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Obecní úøad Doubrava zajiš�uje ve spolupráci se soukromým 
veterinárním lékaøem MVDr. Koniecznym a v souladu se zákonem 
è. 166/1999 Sb., o veterinární péèi, ve znìní pozdìjších pøedpisù, 
oèkování psù proti vzteklinì.
Oèkování probìhne ve støedu 27. kvìtna 2015 na tìchto 
svodových místech:
11:00 - 12:00 hod.  U Dyhoru (bývalá prodejna Doubravanka)
14:00 - 15:30 hod.  požární zbrojnice
Oèkování psù proti vzteklinì se provádí za úplatu - cena jedné 
vakcíny na svodovém místì èiní 140,- Kè.
Upozoròujeme, že dle ust. § 4 výše uvedeného zákona vyplývá 
pro majitele psa povinnost mít psa naoèkovaného proti vzteklinì již 
ve stáøí od 3 mìsícù a poté vždy jednou za rok a dále upozoròujeme, 
že na základì obecnì závazné vyhlášky je majitel povinen pøihlásit 
psa k poplatku ze psù rovnìž od stáøí 3 mìsícù a uhradit poplatek 
za psa do 30. 06. bìžného roku.
Nezapomeòte k oèkování s sebou vzít oèkovací prùkaz psa! 
Z bezpeènostních dùvodù pøiveïte psa na vodítku, s náhubkem 
a v doprovodu dospìlé osoby. Dodržte prosím stanovenou dobu 
oèkování.

Jana Konkolská, evidence psù

Jako každým rokem, také letos budou nejpozdìji do konce mìsíce 
kvìtna doruèeny do všech domácností složenky k úhradì 
poplatku za provoz systému nakládání s odpadem (dále jen 
poplatek za odpad). Sazba poplatku pro letošní rok se nezmìnila, 
sazba pro jednoho poplatníka na celý rok 2015 èiní 500,- Kè. Na 
základì doruèené složenky lze provést úhradu i pøevodem z úètu 
nebo v hotovosti na pokladnì Obecního úøadu Doubrava 
nejpozdìji do 31. srpna 2015. Platbu je tøeba identifikovat 
variabilním symbolem, uvedeným na složence, který byl pøidìlen 
pro každou osobu jednotlivì. 
Poplatek za odpad je povinna platit:
· fyzická osoba, 
· která má v obci trvalý pobyt,
· které byl podle zákona upravujícího pobyt cizincù na území 
Èeské republiky povolen trvalý pobyt nebo pøechodný pobyt na 
dobu delší než 90 dnù,
· která podle zákona upravujícího pobyt cizincù na území Èeské 
republiky pobývá na území Èeské republiky pøechodnì po dobu 
delší 3 mìsícù,
· které byla udìlena mezinárodní ochrana podle zákona 
upravujícího azyl nebo doèasná ochrana podle zákona 
upravujícího doèasnou ochranu cizincù,
· fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urèenou 
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dùm, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbì urèené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické 
právo více osob, jsou povinny platit poplatek spoleènì 
a nerozdílnì.
Za fyzické osoby tvoøící domácnost mùže poplatek platit jedna 
osoba. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou 
povinny obecnímu úøadu oznámit jméno, popøípadì jména, 
pøíjmení a data narození osob, za které poplatek platí. V pøípadì 
úhrady pøevodem z úètu osoba, která platí poplatek za více 
fyzických osob tvoøících domácnost v celkové èástce 
a identifikovanou pouze jedním variabilním symbolem uvedeným 
na složence, je tato povinna obecnímu úøadu Doubrava oznámit 
kromì údajù osob, za které platí i variabilní symbol, který uvedl na 
pøíkazu k platbì. Pokud tuto povinnost osoba platící poplatek 
za odpad v souhrnné èástce za více fyzických osob nesplní, dojde 
k chybnému automatickému zapsání platby a mùže dojít 
k nesrovnalostem v evidenci poplatku za odpad a následnému 
vedení dluhu.

Marie Procházková, úsek místního poplatku

Oèkování psù proti vzteklinì Poplatek za odpad

FOTOSOUTÌŽ – DOUBRAVA MÝMA OÈIMA
Obec Doubrava vyhlašuje fotosoutìž na téma „Doubrava mýma 
oèima". Pošlete nám max. 2ks fotografií/jeden autor na toto téma 
s uvedením popisku/lokality, kde pøesnì byla poøízena. Hodnocen 
bude nápad a celkové zpracování. Nejlepší fotografie budou 
ocenìny. O výsledku soutìže rozhodne odborná porota.
Soutìž probíhá od 1. kvìtna do 31. srpna 2015. Pokud se chcete 
zapojit do naší soutìže, mùžete svou fotografii od 1. 5. 2015 
poslat spolu s vyplnìným formuláøem (dostupný ke stažení na 

www.doubrava.cz ) na e-mail huganova@doubrava.cz .
Odesláním kontaktního formuláøe soutìžící souhlasí s použitím 
fotografie na webových a facebookových stránkách obce 
Doubrava, dále souhlasí s dalším využitím fotografie pro úèely 
obce. Poøadatel soutìže se zavazuje chránit soukromí a zajistit 
ochranu osobních údajù soutìžícího podle zákona è. 101/2000 
Sb., o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù.

Šárka Hugáòová
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NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELÙ

Nádoby na bioodpad nejsou popelnice

Bude se obec rozvíjet? V minulém volebním období byl pøedchozím 
Zastupitelstvem obce Doubrava schválen nový územní plán obce, který je 
platný od kvìtna 2011. Dle stavebního zákona je hlavním úkolem územního 
plánu trvale udržitelný rozvoj obce a to takový, který zabezpeèí uspokojení 
souèasných potøeb, aniž by ohrozil uspokojení potøeb budoucích generací.  
Pøi porovnání územního plánu platného již témìø 4 roky se skuteèností 
zjistíte, že toho do dnešních dnù opravdu není mnoho, co bylo v minulosti 
v obci za obecní peníze realizováno, a èím by se pøedchozí vedení obce mohlo 
chlubit. Je zarážející, že vedení obce nikdy v minulosti nepøedložilo projekt 
financovaný z fondù Evropské unie, který by v souladu s územním plánem 
podpoøil další rozvoj naší obce.  Pøedešlému vedení obce se za celých 
uplynulých deset let respektive od likvidace Kozince ani nepodaøilo alespoò 
dosáhnout navrácení poètu obyvatel, který v Doubravì byl v dobì pøed 
likvidací Kozince. 
Proè stále není kanalizace v celé obci? Minimálnì od roku 2010 pøitom 
hovoøilo minulé vedení obce, že již velmi brzo bude vybudována kanalizace. 
Máme rok 2015 a obèané i bìhem tohoto roku budou stále nuceni èistit 
odpadní strouhy okolo svých domù. Ing. Kvìtuše Szyroká v èervnu loòského 
roku na jednání zastupitelstva sdìlila obèanùm, že na Ministerstvu pro 
místní rozvoj leží 90 mil. Kè na realizaci kanalizace v naší obci s tím, že je 
není možné použít, protože není zøejmé, zda bude realizován zámìr 
spoleènosti OKD ve vìci pokraèování tìžby v letech 2015 – 2023. 
Tento argument nás šokuje, nebo� na jedné stranì schválený územní plán 
obce poèítá s výstavbou rodinných domù, a to bez ohledu na to, že øízení 
s OKD není ukonèeno. Soukromý stavebník mùže investovat do výstavby 
svého domova bez ohledu, že probíhá øízení o pokraèování tìžby, avšak obec 
investovat nemùže? Nebo snad nechce? Vždy� i pro vedení obce tady máme 
platný územní plán, který ji v postavení stavebníka také umožòuje investovat 
do výstavby. 
Je vedení obce jedno, jestli se obec bude rozvíjet? Vše nasvìdèuje tomu, že 
minulé vedení se podle všeho vymlouvalo na tìžbu a staronové vedení 
v tìchto výmluvách pokraèuje.  Pokud by tomu tak nebylo, pak by to 
znamenalo, že obci vùbec nezáleží na tom, aby se rozvíjela. Nechce se nám 
vìøit, že minulému vedení obce bylo jedno, že stavebníci a budoucí obèané 
stavìli a stavìjí na území obce na základì dùvìry v ní a v souladu s platným 
územním plánem. Zastupitelé zvoleni za NAŠI DOUBRAVU šli do loòských 
komunálních voleb s tím, že chtìjí docílit zmìny v obci a smìøovat ji k jejímu 
dalšímu rozvoji pro potøeby souèasných obèanù a budoucí generace, èehož 
však lze jen velmi obtížnì dosáhnout bez vìcné a vzájemnì plodné diskuse 
položené na základech demokracie a svobody slova. Jsme rádi, že žijeme 
v dobì, kdy mohou i obèané jako napøíklad pan Ondøej Frej svobodnì vyjádøit 
svùj názor. 
Zastupitelé za sdružení NAŠE DOUBRAVA
Ing. Jiøina Ferenèíková, MUDr. Pavel Spurný, Šárka Vengláøová, Libor 
Trzaskalik, Lukáš Szebesta a Ing. Petr Vrubel

Jak dál Doubravo? Mnoho z nás jistì pamatuje dobu, kdy jsme byli Orlová 5 
èást Doubrava. Oblast, která nehospodaøila samostatnì, ale byla jednou 
souèástí mìsta, pod které spadala. Nejen, že se v té dobì nesmìlo 
v Doubravì stavìt, ale ani pøestavìt èi rekonstruovat. Na pozemcích bylo 
povoleno pouze zøídit zahrádku a zahradní chatku. V Doubravì se pouze 
øešily opravy typu havárie. Širokému okolí byla Doubrava známá jako místo 
„kde je ta velká halda".
 V roce 1990 se obec osamostatnila a od té doby rozhoduje samostatnì.  To, 
že jsme zažili období, kdy obyvatelé opouštìli Doubravu pro lákavé výkupy 
svých nemovitostí, které mnohdy nebyly nutné, je doufám za námi.
V uplynulém dvacetiletí vznikla lokalita s novou výstavbou, v obci je možno 

stavìt, je platný územní plán s lokalitami urèenými pro zástavbu a další 
rozvoj, byly opraveny a zatepleny budovy v majetku obce, rekonstruován 
obecní bytový dùm o nìkolika bytových jednotkách, funguje rozvoz obìdù 
v rámci péèe o potøebné obèany, došlo k výstavbì bytového domu Dominik, 
rekonstruováno obecní koupalištì, obnovena elektrifikace obce, zaveden 
plyn. Pravidelnì jsou opravovány komunikace vèetnì jejich zimní údržby. Byl 
opraven kostel a fara. Byla vymìnìna okna na obecních budovách, máme 
vlastní plnohodnotnou základní školu a mateøskou školu, školní autobus, 
který vozí dennì dìti do školy a zpìt. Fungující zdravotní støedisko, prodejny 
potravin, øeznictví, zahrádkáøské potøeby, pohostinství. Máme zde 
soukromou Pekárnu Komendir, která jako jedna z mála v širokém okolí peèe 
chléb klasickou metodou bez jakýchkoliv pøísad. Byl poøízen obecní traktor s 
pøíslušenstvím, který zajiš�uje péèi o obecní pozemky a komunikace, jsou 
podporovány organizace mající pùsobnost v obci, byl zøízen sbìrný dvùr, na 
našem území vznikl Dinopark, poøádají se obecní slavnosti, dochází 
k rekonstrukci chodníkù na høbitovì a mnoho dalších jiných užiteèných vìcí.
To, že odkanalizovány jsou jen nìkteré èásti obce a ne obec celá, je 
skuteènost, která se zaèala øešit již v letech minulých. O dalších výsledcích 
jednání Vás budeme prùbìžnì informovat.
Jistì, je to poøád málo. Stále nám chybí vìtší množství obyvatel, kteøí se sem 
pøistìhují. 
Investice do výstavby inženýrských sítí jsou velmi nákladné a bez 
spolufinancování z dotaèních programù to nebude možné. Pro nová dotaèní 
období vytváøíme finanèní rezervu, abychom mohli pokrýt jejich 
spolufinancování.
V minulosti obec využívala projektù, které se nabízely, a jimi financovala akce 
nejrùznìjšího charakteru. Bylo jimi napø. veøejnì pøístupné dìtské høištì pøi 
MŠ Doubrava, kulturní program na obecní slavnosti, hasièská cisterna, 
revitalizace prostranství v centru obce za domem èp. 348, která právì 
probíhá, rekonstrukce bytového domu è.p.348, dokonèující se rekonstrukce 
høbitova, elektrifikace obce, popovodòová dotace na vybudování vodovodu 
a opravy silnic, dotace na zavedení plynu v oblasti Hranic, opravy bytového 
fondu. Školy využily dotace na zkvalitnìní výuky, podporu environmentální 
výchovy, logopedickou prevenci, realizaci ozdravných pobytù a jiné.
Obrovským pøínosem pro obec je uskuteènìní smìny a pøevodù pozemkù do 
vlastnictví obce vhodných pro výstavbu.
Našim cílem je fungující obec s pøimìøenou infrastrukturou, kde žijí lidé 
a vychovávají zde své dìti. Obec, která se postupnì rozvíjí a je v ní zajištìno 
místo pro každého, kdo zde chce žít.
Za Mgr. Dášu Murycovou, Mgr. Pavla Krska, Ing. Petra Czapka, p.Ivanu 
Siekierovou, Ing. Kvìtuši Szyrokou, Bc. Svìtluši Šotkovskou a p. Jiøinu 
Rovòaníkovou napsala Mgr. Radomíra Jasenková.        

Autor: Mgr. Radomíra Jasenková

Na požadavek obèanù byly v prùbìhu mìsíce bøezna 2015 
pøistaveny dvì nové nádoby 1100 l na uložení bioodpadu v lokalitì 
Doubrava – Hranice. 
Stanovištì sbìrných nádob u è.p. 233 bylo doplnìno dvìma 
plastovými nádobami hnìdé barvy, které mají sloužit na uložení 
bioodpadu od obèanù v této oblasti. Pravidelný pondìlní odvoz 
bioodpadu z tìchto nádob nemohl být k dnešnímu dni uskuteènìn, 
ponìvadž obèané si tyto nádoby zamìòují s nádobami na smìsný 
komunální odpad. Pracovníci svozové firmy nacházejí ve výše 
uvedených nádobách vìtšinou smìsný komunální odpad, který 
nelze likvidovat jako bioodpad, tím vznikají obci zbyteènì vyšší 
náklady na likvidaci odpadu a hrozí možné odstranìní kontejnerù 
na bioodpad. Obracíme se proto na obèany bydlící v lokalitì 
Hranice, aby využívali nádoby urèené na bioodpad, na likvidaci 
bioodpadu, ne ostatního komunálního odpadu.

Jiøí Sznapka, odpadové hospodáøství

Možnost jízdy školním autobusem 
do Karviné

Od pondìlí 13. dubna 2015 mají obèané možnost využívat 
školní autobus k cestování do Karviné. Jedná se o poslední 
spoj, který bude k dispozici pøi zpáteèní cestì na námìstí 
v Doubravì v èasovém rozmezí 14:17 až 14:40.

Lze pøistoupit na zastávkách:
Dìtmarovice Kruèek 14:17 hod
Doubrava U vodojemu 14:24 hod
Doubrava U Klepka 14:25 hod
Doubrava Sever 14:27 hod
Doubrava Cihelna 14:29 hod
Doubrava Rybníky 14:30 hod
Doubrava Dyhor 14:32 hod
Doubrava Námìstí 14:40 hod

Jedná se o jízdu jedním smìrem bez poplatku. Jízdné plnì 
hradí obec Doubrava.
Zastávky v Karviné:
Trasa: Prior Karviná-Mototechna-Úøad práce, koneèná
Trasa: Kolem vlakového nádraží-Házenkáøská hala Karviná N. 
M.- Úøad práce, koneèná
Vždy lze použít jen jednu možnost. Nutné pøedem dohodnout s 
øidièem autobusu.

Mgr. Pavel Krsek, starosta obce
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Stoèné je platba za odvádìní odpadních vod. Právo na stoèné vzniká 
okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. Stoèné je tedy cenou 
za službu spojenou s odvádìním a èištìním, popøípadì 
zneškodòováním odpadních vod. Právo na stoèné má vlastník 
kanalizace, není-li uzavøena smlouva mezi vlastníkem provo-
zovatelem kanalizace, ve které by bylo stanoveno, že na stoèné má 
právo provozovatel kanalizace.
Obec Doubrava je vlastníkem sedmi èistíren odpadních vod, dvou 
hlavních splaškových kanalizací a deš�ových kanalizací, které byly 
postupnì budovány pøi rekonstrukcích objektù jako náhrada za 
nevyhovující septiky a žumpy. Náklady na provoz èistíren odpadních 
vod a kanalizací jsou mnohem vìtší než èástka vybrána za odvádìní 
odpadních vod. Tuto situaci je nutné øešit zvýšením èástky za stoèné 
nebo pøevodem provozování s výbìrem stoèného na jinou 
spoleènost. 
Vlastníci nemovitostí by mìli pøistoupit k zajištìní øádné likvidaci 
odpadních vod, nebo� roste poèet provádìných kontrol a udìlování 
pokut za porušení povinností daných zákonem è.254/2001 Sb., 
o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon). Kontroly 
nakládání s odpadními vodami provádí pøíslušný vodoprávní úøad 
a Èeská inspekce životního prostøedí a roste poèet udìlených pokut 
za nepovolené vypouštìní odpadních vod do vod povrchových nebo 
podzemních.
Souèasná legislativa dovoluje pouze dvì možnosti likvidace 
odpadních vod. 
· Odpadní vody se shromaždují v žumpì, která je následnì 
vyvážena. Vlastník nemovitosti musí doložit množství vyvezených 
odpadních vod, které by mìlo být shodné dle vody do nemovitosti 
pøivedené (vodné). 
dle §38 odst. 6, zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì 
nìkterých zákonù (vodní zákon): 
„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen 
zajiš�ovat jejich zneškodòování tak, aby nebyla ohrožena jakost 
povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úøadu 
nebo Èeské inspekce životního prostøedí prokázat jejich 
zneškodòování v souladu s tímto zákonem."
· Odpadní vody jsou odvedeny do èistírny odpadních vod, kde 
dochází k jejich mechanickému nebo biologickému èištìní. Èištìná 
voda je pak vypouštìna do vodoteèí nebo vsakována do pùdy za 
dodržení stanovených limitù hodnot zneèištìní na odtoku.   
Pøímé vypouštìní odpadních vod do podzemních vod je zakázáno.

Bc. Pavel Wija

Dne 16. 05. 2015 v 8,00 hodin odjíždíme vlastním autobusem 
z námìstí v Doubravì poznávat okolí Odry. V Bravinném se 
dostaneme do vìtrného mlýna, v Bílovì vystoupáme na vìž 
s rozhlednou, odkud uvidíme i meandry øeky, mùžeme projít 
nauènou stezku Kotvice, ve Studénce navštívíme vagonáøské 
muzeum s funkèní modelovou dráhou a náš jarní vandr zakonèíme 
v Klimkovicích koupáním v bazénu. Domù se vrátíme kolem 17. 
hodiny. Cena výletu je 100,- Kè. 
Zájemci se mohou pøihlásit do 11. 05. 2015 ve školní družinì 
paní vychovatelce Šotkovské.

Za SRPŠ Hana Sábelová

Doubraváèek se pøestìhoval do nových prostor. Naše klubovna je 
teï v budovì mateøské školy v prvním poschodí. Pøesunul se i èas 
našich schùzek, abychom se nepøekrývali s fotbalovými tréninky.
V Doubraváèku se nám objevila i pomocnice. Instruktorku Terezku 
Kozubkovou si dìti hned oblíbily a už se tìší na spoleèné výpravy 

00
a dobrodružství. Jak to vypadá, když se sejdeme ve støedu v 15.  
hodin v klubovnì, vidíte na fotografii.
Dìkujeme paní øeditelce za poskytnutý pronájem a tìšíme se na 
spolupráci.
Katka a Terezka

Autor: Bc. Kateøina Jachymèáková

Vìtrný mlýn v Bravinném

Hurá, jsme ve svém!

NOC KOSTELÙ 2015

Stoèné v obci, jak dál?

VÝJEZD DO POODØÍ

Farnost Doubrava se letos opìt 
zapojuje do celostátní akce „Noc 
kostelù" – tentokrát v pátek 29. 
kvìtna. V celé zemi budou 
otevøeny tisíce chrámù a modli-
teben a pøi té pøíležitosti bude 
možnost seznámit se s krásnými dominantami našich mìst a obcí 
ponìkud jinak, možná i tajemnì.
Program v doubravském kostele svaté Hedviky naváže od 16.30 
hodin na výstavu bonsají a spolkovou výstavu, poøádané téhož dne 
v Národním domì. Nejmenší návštìvníci budou moci soutìžní formou 
poznávat interiér i okolí kostela. Pro ostatní program potrvá do 22 
hodin. Po celou dobu budou v chrámì znít tóny gregoriánského 
chorálu. V 19.00 zahraje na varhany dokonce pan faráø! V prùbìhu 
veèera budou k vidìní Bible v nejrùznìjších svìtových jazycích, 
výstava starých fotografií kostela, pøíležitost zapálit svíci 
a vzpomenout na nìkoho ze svých blízkých. Zajímavostí bude 
pøevlékání Jezulátka do šatù snad všech barev – hotový skvost, a to 
každou celou hodinu. Nebude chybìt skládání puzzle z fotografií 
doubravského kostela, a pozor na opravdové pøekvapení – 
støedovìký mnich vás u svìtla svící zasvìtí do tajù ruèního 
pøepisování Bible – pøesnì jako kdysi dávno! Pøed kostelem bude 
možnost chvíli posedìt u obèerstvení, pøipraveného našimi 
dobrovolnými hasièi a farními hospodyòkami, zatímco milovníci 
zlatého moku budou moci letos ochutnat opravdová klášterní piva. 
A krátké zastavení bude možné i v nedaleké faøe – tam uvidíte, jak to 
v takové farní kanceláøi vypadalo pøed sto lety. A dotknete se tam 
vlastní rukou i zvonu, ulitého pro doubravský kostel na konci 19. 
století.
Na vaši návštìvu se tìší p. faráø s celou farností.

Autor: P. Dr. Marcel Puvák, faráø
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HASIÈSKÉ OKÉNKO
V uplynulém období jsme se skuteènì nenudili. Dne 18.3. 
jsme pomohli zkropením cest pøi úklidu centra obce po 
zimním období, 21.-22.3. bylo provedeno poøezání 
nebezpeèných stromù na parcele è.2647 v Doubravì (zde 
pracovali Slávik P., Šotkovský L., Macura T. a Machej M.) 
a 30.3. jsme vytáhli vozidlo, které zapadlo za bývalým 

vèelínem v travnatém porostu (na místì Slávik P. a Šebesta R.). Ani bìhem 
prodlouženého velikonoèního víkendu jsme si moc klidu neužili. V sobotu 
4.4. jsme byli v 00.45 hodin povoláni k požáru budovy pily v Karviné, na 
Sovinci. Zde zasahovali Slávik P., Šotkovský L., Šebesta R. a Vidlièka M. 
a na velikonoèní pondìlí 6.4. jsme byli v 04.10 hodin povoláni k požáru 
zahradní chatky v Doubravì. Na místì zasahovali Slávik Pavel, Šebesta 
Radek a Kuèera Martin. Jaké ovšem bylo naše pøekvapení, když jsme pøi 
pøíjezdu na místo (kam jsme dorazili jako první), zjistili, že se nejedná 
o požár jedné chatky, ale dvou, vzdálených cca 30m od sebe. Že tomuto 
požáru nìkdo pomohl, je víc než jisté...... Kromì nás na místo dorazila 
jednotka HZS Karviná a JSDH Závada.
Na konci bøezna se v Horní Suché konalo volební shromáždìní delegátù 
Okresního sdružení hasièù v Karviné a náš sbor zde zastupovali Zdenìk 
Sosna, Pavel Slávik, Jiøina Rovòaníková Vìra Šebestová a Ing. Kvìtuše 
Szyroká. Na shromáždìní se volilo nové vedení OSH na roky 2015-2020 
a pro nás je dùležité, že námìstkem starosty OSH se stal starosta našeho 
sboru Zdenìk Sosna (starostou OSH Karviná byl zvolen Tomáš Stefan 
z Horní Suché).
V sobotu 11.4. se konal okrskový turnaj ve stolním tenise, kde nás 
reprezentovali Slávik P., který turnaj vyhrál, Vidlièka M. který skonèil šestý 
a Šebesta L., který skonèil devátý.
Téhož dne jsme se zúèastnili fotbalového turnaje v Bohumínì, kde jsme se 
umístili na koneèném tøetím místì, naši kolegové z Jedlowniku skonèili 
tìsnì za námi ètvrtí.

Pavel Slávik, velitel VJ, ww.sdhdoubrava.estranky.cz

Sbor dobrovolných hasièù obce Doubrava zve všechny pøíznivce 
v sobotu 30. 05. 2015 od 15.00 hodin

na tradièní "Kácení májky" spojené se smažením vajeèiny, 
které se bude konat v areálu naší hasièské zbrojnice.

Srdeènì zve Výbor SDH Doubrava.

Stejnì jako v loòském roce tak i letos probíhala v Obecní knihovnì 
v Doubravì celostátní akce pod názvem Bøezen – mìsíc ètenáøù. Pro 
stávající i nové ètenáøe byl pøipraven pestrý program. Úterní kroužek 
gumièkování byl navíc rozšíøen o pestré návody a tipy, které si zájemci 
mohli dohledat v knížkách èi shlédnout formou prezentace. Dìti se 
nauèily vyrobit si z gumièek rùzná zvíøátka, pøívìsky na klíèe, èi krásné 
náušnice. 
V úterý 17. bøezna 2015 byl vyhlášen „Ètenáø roku 2014". Tím se 
mohl stát pouze ten ètenáø, který mìl nejvyšší poèet návštìvnosti 
v knihovnì a následnì si v roce 2014 zapùjèil nejvíce knih a periodik 
a poté je bez upomínky vrátil. Pro rok 2014 se ètenáøkou roku stala 
žákynì 5. tøídy Alena Šimková, která navštívila knihovnu 39 krát 
a vypùjèila si celkem 104 knih a 17 periodik. Na druhém místì se 
umístil Bøetislav Hroch, který navštívil knihovnu 36 krát a vypùjèil si 
78 knih a 6 èasopisù. Tøetí místo patøilo Janì Dermekové. Ta 
navštívila knihovnu 35 krát a pøeèetla celkem 65 knih. Gratulujeme! 
Ve ètvrtek 26. 03. 2015 si ètenáøi mohli pøipomenout díla 
spisovatelky Simony Monyové, která èerpala námìty na knihy 
z vlastních životních událostí. V prùbìhu celého mìsíce bøezna 
nechybìlo ani tvoøení s dìtmi s velikonoèní tématikou. Zájemci 
si mohli vyrobit krásný zápich do kvìtináèe ve tvaru zajíèka, nebo 
si namalovat a ozdobit velikonoèní vajíèko.
Rovnìž bych ráda pøipomnìla ètenáøùm zvažující se možnost rozvozu 
knih imobilním ètenáøùm popø. obèanùm starším 65 let s omezenou 
schopností pohybu. Rozvoz by byl zajiš�ován pouze na území obce 
Doubrava. Pøípadný zájem o tuto službu sdìlte na e-mail: mk-
doubr@rkka.cz, (nezapomeòte uvést tel. kontakt) nebo volejte na 
telefonní èíslo: 596 549 027. Tato služba by byla pro registrované 
ètenáøe zdarma. Zájemci se mohou pøihlásit nejpozdìji do 30. 06. 
2015.

Zuzana Kretschmerová, knihovnice

Z OBECNÍ KNIHOVNY
V bøeznovém vydání Obecního zpravodaje jsme se zmínili o pøípravì 
zájezdù pro seniory.  V dobì psaní tohoto èlánku nám ještì nejsou 
známy všechny podrobnosti, ale v tuto chvíli již víme, že zájezdy budou 
dva a každého se mùže zúèastnit až 19 výletníkù. První termín je 
naplánován na 22. kvìtna 2015 a druhý termín na 20. èervna 2015.  
Pojedeme se podívat na zámky v Hradci nad Moravicí, v Raduni a do 
Arboreta v Novém Dvoøe. Mimochodem novodvorské Arboretum je 
jedním z nejvìtších v Èesku a uvidíme tam nádhernou sbírku 
rododendronù. 
Zájemci o zájezd kontaktujte nás.
Vážení a milí výletníci neváhejte a s ohledem na kapacitu našich 
možností nás za úèelem závazného zamluvení místa, prosím 
kontaktuje co nejdøíve. Pro lokalitu Hranice mobil 602 755 179, 
finské domky 730 625 714 nebo prostøednictvím e-mailu: 
info@nasedoubrava.cz. Také mùžete pøedat paní Stablové, 
provozovatelce restaurace v Národním domì Vaše jméno, pøíjmení a 
adresu, osobnì Vás navštívíme a budeme Vás informovat o 
konkrétních podrobnostech zájezdu.

TALENTY 2015
Souèasnì pøipravujeme zcela nový a výjimeèný poøad TALENTY 2015, 
který v obci nemá obdoby. Žádáme všechny nadané žáky, studenty a 
sousedy s rùznorodými zájmy, kteøí mají zájem v oboru jakékoliv 
èinnosti veøejnì vystoupit a pøedvést své schopnosti a dovednosti 
pøed publikem, aby nás kontaktovali nejpozdìji v termínu do 10. záøí 
2015. Pro lokalitu Hranice mobil 602 755 179, finské domky 730 
625 714 nebo prostøednictvím e-mailu: info@nasedoubrava.cz. 
Tìšíme se na Vás, že spoleènì s Vámi vytvoøíme zcela unikátní 
projekt a položíme základy nové tradice v naší obci.

Ing. Jiøina Ferenèíková
pøedsedkynì NAŠE DOUBRAVA, z. s.

Dne 1. kvìtna 
2015 se dožívá 
významného a  
vzácného jubilea 
doubravská roda-

èka paní Jiøina Gøivová. Její život byl 
vyplnìný hlavnì prací. S láskou 
peèovala o svou rodinu, vaøila a 
pekla mnoha rodinám na svatbách, 
je dlouholetou èlenkou TJ Sokol 
Doubrava a stále ráda plete pro 
dìti i dospìlé.

Milá Jiøinko, prožila jste za svùj 
život chvíle radostné i tìžké, moc si 
Vás vážím a obdivuji Vaši obìtavost 
a pracovitost. Pøeji Vám štìstí a 
hlavnì zdraví pro všechny další dny.

Mgr. Helena Fránková

Den jako sen,

plno štìstí v nìm

a splnìná pøání,

to je naše blahopøání.

Dne 16. 05. 2015 oslaví své 84. 

narozeniny

pan Jan Kotas z Doubravy.

Do dalších let mu pøejeme hodnì 

zdraví, štìstí a životní elán.

To vše ze srdce pøeje celá rodina.

Spolek NAŠE DOUBRAVA zve seniory na zájezdy

Blahopøání
Jan KotasJiøina Gøivová

Kalendáø svozu komunálního odpadu na celý rok naleznete na www.doubrava.cz

KALENDÁØ SVOZU ODPADÙ V OBCI DOUBRAVA NA DUBEN A KVÌTEN 2015
Termíny svozu pytlù jsou shodné s termíny svozu kontejnerù na tøídìný odpad.

Mìsíc
Svoz odpadù ze 110l (1100l) 

nádob
(uveden vždy den v mìsíci)

Svoz plastových 
obalù                  

ŽLUTÉ PYTLE

Svoz papíru 
MODRÉ 
PYTLE

Svoz skla 
(zelené 

kontejnery)

Svoz bio 
odpadu

Kvìten 6,13,20,27 20 21 13 4,11,18,25

Èerven 3,10,17,24 17 18 10 1,8,15,22,29


