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Zasedání 
Zastupitelstva 
obce Doubrava 
Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava 
se uskuteční dne 16. 9. 2020 od 16:30 
hod. ve velkém sále Národního domu 
v Doubravě. 

Práce na opravách budov 
se v Doubravě nezastavily ani v létě

V průběhu letních měsíců intenzivně 
probíhají velké opravy na veřejných bu-
dovách. Bytový dům č.p. 348 má nejen no-
vou fasádu a okna, ale také nové vstupní 
dveře z obou stran domu. Pod střechu byly 
instalovány speciální budky pro rorýse, 
kteří se v Doubravě vyskytují ve větší míře, 
aby v době hnízdění nenarušovali plášť bu-
dovy. Také budova pošty má novou fasádu. 
Probíhající opravy podlah ve sto deset let 
staré budově základní školy s sebou nesly 
řadu nepředvídaných skutečností. Přes veš-
keré komplikace práce postupují kupředu, 
aby alespoň část učeben byla dokončena 
před začátkem školního roku. Vzhledem 
k termínu vyhlášení a schválení dotace MF 
nebylo možné práce zahájit před začátkem 
prázdnin, proto budou práce dokončeny dle 
stanovených podmínek do konce září.

Máme dokončenu projektovou do-
kumentaci na zřízení kanalizačního řadu 
v lokalitě Doubrava – Hranice a inženýr-
ských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava 

U starostky. Veškeré úsilí vedení obce směřuje 
k zajištění financování její realizace v co nej-
kratším období.

Projektová dokumentace na rekon-
strukci silnice III/472 Doubrava Dědina je 
ve fázi dokončovacích prací. Následně bude 
započato s vypořádáním vlastnických vztahů 
k dotčeným pozemkům. Část komunikace 
bude realizována v rámci rekultivačních prací 
v části Kotliny, na zbývající část budeme žá-
dat o financování v rámci revitalizace území 
po hornické činnosti.

Dáša Murycová,  
starostka obce

Bytový dům 348 z

Pošta z

Září 2020
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Vážení spoluobčané,
všichni máme za sebou náročné období se 
všude hrozící nákazou Covid 19. Zvládli jsme 
to výtečně, výskyt nákazy v naší obci byl oje-
dinělý a věřím, že i v podzimních měsících 
vše statečně ustojíme. Hromadné kulturní 
akce se u nás v Doubravě letos nekonaly, 
smlouvy ohledně sponzorství Doubrav-
ských slavností byly upraveny pro pod-
poru obce v roce 2021, kdy navážeme na 
naše tradice. 

V letních měsících bylo i při nutnosti do-
držovat zvýšená hygienická opatření v pro-
vozu letní koupaliště. Toto je vyhledávané 
návštěvníky z okolních obcí a ani letos se 
nám nevyhnuly problémy s neukázněnými 
řidiči. Ke spolupráci byla vyzvána dopravní 
policie a také hlídky Městské policie z Or-
lové, které věnovaly této problematice 
pozornost. 

Stejně náročné bylo zajištění letního 
tábora, který připravila a zrealizovala paní 
Bc. Kateřina Jachymčáková ze spolku Pio-
nýr. Umožnila tak dětem aktivity a společné 
zážitky, kterých se jim v uplynulém školním 
roce nedostávalo. Patří jí i celému týmu obě-
tavých pracovníků velké poděkování.

Je tomu rok, kdy bylo podepsáno me-
morandum k POHO30. V rámci pohornické 
krajiny, kam spadá i naše obec, MSID připra-
vuje cyklostezky a stezky pro pěší, kterými 
dojde k propojení této krajiny. Pracovní 

skupina, kde je zastoupena i naše obec, se 
podílí na přípravě celého projektu.

Podzimní volby do krajských zastupi-
telstev a do Senátu proběhnou mimořádně 
pro volební okrsek č. 2 ve volební místnosti 
v přízemí Národního domu. Vzhledem k hy-
gienickým opatřením ve firmě TIZ není 
možné zřídit volební místnost na tomto ob-
vyklém místě. Prosíme voliče tohoto okrsku 
za pochopení.

Po neplodném kulturním létě se můžete 
03. 10. 2020 těšit na zájezd do Bartošovic, 
Kunína a Nového Jičína. Dne 24. 10. 2020 
se rádi setkáme na slavnostním setkání 
jubilantů v Národním domě, kde máme 
pozvány umělce s dalším pokračováním 
operetního vystoupení pod názvem „V ro-
dině velí a vládne muž“. 

Seniory můžeme potěšit, že provoz Se-
nior Taxi v obci bude od ledna 2021. Ve spo-
lupráci s městem Orlová bude tuto službu 
zajišťovat ČČK. Na provozních nákladech 
se bude podílet město Orlová a zapojené 
obce v rámci ORP. Seniorům bude účtována 
částka na základě ujetých kilometrů. S bliž-
šími podmínkami Vás seznámíme v někte-
rém z dalších čísel zpravodaje. 

Na závěr přijměte přání pevného zdraví 
pro všechny občany, úspěšný školní rok pro 
všechny školáky a radostně prožitý nový 
školní rok všem dětem v mateřské škole. 

Dáša Murycová, starostka obce

Rada obce schválila:
•	 uzavření	 smlouvy	 na	 realizaci	 stavby	

"Oprava střešního pláště, oprava krovu 
a oprava stropu budovy tělocvičny ZŠ 
Doubrava", 

•	 uzavření	 smlouvy	 o	 dílo	 pro	 akci	
"Oprava podlah v ZŠ Doubrava",

•	 snížení	 nájmu	 provozovateli	 obec-
ního koupaliště z důvodu zvýšených 
nákladů na provoz koupaliště v sou-
vislosti s přijetím opatření nařízených 
vládou ČR a KHS Karviná ve stavu pan-
demie koronaviru,

•	 smlouvu	 o	 poskytnutí	 nadačního	pří-
spěvku od nadace ČEZ na vybudování 
osvětlení přechodu u ZŠ Doubrava.

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – září, říjen 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 WE-
BOVÉ 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
Září 9,23 16 10 2,16,30
Říjen 7,21 14 8 14

Upozornění 
na splatnost 
poplatku za odpad
Upozorňujeme občany, že 31. 8. 2020 uply-
nula lhůta pro zaplacení místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání, a odstraňování 
komunálních odpadů (poplatek za „odpad“). 
Žádáme občany, kteří tento poplatek 
ještě nezaplatili, ať tak učiní nejpozději do 
30. 9. 2020 převodem na účet obce Doub-
rava číslo 3421791, kód banky 0100, složen-
kou nebo v hotovosti na pokladně obecního 
úřadu v Doubravě. Při platbě převodem na 
účet je nutné platbu identifikovat variabil-
ním symbolem, který je vygenerován pro 
každého poplatníka zvlášť a je uveden na do-
ručené složence. 

Marie Procházková, místní poplatky

Výměna svítidel 
veřejného 
osvětlení v obci
V srpnu proběhlo výběrové řízení na výměnu 
svítidel veřejného osvětlení v naší obci. Za-
kázku vyhrála firma ELTOM, s.r.o., která do 
konce října letošního roku postupně vymění 
399 ks svítidel veřejného osvětlení včetně 
výložníků. Vzhledem k tomu nebudou již 
prováděny žádné opravy starých svítidel. 
Opravovat se budou pouze výpadky, které 
postihnou celou větev svítidel nebo kon-
krétní oblast. Během zmiňované výměny 
dojde i k novému očíslování všech světelných 
bodů, které budou na sloupech barevně vy-
značeny. Výměnou bude zajištěno nejen lepší 
osvětlení, ale hlavně úspora spotřeby el. ener-
gie a minimum nutných oprav nefunkčních 
svítidel. Celá akce ve výši 2 115 418 Kč (bez 
DPH) bude hrazena ze schváleného rozpočtu 
obce pro letošní rok.
Slávik Pavel, referent ŽP, majetková správa 

JÍZDNÍ ŘÁD ÚČELOVÉHO ŠKOLNÍHO SPOJE 
PLATNÝ OD 1. 9. 2020 DO 30. 6. 2021

Zastávka hod. Zastávka hod.

1. Doubrava Špluchov 07:12 Doubrava ZŠ 14:15
2. Doubrava Dyhor 07:15 Doubrava MŠ 14:16
3. Doubrava Rybníky 07:17 Doubrava náměstí 14:17
4. Doubrava Cihelna 07:18 Dětmarovice Kruček 14:22
5. Doubrava Sever 07:20 Doubrava U vodojemu 14:24
6. Doubrava U Klepka 07:22 Doubrava U Klepka 14:25
7. Doubrava U vodojemu 07:23 Doubrava Sever 14:27
8. Dětmarovice Kruček 07:25 Doubrava Cihelna 14:29
9. Doubrava náměstí 07:30 Doubrava Rybníky 14:30
10. Doubrava MŠ 07:31 Doubrava Dyhor 14:32
11. Doubrava ZŠ 07:32 Doubrava Špluchov 14:35

Jezdí ve dnech školního vyučování. Ke stažení na internetových stránkách obce Doubrava 
www.doubrava.cz. Pavel Slávik, referent životního prostředí a majetkové správy

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko
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ZÁŘÍ S FRANTIŠKEM HRUBÍNEM
„Odkud ten náš holub letí?“
„Letím z lesa, milé děti.“ …

„Kam, Karkulko malá, kam?“
„Lesem chodím sem a tam.“ …

Jistě tyto a řadu dalších veršovaných pohá-
dek, kde se nesetkáme s žádným zlem – tady 
je jen dobro – dokážete odpřednášet sami.

Dospělí si zase určitě připomenou zfilmo-
vanou Romanci pro křídlovku s Jaromírem 
Hanzlíkem.

Na devátý měsíc, kdy uplyne 110 let od 
autorova narození, vám chystám čtenářské, 
výtvarné, rukodělné, ale také počtářské čin-
nosti související s jeho knihami. Každý si může 
vybrat podle zájmu.

Otevírám po prázdninách v úterý prv-
ního září. 

Hana Sábelová 

IN.F.Obálky stále 
k dispozici pro seniory 
z naší obce

Knihovna 
informuje

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu 
Parlamentu České republiky se uskuteční ve 
dnech 2. a 3. října 2020. 

Hlasování bude probíhat ve dvou voleb-
ních okrscích podle místa trvalého pobytu 
voličů. 

Upozorňujeme voliče, že u volebního 
okrsku č. 2 dochází ke změně umístění 
volební místnosti. Volební místnost, 
která byla obvykle umístěna v budově 
firmy TIZ č. p. 12, je z důvodu přijetí pre-
ventivních opatření v souvislosti s nepří-
znivou epidemiologickou situací firmou 
TIZ přemístěna do budovy Národního 
domu Doubrava č. p. 462. Volební míst-
nost okrsku č. 1 je v budově Obecního 
úřadu Doubrava č. p. 599. 

Hlasování proběhne v pátek 2. října 
v době od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 3. 
října v době od 8:00 do 14:00 hod. Druhé kolo 
voleb do Senátu Parlamentu České repub-
liky (v případě, že žádný z kandidátů nezíská 
v prvním kole voleb nadpoloviční většinu 
hlasů) se bude konat v pátek 9. října 2020 od 
14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 10. října 2020 
od 8:00 do 14:00 hod. 

Oznámení o době a místě konání voleb 
bude zveřejněno na úřední desce obecního 
úřadu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb. 

Právo volit má státní občan České repub-
liky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému 
pobytu v obci, která náleží do územního ob-
vodu kraje, případně do obvodu vymezeného 
pro volby do Senátu, a u kterého nenastala 

překážka ve výkonu volebního práva.
Voliči, který nebude moci volit ve vo-

lebním okrsku, v jehož stálém seznamu je 
zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost 
voličský průkaz. Na voličský průkaz může 
volič, v případě voleb do zastupitelstev krajů, 
hlasovat ve kterémkoliv volebním okrsku na 
území Moravskoslezského kraje. V případě 
voleb do Senátu Parlamentu České republiky 
může volič hlasovat pouze ve volebních okrs-
cích obcí, které spadají do obvodu vymeze-
ného pro volby do Senátu.

Volič může žádat o vydání voličského prů-
kazu ode dne vyhlášení voleb (15. dubna 2020), 
a to osobně u obecního úřadu do okamžiku 
uzavření stálého seznamu voličů (tj. do 16:00 
hod., 30. září 2020) nebo písemným podáním 
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem vo-
leb (do 25. září 2020); toto podání musí být 
v listinné podobě opatřené úředně ověře-
ným podpisem voliče. Žádat o vydání volič-
ského průkazu lze také v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové schránky. 
Obecní úřad voličský průkaz předá osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči 
zašle.

Úřední obálky a hlasovací lístky pro jed-
notlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. 
Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do 
zastupitelstev krajů jsou barvy šedé, hlaso-
vací lístky a úřední obálka pro volby do Se-
nátu jsou barvy žluté.

Ing. Tadeáš Bijok,  
vedoucí hospodářsko-správního odboru

Volby do zastupitelstev krajů 
a do Senátu Parlamentu České 
republiky v roce 2020

Senioři si stále mohou na obecním úřadě 
vyzvedávat tzv. seniorské obálky. Jedná 
se o projektovou aktivitu Moravskoslez-
ského kraje pod osobní záštitnou ná-
městka hejtmana pro sociální oblast Jiřího 
Navrátila MBA, z projektu „Informace jako 
forma ochrany osob v seniorském věku“. 
Aktivita je zaměřená na zvýšení kvality ži-
vota seniorů a podporu jejich bezpečí. 

IN.F.Obálka je plastová obálka, která obsa-
huje informační leták s pokyny k vyplnění, 
formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo 
samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka, 
s telefonními čísly na složky záchranného 
systému). Slouží k předání údajů o zdravot-
ním stavu, užívaných lécích, kontaktech na 
příbuzné či blízké, v případě, že se senior 
v domácnosti ocitne v nebezpečí či ohrožení 
života, složkám záchranného systému, které 
jsou o této aktivitě informovány. Projekt je 
spolufinancován ze státního rozpočtu České 
Republiky a rozpočtu Moravskoslezského 
kraje

IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu 
zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení 
zdraví nebo života. Je třeba vyplnit formu-
lář s požadovanými údaji a vložit jej zpět do 
plastové obálky a umístit do lednice, nejlépe 
do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou nebo 
magnetkou označit dveře lednice nebo dveře 
z vnitřní strany bytu a tím způsobem budou 
informovány zasahující záchranné složky.

OBÁLKY JSOU K VYZVEDNUTÍ NA 
OBECNÍM ÚŘADĚ V DOUBRAVĚ, PŘÍZEMÍ, 

KANC. Č. 2 U PANÍ HUGÁŇOVÉ.
ŠH

KALENDÁŘ OBCE 
V RUKOU OBČANŮ
Obecní kalendář se již stal nedílnou sou-
částí každé domácnosti. Každý rok přemýš-
líme, na jaké téma se zaměříme. Kalendář 
Doubravy je hlavně pro občany této obce 
a my bychom rádi, kdyby se právě občané 
podíleli také částečně na jeho tvorbě. Při-
pravujeme témata pro kalendář – re-
cepty a fotografie rozkvetlých zahrad. 
Pokud máte nějaký skvělý rodinný re-
cept, o který byste se rádi podělili nebo 
se pochlubíte svým krásným zákoutím 
v zahradě, pošlete nám je na e-mail: 
huganova@doubrava.cz v dostatečné 
kvalitě (fotografie min. o velikosti 1MB). 
Recept musí být přesný včetně surovin, 
popisu postupu a kvalitní fotografie (po-
kud nebudete mít fotku, nevadí). Těšíme 
se na vaše příspěvky a fotografie a věříme, 
že rádi přispějete k tomu, aby vznikl hod-
notný a pestrý obecní kalendář. ŠH

Zářijové pranostiky
Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.

Po hojných deštích v září osení zimní se 
podaří.

Bouřka v září – sníh v prosinci.

Teplé září – říjen se mračí.

Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.

Divoké husy na odletu – konec i babímu 
létu.

Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho 
sněhu.

Září, na léto jde stáří.

Na Štěpána krále je léta namále (2. září).

Na panny Marie narození vlaštovek 
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„No konečně, už tu budou děcka“ 
jsou slova dětí, jež v prázdninovém provozu 
navštěvovaly mateřskou školu. O prázdninách 

se sešla dětí menší skupina a není se co divit, 
že jim chyběli kamarádi, na které jsou všichni 
zvyklí.

V letošních letních měsících byla MŠ ote-
vřena po dobu čtyř týdnů. Provozu využili ro-
diče, kteří neměli hlídací babičky a dostatek 
dovolené k zajištění svých dětí.

V září již jedeme naplno. Mateřská škola 
s kapacitou 35 míst je plně obsazena. Z celko-
vého počtu je 13 předškoláků. Děti jsou rozdě-
leny ve dvou třídách. Třída Tygříků vzdělává 
starší 5-6 leté děti a třída Myšáků děti mladší, 
zpravidla 3-4 leté.

S dětmi pracuje pět pedagogických pra-
covnic a školní asistentka. K zajištění školní asi-
stentky získala MŠ dotaci z OPVVV v projektu 
Šablony III na MŠ Doubrava. Tento projekt je 
spolufinancován Evropskou unií. Zaměřen je 
na personální podporu v MŠ pro období od 
1. 9. 2020 do 31. 8. 2022.

Mgr. Radomíra Jasenková,  
ředitelka MŠ

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku
Loučení s deváťáky je na naší škole tradicí. 
Tento rok se přece jen od ostatních trochu li-
šil. Dva měsíce jsme se kvůli koronavirové epi-
demii s žáky neviděli a téměř každý z nás se 
obával, že se v letošním školním roce už ne-
setkáme. A přestože situace nevypadala příliš 
příznivě, přece jen jsme se sešli, i když v men-
ším počtu, než jsme byli každý rok zvyklí. Naše 

pozvání na slavnostní vyřazení devátého roč-
níku přijaly paní starostka a místostarostka. 
Žákům předaly dárečky a my jim za to velmi 
děkujeme. Na vyřazení deváťáků samozřejmě 
nemohl chybět celý učitelský sbor, rodiče, de-
váťáci, ale také třetí, pátá a osmá třída, která se 
na celém programu také podílela. Deváťákům 
přejeme hodně štěstí na nové cestě životem.

Mgr. Lenka Kolompárová

Foto: Marek Ciosk z

Organizace školního 
roku 2020/2021
Podzimní prázdniny:  
čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny:  
středa 23. prosince 2020 až pátek 
1. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 
4. ledna 2021. 

Jednodenní pololetní prázdniny:  
pátek 29. ledna 2021. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 
jsou podle sídla školy stanoveny pro okres 
Karviná takto:  
od 22. února do 28. února 2021.

Velikonoční prázdniny:  
čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2021 
(státní svátek).

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 
1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním 
roce 2021/2022 začne ve středu 
1. září 2021. 

Co se děje o prázdninách ve škole?
Také letos se ve škole o prázdninách pilně 
pracuje. Chystá se rekonstrukce podlah v celé 

škole. V současné době probíhají vyklízecí 
práce a demontáž původních podlah. V ně-
kterých třídách se opravdu jedná o původní 

podlahu z doby výstavby školy. Třeba obje-
víme i nějaký poklad. 

Mgr. Jana Ošeldová

Žáky čekají krásné třídy s novou podlahou. z Žáky čekají krásné třídy s novou podlahou. z
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Prázdniny, jak je zvykem, utekly jak voda, 
nicméně hasičské práce bylo opět celkem 
dost. Od druhé poloviny června do poloviny 
srpna jsme zasahovali ve 14-ti případech. 

Jednalo se o tyto události: 26. 06. vyčištění 
žlabů na budově MŠ v Doubravě a oprava 
střešní konstrukce na ČOV u domu č.p. 348. 
Práci provedl Slávik a Šebesta L. 
V rámci silných dešťů jsme 27. 06. zasahovali 
na pěti místech. Nejprve to bylo čerpání za-
topené zahrady v Karviné, část Olšiny, zde 
zasahovali Slávik, Kučera, Šebesta R.+L., 
dále jsme čerpali zatopené dílny v Karviné, 
na Panelárně, zde zasahovali Slávik, Šebesta 
R.+L. a Verner. Pokračovali jsme čerpáním 
sklepa v Karviné, na ul. Borovského, ve stej-
ném složení Slávik, Šebesta R.+L.,Verner. 
Následně jsme čerpali zatopenou zahradu 
v Karviné, na ul. K. Sliwky, zasahovali Slávik, 
Šebesta R.+L., Verner, Kučera, Majer a nako-
nec to bylo v Doubravě při čerpání zahrady 

u domu č.p. 846, na místě 
zasahoval Slávik a Majer. 
Týden na to, konkrétně 02. 07., jsme si čer-
pání mohli zopakovat v Doubravě u domu 

č.p. 337, kde jsme také provedli úklid komu-
nikace od nánosů a naplavenin, zde zasaho-
vali Kučera, Kotas T. a Verner a 03. 07. jsme 
prováděli poslední čerpání zahrad, a to 
v Dětmarovicích u domu č.p. 636, zde zasa-
hovali Kučera, Šebesta R., Kotas T. a Široký. 
V červenci jsme ve dvou dnech prováděli 
ořezy větví kolem komunikace v Doubravě 
na Špluchově, práci provedli Slávik, Šebesta 
R.+ L., Kučera, Majer. V letních měsících jsme 
v naší obci na žádost občanů zlikvidovali 
4 vosí hnízda u domů č.p. 1073, 1014, 840 
a 130, práci provedli Slávik, Šebesta R.+L., 
Kučera a Majer. 

Pavel Slávik, velitel VJ 

Akce se pomalu začínají rozjíždět i v našem 
sboru, a proto se chystáme na dvě výročí. 
Prvním, hodně důležitým a významným, je 
90. výročí vzniku OSP Jedlownik, tedy na-
šeho spřáteleného sboru a jednotky, které 
se koná 12. 09. v Jedlowniku. Zároveň si 
připomeneme 15 let od začátku naší vzá-
jemné spolupráce. Následující sobotu se 
zúčastníme oslav 165 let vzniku Sboru dob-
rovolných hasičů v nedalekém Petřvaldu, 
kde budeme prezentovat i naši techniku. 
Poslední větší akcí bude v neděli 13. 09. 
Shromáždění delegátů OSH Karviná v Horní 
Suché, které bylo o půl roku posunuto ze 
známých důvodů. Zde náš sbor bude zastu-
povat starosta sboru pan Svatopluk Kotas 
a paní Halina Kotasová. 

Za SDH Doubrava 
starosta Svatopluk Kotas

NAŠE DOUBRAVA, z. s. 
vás zve na divadelní 
představení
Vážení a milí sousedé, naši 
přátelé a příznivci, rok se se-
šel s rokem a my vás tak jako 
v předchozích letech i letos 
srdečně zveme na divadelní představení pro 
děti, mládež, dospělé a seniory v sobotu 
31. 10. 2020 od 18:00 hodin v Národním 
domě v Doubravě. Představí se vám amatér-
ský divadelní spolek DIOS PROPADLO VÁC-
LAVOVICE s komedií podle Stanislava Koláře 
„Člověka nepochopíš“. Představení se skládá 
ze dvou volně propojených jednoaktovek. 

První se odehrává ve wellness centru 
hotelu s nevalnou pověstí. Druhá jedno-
aktovka se odehrává v prostředí úschovny 
zavazadel téměř zapomenutého nádraží. 
Obě jednoaktovky spojuje atmosféra ma-
loměsta, do něhož zavítají svérázní hosté. 
Brzy poznají, že jejich přehnaná očekávání 
zůstanou nenaplněna. Přesto se v ospalém 
městečku nudit nebudou, protože v něm 
prožijí řadu nečekaných zážitků a ve druhé 
jednoaktovce dokonce s takřka detektivní 
zápletkou. 

Divadelní soubor PROPADLO, který vznikl 
v roce 1987, pochází z Václavovic u Frýdku-
Místku. PROPADLO je typem autorského di-
vadla, protože většina textů pochází z vlastní 
tvůrčí dílny. Za dobu existence PROPADLA di-
vadelní soubor uvedl 20 původních her nebo 
divadelních pásem. 

Prozradíme Vám, že se i letos můžete těšit 
na domácí občerstvení.

Děkujeme obci Doubrava za finanční 
podporu divadelního představení v rámci 
projektu „Kulturní akce pro děti, mládež, do-
spělé a seniory.“ 
Cena vstupenky pouze 100Kč/osoba.

Koupi vstupenek lze zajistit předem v ob-
vyklých předprodejích nebo před zahájením 
divadelního představení v sále Národního 
domu.
Prodej vstupenek:
•	 e-mail:	info@nasedoubrava.cz
•	 paní	Jiřina	Ferenčíková	
•	 mobil	602	755	179
•	 paní	Ildiko	Stablová,	provozovatelka	restau-

race v Národním domě

Těšíme se na setkání s Vámi! 
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,  

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

Letošní organizování tábora bylo plné 
nejistoty. Odjezd se nám zkomplikoval ne-
čekaným zpřísněním hygienických opatření 
pro náš kraj. Odjížděli jsme po důkladném 
zdravotním filtru, se změřenou teplotou, 
s rouškami na obličeji... Opravdu to byl 
zážitek.

Větší zážitky nás pak čekaly na tábořišti, 
kde jsme roušky sundali a užívali jsme si spo-
lečně čtrnáct dní v přírodě. Dodržovali jsme 
hygienická doporučení a hojně jsme používali 

dezinfekci, antibakteriální mýdla, dezinfiko-
vali jsme dětem ešusy, používali jsme jed-
norázové papírové ručníky. A naši kuchaři 
nafasovali i slušivé oděvy na přípravu i výdej 
jídla. Na táboře byly zakázány návštěvy a ani 
my jsme nemohli nikam do civilizace. To nám 
ale vůbec nevadilo. Koupali jsme se v řece 
Opavě, která protéká tábořištěm, vyrazili jsme 
po turistických stezkách na různé pěší výlety 
a penízky jsme utratili v táborovém bufetu. 

TÁBOR SE USKUTEČNIL A BYL SUPER

(pokračování na straně 6)

HASIČSKÉ OKÉNKO

Čerpání vody ze zatopené zahrady v Dětmarovicích. Foto: Radek Šebesta z

Zásah v zatopené dílně v Karviné  z
Foto: Pavel Slávik
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(pokračování ze strany 5)
TÁBOR SE…
Hráli jsme spoustu her, které byly letos moti-
vovány příběhem Pána prstenů. Zpívali jsme 
s kytarou u táboráku, nechyběla stezka od-
vahy, bojové hry i společenský večer s pro-
gramem. Na dětech byla vidět radost z toho, 
že se opět vidí s kamarády a my ostatní jsme 
byli rádi, že jsme alespoň na chvíli stranou 
všem mediálním zprávám o pandemii. Pokud 
chcete vidět, jak se dětem na táboře líbilo, 
podívejte se na náš facebook: Pionýr, z s – 17. 
pionýrská skupina Karviná.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem 
rodičům, kteří nám pomohli se zajištěním 

tábora. Byly to vaše 
věcné dary, zajištění 
dezinfekce, pitný režim, 
finanční dary, které po-
mohly udělat letošní 
tábor tak skvělý. Paní 
starostce Dáši Murycové 
děkujeme za poskyt-
nutí zásob jednorázo-
vých roušek, které jsme 
naštěstí nepotřebovali 
a můžeme je nepoužité 
vrátit. Děkuji Vám všem.

Za Pionýr, z. s. – 17. 
pionýrskou 

 skupinu Karviná
Katka Jachymčáková,  

vedoucí tábora Zemřeli
Aleš Bardoň
Vladislav Dzida
Vojtěch Fiala

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

Společenská kronika

Dne 3. 7. 2020 uzavřeli manželství  
paní Kateřina Pilchovská a pan Robert Koch

Přejeme vše nejlepší  
na společné cestě životem!

Po rozhodnutí fotbalových svazů o zrušení 
všech soutěží v souvislosti s vývojem epi-
demie byl i náš klub nucen přerušit jarní pří-
pravu až do začátku července.

V tomto mezidobí se hráči mužstva zú-
častnili třikrát brigád, souvisejících s koneč-
nou realizací projektu „Zavlažování hřiště 
dešťovou vodou“. Tento projekt podpořila 
částkou 30 000 Kč Nadace OKD a ostatní ná-
klady byly hrazeny z dotace Moravskoslez-
ského kraje v rámci podpory sportu v kraji.

Přesto, že letošní jaro a začátek léta byl 
deštivější než v minulém období, je lépe být 
připraven než suchem překvapen.

V měsíci srpnu, kdy se naplno rozběhla pří-
prava na sezony, jsme odehráli dva přípravné 
zápasy s dorostem Slavie Orlová a vítězstvím 
4:2 a 12. srpna doma s mužstvem Lokomo-
tivy Louky a výhrou 4:3. V sobotu 22. srpna 
byla zahájena podzimní sezona okresního 

přeboru všech našich družstev 
v domácím areálu proti týmům 
Slovanu Horní Žukov.

Rovněž naši nohejbalisté ne-
zaháleli a ještě před vyhlášením 
karanténních opatření se stačili brigádně po-
dílet na finálním zasíťování nohejbalového 
hřiště a jeho přípravě na sezonu.

Po uvolnění situace se nohejbalisté po-
stupně začali věnovat svému oblíbenému 
sportu a dne 1. srpna uspořádali turnaj při 
účasti 7 družstev. Celá akce se vydařila včetně 
příjemného počasí a setkala se s příznivými 
ohlasy zúčastněných.

Dne 12. září proběhne již tradiční nohej-
balový turnaj u příležitosti Dne horníků, na 
který zveme všechny příznivce a fanoušky 
našich „borců“.

Peter Szabó

Baník OKD Doubrava startuje 

Kam vyrazit… 
 Výstava 100 let města Český Těšín
Muzeum Těšínska v Českém Těšíně
výstava potrvá do 28. února 2021

Jak sám název napovídá, výstava je věno-
vána 100. výročí města. Multimediální výstava 
představuje Český Těšín v několika rovinách – 
politicko-správní, architektonické, hospodář-
ské… Expozice je doplněna řadou projekcí, 
dotykovými monitory a interaktivními prvky.

Více informací na www.muzeumct.cz .

Slušivé úbory táborových kuchařů. z

Vzpomínka
Dne 22. 7. 2020 

nás po těžké nemoci 
navždy opustil v ne-
dožitých osmdesáti 
letech pan Vladi-
slav Dzida. Jeho pa-
mátku jsme uctili 
tichou vzpomínkou. 
Navždy bude v na-
šich srdcích. Chtěla 
bych poděkovat sousedům za pomoc 
v těchto nelehkých chvílích. Nikdy neza-
pomene, manželka Marta Dzidová.
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350 Kč/měs.

250 Kč/měs.

50 %

70 %
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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

Společenská kronika
Zatímco lidé na většině území republiky po více než třech mě-
sících koronavirového šílenství konečně volně dýchají, u nás 
na Karvinsku přituhlo. Počet nakažených je tu nejvyšší od po-
čátku pandemie. Začalo to v Dole Darkov, pak se nákaza ob-
jevila i mezi horníky z dalších dolů. Postupně se koronavirus 
dostal i do některých škol, nakazili se účastníci svatby i kar-
vinští fotbalisté. Společnost OKD přerušila od 2. července na 6 
týdnů těžbu ve všech dolech na Karvinsku. Dál nosíme roušky, 
nemocnice mají zákaz návštěv a v regionu platí řada dalších 
omezení.

Ve stínu obav z koronaviru zůstala další závažná onemoc-
nění, především ta onkologická. Pro srovnání: s koronavirem 
u nás zemřelo od počátku epidemie zhruba 350 lidí, zatímco 
rakovina má na svědomí každý den 72 úmrtí. Rakovinou one-
mocní každý třetí občan Česka a každý čtvrtý na ni zemře. Při-
tom lidé už půl roku zanedbávají prevenci a screeningy, což by 
mohlo být velkým rizikem. Obavy pacientů z vyšetření mohou 
přinést vysoké počty pozdě odhalených zanedba-
ných onkologických nemocí. Lékaři dokonce varují 
před podzimní vlnou rakoviny. 

Patří k nim i MUDr. Radek Sušil, senátor voleb-
ního obvodu 75, který pod heslem „Pečujte o zdraví, 
nepodceňujte prevenci!“ už více než deset let vyráží 
do boje za lepší osvětu a odtabuizování rakoviny. 
Jako lékař – gastroenterolog chirurgického oddě-
lení v Karviné-Ráji ví, o čem mluví. A tak na nejrůz-
nějších besedách a setkáních opakovaně apeluje na 
občany, aby se zapojili do screeningu nádorových 
onemocnění, protože nejdůležitější je přijít včas. 

 Adresné zvaní českých občanů k pravidel-
ným screeningovým prohlídkám bylo zahájeno už 
v lednu 2014. Tento program nabízí šanci zachytit 
malé, prozatím nezhoubné nádory děložního hr-
dla, tlustého střeva a konečníku, a jednoduchým 
zákrokem zamezit samotnému vzniku zhoubného 
nádoru. „Ovšem to je teorie, v praxi to vypadá jinak. 
Projekt se podle mne naprosto míjí účinkem, je drahý 
a jsou to zbytečně vyhozené peníze. Vezměte si, že jen 
u prevence nádoru tlustého střeva bylo od počátku 
programu rozesláno celkově přes 4 miliony pozvá-
nek, ale k vyšetření na test okultního krvácení pří-
padně ke kolonoskopii se dostavilo pouhých 15,5 % 
pacientů. A to přes opakované zvaní obyvatel! Je to 
velmi smutné, lidé se nechovají zodpovědně ke svému 
zdraví", říká doktor Sušil. A dodává, že účast ve scre-
eningu onkologických onemocnění je zcela dobro-
volná, nikoho nelze přinutit, aby na výzvu reagoval. 
"Proto musíme uvažovat o motivačních opatřeních, 
o tom, jak zvýšit aktivní účast lidí na těchto progra-
mech. Jednou z cest je edukace, tedy lepší informo-
vanost pacientů, ale určitě by pomohlo i zavedení 
vyššího zdravotního pojištění pro ty, kdo dopisy od 
zdravotních pojišťoven opakovaně ignorují, nebo na-
opak bonus pro aktivní pojištěnce." 

Národní screeningové centrum, které spadá 
pod Ústav zdravotnických informací a statistiky 
(ÚZIS) ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví 
a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou nyní pokra-
čuje v pilotním projektu zaměřeném na včasné 
zachycování nádoru tlustého střeva. Postupně oslo-
vuje deset tisíc pojištěnců ve věku 50-70 let, kteří se 
v poslední době nezúčastnili screeningu, a zasílá jim 
samoodběrové sady, pomocí kterých mohou zjistit 
přítomnost krve ve stolici. Ta je jedním z příznaků 
zhoubného nádoru tlustého střeva, na který v ČR 
zemře 3500 lidí ročně. 7500 Čechů si tuto život ohro-
žující diagnózu každoročně vyslechne. 

Potřebou vyhlásit národní program boje proti 
rakovině se v červnu na tiskové konferenci České 
onkologické společnosti zabýval dokonce i pre-
miér Babiš. „Ročně je diagnostikováno 85 000 nových 

případů onkologických onemocnění, zemře 26 000 až 27 000 lidí. 
Zkušenosti se zhoubným nádorem má 570 000 lidí", uvedl. Do-
dal, že je třeba „trochu vystrašit lidi rakovinou, jako nás vystrašil 
ten vir", aby mysleli na prevenci nádorových onemocnění.

„Já na strašení moc nevěřím, navíc myslím, že jsme si ho 
bohatě užili s koronavirem. To už nebylo o informovanosti, ale 
opravdu o strašení lidí. Já věřím na osvětu a zdravý selský rozum. 
Je to o tom, uvědomit si proporce rizik při různých genetických zá-
těžích a v různém věku a opravdu aktivně pečovat o své zdraví. 
A zdraví začíná v tlustém střevě, kde sídlí až 90% naší imunity. 
Z vlastní praxe vím, že střeva, konečník a stolice jsou stále ještě 
tabu, lidé se stydí o nich hovořit, a tak nechodí ani na prevenci. Ta 
spočívá v nenáročných testech skrytého krvácení do stolice, později 
– od 55 let – v kolonoskopickém vyšetření. Občas slyším, že kolono-
skopie je prostě hrůza. To ale určitě není. Hrůza je, když člověk zby-
tečně umírá, protože přišel pozdě,“ říká posmutněle doktor Sušil.

Rakovina tlustého střeva a konečníku patří v České 

republice mezi nejčastější nádorová onemocnění. Postihuje 
především lidi starší 50 let a naše země v četnosti onemoc-
nění drží smutný světový primát. Až 55 % případů je odha-
leno pozdě, v pokročilém stádiu nemoci. „Děje se tak navzdory 
tomu, že onemocnění se vyvíjí dlouhodobě, až 10 let, a proto lze 
při dobře prováděné prevenci přijít již na přednádorová stádia, 
tzv. polypy střevní sliznice. Ty můžeme jednoduše endoskopicky 
odstranit a zabránit tak vzniku nádoru. Takže rakovina tlustého 
střeva a konečníku je jednoznačně jedním z prevencí nejlépe 
ovlivnitelných a léčitelných nádorů. Pokud se ovšem zjistí včas. 
Pravda je ale taková, že mnoho lidí na své zdraví myslí, až když je 
něco špatně. Proto apeluji na všechny rozumné lidi, aby se do scre-
eningu nádorových onemocnění zapojili. Jděte na preventivní vy-
šetření – může vám zachránit život“, dodává doktor Sušil. 

(Pozn. redakce: Článek vznikl v první dekádě července, 
takže údaje o koronaviru už mohou být v tuto chvíli jiné.)

Mirka Hrbáčová, kancelář senátora Sušila 

Lékaři varují před podzimní vlnou rakoviny. Má na svědomí denně 72 úmrtí.  
Lidé, jděte! Na preventivní vyšetření.
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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 

Obec Doubrava pořádá 

ZÁJEZD 
pro seniory a případný doprovod 

Záchranná stanice v Bartošovicích, 
zámek Kunín a město Nový Jičín 

03. 10. 2020 

 
Komentovaná prohlídka záchranné stanice, návštěva zámku Kunín v době 

floristické výstavy „Růže pro paní hraběnku“ a návštěva historického centra města 
Nový Jičín s možností prohlídky. 

Odjezd v 8:00 hodin autobusem z náměstí v Doubravě. 
 

Cena zájezdu 50,- Kč. 
 

Přihlásit se můžete na obecním úřadě v Doubravě, přízemí, kancelář č.2 u paní Hugáňové vždy v úřední 
dny. Po vyplnění přihlášky je nutné také uhradit částku 50,- Kč. V ceně zájezdu je doprava a vstupné do 

záchranné stanice i na zámek Kunín. 

 


