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Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou nenávratně pryč, ale letní po-
časí se jak je vidět nehodlá vzdát bez boje. 
Letošní léto nás svými vedry potrápilo víc než 
dost. Končí poslední letní dovolenky a tak na-
stává doba, kdy se opět vracíme do práce a ce-
lou zimu se budeme těšit na další dovolenou. 
Pevně věřím, že se všem podařilo si na dovo-
lené odpočinout spolu s vašimi nejbližšími, 
abychom všichni měli dostatek sil se vrhnout 
do další práce, která nás živí.

A nyní, co se nového za toto období událo 
u nás v Doubravě. Dne 30. 7. se konalo veřejné 
projednání připomínek podaných k dokumentu 
EIA. Jedná se o budoucí těžbu firmy OKD 
(NWR) v našem blízkém okolí, ale i u nás 
v obci. K tomuto dokumentu obec Doubrava 
vznesla zásadní připomínku proti tvrzení, že 
střety zájmů s obcí Doubrava jsou vypořádány. 
Toto ovšem není pravda, jelikož v 9. měsíci 
loňského roku jsme jasně deklarovali, že obec 
Doubrava nesouhlasí s těžbou v části obce 
Hranice, kde je v plánu výstavba kanalizační 
sítě s čističkou odpadních vod pro celou ob-
last. Mimo jiné i tento problém byl v 10. měsíci 
loňského roku řešen vznikem Dodatku č. 2 ke 
smlouvě, kterou obec Doubrava uzavřela s fir-
mou OKD. Je tu ale další problém, a tím je plá-
novaná těžba, která není v souladu s platným 
Územním plánem obce Doubrava. Laicky ře-
čeno, firma chce těžit tam, kde jsou postaveny 
nové domy, anebo tam, kde je v plánu budoucí 
výstavba. A znovu jsme u nepravdivé infor-
mace, že střety zájmů jsou s obcí vypořádány. 

V dokumentu je sice uvedeno, že budoucí 
možná těžba je v nesouladu s územním plá-
nem, ale v poznámce zhotovitele dokumentu je 
napsáno „bez komentáře“. Řekl bych poněkud 
divné. Na jednání byli za obec přítomni pánové 
Ing. Petr Czapek (člen rady obce a předseda 
Výboru pro rozvoj obce) a Ing. Pavel Szostok 
(za stavební úřad obce a zároveň jako pověřený 
pracovník obce, který má v náplni práce hor-
nickou činnost ve vztahu k obci). Ing. Czapek 
znovu přednesl na jednání naši připomínku. 
Zástupce firmy OKD pan Ing. Radim Tabášek 
prohlásil, že vedení OKD s obcí bude jednat. 
Stanovisko obce je ovšem jasné. Nenecháme 
si zasáhnout do nově zastavěných ploch a ani 
nehodláme zmařit budoucí výstavbu v obci. 
Stejný zamítavý postoj zaujímalo ale i minulé 
zastupitelstvo. V Karvinském Deníku vyšel 
dne 10. srpna článek na první straně pod ti-
tulkem „Obec nechce kvůli těžbě přijít o nové 
domky“, který hovoří o stanovisku obce a zá-
roveň podporuje moje slova. Naše postoje jsou 
známé a nyní si počkáme, jak se k tomu postaví 
vedení OKD.

Celou dobu se potýkáme s malým počtem 
obyvatel. Má to negativní souvislosti s malou 
kupní sílou, která ohrožuje naše podnikatele, 
máme malý počet žáků v naší základní škole 
a spoustu dalších problémů. Negativní dopady 
předešlé těžby dolu ČSA řešíme dodnes. Nutno 
dodat, že s velkými problémy. Touto problema-
tikou se bude zabývat i zářijové zastupitelstvo 
obce, na které vás všechny srdečně zvu. 

Pavel Krsek, starosta obce 

Poslední červnovou sobotu ožila zahrada za 
Národním domem v Doubravě tradiční akcí pro 
děti. Hlavními organizátory byla obec Doub-
rava a Sdružení rodičů a přátel mateřské a zá-
kladní školy Doubrava. Radovánky, tentokrát 
v pohádkovém duchu si užily děti i dospělí. Za-
hrada plná zábavy, soutěží a pohádkových by-
tostí. V tvořivých dílničkách obecní knihovny 
a spolku Pionýr, z. s. děti zdobily pohádkový 
strom nebo si mohly odnést na památku pohád-
kovou placku z Radovánek. Nechybělo dobré 
jídlo a pití a bohatý program zakončený večerní 
diskotékou. Náklady na tuto organizačně ná-
ročnou akci byly hrazeny částečně z rozpočtu 
obce a částečně z prostředků poskytnutých 
Nadací OKD v rámci schváleného projektu 

Doubrava spolu III. – podpora kulturního ži-
vota v obci. Schváleno bylo celkem 60.000,- Kč 
na kulturní akce v obci. Mimo Radovánek byly 
podpořeny také další akce, podzimní Draki-
áda a Světluškování a vánoční akce Zdobení 

stromečků a pečení per-
níčků s dětmi, které se 
uskuteční v budově ZŠ 
Doubrava. 

Když se dá dohromady obec, organizace, 
spolky, sponzoři a pár dobrovolníků, vznikne 
kus nádherné práce ve formě úžasné akce pro 
děti.

Děkujeme všem, kteří se podílí na orga-
nizaci kulturních akcí v obci a Nadaci OKD 
za podporu. Vyjmenovávat všechny by tento 
příspěvek rozšířilo o pár pěkných řádků. Bez 
spolků, dobrovolníků a finanční pomoci by 
kulturní život v obci nebyl tak bohatý jako do-
posud. Šárka Hugáňová, 

referent úseku vnitřních věcí

Děti si navrhly 
výstražné cedule 
„Pozor, děti“ 

V měsíci září dojde k umístění několika 
cedulí „Pozor děti“ v obci. Obrázky ma-
lovaly děti ze základní školy v Doubravě. 
Věříme, že řidiči si více uvědomí zvýšený 
pohyb dětí na pozemních komunikacích 
směrem k mateřské a základní škole a bu-
dou více pozorní při řízení. Pavel Wija

SLOVO STAROSTY

Pohádkové radovánky s podporou Nadace OKD 

Foto: David Bijok
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Hromadné výměny 
občanských průkazů

V letošním roce končí desetileté období od 
hromadné výměny občanských průkazů pro-
váděné v roce 2005. Doporučujeme Vám ověřit 
si, zda nekončí platnost i Vašeho občanského 
průkazu. 

O výměnu OP si můžete požádat u kte-
réhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností (u nás nejblíže Orlová, Karviná), 
v hlavním městě Praze u úřadu městské části 
Prahy 1 až 22.

Doporučená lhůta k podání žádosti je 
30–60 dnů před koncem platnosti stávajícího 
OP, nejpozději však do 15 pracovních dnů po 
dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti OP.

Seznam pracovišť a jejich adresy, kde lze 
podat žádost o vydání OP, je uveden na we-
bových stránkách Ministerstva vnitra www.
mvcr.cz (Služby pro veřejnost, Rady a služby, 
Osobní doklady). 
 Úřední hodiny MěÚ Orlová:
Pondělí a Středa: 8.00–11.30 12.30 –17.00
Čtvrtek: 8.00–11.30 12.30 –13.30

 Telefonický kontakt: 596 581 243, nebo 
na konci 227,255,254, případně tel. ústředna 
59658 1111. 

 Pro přednostní opatření je možno rovněž 
využít webový rezervační systém www.mes-
to-orlova.cz .

Dagmar Rentová
matrika, evidence obyvatel 

Upozornění na 
splatnost poplatku 
za „odpad“

Dovolujeme si upozornit, že termín splat-
nosti místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů 
(poplatek za „odpad“) na rok 2015 uplynul 
dnem 31. 8. 2015.

Občany, kteří poplatek za odpad ještě 
nezaplatili, vyzýváme k zaplacení poplatku, 
a to neprodleně. Nedoplatky mohou být vy-
máhány exekučně. 

Místní poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů je 
stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce 
Doubrava č. 2/2012.

Marie Procházková
referent finanční a daňové správy

Žádosti o byt může podat občan obce i „přespolní“
Zájemci o bydlení v obecních bytech v Doubravě mají i nadále možnost podávat si žádost 

o přidělení bytu. Formulář si mohou vyzvednout na Obecním úřadě v Doubravě, kancelář č. 2, 
p. Rentová, v úřední dny (pondělí nebo středa), a také je dostupný na webových stránkách obce 
www.doubrava.cz (tiskopisy ke stažení). Žadatelem nemusí být jen občan obce Doubrava, ale 
může si ji podat kdokoliv nezávisle na současném místě trvalého pobytu.

Dagmar Rentová, evidence žádostí o byt 

Útulek v Dětmarovicích, ve kterém jsou 
umístěni pejsci nalezení na území Doubravy, 
umožňuje veřejné venčení psů, a to každý den 
od 8:30 do 15:00 hodin. Je dobré, před tím, 
než vyrazíte, zavolat do útulku. Může se to-
tiž stát, že pracovníci jsou zrovna na odchytu. 
Větší skupinky, prosím domluvte si návštěvu 
předem. Tel. 724 266 257. Nevenčí se za deště, 
když jsou vedra a v zimě, když klesne teplota 
pod 0°C. 

Venčení podporujeme, protože se pejsci 
dostanou do jiného prostředí, socializují se. Je 
to výhodné i pro zájemce o pejska – může za 
ním docházet, seznámit se s ním blíže.

Jana Konkolská, evidence psů

Možnost venčení pejsků nalezených 
na území obce Doubrava

JÍZDNÍ ŘÁD  
účelového školního spoje
platný od 1. 9. do 30. 6. 2015

Zastávka hod. Zastávka hod.

Doubrava Dyhor 07:15 Doubrava ZŠ 14:15

Doubrava Rybníky 07:17 Doubrava MŠ 14:16

Doubrava Cihelna 07:18 Doubrava náměstí 14:17

Doubrava Sever 07:19 Dětmarovice Kruček 14:22

Doubrava U Klepka 07:22 Doubrava U vodojemu 14:24

Doubrava U vodojemu 07:23 Doubrava U Klepka 14:25

Dětmarovice Kruček 07:25 Doubrava Sever 14:27

Doubrava náměstí 07:30 Doubrava Cihelna 14:29

Doubrava MŠ 07:31 Doubrava Rybníky 14:30

Doubrava ZŠ 07:32 Doubrava Dyhor 14:32

Jezdí ve dnech školního vyučování. Ke stažení na internetových stránkách obce Doubrava 
www.doubrava.cz. Pavel Wija, investice, doprava

Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – září, říjen 2015
Termíny svozu pytlů jsou shodné s termíny svozu kontejnerů na tříděný odpad.

Měsíc
Svoz odpadů ze 110l (1100l) 

nádob
(uveden vždy den v měsíci)

Svoz plastových 
obalů ŽLUTÉ 

PYTLE

Svoz papíru 
MODRÉ 
PYTLE

Svoz skla  
(zelené 

kontejnery)

Svoz bio 
odpadu

Září 2, 9, 16, 23, 30 23 24 16 7,14,21,28
Říjen 7, 14, 21, 28 21 22 14 5,12,19,26

Kalendář svozu komunálního odpadu na celý rok naleznete na www.doubrava.cz (Informace 
pro občany).
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Mateřská škola 
Doubrava získala 
grant Nadace OKD

Projekt s názvem Mámo, táto, babi, dědo 
pojď si se mnou hrát byl oceněn přidělením 
grantu Nadace OKD ve výši 36 tis. Kč.

Cílem uvedeného projektu je zapojit 
do společných aktivit 
generace napříč Doub-
ravou. V MŠ budou 
průběžně organizo-
vány aktivity ve vnitřním i venkovním pro-
středí. Akce budou děti provázet po dobu 
celého školního roku. Do spolupráce zapo-
jíme taktéž starší kamarády, žáky základní 
školy, rodiče, babičky a dědečky.

Aktivity budou nejen tělovýchovné, po-
znávací, ale také klidové. V rámci předčte-
nářské gramotnosti dětí vznikne ve školce 
Pohádková babička, tj. předčítání z kní-
žek, které bude realizováno docházejícími 
seniory.

Na zahradě za budovou MŠ přibudou 
pro naše malé další dva herní prvky. A to 
lanová průlezka a v lesíku domeček „na 
kuřích nožkách“.

Prostor školky je nově vymalován, a to 
veselou náladou. Změnila se nám i výzdoba. 
Děti se už nyní mají na co těšit. Prázdniny 
určitě každý trávil po svém a v září se opět 
setkáváme, plní očekávání a plánů, které se 
nám jistě podaří naplnit.

Mgr. Radomíra Jasenková, řed. MŠ

Tento rok vzniklo nové veřejné prostran-
ství u bytového domu č. p. 348 v Doubravě. 
Byly vybudovány chodníky a zpevněné plo-
chy pro umístění laviček, vysazeny stromy 
a keře různých druhů a založen nový trávník. 
Zrušením oplocení došlo vizuálně k otevření 
příjemného prostředí s množstvím zeleně. Po-
slední fází projektu bude umístění tří herních 

prvků – houpačky, sklu-
zavky a kolotoče. Nové 
veřejné prostranství 
slouží k potkávání lidí 
nebo odpočinku. Projekt 
„Revitalizace centra Doubrava-náměstí“ je 
finančně podpořen Nadací OKD v programu 
„Sídliště žije“. Děkujeme. Pavel Wija

Parčík pro maminky i seniory 

Od roku 2022 nebude podle platného zákona 
o ovzduší v ČR možné provozovat v domác-
nostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní 
třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh 
uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od 
roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy 
a vyšší. 

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno 
poskytnout pouze v případě, kdy je stávající ro-
dinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná 
paliva. Podporu je možno poskytnout i v pří-
padě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, 
tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem 
na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden 
naplňuje podmínky přijatelnosti programu.
 Na co dostanete dotaci:
• zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
• nová otopná soustava
• rekonstrukce otopné soustavy včetně ne-

zbytné regulace a měření, úpravy spalino-
vých cest

• finančně méně náročná opatření na snížení 
energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. 
Kč)

• služby energetického specialisty
• projektová dokumentace

Maximální náklady, ze kterých bude hra-
zena dotace: 150 tis. Kč (tj. maximální výše 
dotace 127,5 tis. Kč). Podporovaná zařízení 
budou uvedena v závazném seznamu vedeném 
Státním fondem životního prostředí ČR
 Výše podpory:
• Kotel výhradně na uhlí 70 %
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), ply-

nový kotel 75 %
• Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpa-

dla 80 %
+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou 

ovzduší 
 Kde a kdy budete žádat:

Fyzické osoby na krajském úřadě poté, co 
kraj vyhlásí výzvy pro občany. Předpokládaný 
termín je podzim 2015.

Pro výměnu kotle hovoří nejen možnost 
získat státní dotaci, ale i podstatné zvýšení 
pohodlí provozování kotle a v neposlední řadě 
snížení znečištění ovzduší v obci. 

Ing. Petr Czapek, radní obce Doubrava

Kotlíková dotace 2015

Organizace 
školního roku 
2015/2016
Podzimní prázdniny: 
čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015. 
Vánoční prázdniny: 
středa 23. prosince 2015 až neděle 3. ledna 
2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 
2016. 
Jednodenní pololetní prázdniny: 
pátek 29. ledna 2016. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 
jsou podle sídla školy stanoveny pro okres 
Karviná takto: 29. 2.–6. 3. 2016.
Velikonoční prázdniny: 
čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 
1. července 2016 do středy 31. srpna 2016. 
Období školního vyučování ve školním roce 
2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. 
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PrOdlOužena dO kOnce září 
sOutěž zeJMéna PrO 
aMatérské fOtOgrafy

Obec Doubrava vyhlásila fotosoutěž 
na téma „Doubrava mýma očima“. Po-
šlete nám max. 2ks fotografií/jeden autor 
na toto téma s uvedením popisku/lokality, 
kde přesně byla pořízena. Hodnocen bude 
nápad a celkové zpracování. Nejlepší foto-
grafie budou oceněny. O výsledku soutěže 
rozhodne odborná porota.

soutěž byla prodloužena do 30. září 
2015. Pokud se chcete zapojit do naší sou-
těže, můžete svou fotografii zaslat spolu 
s vyplněným formulářem (dostupný ke 
stažení na www.doubrava.cz ) na e-mail 
huganova@doubrava.cz .

Odesláním kontaktního formuláře sou-
těžící souhlasí s použitím fotografie na 
webových a facebookových stránkách obce 
Doubrava, dále souhlasí s dalším využitím 
fotografie pro účely obce. Pořadatel sou-
těže se zavazuje chránit soukromí a zajistit 
ochranu osobních údajů soutěžícího podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů.

Šárka Hugáňová

…Dříve, než nám klesnou víčka 
těsně před spaním, uvidíme 
Večerníčka, jak se uklání…

Prázdniny už jsou tradičně ve znamení let-
ního tábora. Po dlouhé době jsme v letošním 
roce měli dva táborové turnusy. První turnus 
se třiceti dětmi byl v Jedovnici, okr. Blansko 
a kochal se krásami Moravského krasu. Druhý 
turnus se dvaceti dětmi tábořil v Dolní Bečvě. 
A jak tam bylo v tom vedru?

Pro všechny byly tábory v takovém parném 
počasí náročné. V Jedovnici jsme museli peč-
livě hlídat pitný režim. Děti vypily průměrně 
pět padesátilitrových várnic s vlažným čajem, 
či jiným nápojem. K tomu měly zajištěn pitný 
režim ke každému jídlu i svačině… Rybníky 
plné sinic nebylo možno použít pro ochlazení, 
takže jsme se ukrývali ve stínu lesa a večerní 
hry byly pro děti velmi zajímavá alternativa. 

I přes vedra jsme zvládli i výlety Rudickým pro-
padáním, prohlídku Rudického mlýna a Jeskyni 
Balcarku.

O trochu lépe na tom byly děti v Dolní 
Bečvě, které se ochlazovaly v řece a občas se 
jim zatáhla obloha. O tom, jak se dětem na tá-
borech líbilo, se můžete přesvědčit na našich 
internetových stránkách www.17ps.cz a na na-
šem facebooku. 
A co dál? 

Jste srdečně zváni na den otevřené klu-
bovny – Pionýr Open, který se koná v naší 
klubovně v budově Mateřské školy 16. 9. 2015 
od 15:00 – 18:00. Zároveň se tam můžete při-
hlásit do naší výtvarné soutěže o nejlepší návrh 
loga 17. PS Karviná.

Rada 17. PS Karviná vyhodnotí nejlepší 
návrh a soutěžící bude odměněn trikem s po-
tiskem svého návrhu. Uzávěrka soutěže je 
1. 2. 2016. Svůj návrh můžete posílat na 17ps.
karvina@seznam.cz, nebo jej přineste přímo 
do klubovny Doubraváčku, každou středu od 
15. hodin. Katka Jachymčáková

Poděkování 
za opravdu úžasný tábor

Děkuji celému organizačnímu týmu 
dětského tábora Svět kouzel v Jedovnicích 
v čele s Bc. Kateřinou Jachymčákovou za 
úžasnou práci s dětmi. Celý tábor byl pro-
vázen horkým tropickým počasím a jistě 
muselo být velmi náročné starat se dětem 
o zajištění programu a všech jejich potřeb. 
Bez jakékoliv chyby byla také úplně samo-
zřejmá komunikace s rodiči. Je krásné, že 
ještě dnes existují lidé, kteří vymění po-
hodovou dovolenou někde u moře za čas 
strávený uprostřed lesů a přírody s partou 
zlobivých dětí. Děkuji za svou dcerku, 
které tábor dal spoustu zážitků a nových 
kamarádů.  Šárka Hugáňová 

Fotosoutěž 
Doubrava mýma očima 

Jaké byly prázdniny  
a co nás čeká…

slova této známé písničky se rozezněla v úvodu 
letošních pohádkově laděných Radovánek, 
které uspořádalo Sdružení rodičů a přátel při 
ZŠ ve spolupráci s obcí Doubrava.

Moc děkujeme všem sponzorům, bez kte-
rých by se tato akce jistě neobešla: Nadaci 

OKD, OÚ Doubrava, p. Plačkovi a pí Komen-
dirové, Ralidiakové, Pospiechovi, Janetkové, 
manželům Kolářovým (čistírny odpadních 
vod), Dinoparku, zelenině Andra, Doubravan 
car, TIZu Doubrava, Restauraci ND p. Stab-
lové a Urbanové i všem, kteří ochotně pomá-
hali či něčím přispěli.

Na všechny tak čekalo pohádkové vy-
stoupení žáků a předškoláčků, před jehož za-
čátkem jsme nezapomněli ocenit mimořádné 
aktivity některých žáků naší školy. Byla při-
pravena různá stanoviště, na kterých si mohly 
děti zasoutěžit nebo také vyzkoušet své štěstí 
v Ostrově pokladů. Všichni se dle svých chutí 
občerstvili u některého ze stánků. Krásné po-
časí a příjemné prostředí zahrady Národního 
domu přispělo k tomu, že se i letos radovánky 
vydařily.

Romana MoskalováFoto: David Bijok
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Na území SO ORP Orlová, ve všech třech 
obcích – Orlová, Petřvald, Doubrava jsou bě-
hem srpna zakládány kešky na místech, o kte-
rých víte, že existují, ale ještě jste tam třeba 
nebyli. Seznam míst zveřejníme po jejich pub-
likaci na webových stránkách obce.

Pohyb, zábavu, počítač a zajímavá místa – 
to vše v sobě hra geocaching skrývá. Kdo ji 
zná, není třeba nic dodávat. Ten kdo o ní slyší 
prvně, ať dočte do konce. Třeba objeví způsob, 
jak trávit volný čas ať už se svými dětmi, které 

jen stěží odtrhne od počí-
tače nebo i sám.

Geocaching je hra na 
pomezí sportu a turistiky, při které se hledají 
ukryté schránky (keše) pomocí zeměpisných 
souřadnic. Cílem hry je přivádět hráče na zají-
mavá místa, o kterých třeba neměli ani tušení. 

Kešky mohou být různých tvarů a pro-
vedení, musí obsahovat logbook (návštěvní 
kniha) a měly by obsahovat pravidla pro ná-
hodného nálezce. V keši lze nalézt předměty 
běžné výměny – jedno ze základních pravidel 
geocachingu je, že pokud si z kešky něco vez-
mete, musíte vložit něco ve stejné (nebo vyšší) 
hodnotě. Dále se dají v keši nalézt předměty 
opatřené unikátním kódem, které neslouží 
k výměně, ale cestují po světě od keše ke keši 
(geocoin nebo Travel Bug). 

Hra se hraje již 15 let a na celém světě je 
přes dva a půl miliónů keší, v ČR asi 40 000. 
Hráčům se říká kačeři a symbolem českého ge-
ocachingu je ještěrka. 

Jak se do hry zapojit a kde hledat „poklady“ 
je možné se dovědět na webových stránkách 
geocaching.com.

Hodně štěstí při hledání a chuť začít.
Jana Pilariková,  

Petra Ožanová

HASIČSKÉ 
OKÉNKO

V průběhu letošního, velmi 
teplého léta, se naši členové 
opět a zase vůbec nenudili. Vše 
začalo již naší pravidelnou vý-
pomocí při chystání a úklidu po Radován-
kách, které se konaly na konci června. 

Co se týče naší zásahové činnosti, tak 
jsme byli povoláni k těmto událostem: 1.7. po-
žár travního porostu „v dědině“, 6.7. požár 
pole v Dolní Lutyni, 8.7. – 9.7. větrná smršť – 
celkem 21 zásahů (14x na území obce Doub-
rava a 7x na území města Karviné), 9.7. požár 
neobydleného domu čp. 314, 13.7. požár balíku 
slámy nad bývalým PZKO, 14.7. ořez stromů 
a větví na hřbitově, 24.7. požár sekačky na 
trávu (svahového speciálu) na bývalé haldě 
dolu Doubrava, 5.8. požár trávy na Šplu-
chově. A to samozřejmě ještě není všechno. 
V průběhu letních dnů (přesněji do 12.8.- uzá-
věrka zpravodaje) naši členové byli povoláni 
k celkem 10-ti likvidacím bodavého hmyzu. 
O letošních prázdninách se nám také nevy-
hnul úsměvný zásah, a to odchyt zaběhlého 
kozla. První náš pokus o jeho odchycení ne-
byl sice úspěšný, ale po pár dnech, kdy nebyly 
úspěšné ani jiné složky, jsme pomocí zapůj-
čené fotbalové sítě z Baníku OKD Doubrava, 
kozla úspěšně odchytili v prostorách Dino-
parku a předali majiteli.

Za zmínku určitě stojí také skutečnost, 
týkající se počtu zásahů. Pro porovnání, za 
celý rok 2014 a první polovinu roku 2015 
jsme byli povoláni k 35-ti událostem (z toho 
20 požárů a 15 technických zásahů) a v ná-
sledujícím období od 1. 7. 2015 do 10. 8. 2015, 
tedy za 41 dnů, byli členové naší jednotky 
povoláni k 39-ti událostem (z toho 6 požárů 
a 33 technických zásahů). Myslím si, že další 
komentář k těmto číslům již není potřeba. 

Dne 9.8. jsme si v rámci odborné pří-
pravy připomněli práci s naším motorovým 
člunem na vodě, kdy jsme odjeli na celo-
denní cvičení na Kališovo jezero do Bohu-
mína Šunychlu. V letošním velmi horkém 
počasí jsme také několikrát provedli zalití 
zeleně u vytipovaných obecních míst a také 
jsme pomohli se zalitím fotbalového hřiště 
Baníku.

I když moc prostoru pro další činnost 
nezbývalo, přesto jsme se zúčastnili ha-
sičských soutěží s těmito výsledky: mladí 
hasiči – Záblatí, kategorie mladší 5. místo, 
kategorie starší 4. místo, 21.6. Závada – obě 
kategorie se umístily na 2. místě. Muži – 
Českopolská soutěž v Jedlowniku 3. místo, 
Záblatí 5. místo a Marklovice 1. místo. Staří 
páni se zúčastnili pouze soutěže v Marklo-
vicích, kde skončili na 2. místě.

Ke konci prázdnin již neodmyslitelně 
patří Doubravské slavnosti, jejich hodno-
cení si necháme na další vydání zpravodaje, 
ale určitě můžeme poděkovat všem našim 
příznivcům, kteří se zúčastnili jak Memo-
riálu Jendy Neděly, tak navštívili náš stánek 
při Doubravských slavnostech.

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

POČÍTAČOVý KURZ 
pro dospělé a seniory

NÁPLŇ: základy práce s počítačem, 
internetem, textem, komunikace po síti. Po 
dohodě možná také výuka psaní všemi de-
seti v programu Mount blue.

kurz bude probíhat od října 2015 
vždy ve středu od 15 do 16 hodin v bu-
dově základní školy v doubravě. 

Bližší informace na 1. schůzce, která 
proběhne 7. října (případně na tel. 596 
549 105).

Mgr. Jana Ošeldová

„Hledejte kešky“

 Křest a 1. sv. přijímání dětí –  
jak na to?

S novým školním rokem nabízí farnost Doub-
rava vyučování římskokatolického náboženství 
pro děti, které by mj. rády přijaly křest nebo 
první svaté přijímání, a samozřejmě se dozvěděly 
mnoho nového ze života Pána Ježíše. Děti obdrží 
přihlášky začátkem září ve škole; rodiče, kteří 
budou o výuku mít zájem, je podepsané pošlou 
zpět do školy, a následně je pan farář kontaktuje 
ohledně dalšího průběhu. Vyučovacím dnem 
bude pravděpodobně čtvrtek odpoledne. 

Nabídka svátostí, včetně manželství či biř-
mování, platí samozřejmě pro všechny. Nejlepší 
domluva na dalším postupu je přímo s panem 
farářem, a to buď telefonicky (731 402 008), 
nebo přes email (rkf.doubrava@doo.cz).

 Chcete podpořit dobrou věc?
Dnešní doba, kdy si můžeme vše potřebné 

k vlastní obživě opatřit v obchodech, notně 
svádí k tomu, abychom úrodu brali jako na-
prostou samozřejmost. Často je slyšet, že neu-
rodí-li se u nás, přiveze se odjinud. V našich 
zeměpisných šířkách jsme se vlivem doby na-
učili takto uvažovat a málokdo už se dnes nad 
tímto postojem pozastaví. Je třeba si ale uvě-
domit, že i nyní můžeme ve světě najít řadu 
zemí, kde tuto jistotu nemají. Život mnoha 
rodin stále závisí na tom, jaké bude během 
roku počasí a kolik se následně urodí na poli či 
v zahradě. To, že za dobrou úrodu je třeba pro-
sit a pak děkovat, si dobře uvědomovali nejen 
naši předkové, ale cítíme to jako správné i my. 
V naší farnosti proto při mši svaté v neděli 
20. září v 9:15 hod. poděkujeme za všechno, 
co jsme letos z Boží ruky a z plodů naši práce 
obdrželi. Do kostela bude možné při této milé 

příležitosti přinést k požehnání plody zahrad 
a polí, a ti, kdo budou chtít, mohou zeleninu 
a ovoce nechat v kostele, případně donést 
v příštích dnech, a následně budou darovány 
sestrám Matky Terezy v Ostravě, které pečují 
o ty nejubožejší. V husitském kostele bude 
podobné poděkování za úrodu při bohoslužbě 
v neděli 4. října v 8:00 hodin. I tam bude 
možnost zanechat úrodu pro potřeby sester 
Matky Terezy. 

P. Dr. Marcel Puvák, farář

Z DOUBRAVSKÉ FARNOSTI

Tip na hezký dárek
Římskokatolická farnost nabízí občanům 

a zájemcům magnetku s vyobrazením našeho 
kostela. Může se stát vhodným dárkem či ozdo-
bou na ledničku, případně rozšířit sběratelům 
jejich sbírku magnetek. K dostání je v kostele 
po bohoslužbách nebo po předchozí domluvě 
s panem farářem. Svým dobrovolným darem 
(výrobní cena 20 Kč) přispějete na údržbu 
a opravy kostela. Děkujeme!
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V červnu jeli senioři na poznávací zájezd. 
Navštívili jsme zámek Hradec nad Mora-
vicí, Raduň a Arboretum v nových Dvorech. 
V zámku Hradci nad Moravicí jsme si v rámci 
prvního prohlídkového okruhu Bílého zámku 
prohlédli například reprezentační jídelnu, 
zámeckou čítárnu, dámský rokokový pokoj, 
hudební salon. Procházkou jsme prošli část 
parku, který má výměru 63 hektarů. Park je 
složen z jehličnanů, které jsou zastoupeny jed-
lemi, modříny, borovicemi, severskými zeravy 
a smrky. V parku jsou také k vidění vzácní 
listnáči liliovník tulipánokvětý, dřezovec troj-
trnný, jasan převislý a platan javorolistý. Stáří 
některých stromů dosahuje úctyhodných 300 
až 400 let.

Skvělá byla také prohlídka zámku Raduň 
s poměrně nově otevřenou trasou soukromých 
pokojů knížat Blücherů z Wahlstattu. Prohlédli 
jsme si například přijímací salonek, soukro-
mou pracovnu pána domu, obytné podkroví 
s hostinskými pokoji. Navštívili jsme oranže-
rii, která slouží k uchování vzácných citruso-
vých dřevin a cizokrajných rostlin s přilehlou 
okrasnou zahradou.

V arboretu v Novém Dvoře jsme si pro-
hlédli rozsáhlou dendrologickou sbírku dřevin 
z Číny, Dálného východu, Japonska, z vý-
chodního a západního pobřeží a středozápadu 
severní Ameriky. Také jsme viděli expozici 
obřích mamutích stromů – sekvoje, borovice 
osinaté z Arizony, posvátný a léčivý Jinan. 

 Zveme seniory na poznávací zájezd 
do Kroměříže

Srdečně Vás zveme na další zájezd, který 
se koná v sobotu 19. září 2015 s odjezdem v 700 

hodin z doubravského náměstí. Tentokrát vy-
razíme za poznáním mnohem dále. Navštívíme 
Arcibiskupský zámek, Květnou zahradu a sta-
robylé náměstí v Kroměříži kde máme domlu-
venou prohlídku pivovaru Černý Orel. 

Za laskavého přispění obce Doubrava 
je cena zájezdu pouze za dopravu 100Kč + 
vstupné dle výběru účastníka zájezdu. Více in-
formací o zájezdu a zaplacení:

lokalita Hranice: paní Jiřina Ferenčíková 
(mobil 602 755 179) finské domky: pan Libor 
Trzaskalik (mobil 730 625 714) e-mail: info@
nasedoubrava.cz 

Také můžete předat Vaše jméno, příjmení 
a adresu, osobně Vás navštívíme a budeme Vás 
informovat o konkrétních podrobnostech zájezdu: 
paní Stablové, provozovatelce restaurace v Ná-
rodním domě, v prodejně EMEL na náměstí.

Ti co s námi už na zájezdě byli, vám po-
tvrdí, že to stálo za to, proto neváhejte a po-
jeďte s námi na zájezd v září.

A v neposlední řadě bychom vás rádi infor-
movali, že od měsíce září jsou již v prodeji vstu-
penky na divadelní představení „Paroháči“ 
v provedení ochotnické divadelní společnosti 
BOBan z Bohumína, které se koná 17. října 
2015 od 1900 hodin v národním domě. Cena 
vstupenky 80Kč/osoba. Předprodej vstupenek 
dle výše uvedených kontaktů na zájezdy.

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

NAŠE DOUBRAVA:  
zájezd na Opavsko se vydařil
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 Nová expozice „MUZEUM ZÁHAD“ – Slezskoostravský hrad
Od 1. července 2015 mají návštěvníci Slezskoostravského hradu 

možnost vidět novou expozici „Muzeum záhad“. Expozice vznikla ve 
spolupráci s českým spisovatelem, scénáristou a záhadologem Arnoš-
tem Vašíčkem.

Záhady a tajemno jsou odjakživa spolehlivým lákadlem. A Os-
trava je s nimi přímo bytostně spojena. Právě zde byl natočen první 
český dokumentární a především i první hraný televizní seriál s té-
matikou historických záhad. Expozice v podzemí Slezskoostravského 
hradu nemá v České republice obdoby. Je koncipovaná tak, aby zaujala 
dětské i dospělé návštěvníky. Představí v mnoha ohledech překvapivé 
až senzační exponáty a přitom přinese i trochu poučení. Můžete zde 
nalézt záhady světové i z našeho kraje. Přiblížíme Vám české histo-
rické záhady prostřednictvím unikátních trojrozměrných rekvizit 
z natáčení seriálu Strážce duší. Mimo mnoha dalších zajímavostí zde 
máte možnost vidět: masku smrti; tajemnou templářskou relikvii, 
sošky trpasličích démonů....

Více informací na www.cerna-louka.cz .

 Karlovský gastrofestival – 2.–4. 10. 2015, obec Velké Karlovice
Svátek všech labužníků a milovníků (nejen) valašské kuchyně: to je 

Karlovský gastrofestival, jedinečná gastronomická událost ve Velkých 
Karlovicích. Cílem Karlovského gastrofestivalu je propagovat a popula-
rizovat regionální producenty a tradiční valašskou kuchyni, k níž neod-
myslitelně patří např. kyselice, halušky, frgál či slivovice. Nechybí ale ani 
zajímaví hostující kuchaři či restaurace a to včetně zahraničních. Hlav-
ním bodem programu je gastro tour s farmářským trhem, při které 
mohou gurmáni po celý víkend navštěvovat místní hospody, ale i další 
gastro zastávky a ochutnávat různé speciality a krajové produkty. Do 
Gastro tour se zapojuje většina hospod, restaurací a hotelů v karlovickém 
údolí Léskové – celkem je připraveno 14 gastro zastávek. Mezi jednotli-
vými zastávkami, které jsou rozprostřeny ve vzdálenosti do 3,5 km, se 
mohou návštěvníci buď projít po cyklostezce Bečva, nebo svézt vláčkem, 
koňským povozem a historickým autobusem. Vstup na Gastro tour je pro 
návštěvníky zdarma, čímž je Karlovský gastrofestival mezi podobnými 
akcemi v ČR ojedinělý.

Více na www.karlovskygastrofestival.cz.

Kam vyrazit…

Zahrádkáři  
vystavují
9. a 10. října 2015 
v Národním domě 

v Doubravě.
Ukážeme, co lze v Doubravě 

vypěstovat.  
Ovoce, zeleninu, květiny.

Naše zahrádkářky předvedou 
a vystaví ukázky z vazby živých 

květin.

Výstava je otevřená  
v pátek  

od 8:00 do 17:00 hod. 
a v sobotu  

od 9:00 do 16:00 hod.

Srdečně zve výbor ZO ČZS 
v Doubravě
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Společenská kronika
PřIVítalI JsMe nOVé OBČánky

dne 27. 06. 2015 byli přivítáni tito noví občánci:

dne 25. 07. 2015 byli přivítání tito noví občánci:

Blahopřejeme k narození děťátka!

Viktorie Mailingová Šimon Branný

Jiří Šustek stanislav Vismek

Zemřeli
Ludvík Juřička
Lubomír Kantor

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

 
Provádíme veškeré zámečnické a svářecké práce, 

výroba na zakázku včetně různých oprav  
dle přání zákazníka. 

Tel. 732 436 511 
www. zamecnictvimartin.wbs.cz 

  
 

Dne 25. 7. oslavili své 
20. výročí svatby 

Soňa a Zdenko Torákovi. 
Přejeme jim mnoho štěstí! 

Rodiče neumírají, jen usínají, 
aby se probouzeli ve vzpomínkách  

svých dětí a známých.
V letošním roce jsme vzpomněli  

2. výročí úmrtí ericha stuchlíka 
a 1. výročí úmrtí Milady stuchlí-
kové. Kdo je znal, vzpomene, kdo 

měl rád, nezapomene.
Syn Jiří a sousedé.

Poděkování
Dovolte, abychom touto cestou 

poděkovali panu starostovi a paní 
Vandě Sosnové za milou návštěvu 
a věcný dárek k 95. narozeninám 
naší maminky paní Marie Konkolové 
z Doubravy. Zároveň vyjadřujeme 
poděkování paní Jiřce a Marušce za 
dárek a blahopřání od hasičského 
sboru. Návštěva nás velice potěšila. 
Panu starostovi přejeme hodně úspě-
chů v jeho funkci i osobním životě. 
Děvčatům hodně pohody do dalších 
let. Za celou rodinu děkuje Anna Ko-
řenovská, dcera.

Poděkování
Děkujeme panu starostovi Mgr. Pavlu Krskovi, paní matrikářce Dag-
mar Rentové a všem, kteří se zasloužili o přípravu a celý průběh naší 
nezapomenutelné oslavy 20. výročí svatby. Soňa a Zdenko Torákovi

inzerce


