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Knihovna bude v době 
prázdnin uzavřena 
V červenci a srpnu bude knihovna mimo 
provoz. Čtenářům se znovu otevře 
od 6. září.

Den dětí se slavil také ve škole
Na úterý se děti opravdu těšily. Den dětí, 

jejich den. Do školy přišly s dobrou náladou 
a nedočkavě čekaly, co se bude dít. Měly při-
pravenou honbu za pokladem, velkou truh-
lou plnou dobrot. Aby truhlu otevřely, musely 
splnit úkoly, které byly zaměřené především 
na dopravní výchovu, nějaké pohybové úkoly 
a vyluštit šifry, které jim prozradily 6 čísel 

k zakódovanému zámku truhly. Úkoly plnily 
s nadšením a vidinou sladkého cíle. Počasí 
nám přálo, sluníčko nás krásně hřálo, to se 
nám moc líbilo, příští rok bude svítit zase, slí-
bilo. Deváťákům moc děkujeme za pomoc při 
organizaci a přejeme jim šťastné vykročení 
do nového života.

Jana Škutová

DoubravsKé 
Koupaliště
Koupaliště v Doubravě opět zahájilo svůj 
provoz. Nájemcem areálu koupaliště 
je stále pan Martin Sehnal. Vyzýváme 
všechny návštěvníky, aby respektovali veš-
kerá hygienická opatření, která jsou stano-
vená pro provozování koupališť. 

Pro návštěvníky koupaliště, kteří přije-
dou autem jsou vyhrazeny parkovací plo-
chy v centru obce, lze také zaparkovat auty 
na asfaltové ploše pod Pekárnou Komen-
dir. Prostor mezi finskými domky k tomu 
určený není a návštěvníci koupaliště bu-
dou na toto upozorňováni.

V případě nepříznivého počasí bude 
nájemce v prostorách koupaliště pořádat 
kulturní a společenské akce a aktivity pro 
děti tak, aby areál byl maximálně využitý.

Více informací a také aktuální otevírací 
dobu koupaliště naleznete na fb stránce 
Doubravské koupaliště.

Koupaliště Doubrava:
Provozní doba: 
pondělí–neděle od 9:00 do 18:00 hod.  
 (vodní plocha)
 do 20:00 hod. (bufet) 
Vstupné:  65 Kč – dospělý
 35 Kč – dítě do 15 let

ŠH

ZrEKoNstruovaNé sÁlY NÁroDNÍHo 
DoMu buDou slouŽit obCi i spolKŮM

Obec Doubrava se v roce 2020 přihlásila do 
výzvy MAS Bohumínsko z Programu rozvoje 
venkova a v rámci této výzvy byla podána 
projektová žádost s názvem „Rekonstrukce 
a dovybavení sálu Národního domu pro spol-
kovou činnost v Doubravě“. Záměrem bylo 
zlepšení podmínek pro pořádání kulturně – 
společenských akcí v sálech prvního nad-
zemního podlaží Národního domu. V rámci 
projektu bylo instalováno zastínění oken, 
nové jevištní opony s elektrickým ovládá-
ním, nové obklady stěn včetně skrytých dveří 
pro vstup na jeviště. Oba sály jsou vybaveny 

novým nábytkem. Prostory budou 
k dispozici jak samotné obci, tak i růz-
ným spolkům působícím na území 

obce Doubrava. Výše jmenovaná projektová 
žádost v rámci tohoto programu byla dopo-
ručena k realizaci orgány MAS Bohumínsko, 
z.s. Náklady na projekt budou spolufinanco-
vány z Programu rozvoje venkova. Od srpna 
letošního roku se občané mohou těšit na 
nově zrestaurované a vybavené prostory při 
konání plánovaných podzimních akcí. 

Touto cestou bychom chtěli vyjádřit po-
děkování Místní akční skupině Bohumínsko, 
z.s. za vstřícnost a podporu při realizaci to-
hoto projektu.

Dáša Murycová

čer venec, srpen 2021



Vážení spoluobčané,
nastal ten pravý letní prázdninový čas, 
kterému předcházelo rozloučení devá-
ťáků se školní docházkou. Jsou připraveni 
pro vstup do další etapy života. K tomu jim 
přeji hodně úspěchů a naplnění svých snů 
a představ. Škola však o prázdninách zcela 
neutichne, protože v ní budou probíhat plá-
nované opravy, ale především v areálu školy 
vznikne nová přírodní zahrada v rámci 
projektu „Učíme se v přírodě při ZŠ Doub-
rava“ s finanční podporou Státního fondu 
životního prostředí České republiky ve výši 
498 553,10 Kč. V mateřské škole již zapo-
čaly práce na vybudování plynové kotelny 
s finanční podporou Moravskoslezského 
kraje ve výši 400 000 Kč a během prázdnin 
budou veškeré prostory připraveny na nový 
školní rok. 

Na vyhlídce naučné stezky máme již 
instalováno solární osvětlení s kamerovým 
bodem, zařízení bylo opraveno a věřím, že 
bude sloužit ke spokojenosti všech milov-
níků turistických vycházek a cykloturistiky 
v naší obci.

Máme radost, že práce na vybudování 
sběrného dvoru s dotační podporou EU ve 
výši 2 714 799,94 Kč běží podle plánu, ale 
celková situace v nakládání s odpady v obci 
není tak veselá. Máme mezi sebou občany, 

kterým slovo třídění nic neříká a stále neví, 
že není jedno, zda odpad uložím do žlu-
tého, modrého nebo černého kontejneru. 
Takový odpad se stává směsným odpadem, 
což má negativní vliv na bilanci obce nejen 
po stránce vytříděnosti, ale také po stránce 

ekonomické, nemluvě o dopadu na životní 
prostředí. Je to nefér k těm, kteří se chovají 
zodpovědně, a není Vás málo, kterým patří 
poděkování.

Příprava akce „Odkanalizování obce 
Doubrava“ je ve fázi, kdy probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. 

Do konce září poskytneme vlastníkům 
nemovitostí potřebné informace pro zhoto-
vení projektu na kanalizační přípojku a vyří-
zení potřebných povolení.

„Zábavně naučný rodinný park Doub-
rava“ je připravovaný projekt soukromého 
investora v prostoru podzámčí a Kozince. 
Studie projektu citlivě řeší tuto přírodní 
lokalitu s využitím přírodně poznávacích 
a zábavních prvků pro celou rodinu. Tento 
projekt spolu s projektem využití zámku 
je podporován Moravskoslezským krajem. 
S realizací se počítá v letech 2023–2024.

Dokončují se práce na opravách v sálech 
Národního domu, které budou připraveny 
na znovuoživení kulturního dění v obci, které 
v srpnu odstartujeme Doubravskými slav-
nostmi. Na opravy a dovybavení sálů máme 
schválenou dotaci prostřednictvím MAS Bo-
humínsko z „Programu rozvoje venkova ČR“ 
ve výši 880 000 Kč, z toho příspěvek EU ve 
výši 563 200 Kč a z národních zdrojů ve výši 
316.800 Kč. Můžeme se těšit na obnovu tra-

dičních akcí v obci v rekonstruovaných a nově 
vybavených sálech Národního domu. 

Všem občanům přeji příjemně prožité 
léto s dostatkem odpočinku. Doubravské 
koupaliště, okolní příroda a zahrady se nabí-
zejí k relaxaci a posilnění dobré nálady. 

Dáša Murycová, starostka obce

•	 Rada	obce	projednala	a	schválila	„Účetní	
závěrku a výroční zprávu o hospoda-
ření Základní školy Doubrava, okres 
Karviná, příspěvková organizace k roz-
vahovému dni 31. 12. 2020“ a „Účetní 
závěrku a výroční zprávu o hospoda-
ření Mateřské školy Doubrava, okres 
Karviná, příspěvkové organizace k roz-
vahovému dni 31. 12. 2020“.

•	 Rada	 obce	 schválila	 výběr	 vítězného	
uchazeče pro akci „Výroba a montáž 
dřevěného obkladu stěn dvou sálů 
v budově Národního domu v Doub-
ravě“, truhlářství Ivo Kiša se sídlem 
v Dětmarovicích. Akce probíhá v rámci 
projektu „Rekonstrukce a dovybavení 
sálu Národního domu pro spolkovou 
činnost v Doubravě.“

•	 Rada	obce	vzala	na	vědomí	 informaci	
o vynaložených nákladech na bytový 
a nebytový fond a výši dluhu za ná-
jemné k 31. 12. 2020.

•	 Rada	 obce	 schválila	 přijetí	 nadačního	
příspěvku ve výši 30.000,- Kč od posky-
tovatele Nadace ČEZ na základě gran-
tového řízení Nadace ČEZ na projekt 
„Kalendář obce Doubrava“.

Ivana Siekierová

KalENDÁŘ svoZu oDpaDŮ
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 2021 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
Červenec 14,28 21 15 7,21
Srpen 11,25 18 12 4,18

Obecní kalendář se již stal nedílnou 
součástí každé domácnosti. Každý 
rok přemýšlíme, na jaké téma se za-
měříme. Kalendář Doubravy je hlavně 
pro občany této obce a my bychom 
rádi, kdyby se právě občané podíleli 
také částečně na jeho tvorbě. Připra-
vujeme kalendář pro rok 2022 – re-
cepty. Pokud máte nějaký skvělý 
rodinný recept, o který byste se 
rádi podělili, pošlete nám jej na 
e-mail: huganova@doubrava.cz 
v dostatečné kvalitě (fotografie 
jídla min. o velikosti 1MB). Recept 
musí být přesný včetně surovin, po-
pisu postupu a kvalitní fotografie 
(pokud nebudete mít fotku, nevadí). 
Těšíme se na vaše příspěvky a fotogra-
fie a věříme, že rádi přispějete k tomu, 
aby vznikl hodnotný a pestrý obecní 
kalendář. ŠH

KalENDÁŘ obCE 
s vašiMi rECEptY

Takhle by to vypadat nemělo. z

slovo starostK Yradniční okénko
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požádat o výměnu končícího 
řidičáku můžete bez nutnosti jít 
na úřad

Portál občana má novou funkci, kterou mo-
hou ročně využít stovky tisíc řidiček a řidičů při 
výměně průkazu s končící platností. Místo ná-
vštěvy úřadu lze od června nově využít ePodání 
a poslat žádost elektronicky přes Portál občana 
s využitím datové schránky. Běžná výměna je 
zdarma, nový řidičský průkaz lze vyzvednout 
na kterémkoliv z 206 obecních úřadů obcí s roz-
šířenou působností. Požádat o nový průkaz lze 
nejdříve 90 dnů před koncem platnosti. 

Nová funkce ePodání je dostupná na 
https://obcan.portal.gov.cz/, přihlásit se lze na-
příklad prostřednictvím eObčanky, mobilního 
klíče eGovernmentu, datové schránky nebo 
skrze bankovní identitu. Portál zobrazí formu-
lář, který je předvyplněný údaji z centrálního 
registru řidičů. Podmínkou pro odeslání žá-
dosti je mít připojenou datovou schránku fy-
zické osoby. Její využití při ePodání zajistí jasné 
ztotožnění osoby, která žádost podává.

Datovou schránku lze zřídit online přímo 
v Portálu občana nebo na kontaktním místě 
CzechPOINT (na obecním úřadě v Doubravě, 
přízemí, kancelář č. 2).

Následně si řidič či řidička může vybrat 
jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností, na kterém si chce vyrobený řidičský 
průkaz vyzvednout. Součástí předvyplněných 
údajů bude i nejaktuálnější fotografie z vybra-
ných registrů státu a digitalizovaný obraz pod-
pisu z posledního řidičského průkazu.
Na nový řidičák upozorní SMS nebo e-mail

Před závazným podáním žádosti stačí po-
tvrdit správnost předvyplněných údajů a to, že 
aktuální podoba žadatele odpovídá zobrazené 
fotografii. Pokud neodpovídá, bude nutné jako 
doposud osobně navštívit příslušný úřad, kde 
bude v rámci osobního podání žádosti poří-
zena fotografie nová.

Po potvrzení správnosti údajů bude žádost 
odeslána prostřednictvím datové schránky fy-
zické osoby na podatelnu zvoleného úřadu. Je 
možné si nastavit komunikační kanál, tedy SMS 
nebo e-mail, přes který žadatel dostane infor-
maci o schválení či zamítnutí žádosti. Do 20 
dnů přijde upozornění, že byl doklad vyroben 
a je připraven k vyzvednutí. Nový řidičský prů-
kaz bude možné vyzvednout také na základě 
ověřené plné moci.

Na Portálu občana lze už nyní zjistit aktu-
ální stav bodového konta řidiče či informace 
o platnosti řidičského průkazu, majitelům vo-
zidel zároveň chodí upozornění do datové 
schránky o konci platnosti technické kontroly. 
Již v září zde také přibydou informace o provo-
zovateli a vlastníkovi vozidla z registru silnič-
ních vozidel.

ŠH (zdroj: www.mvcr.cz)

Malované kamínky
Nápad malovat na kameny se objevil už 

v pravěku, kdy se pralidé snažili ztvárnit kaž-
dodenní události. V současnosti je malování 
na kamínky obrovským hitem u dětí i dospě-
lých. Malovat kamínky se také rozhodli tře-
ťáci s paní vychovatelkou Šotkovskou. Radost 
bylo nejen kamínky malovat, ale také je po-
kládat na viditelné a významné místo v naší 
obci. A co s nalezeným kamínkem? Každý 
má ze spodní strany napsané směrovací číslo 
obce, a tak můžou vesele putovat po světě 
a rozzářit další dětská očka.  Jana Škutová 

Zaječí stezka
Zajíček Pavlíček ve své jamce už nechtěl 

být sám, tak společně s paní učitelkou Škuto-
vou postavili super tréninkovou stezku v le-
síku u naší školky. 

Dlouho jsme se nemohli pohybovat po 
přírodě, natož sportovat, proto nám tahle 
stezka udělala ohromnou radost. Zjistili jsme, 
jak moc je pro nás důležitý pohyb i kondička. 

Všichni jsme zdolali všechna stanoviště, ale že 
jsme dlouho nesportovali, znát bylo. Nevadí, 
co je důležité, na této stezce můžeme tréno-
vat pravidelně – i ve volném čase 

Paní učitelko Škutová a zajíčku Pavlíčku, 
moc vám za tuto stezku děkujeme...a vás 
ostatní, kteří jste ještě trénink nevyzkoušeli, 
srdečně zveme do lesíka u školky. 

Druháčci s paní učitelkou Durasovou

oKéNKo MatEŘsKé šKolY
Keramika v mateřské škole 
Díky projektu „Doubravští šikulové“, který 
byl podpořen Nadací OKD v programu Pro 

region, probíhá v mateřské škole 
tvoření z keramické hlíny. 

Projekt „Doubravští šikulové“ fi-
nančně podpořila Nadace OKD část-
kou 39.500,- Kč nákup keramické 
pece a řeší tímto volnočasové akti-

vity dětí, mládeže a seniorů. Spoluúčast pro-
jektu ve výši 15.500,- Kč je určena k nákupu 
spotřebního materiálu pro tvorbu keramiky. 

Díky tomuto vybavení může v mateřské 
škole probíhat kroužek keramiky, kde se za-
pojí děti, dospělí, ale také senioři či žáci zá-
kladní školy.

Společně se naučíme pracovat s kera-
mickou hlínou, zpracovávat hlínu, vytvářet 
výrobky, následně je vypalovat v peci a poté 
nanášet glazury pro finální výpal. Práce je to 
zajímavá, pro někoho náročná a vyžadující 
šikovné ručičky s notnou dávkou výdrže, ale 
výsledkem jsou nádherné výrobky, které po-
těší srdce každého.

Děti v MŠ již keramiku znají a ve skupince 
pracují. Pro ty z vás, kteří máte zájem okusit 
práci keramického umělce a něco si pod vede-
ním vyrobit, je připraven „kroužek keramiky“. 
Přihlásit se mohou jak dospělí, tak žáci ZŠ. Je 
však nutno zatelefonovat do MŠ a přihlásit se 
(tel. 596 549 065). Budou vytvořeny skupinky 
vždy pro práci v odpoledních hodinách: 1x/
měsíčně/10 osob. Kapacita je omezena, proto 
neotálejte. 

Po vyčerpání projektových financí na 
spotřební materiál bude kroužek keramiky 
zpoplatněn.

Radomíra Jasenková, MŠ Doubrava

Foto: archiv Nadace OKD. z

perličky z naší školičky 
„Ty nemáš zub?“ „ Ne, mi ho taťka vytáhl 

a dostal jsem tisícovku a k tomu dvě balení 
popcornu“.

„Já jsem se koupala v bazénu 
a neutopila“.

 Dvě děti sedí u omalovánky. Jirka 
stále něco komentuje. Eliška: “Teď nemluv 
a kresli“.

„Jez ať vyrosteš“. „Jo, až vyrostu budu mít 
nehty jak mamka“.

„Já mám novou kombizenu“. 
(kombinézu)

„Paní učitelko, můžu být ten žampión? Já 
jsem ještě nebyl“. (špion)

„Paní učitelko, já vůbec nejsem lakomý.“ 
„A když máš koblih a kamarád nemá, rozdělíš 
se?“ „Ne, ať si koupí svůj“.

„Mamka dala do bazénu tabletku a já 
jsem pak měla zelené vlasy“.

„Paní učitelko, ty kostičky jsou párky?“ 
(v zapékaných těstovinách nakrájené maso)

Vosa má píchátko. (žihadlo)
Na stromě je šašek. (šiška)
„Obleč si tlustou mikinu, je zima.“ „Já ne-

mám tlustou, jenom chudou.“
„Co to je keramika?“ „To je vyrábění 

z bahna“.

šKola roZHoDNě NENÍ NuDa
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inzerce

Letní období je pro nás znamením, že se 
máme připravit i na likvidaci bodavého 
hmyzu. První zásah jsme měli 15. 06. před 
budovou Mateřské školy v Doubravě, kde 
naši členové Šebesta Radek a Šebesta Lu-
káš provedli likvidaci vosího hnízda, které se 
nacházelo v kořenech stromu. S pozvolným 

uvolňováním všech opatření se začíná po-
malu rozjíždět i sezona u hasičských soutěží. 
První naše soutěž se konala 12. 06. v Orlové 
Porubě. Po více než jednom roce jsme se 
setkali s dalšími hasiči na společném spor-
tovním klání. Jednalo se spíš o přátelskou 
soutěž, kde o výsledky ani moc nešlo, i pře-
sto jsme se s tím poprali důstojně a soutěž se 
nám podařilo vyhrát. V minulém zpravodaji 
jste se mohli dozvědět, že se letos dočkáme 
nového dopravního automobilu. 

Do firmy Embefor, která má svou po-
bočku v Kuřimi, jsme se vydali, abychom 
mohli předat některé věci, které nám do no-
vého vozidla budou namontovány. Na místě 
jsme se mohli přesvědčit, že práce na no-
vém vozidle probíhají velmi rychle a vozidlo 

bude v krátké době připraveno k dodání. Po 
jeho převzetí a zajištění potřebných tech-
nických záležitostí týkající se zápisu, regis-
tračních značek aj., plánujeme slavnostní 
představení vozidla, o jehož termínu bu-
deme včas informovat.

Pavel Slávik, velitel VJ 

Sbor dobrovolných hasičů obce 
Doubrava zve všechny příznivce 

na 4. ročník hasičské soutěže

 „MEMORIÁL 
JANA KOTASE“, 

která se uskuteční 

v sobotu 28. 08. 
od 15.00 hodin 

u hasičské zbrojnice 
v Doubravě. 

O občerstvení, zábavu a hudbu 
bude jako vždy postaráno.

Likvidace bodavého hmyzu.  z

Foto: Radek Šebesta

(pokračování na straně 5)

Historie podle 
aloise Jiráska
Určitě bude známá všem starším školákům 
a ještě více těm, kteří se zajímají o dějiny. 
Ve Starých pověstech českých (O Čechovi, 
O Krokovi a jeho dcerách – Kazi, Tetě, Libuši – 
O Bivojovi, O Přemyslovi, O Křesomyslu 
a Horymírovi…) nacházíme své kořeny a zfil-
movaný román F.L.Věk, s Radoslavem Brzo-
bohatým v titulní roli, v nás vyvolává pocit 
hrdosti na slavnou národní minulost.

V srpnu uplyne už 170 let od auto-
rova narození, ale s jeho dílem v různých 
podobách se setkáváme stále. Díky Bed-
řichu Smetanovi operou Libuše, hranou 
u slavnostních příležitostí naší země, při 
výletech do Prahy, Dobrušky, na horu Říp, 
Vyšehrad, podél řeky Berounky ke zříceni-
nám hradů Tetín a Kazín…

Vzpomeňte si, až pojedete na dovole-
nou. Přeji vám slunečné léto. 

Hana Sábelová 

Knihovna 
informuje

HASIČSKÉ OKÉNKO

Co je Moje místo 
v Moravskoslezském kraji?
Projekt moje místo v MSK se skládá ze dvou základních 
služeb, které jsou částečně propojeny. První službou 
je profesní poradenství, kdy osoba, která je ohro-
žena ztrátou zaměstnání, uvažuje nad změnou 
práce, či je nezaměstnaná, a má možnost využít 
poradenských služeb online či osobně. Poraden-
ství přizpůsobujeme na míru klienta, nabízíme širokou 
škálu služeb, například kariérové poradenství, pomoc 
při hledání a zprostředkování zaměstnání, přípravu na 
pracovní pohovor či konzultaci životopisu. Tato služba 
je určená jak všem osobám v Moravskoslezském kraji, 
které uvažují o dobrovolné či nucené změně povolání, 
tak je tato služba určena firmám, které jsou nuceny pro-
pouštět a nemají kapacity provádět tyto služby samy. 

Druhou službou v rámci tohoto projektu je 
online aplikace pro firmy (Chytrý matching). 
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(pokračování ze strany 4)

Podstatou této služby je, že pokud je 
firma nucena propouštět své zaměst-
nance, tak v rámci tohoto nástroje 
může dané osoby nabídnout ostatním 
firmám. V ideálním případě si tak pro-
pouštěného pracovníka poptá firma, která 
naopak řady svých zaměstnanců rozšiřuje. 
Pracovník tak plynule přechází z jednoho 
zaměstnání do druhého, a to bez nutnosti 
registrace na úřadu práce a nedochází tak 
ke vzniku nezaměstnanosti. Tato služba 
se snaží vzniku nezaměstnanosti aktivně 
předcházet. Tato služba je tak určena pro 
firmy, a to jak pro ty, které propouštějí, tak 
také pro firmy, které naopak stavy rozšiřují. 
Propojení obou služeb je v tom, že osoba, 
která se zaregistruje do profesního pora-
denství, může být nabízena také v rámci 
online aplikace, kdy tuto osobu ad-
ministrujeme my.

S čím mi Moje místo může 
pomoci? 

Bavíme se zde o individuální „za-
kázce“ pro klienta. Vždy se ptáme, 
s čím konkrétním jim můžeme po-
moci. Někdy je to pomoc s tím, jak 
napsat životopis, motivační dopis, 
zorientovat se v tom co umí a kde 
mohou práci hledat. Jindy zase 
zprostředkování pracovních nabí-
dek, ale také povzbuzení, posílení 
sebedůvěry, nový pohled na věc, či 
schopnost sebeprezentace. 

Kdo stojí za touto službou? Kdo 
pomáhá klientům?

Služba je poskytována Morav-
skoslezským paktem zaměstna-
nosti, z. s. (MS PAKT), neziskovou 
organizací s jasným cílem pomoci 
obyvatelům regionu na trhu práce. 
Její know-how stojí kromě týmu 
profesionálních personalistů a psy-
chologů na vlastních analyticích 
trhu práce a přímém propojení 
s více než dvěma sty firmami v Mo-
ravskoslezském kraji. 

Náš tým je složený z persona-
listů, psychologů, odborníků v ob-
lasti lidských zdrojů, kariérních 
poradců, expertů na vyhledávání 
pracovních nabídek.

Jak rychle dostanu profesní 
poradenství? 

Samozřejmě záleží, co kon-
krétně Vás zajímá. Pokud zavoláte 
a jen se chcete na něco zeptat, do-
stanete odpověď ihned. Není po-
třeba se objednávat, naši poradci 
jsou dostupní a jsou připraveni 
jednat rychle. 

Pro dlouhodobější spolupráci, 
která trvá tak dlouho, jak si přeje 
klient, se vyplní krátký dotazník 
(nebo jej za vás vyplní poradkyně) 
a zde si již plánujete schůzky dle 
povahy požadavku.

Jakou formou poskytujete 
služby v této době? 

Ze začátku pro-
bíhaly konzultace 
osobně, kdy jsme byli 
schopni v rámci kraje 
vyjet za klienty a po-
tkat se s nimi. Nic-
méně kvůli aktuální 
situaci způsobené 
pandemií nabízíme alternativní řešení jako 
je telefonní konzultace, online setkání, ale 
i emailová komunikace. Pro nás platí, že 
o podobě té služby rozhoduje klient. 

Které jsou nejčastěji poptávané 
profese? 

Obecně se dá říct, že jsou to kvalifiko-
vané dělnické profese, jako obráběči, ob-
sluha CNC strojů, zámečníci, řemeslníci, 
zedníci apod. Stále platí, že tohle jsou 
nejpoptávanější profese. Mezi dalšími 

profesemi, které jsou v našem region 
hodně poptávané, to jsou IT profese. 

Pár čísel, které stojí za to zmínit
Aktuálně prošlo našimi službami asi 

260 lidí z různých koutů kraje. Naše služba 
spolupracuje s více než 200 firmami z MSK, 
které jsou v aplikaci registrovány a které 
provedly více než 120 poptávek po nabí-
zených profesích.
Jak můžu o tuto službu požádat? 

Zavolat na telefonní linku 721 504 826, 
popř. navštívit stránky www.moje-misto.
cz a vyplnit zde jednoduchý dotazník.

Jakub Kokeš 
www.mspakt.cz
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O kolo je třeba řádně pečovat. Před první vy-
jížďkou by každý cyklista měl navštívit nejprve 
specializovaný servis, kde kolo řádně zkontro-
lují a uvedou do stavu, ve kterém může bez-
pečně vyjet na cestu. Někteří cyklisté si své 
kolo servisují sami, a tak je třeba připome-
nout povinnou výbavu jízdního kola:
•	 přední	odrazka	bílé	barvy
•	 zadní	odrazka	červené	barvy
•	 dvě	na	sobě	nezávislé	brzdy
•	 oranžové	odrazky	ve	výpletu	kol
•	 oranžové	 odrazky	 na	 obou	 stranách	

pedálů

Přestože toto je povinná výbava jízdního kola, 
kolo doplňujeme také o:
•	 světlomet	s	bílým	světlem
•	 zadní	svítilnu	červené	barvy

A to zejména za snížené viditelnosti, tedy po-
kud vyjíždíme časně z rána, k večeru, za mlhy 
nebo deště. Při snížené viditelnosti je vhodné 
použít také reflexní prvky. 

Mladší cyklisté by neměli zapomínat na 
povinnost užívat za jízdy ochrannou přilbu. 
Tuto povinnost ukládá cyklistům do 18 let zá-
kon. Přesto, i pokud jste starší, používejte při 

jízdě ochrannou přilbu, může vám zachránit 
život. 

 A závěrem pár připomenutí:
•	 cyklisté	smějí	jet	jen	jednotlivě	za	sebou
•	 cyklista	 nesmí	 vozit	 předměty,	 které	 by	

znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo 
ohrožovaly jiné účastníky silničního 
provozu

•	 na	 jízdním	 kole	 se	 na	 vozovce	 jezdí	 při	
pravém okraji vozovky, jen jednotlivě za 
sebou

•	 jízdním	kolem	se	rozumí	i	koloběžka,	pro	
kterou tak platí stejná pravidla jako pro 
jízdu na jízdním kole

•	 je-li	zřízen	jízdní	pruh	pro	cyklisty,	stezka	
pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s ří-
zeným provozem zřízen pruh pro cyklisty 
a vymezený prostor pro cyklisty, je cyk-
lista povinen jich užít

•	 cyklista	 jedoucí	 na	 jízdním	 kole	 je	 také	
považován za řidiče a platí pro něj stejná 
pravidla jako pro řidiče motorových vozi-
del, takže tak jako nepatří alkohol za vo-
lant, nepatří ani za řídítka jízdního kola 

Cyklistická sezona je v plném proudu. Neza-
pomínejte, že i cyklista je účastníkem silnič-
ního provozu, a proto je třeba být obezřetný 
a dodržovat dopravní předpisy. 

nprap. Karla Špaltová, vrchní 
inspektor. Krajské ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje

Cyklistická sezona v plném proudu

možnost zapojit se do transformace krajiny, ve které žijete. V pohornické krajině je 
mnoho míst, která můžeme společně rozvíjet – Karvinské moře, šikmý kostel, letní 
kino Orlová, parkoviště dolu Lazy či prostory ve Staré Orlové. 

Proč se zapojit? Máte nápad nebo poskytujete služby či činnost, kterou bychom 
mohli tato místa vylepšit? Máte možnost vaše nápady realizovat! Kdo se může zapo-
jit? Kdokoliv. Ať už jste jednotlivec, spolek, neziskovka nebo skupinka. Co pro to mu-
sím udělat? Vyplnit krátký dotazník na webu www.poho2030.cz nebo nás můžete 
kontaktovat emailem info@msid.cz. My Vám s realizací nápadu pomůžeme a spo-
lečně tak můžeme krajinu rozvíjet.

Mgr. Jan Tabášek, marketingový manažer 

poHo 2030 a příležitost pro vás
Píše se rok 2030 a pohornické území mezi Karvinou, 

Havířovem a Orlovou se stalo místem, kam lidé směřují 
za aktivním odpočinkem, územím nových pracovních 
příležitostí a územím, kde jsou využívány energeticky ne-
náročné, bezuhlíkové technologie a obnovitelné zdroje. 
Vše v souladu s udržitelným rozvojem. Takový je krajský 
transformační projekt POHO 2030. 

POHO 2030 se zaměřuje na různé projekty. Jedná 
se například o cyklostezky, konverze dolů, vybudování 
kulturně vzdělávacího parku u dolů Gabriela a Barbora, 
či rekultivace a vybudování mobiliáře v okolí šikmého 
kostela. 

Dnes je rok 2021 a je tady příležitost pro vás. V pohor-
nické krajině žije přes sto tisíc obyvatel, bez kterých by se 
program POHO 2030 neposunul dál. Vážíme si vás, a proto 
jsme připravili POHO Příležitost. Jedná se o unikátní 
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Máte doma vyšívaný polštář po 
babičce, háčkovanou záclonu 

nebo jinou součást výbavy 
hospodyněk?

Pro oživení těchto pokladů jsme se 
rozhodli uspořádat 

VÝSTAVU U PŘÍLEŽITOSTI 
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

ZLATÉ RUCE 
NAŠICH 

MAMINEK, 
BABIČEK

V OPRAVENÝCH 
PROSTORÁCH NÁRODNÍHO 

DOMU.
Obracíme se na Vás s prosbou o zapůjčení 

rukodělných výrobků, kterými by se 
mohli potěšit také ostatní. V měsíci září 
můžete své výrobky předat k zapůjčení 

na podatelně obecního úřadu u paní 
Šárky Hugáňové. Budeme rádi, když nám 
sdělíte jméno autorky a přibližnou dobu, 

kdy dílo vzniklo. 
Těšíme se na spolupráci i krásné výrobky.

Obec Doubrava připravuje podzimní 

SETKÁNÍ JUBILANTŮ 
Slavíte v roce 2021 životní jubileum 70, 75, 80, 85, 90 a více let, máte trvalý pobyt na 
území obce a rádi byste se zúčastnili slavnostního setkání jubilantů nebo byste uvítali 

předání dárkového balíčku v domácnosti? 
 

 
 

Ozvěte se nám telefonicky nebo osobně na obecním úřadě v Doubravě u paní matrikářky Lady Fuskové, 
kancelář č. 14, tel.: 596 549 410. Vyplněný a podepsaný formulář je možné také zaslat na adresu obecního 

úřadu, případně vhodit do schránky umístěné na hlavních dveřích úřadu, nebo jej předat osobně paní 
matrikářce. Formulář je k dispozici na obecním úřadě a na internetových stránkách obce “tiskopisy ke stažení – 

vnitřní věci”. 
 

JUBILANTI NAD 90 LET, KTEŘÍ JIŽ PODEPSALI SOUHLAS S GRATULACÍ, 
BUDOU AUTOMATICKY ZAŘAZENI TAKÉ MEZI JUBILANTY PRO ROK 2021. 

Obec Doubrava připravuje podzimní 

SETKÁNÍ JUBILANTŮ 
Slavíte v roce 2021 životní jubileum 70, 75, 80, 85, 90 a více let, máte trvalý pobyt na 
území obce a rádi byste se zúčastnili slavnostního setkání jubilantů nebo byste uvítali 

předání dárkového balíčku v domácnosti? 
 

 
 

Ozvěte se nám telefonicky nebo osobně na obecním úřadě v Doubravě u paní matrikářky Lady Fuskové, 
kancelář č. 14, tel.: 596 549 410. Vyplněný a podepsaný formulář je možné také zaslat na adresu obecního 

úřadu, případně vhodit do schránky umístěné na hlavních dveřích úřadu, nebo jej předat osobně paní 
matrikářce. Formulář je k dispozici na obecním úřadě a na internetových stránkách obce “tiskopisy ke stažení – 

vnitřní věci”. 
 

JUBILANTI NAD 90 LET, KTEŘÍ JIŽ PODEPSALI SOUHLAS S GRATULACÍ, 
BUDOU AUTOMATICKY ZAŘAZENI TAKÉ MEZI JUBILANTY PRO ROK 2021. 

Obec Doubrava připravuje podzimní

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Slavíte v roce 2021 životní jubileum 70, 75, 80, 85, 90 a více let, máte trvalý pobyt na území obce 

a rádi byste se zúčastnili slavnostního setkání jubilantů nebo byste uvítali předání dárkového balíčku 
v domácnosti?

Ozvěte se nám telefonicky nebo osobně na obecním úřadě v Doubravě u paní matrikářky Lady Fuskové, kancelář č. 14, tel.: 596 549 410. Vyplněný 
a podepsaný formulář je možné také zaslat na adresu obecního úřadu, případně vhodit do schránky umístěné na hlavních dveřích úřadu, nebo jej 
předat osobně paní matrikářce. Formulář je k dispozici na obecním úřadě a na internetových stránkách obce “tiskopisy ke stažení – vnitřní věci”.

JUBILANTI NAD 90 LET, KTEŘÍ JIŽ PODEPSALI SOUHLAS S GRATULACÍ, 
BUDOU AUTOMATICKY ZAŘAZENI TAKÉ MEZI JUBILANTY PRO ROK 2021.

Starka čili babička je důležitou osobou v ži-
votě každého z nás. Její pohádky a vyprávění 
posloucháme se zatajeným dechem. I přes 
svůj nelehký osud umí babičky o životě vy-
právět s nadhledem a lehkostí. Když babička 
vytáhne z krabice staré fotky a začne vzpomí-
nat, dýchne na nás tajemno a romantika časů 
minulých. Nad fotkami se setkáváme s pří-
buznými, které jsme nikdy neviděli, smějeme 
se jejich výrazům a účesům, ale také žasneme 
nad jejich životními osudy. Krabice s babič-
činými fotkami ukrývá, kromě všemožných 
strýčků a tetiček, i fotografie příbuzných, 

jejichž jména jsou již zapomenuta. Tváří se 
opravdu vážně až strašidelně a jejich oblečení 
vzbuzuje úsměv. Ano, jsou to kroje, které ob-
lékali ve svátky. 

Zastavte se dnes, v době sociálních sítí 
a online světa, kdy sdílíme téměř každý oka-
mžik svého života, do Státního okresního 
archivu Karviná a prohlédněte si výstavu 
Z trógły našej starki. Výstava je ke zhlédnutí 
od 1. 6. 2021 do 31. 3. 2022. a zavede vás do 
doby, kdy se lidé fotografovali jen při opravdu 
významných příležitostech. 

Z trógły našej starki
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Uzavřeli manželství
Dne 22. 05. 2021 uzavřeli manželství paní Sabina Badurová a pan Jakub Šalomoun.

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem!

Zoe Stuchlíková

Natalie Nagyová

Filip Mikula

Nela Nagyová

Vítání občánků
Dne 19. 6. 2021 byli slavnostně přivítání tito noví občánci naší obce:

Společenská kronika

vzpomínka
Odešel jsi cestou, kterou 
jde každý sám, jen dveře 

vzpomínek jsi nechal 
dokořán. 

Dne 13. 7. 2021 
vzpomeneme 1. výročí 

od úmrtí našeho 
milovaného syna 
Aleše Bardoně. 

S láskou vzpomínají 
rodiče

Paní Konkolová  
oslavila 101 let

Dobrá nálada, zájem o rodinu, četbu, dění 
v Doubravě a rukodělná činnost provází paní 
Konkolovou celým životem. Svou energii do-
vede předat ostatním a společné chvíle jsou 
vzájemným osvěžením.

Do dalších let přejeme pevné zdraví 
a mnoho krásných chvil prožitých se svými 
blízkými. Dáša Murycová, starostka obce

Noc kostelů
V pátek 28. května 2021 se na mnohých mís-
tech otevřely pro širokou veřejnost chrámy 
a kostely. V naší obci, stejně jako v loňském 
roce, jsme mohli v odpoledních a podve-
černích hodinách navštívit kostel Husova 
sboru, který je nejen památkově chráně-
nou stavbou, ale také místem, kde na Vás 
dýchne pohoda a pohlazení. Celý kostel 
se rozezněl tóny Dvořákovy Novosvětské 
či Čajkovského Labuť v podání varhaníků 
Husova sboru, manželů Palových. Podě-
kování patří paní farářce a celému vedení 
Husova sboru, které se postaralo o tuto vý-
jimečnou událost v naší obci.

Dáša Murycová, starostka obce 
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Obec Doubrava pořádá 

ZÁJEZD 
pro seniory a případný doprovod 

ZÁMEK RADUŇ 
ARBORETUM NOVÝ DVŮR 

04. 09. 2021 

 
Komentovaná prohlídka zámku a jeho okolí,  

návštěva historického centra města Opavy, návštěva Arboreta Nový Dvůr. 

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

Cena zájezdu 70,- 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 70,- Kč. V ceně zájezdu je doprava a vstupné do 

arboreta. Vstupné na zámek si hradí účastníci zájezdu. 

Aktuální podmínky konání zájezdu budou upřesněny na základě platných epidemických opatření.  

 

Obec Doubrava v roce 1992:

•	 Obecní	rada	vyhlásila	výběrové	řízení	na	
nový znak obce Doubrava

•	 V	 květnu	 proběhlo	 jednání	 s	 ředitelem	
SME Ostrava ohledně nutné rekonstrukce 
elektrického vedení v obci s výhledem 
možnosti zvýšeného elektrického výkonu 
pro zavedení elektrického topení v rodin-
ných domech.

•	 V	 obci	 je	 bohatá	obchodní a podnika-
telská činnost. Působilo zde 38 subjektů, 
z toho sedm prodejen potravin, tři hos-
tince a dvě řeznictví, cukrárna, pekárna, 
drogerie, textil, zahradnictví, autodo-
prava, opravna hodinek, chladírenských 
zařízení, klempířství a pokrývačství, zá-
mečnictví a kovářství.

•	 Ve	 zdravotním	 středisku	 6.	 dubna	 zaha-
juje provoz „Stomatologická ambu-
lance MUDr. Karla Friče“.

•	 Obecní	úřad	dojednal	se	soukromě	hos-
podařícími rolníky výmlatu obilí pro ob-
čany, sečení trávy, výkup sena a jehňat.

•	 V	říjnu	bylo	zahájeno	sekání	dřevin	v	roklině	
vedle teletníku za účelem zřízení skládky 
tuhého domovního odpadu – účelová 
dotace Okresního úřadu v Karviné.

•	 V	předvečer	státního	svátku	se	v	říjnu	ko-
nala v Národním domě zdařilá estráda os-
travských herců pod názvem „Prodavači 
humoru“, následovala taneční zábava.

•	 V	 listopadu	 začala	 příprava	 nové vý-
stavby na Doubravském kopci (později 
nazývaná lokalita U starostky).

•	 Školní jídelna zahájila provoz v budově 
MŠ dne 6. ledna. Pro zajištění rozvozu 
obědů sociálně potřebným občanům 
v obci byl zakoupen automobil Favorit.

•	 Byl	 zaveden	 svoz žáků do ZŠ z lokality 
Hranice.

•	 Ředitelkou	 ZŠ	 se	 od	 září	 stala	 paní	
Mgr. Šárka Molíková. 

•	 V	 únoru	 vznikla	 nová	 organizace	 Sdru-
žení sportovních rybářů v Doubravě. 
V programu měli hospodaření na chov-
ných rybnících Babiše a na sportovních 
rybnících Vichřok, prohlubni Cihelna a na 
doubravské části Karvinského potoka.

•	 Hasiči – zasahovali při požáru lesního po-
rostu na Vrchovci, uspořádali zdařilý ha-
sičský ples, v srpnu pak SDH uspořádalo 
Memoriál Emila Linka.

•	 Sokol – zakoupil švédskou bednu, žeb-
řiny, žíněnku a tělocvičnou soupravu 
Maugli, žáci cvičí v Národním domě 

i v budově ZŠ. V dubnu uspořádal po-
mlázkovou zábavu.

•	 Baník – sklízel v tomto roce velké úspěchy 
ve třech kategoriích. Žáci obsadili pod ve-
dením trenéra Břetislava Burdka 8. místo 
ze 14 družstev, dorost v polovině sezony 
obsadil páté místo se ztrátou pouhých 
3 bodů pod vedením trenérů Z. Drobka 
a M. Jurkovského. Mužstvo pod vedením 
trenéra P. Santariuse se v tabulce umístilo 
na 3. místě. 

•	 Organizace zdravotně postižených sla-
vila 20 let svého trvání. Členové odpra-
covali spoustu hodin na zvelebení obce, 
zabývali se sběrem druhotných surovin 
a hlemýžďů, za poznáním uskutečnili čtyři 
zájezdy a uspořádali k 750. výročí obce 
výstavku ručních prací.

•	 Včelín má kapacitu 100 míst a prostory 
slouží nejen včelařům, ale také ke konání 
soukromých akcí. U příležitosti 60. výročí 
organizace uspořádali velkou zahradní 
slavnost ve Včelíně.

Informace jsou čerpány z Obecního zpravo-
daje z let 1992.

Dáša Murycová, starostka obce

HISTORICKÉ OKÉNKO
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Obec Doubrava 
Vás srdečně zve na 

792. výročí založení obce

DOUBRAVSKÉ 
SLAVNOSTI

15.00 Cvičme v rytme – novocirkusová groteska

16.00 Slavnostní zahájení

16.10 Olympic revival
17.30 BIKE O‘CLOCK SHOW 
18.00 TEREZA MAŠKOVÁ
19.00 BIKE O‘CLOCK SHOW

19.30 Doubravský rekord v pojídání párků

20.00 SEBASTIEN
21:30 Taneční zábava s kapelou GALAXIE ROCK 

Doprovodný program:
Speciální program: CYKLOworkshop pro děti, atrakce pro děti, skákací hrad, DĚTSKÁ HERNÍ ZÓNA: malování na obličej, 
dětské vlasové studio, soutěže, výtvarná dílna; SPECIÁLNÍ DOUBRAVSKÝ FOTOKOUTEK; POUŤOVÉ ATRAKCE, KOLOTOČE
Občerstvení, stánkový prodej. | Změna programu vyhrazena!

Pořadatel: Obec Doubrava

VSTUP ZDARMA!

14. 8. 2021 od 15.00 hodin 
na náměstí v Doubravě


