při prvním nákupu dezinfekce 
na povrchy, kterou jsme dodali do všech ote-
vřených prodejen. Toto poděkování patří také 
místostarostce a zároveň pracovnici doubrav-
ské pobočky České pošty, paní Ivaně Siekie-
rové, která byla v celém období vystavena 
zvýšenému riziku nákazy. I na poštu si občané 
mohli chodit pro tolik potřebné roušky.
 ZAJIŠťOvání DeZInfeKČníCH 
PrOSTŘeDKů A OCHrAnnýCH POMůCeK

Omezené množství dezinfekčních pro-
středků se podařilo obci zajistit hned po 11. 
březnu. Tyto se staly záhy nedostatkovým 
zbožím. Naše ORP Orlová zajistila velkoobje-
movou dodávku dezinfekčního prostředku 
a z ní nabídla možnost odběru i spádovým 
obcím. Tuto možnost jsme využili a dezin-
fekci jsme také poskytli otevřeným prodej-
nám v obci.

Přestože jsme ve sdělovacích prostřed-
cích slyšeli od vládních představitelů různé 
termíny dodávek ochranných pomůcek do 
domácností a občané se na to dotazovali, rea-
lizace se neuskutečnila.

První dodávku z MSK jsme obdrželi od 
starosty Orlové až 27. den trvání nouzo-
vého stavu – 7. 4. Poté následovaly další dvě 
dodávky 17. 4. a 29. 4. Ochranné pomůcky 

z těchto dodávek jsme průběžně distribuo-
vali do všech otevřených prodejen v obci, do 
pekárny Komendir a také do školní jídelny. 
Ochrannými pomůckami a dezinfekcí jsme 
také vybavili obecní knihovnu, sběrný dvůr, 
základní a mateřskou školu.

Velké poděkování patří nadaci ČeZ, která 
vyhlásila Krizový grant, o který naše obec 
mohla požádat. Během 24 hodin bylo připra-
veno podání žádosti o dotaci, 3. 4. 2020 byla 
odeslána, 4. 4. 2020 schválena a v pondělí 6. 
dubna jsme mohli nakoupit další dezinfekci, 
postřikovače, dávkovače a osobní pomůcky 
pro zajištění hygienických podmínek a chodu 
obce. Mohli jsme díky těmto prostředkům 
provést dezinfekci společných prostor v obec-
ních budovách a bytových domech a také na 
veřejných prostranstvích, kde byl větší pohyb 
lidí, před obchody, na zastávkách autobusů, 
u odpadových nádob na tříděný odpad. 
Děkuji tímto paní Šárce Hugáňové a panu 
Pavlu Slávikovi za rychle odvedenou práci. 
Touto dotací jsme zajistili finanční prostředky 
z jiných zdrojů. Od počátku krizového stavu 
se chováme co nejhospodárněji, abychom fi-
nanční dopady na obec co nejvíce zmírnili.
 vZDĚlávání v OBCI

Po uzavření základní školy 11. 3. 2020 
došlo ke vzdálenému vzdělávání a všichni 
zúčastnění – učitelé i žáci se dostali do zcela 
nových podmínek, které museli zvládnout. 
Pro pracující rodiče se jedná o nesmírně ná-
ročné období. Jedenáctého května se školy 
otevřely pro deváťáky, ke znovuotevření ma-
teřské školy došlo 18. 5. a o týden později se 

škola otevřela pro žáky prvního stupně.
Během uzavření mateřské školy zajistila 

paní ředitelka plánované vymalování a bě-
hem hlavních prázdnin bude provoz mateř-
ské školy přerušen pouze tři týdny v červenci 
a první dva týdny v srpnu. Pracující rodiče 
budou mít o své děti postaráno ve zbývající 
době letních prázdnin. 
 InfOrMOvAnOST OBČAnů

Aktuální informace byly průběžně zveřej-
ňovány na webových stránkách obce a na 
facebooku. Zde bylo také zveřejněno v prů-
běhu nouzového stavu shrnutí situace v obci 
za dané období. Zajistili jsme distribuci dub-
nového zpravodaje – centrum obce mělo 
zpravodaj k osobnímu odběru v potravinách 
Emel, prodejně paní Daříčkové a na pobočce 
místní pošty, do okrajových částí obce jsme 
zajistili roznášku dobrovolníky. Česká pošta 
v tomto období tyto služby neposkytovala. 
Za roznos zpravodaje patří poděkování Voj-
tovi a Honzovi Kielkovským, paní Siekierové, 
paní Jasenkové a také mé rodině, která se na 
zajištění roznosu zpravodaje v okrajových 
částech obce podílela.

V následujícím období se budeme řídit 
veškerými hygienickými nařízeními a kulturní 
akce se uskuteční pouze v rámci povolených 
možností. O změnách Vás budeme předem 
informovat. 

Všem občanům přejeme pevné zdraví 
a spokojeně prožité léto a žákům a studen-
tům úspěšné dokončení školního roku.

Dáša Murycová,  
starostka obce

(pokračování ze strany 1)

Pokračování realizace plánovaných oprav 
v obci – plánované investice nezastavíme

V počáteční fázi nouzového stavu byly 
úřední hodiny Obecního úřadu značně ome-
zeny. Na úřadě se však nezahálelo a pokračo-
valo se v zajišťování plánovaných oprav. Tady 
je výčet probíhajících nebo připravovaných 
akcí:
•	 Opravy	sociálních	zařízení	ve	zdravotním	

středisku, na nákladech se podílí OKD
•	 Oprava	fasády	bytového	domu	č.	p.	348	–	

realizace OKD, výměna oken v přízemí 
byla realizována obcí 

•	 Oprava	 fasády	 Pošty	
č. p. 600, výměna 
vstupních dveří – re-
alizace OKD

•	 Nová	opěrná	zeď	u	č.	
p. 348

•	 Oprava	střechy	Obec-
ního úřadu s finanční 
spoluúčastí OKD 

•	 Oprava	střechy	hlavní	
budovy ZŠ – realizace 
OKD

•	 Oprava	 střechy	 tělo-
cvičny ZŠ se spoluú-
častí OKD

•	 Výmalba	 chodeb	
a sociálních zařízení 
Národního domu – 
realizace OKD

•	 Oprava	 chodníku	 od	
zastávky Doubrava, 
náměstí – 1. část

•	 Zázemí	 v	 zahradě	 Národního	 domu	 –	
odstranění současného objektu zázemí, 
nové vydláždění, příprava pro nový 
objekt

•	 Parkovací	místa	a	chodník	za	č.	p.	572
•	 Oprava	komunikace	pod	Ujalou
•	 Oprava	 komunikace	 na	 Hranicích.	 Reali-

zaci zajistila obec Dětmarovice, finanční 
podíl naší obce je ve výši 50%.

Dáša Murycová, starostka obce

Práce na opravě fasády začaly již v průběhu měsíce května. Foto: ŠH z Oprava chodníku od zastávky Doubrava. Foto: ŠH z
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OKÉNKO  
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pohádkové babičky 
Také v letošním roce byla Mateř-
ská škola Doubrava úspěšným ža-
datelem v programu Nadace OKD 
Pro region a podpořena částkou 
10.000 Kč. Tato bude využita ke 
společným činnostem všech gene-
rací v projektu Hry s babičkou a dědečkem. 
Rovněž budeme pokračovat ve čtení pohádek 
pohádkovými babičkami. Děti je mají velmi 
rády. V současné době jsou tyto aktivity pře-
rušeny, s babičkami jsme se dlouho neviděli, 
ale již se těšíme na setkávání. Najdou se další 
zájemci o čtení v MŠ? Přivítáme i dědečky.

Radomíra Jasenková,  
MŠ Doubrava

Zápis o dětech, ale bez dětí 
I přes mimořádný stav proběhl v dubnu na naší základní škole zápis dětí do prvního ročníku, 
a to pouze formálně – vyplněním elektronické žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. 
Přihlášku vyplnilo 18 zákonných zástupců, u tří dětí požádali rodiče o odklad. Již nyní víme, že 
v příštím školním roce přivítáme v první třídě 15 nových školáků. Téměř polovina zapsaných 
prvňáčků nebydlí v obci Doubrava, rodiče si naši školu vybrali na základě osobní prohlídky 
školy a díky jejím dobrému jménu, což nás velmi těší.

Děkuji všem rodičům nejen za perfektní spolupráci při zápisu, ale hlavně za důvěru v naši 
školu. Na první společné setkání se již nyní těší všichni zaměstnanci naší školy.

Mgr. Jana Ošeldová, ředitelka

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
Na základě uvolňování opatření bylo umož-
něno postupné otevření škol za dodržení přís-
ných hygienických opatření. Od obce jsme 
obdrželi dezinfekční mýdla, gely, dávkovače, 
dezinfekce, jednorázové roušky, respirátory 
i ochranné štíty, které obec získala díky včas-
nému zapojení do projektu Krizová pomoc 
vyhlášeného Nadací ČEZ. Rovněž podmínka 
skupinek po maximálně 15 dětech nepředsta-
vovala pro naši školu žádný problém. Neměla 
jsem potíže ani s personálním obsazením, 
i když někteří pedagogové spadají do ohro-
žené skupiny, projevili všichni zájem nastou-
pit do školy a vrátit se ke klasické výuce. Školy 
mohly být otevřeny nejdříve pro žáky 9. tříd, 
aby se mohli připravit na přijímací zkoušky. 
Podle očekávání využili této možnosti všichni 
naši deváťáci, kteří se hlásí na střední školy. 
Přesně po dvou měsících od uzavření škol 
jsme tedy 11. května mohli přivítat 11 našich 
deváťáků. I když měli problém se vstáváním, 
do školy se všichni těšili. 25. května mohli do 
školy nastoupit žáci 1. stupně. Tuto možnost 
využilo podle vyjádření v hlasování zhruba 
75% rodičů. Žáci budou mít tedy víc než mě-
síc na opakování učiva, kterému se věnovali 
v distanční výuce. Vyučující určitě stihnout 
dohnat případné rozdíly ve vědomostech 
a udělají kus práce. Děti, které zůstaly doma, 
pokračují v distanční výuce a učí se totéž, co 
děti ve škole. Pro zbývající žáky 2. stupně se 
klasická výuka už neplánovala. Rodiče většiny 
žáků se však vyjádřili, že mají o výuku zájem. 
Rády jsme jim vyšly vstříc. Od 1. června tedy 
budou probíhat konzultační hodiny zamě-
řené na výuku stěžejních předmětů. Chtěla 
bych ještě jednou poděkovat všem rodičům, 

za spolupráci se školou v období distanční 
výuky, za jejich vstřícnost, ochotu, trpělivost 
a čas, který svým dětem věnovali. V nepo-
slední řadě bych chtěla upřímně poděkovat 
svým kolegyním i ostatním zaměstnancům 
školy, kteří v pro ně naprosto nezvyklých 
podmínkách dokázali připravovat materiály 
a podklady pro domácí vzdělávání dětí a často 
i v nočních hodinách opravovali zaslané 
úkoly, testy, pracovní listy.... Stejnou měrou 
bych chtěla poděkovat paní školnici a paním 
uklízečkám, které vydezinfikovaly celou školu 
a připravily třídy na bezpečný návrat dětí zpět 
do školy. Jsem ráda, že jsme společnými silami 
toto náročné období zvládli a věřím, že se co 
nejdřív vrátíme k běžnému životu.

Mgr. Jana Ošeldová 

Daniel Ženatý a jeho domácí škola. z
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V měsíci květnu jsme měli naplánovaných 
několik akcí. Stavění májky, se kterou kaž-
doročně souvisí soutěž starších pánů, da-
ruj krev s hasiči a také tradiční smažení 
vaječiny.

Májka nemohla na věži hasičské zbroj-
nice chybět a smažení vaječiny se nakonec 

uskutečnilo také, vše ale za omezeného 
množství lidí tak, jak to umožnila aktuální 
opatření.

Jedinou akcí, která se obešla bez pro-
blémů, bylo dobrovolné dárcovství krve. Za 
SDH se zúčastnili: Sosnová V., Šebesta L., Ko-
tasová H., Šebestová V., Tománková L., Še-
bestová T., Verner M., Šebestová R. Za jejich 
ochotu jim zaslouží velké poděkování.

Za SDH Doubrava  
starosta Svatopluk Kotas

I přes varování před pálení odpadu, vypalo-
váním trávy a upozornění na suché a větrné 
počasí, dochází ke zbytečným požárům. Ani 

nám se tato skutečnost 
nevyhnula a 21. 4. v odpoledních hodinách 
jsme byli povoláni k požáru lesního porostu 
na hranici Doubravy a Orlové Lutyně. Díky 
rychlému zásahu nedošlo k většímu zasa-
žení lesního porostu a poškozen byl porost 
o rozloze cca 40x20m. Za naši jednotku se 

výjezdu zúčastnil Slávik P., Šebesta R., Ku-
čera M. a Majer M. 

Dále jsme 18. 4. provedli ořez náletových 
dřevin v areálu koupaliště, provedli jsme po-
řezání suchého stromu u cesty na Doubrav-
ský kopec. Těchto prací se zúčastnili Slávik 
P., Branny V., Kotas S., Kotas T., Kotas J., Še-
besta L., Majer M. a Dluhosz D. 

Členové výjezdové jednotky budou 
i letos provádět na území naší obce odchyt 
a likvidaci bodavého hmyzu (sršni, vosy). 
V případě, že bude někdo z občanů potře-
bovat	pomoc,	může	se	obrátit	buď	na	 jed-
notlivé člen 

Pavel Slávik, velitel VJ 

Zásah doubravských hasičů u požáru lesního porostu. Foto: Lukáš Šebesta z

Distanční výuka
Již několik týdnů probíhá distanční výuka. 
Pro učitele je tato forma vzdělávání obtížná. 

z A jak to vidí žáci?
Distanční výuka je výuka na dálku. Cel-

kem mi vyhovuje, učivo zvládám dobře. Chybí 
mi kamarádi, ale i učitelky. Volný čas trávím 
na zahradě, také ráda peču a vařím. Nudit 
se nestíhám. Umím si tuto výuku představit 
i v budoucnu. 

Kačka, 6. třída
Distanční výuka mi moc nevadí, jen mi 

všechno déle trvá kvůli počítači, ale zvykla jsem 
si. Učení s učitelem je lepší, protože bez učitele 
se nedokážu moc soustředit.

Linda 6. třída
Výuka neprobíhá ve třídě, ve škole nejsou 

ani děti ani učitelé. Moc mi chybí spolužáci i uči-
telé. Vyhovuje mi, že mám na učení více času, 
když jsem doma. Určitě by se takto mohlo vy-
učovat, akorát by nám učivo nemohl nikdo vy-
světlit, lepší je to osobně. 

Markéta, 6. třída
Distanční výuka znamená, že se učím doma. 

Chybí mi kamarádi a učitelé. Nenapadá mě nic, 
co mi na tom vyhovuje. Ne nemohlo by se tak 
vyučovat a vadilo by mi to.

Mathias, 6. třída
Distanční výuka je práce z domova. Chybí 

mi kamarádi i učitelé. Na distanční výuce mi vy-
hovuje jen to, že nemusím brzo vstávat. Vyučo-
vat by se takto v dalších letech nedalo. Hodně 
by mi to vadilo, práce z domova se nevyrovná 
práci ve škole, prostě práce ve škole je lepší.

Míša, 6. třída
Musím se doma učit sama a dělat úkoly. 

Chybí mi kamarádi, učitelky, třída a přestávky, 
ve kterých se s holkami bavím o oblečení. Vy-
hovuje mi, že nemusím moc psát do sešitu. Ne-
mohla bych se v budoucnu takto učit, nezvládla 
bych to.

Nikča, 6. třída
Distanční výuka je něco jako domácí škola. 

Nejvíc mi chybí kamarádi, učitelé a vysvětlení 
učiva. Vyhovuje mi, že jsem doma a mám čas na 
učení a domácí úkoly. Asi by mi to vadilo v dal-
ších	letech	se	takhle	učit	jako	teď,	protože	máme	
víc domácích úkolů než ve škole.

Denča, 6. třída
Distanční výuka znamená samostudium. 

Rád bych už šel do školy. S mamkou je to víc 
nervující. A taky bych už chtěl vidět kamarády. 
Vyhovuje mi asi jen to, že mám více volna. Kdy-
koliv se můžu k úkolu vrátit. A není vymezený 
čas. V dalších letech bych nechtěl, aby se takto 
vyučovalo. Vadilo by mi to.

Nikolas, 6. třída
Nevím, co znamená distanční výuka. A doma 

mi nejvíce chybí kamarádi a učitele. Už bych šel 
nejraději do školy, ta věčná nuda doma už mě 
nebaví. Vadilo by mi to, kdyby takto výuka pro-
bíhala pořád.

Ondra, 7. třída
Distanční výuka znamená, že se učíme 

doma za pomocí internetu atd... No, mám 
trochu obavy, jak to budu zvládat na střední 
škole. Bude mi chybět základka, protože jsem 
s ní už seznámen a vím, jak to tam chodí, sa-
mozřejmě mi také chybí kamarádi a někteří 
učitelé.

Robin, 8. třída

Distanční výuka je online výuka, doma mi 
občas chybí spolužáci, mně osobně by takové 
vyučování nevadilo, nemusím celé dopoledne 
sedět v lavici, při učení se můžu najíst a napít. 
Kdyby byla škola až od devíti, taky by mi to 
nevadilo.

Katka, 9. třída
Nejvíce mi asi chybí ta sranda ve třídě. Na di-

stanční výuce mi vyhovuje to, že můžu vstávat 
později. Nechtěl bych se takhle do budoucna 
učit, přijde mi, že doma se musím učit více.

Adam, 9. třída
Líbí se mi to z toho důvodu, že nemusím 

vstávat do školy, můžu si úkoly udělat, kdy chci. 
Ale na druhé straně mi chybí komunikace s ka-
marády a učiteli. Asi bych nechtěla, aby to tak 
bylo dál.

Adéla, 9. třída

připravila Mgr. Lenka Kolompárová

HASIČSKÉ OKÉNKO
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STUPNĚ VÍTĚZŮ
Kdybychom neměli několikatýdenní výpa-
dek a mohli se pravidelně scházet, věřím, 
že by se někdo dostal až na „Z“. Mluvím 
o naší celoroční soutěži. Vynahradíme si 
vše příští školní rok – už mám vymyšlenou 
další. Celou dobu, co jsme se neviděli, jsem 
louskala jednu knížku za druhou, abych 
vám pak mohla ty nejlepší nabídnout 
a popovídat si s vámi o nich. Každý máte 
svůj žánr a ani ve zmíněné soutěži tomu 
nebylo jinak. Využívali jste svůj styl, um, 
své schopnosti a časové možnosti.
1. Durasová Katka – od počátku si šla cí-

levědomě za vítězstvím, hlídala si, aby 
ji nikdo nepředběhl.

2. Gáborová Natálka – zvolila si četbu na 
pokračování.

3. Vašíčková Laura – vyplatily se jí časté 
návštěvy knihovny. 

4. Klozová Adélka – uspěla s domácím 
čtením.

Trhoňová Eliška – měla podporu své 
kamarádky.

5. Ženatý Daniel – získal umístění díky 
své snaze.

6. Figurová Anežka – zapojovala se do 
společného čtení.

 Štěpánek Mateo – oblíbil si časopisy.
 Hanák Jára – měl specifické požadavky 

na knihy, tudíž trpělivě čekal, až mu je 
seženu a přivezu. 

 Hroch Břeťa – vždy si odnášel knihy ty-
pické pro kluky.

 Dermeková Lenka – půjčila si největší 
množství titulů, ale vzhledem k od-
polednímu vyučování neměla mnoho 
času jejich obsah se mnou rozebrat.
Všechny zmíněné děti si z knihovny 

odnesou ocenění dle vlastního výběru. 
Přijďte,	zasloužíte	si	je.	

Hana Sábelová

Zemřeli
Jan Malik

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

Společenská kronika

Knihovna informuje

O prázdninách 
bude knihovna 
uzavřena
Knihovna bude zavřena dne 15. a 16. června 
a poté celý červenec i srpen. 

Na viděnou 1. září.
Hana Sábelová

Třídíme a šetříme
V minulém školním roce jsme se rozhodli 

zapojit se do projektu ODPAĎÁČEK. Začali 
jsme sbírat víčka z PET lahví, hliníkové ple-
chovky, papír a jedlé oleje.

Kvůli tomu, že zasáhla „koronahrůza“, se 
sběr téměř zastavil. Proto jsme byli rádi, že 
jsme	 mohli	 do	 Odpaďáčku	 přispět	 alespoň	
troškou. Na konci dubna jsme odevzdali 43,4 
kg víček, 9 kg hliníku a 31 kg papíru.

Naše sběrné místo je především klubovna, 
ale lidé z obce nám nechávají víčka v obchodě 

u paní Daříčkové. 
Mnohokrát jí 
i občanům obce za spolupráci děkuji. Velmi 
bych také chtěla poděkovat paní Dylongové, 
která nám poskytla obrovské množství víček.

Sbíráme také plechovky, ale ne všechny. 
Sbíráme a třídíme ALU – tedy hliníkové ple-
chovky. Mnoho nasbíraných plechovek, které 
byly doneseny do klubovny, jsme museli vy-
třídit, protože nebyly hliníkové, ale železné. 
Jak poznáte hliníkovou plechovku? Obvykle 

je na obale značka s písmeny ALU, nebo 
magnetickou zkouškou. Na hliníku mag-
net nedrží. Hliníková jsou také některá 
víčka od jogurtů, smetánek, sýrů apod., 
ty také sbíráme. Sbíráme také jedlé oleje. 
Z odevzdaného oleje se recyklací vytvoří 
parafínový prášek, ze kterého se pak vy-
rábí svíčky. Takovéto svíčky si budeme 
vyrábět během našeho projektového 
dne v klubovně. Tak pokud vyléváte pou-
žitý olej z pánviček do odpadu, zkuste jej 
slít do plastové lahve nebo sklenice a za-
neste ji do naší klubovny na náměstí. Še-
tříte odpadní trubky a náklady na čištění 
odpadních vod a nám tím pomáháte.

A co papír? Papír také třídíme a sbí-
ráme. Ne všechen papír, který se k nám 
dostal, bylo možné použít. Do balíčků 
rozdělujeme papír „obyčejný“, kancelář-
ský, letáky a časopisy. Kartonové krabice 
nesbíráme, protože se nikde nevykupují. 
Ale pokud nám takový papír z krabic do-
nesete, odneseme jej za Vás do sběrného 
dvora.

Proč třídíme a sbíráme odpad? Pro-
tože tak šetříme přírodu a šetříme si na 
drobné pomůcky do klubovny. Díky Vám 
všem, kteří jste s námi třídili a sbírali.

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

Katka Jachymčáková

~Pro děti jsou tu rodiče, pro 
rodiče je tu poradna SPOLU~

Informujeme Vás o provozu PORADNY 
SPOLU pro rodiče a děti ve věku do 15 let, 
která v loňském roce pracovala s více než 40 
rodinami.

V Poradně se specializujeme na práci s ro-
dinami, které se ocitly v situaci, kterou neumí 
nebo nemohou samy zvládnout a hledají od-
bornou pomoc. Jedná se o případy, kdy je ro-
dina v rozvodu/rozchodu, kdy v rodině vázne 
komunikace, kdy se mohou objevit špatné 
výsledky a problematická docházka do školy, 
kde vznikají konfliktní situace a přichází po-
třeba je zvládat nebo je nutné nastavování 
a dodržování pravidel v rodině apod. Nabí-
zíme možnost mít si s kým popovídat o tom, 
co se u Vás děje, možnost se zorientovat 
a probrat situaci s nezávislým pracovníkem.

V rámci činnosti Poradny je možné sjed-
nat pro rodiče mediaci, která může napomoci 
při řešení vleklých sporů rodičů. Je možné 
využít asistované kontakty s dětmi, kdy 

pracovník asistuje při 
setkání dítěte s rodičem, 
se kterým dítě nežije ve 
společné domácnosti. 
Poradna SPOLU zpro-
středkovává individuální doučování pro děti, 
zajišťuje tréninky rodičovských kompetencí 
a organizuje workshopy podporující rozvoj 
výchovných dovedností. 

Ke každému klientovi přistupujeme in-
dividuálně a nabízíme diskrétní jednání. Při 
práci s rodinami se zaměřujeme na partner-
ský a osobní postoj k situaci klienta a vstřícný 
přístup zaměřený na řešení.

Kontaktovat nás můžete v pracovních 
dnech od 8.00 do 15.00 hodin na telefonu 735 
12 18 13 nebo nás navštívit na adrese Mírová 
1434/27, Karviná – Nové Město v budově Aka-
demického ústavu Karviná. Také nám můžete 
napsat a sjednat si schůzku poradna@rodice-
spolu.cz .

Služby poradny jsou poskytovány 
bezplatně. 

Bc. Ingrid Piskořová

PORADNA SPOLU pro rodiče a děti 
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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

Červnové 
pranostiky
Červen studený – sedlák krčí 
rameny.

Jestli červen mokrý bývá, obilí pak 
málo rodívá.

Často-li se v červnu hrom ozývá, 
kalné léto potom přicházívá.

Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.

Jak červen teplem září, takový bude 
i měsíc září.

Červnové večerní hřmění – ryb 
a raků nadělení.

Je-li červen mírný, nebude v pro-
sinci mráz silný.

Červen stálý – prosinec dokonalý.

Jaká parna se v červnu dostaví, tak 
se i prosincové mraky postaví.

Někdy se Vám může zdát, že má exekutor 
neomezené možnosti. I když mají exekutoři 
opravdu velké pravomoci, rozhodně nejsou 
neomezené. Ani exekutor nemůže zabavit vše. 
Co ale ve skutečnosti exekutor zabavit nesmí?

Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí 
upravuje § 322 Zákona č. 99/1963 Sb., ob-
čanský soudní řád, který říká, že z výkonu 
rozhodnutí jsou vyloučeny zejména tyto věci 
ve vlastnictví povinného nebo ve společném 
jmění povinného a jeho manžela:
•	 běžné oděvní součásti, včetně prádla 

a obuvi,
•	 obvyklé	 vybavení	 domácnosti,	 zejména	

lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské 
nářadí a nádobí, lednička, sporák, 
vařič, pračka, vytápěcí těleso, pa-
livo, přikrývka a ložní prádlo, po-
kud hodnota takové věci zjevně 
nepřesahuje cenu obvyklého vy-
bavení domácnosti,

•	 studijní	 a	 náboženská	 literatura,	
školní potřeby a dětské hračky,

•	 snubní	 prsten,	 písemnosti	 osobní	
povahy, obrazové snímky a obra-
zové	a	zvukové	záznamy	týkající	se	
povinného	nebo	členů	jeho	rodiny	
a nosiče dat těchto záznamů, po-
kud nelze takové záznamy přenést 
na	 jiný	 nosič	 dat,	 a	 jiné	 předměty	
podobné povahy,

•	 zdravotnické	 potřeby	 a	 jiné	 věci,	
které	 povinný	 nebo	 člen	 jeho	 do-
mácnosti	 potřebuje	 vzhledem	 ke	
své nemoci nebo tělesné vadě,

•	 hotové	 peníze	 do	 částky od-
povídající dvojnásobku život-
ního minima jednotlivce od 
1. dubna 2020 (3860 Kč x 2) = 
7720 Kč podle zvláštního právního 
předpisu,

•	 zvířata,	u	nichž	hospodářský	efekt	
není hlavním účelem chovu a která 

slouží	člověku	jako	jeho	společník.
V případě, že některé ze zabavených věcí 

nepatří povinnému, ale jsou vlastnictvím třetí 
osoby, má možnost bránit se podáním návrhu 
na vyškrtnutí věci ze soupisu nebo vylučovací 
žalobou. 

Více informací o problematice exekuč-
ního řízení Vám rádi sdělíme a na Vaše dotazy 
zodpovíme v OBČANSKÉ PORADNĚ Karviná, 
jejíž zřizovatelem je Slezská diakonie. 

Odborné sociální poradenství poskytu-
jeme bezplatně a anonymně. 
Úřední hodiny OBČAnSKÉ POrADny 
Karviná, sídlící na adrese V Aleji 435, 734 01 

Karviná-Ráj, jsou: 
Pondělí – Středa: 8:00–12:00 13:00–16:00
Čtvrtek: 8:00–12:00 
Pátek: 8:00–10:00 

Poslední zájemce o službu je přijat v 11:15 
před koncem konzultačních hodin dopo-
ledne (v pátek v 9:15) a v 15:15, před koncem 
konzultačních hodin odpoledne, je-li volná 
konzultační místnost. Telefonní číslo do OB-
ČANSKÉ PORADNY Karviná je +420 734 645 
272.

Mgr. Monika Wolná,  
sociální pracovnice OP Karviná

Máte obavy z exekuce? 
Nebojte se, exekutor Vám nemůže zabavit vše
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Turisté budou mít atraktivity 
v kraji v září a říjnu zdarma
Moravskoslezský kraj chce oživit cestovní 
ruch, který v uplynulých týdnech paraly-
zovala pandemie. Kraj připravuje projekt, který 
prodlouží turistickou sezonu až do konce října 
a naláká do regionu více návštěvníků. několik 
desítek turistických atraktivit v regionu bude 
v září a v říjnu zdarma.
„Na stole se nám objevila opravdu děsivá čísla. Podle 
propočtů by v kraji turisté v minulých dvou měsících 
v hotelech, penzionech nebo třeba kempech utra-
tili 1,2 miliardy korun. Veřejné rozpočty tak během 
března a dubna přišly asi o 492 milionů. Také hrozí, že 
v kraji přijde o práci tři tisíce lidí. To nesmíme dovolit, 
a tak připravujeme program, který by mohl cestov-
nímu ruchu pomoci se s důsledky pandemie alespoň 
částečně vyrovnat,“ uvedl hejtman Moravskoslez-
ského kraje Ivo Vondrák a dodal, že kvůli uzavření 
hranic přijde kraj až o 400 tisíc zahraničních hostů, 
kteří každoročně přijížděli.
z DOTACe PrO TurISTICKÉ ATrAKTIvITy

Do připravovaného dotačního programu, na 
který kraj plánuje vyčlenit významné finanční pro-
středky, by se mohlo zapojit několik desítek zájemců. 
„O dotaci se budou moci přihlásit hrady a zámky, ga-
lerie a další turistické atraktivity. Turisté, kteří je pak 
v září a říjnu navštíví, budou mít vstupné zdarma. Vě-
říme, že tento projekt do regionu naláká hosty, kteří 
se tu ubytují, budou tu chodit do restaurací a utratí 
tu nějaké peníze,“ vysvětlil náměstek hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje pro cestovní ruch a regionální 
rozvoj Jan Krkoška s tím, že se jedná o největší pro-
jekt v oblasti cestovního ruchu v kraji.

Moravskoslezský kraj pracuje na oživení cestov-
ního ruchu a zvýšení poptávky po službách i v další 
úrovni. „Turismus chceme také podpořit marketin-
govou kampaní s názvem #MameSvetovyKraj. Její 
hlavní myšlenkou je, že není třeba cestovat po světě, 
když máme v našem kraji místa, která zdárně kon-
kurují těm světovým. Kampaň poběží na sociálních 
sítích, doufám, že se do ní zapojí co nejvíce lidí, a že 
se k nám i díky ní vypraví více turistů“, uzavřel ná-
městek hejtmana kraje Jan Krkoška.

ŠH (tisková zpráva převzata  
ze zdroje www.msk.cz)

Tak milé děti,
dlouho byla naše školka prázdná, jen ka-
marád žabák Ferda a jeho mouchy smutně 
čekaly, až zase s vámi prožijí radost, smutek 
i strach.

Poznáte podle barvy mouchy, která sedí 
na jazyku, jak se Ferda bez vás cítil?

A když jste se vrátili, která moucha za 
ním přiletěla? Vzpomenete si na její barvu? 
Byla to radost.

A Ferda všechny kamarády pozdravuje!
Pozdravují vás i paní učitelky.

Obec Doubrava a SRP při ZŠ a MŠ Doubrava 
vyhlašují 6. ročník výtvarné soutěže  

 

MALUJEME PRO RADOST 
aneb 

SPOLU V DOUBRAVĚ 

 

 

 práce mohou být zhotoveny libovolnou technikou do formátu A3 
 na zadní stranu výkresu uveďte  jméno autora a  kategorii  
 soutěžní práce doručte do 15. 5. 2020 na OÚ Doubrava  
 Prodlouženo do 30. 10. 2020 
 vyhodnocení soutěže a předání ocenění proběhne do 30. 11. 2020 
 oceněné práce budou vystaveny ve vstupních prostorech OÚ Doubrava 
 1. kategorie - předškolní  děti  

2. kategorie – žáci  1. – 4. třídy 
3. kategorie – žáci  5. – 9. třídy 
4. kategorie - dospělí 

Těšíme se na Vaše obrázky 

Úkol pro děti MŠ


