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Vážení spoluobčané,
úvodem mého článku 
bych chtěl podotknout, 
že uběhl rok od změny 
ve vedení obce. Úvahy 
o tom, že se jedná 
o staronové vedení, 
jsou zcela scestné. Ani 
mne neudivuje, že se 
toto „tvrzení“ obje-
vuje jen a pouze u ur-
čité uzavřené skupiny 
obyvatel – zastupitelů. 

Ten, kdo dění v Doubravě alespoň trochu sleduje, 
nemůže si nevšimnout, že jsou lidé, kteří chtějí pro 
vaši obec něco udělat a potom jsou lidé, kteří jenom 
křičí do světa, jak pro obec dýchají a ve skutečnosti 
se ještě nijak nepředvedli. Veškeré návrhy vedení 
obce přímo nebo skrytě zesměšňují a v konečné fázi 
jsou vždy proti nebo se zdrží hlasování. S takovým 
přístupem se daleko nedostaneme. Oni to dobře 
vědí, ale budou to dělat pořád. To už nám několi-
krát sdělili. Je to smutné, ale život jde dál a i s tímto 
problémem se dá žít. Je mi dobře známo, že někte-
rým občanům naší obce tyto žabomyší války vadí. 
Ostatně i vedení obce vadí, ale v tomto případě se 
nedá nic dělat. Když se někdo rozhodne škodit, tak 
zákony v naší legislativě mu to skvěle umožňují, 
protože i demokracie má své stinné stránky. 

Za rok naší práce se mnohé událo. Ostatně 
o tom hovoří i článek naší místostarostky paní 
Mgr. Dáši Murycové. Změnila se spousta věcí. 
S malým rozpočtem, se kterým Doubrava dis-
ponuje, žádné zázraky asi neuděláme, ale přesto 

děláme vše pro to, aby se nám zde všem lépe 
žilo. 

Jedním z velkých problémů je malý počet 
obyvatel v obci a s tím související problémy 
v naší základní škole, kde je málo žáků. V našich 
obchodech je málo zákazníků. Restaurace jsou 
poloprázdné. Tato situace je ovšem řešena a v ná-
sledujících letech se bude v Doubravě zase stavět. 
Ostatně už bylo na čase. Hlavně tímto směrem se 
naše činnost ubírá a zaměřuje. 

Do nového roku 2016 vykračujeme se spous-
tou plánů a nápadů, které je třeba realizovat. 
Pracuje se na dokumentaci rekonstrukce páteřní 
komunikace přes Dědinu. Příští rok se bude reali-
zovat velká akce, kdy se budou rekultivovat zato-
pené pozemky ve středu obce na protějším břehu 
od Národního domu směrem na Sever. Pracuje 
se na projektové dokumentaci pro územní roz-
hodnutí kanalizace Hranice a zasíťování lokality 
U starostky. Příští rok dojde i k dílčím úpravám 
územního plánu. Bude vybudován sběrný dvůr 
z dotace EU. Na kterém místě bude vybudován, 
ještě dnes nevím, jelikož o tom bude rozhodovat 
prosincové zasedání zastupitelstva obce. Stávající 
sběrné místo není na pozemku obce a tím nám 
zbytečně vznikají náklady za placení nájemného. 

Prosincové zastupitelstvo bude rovněž rozho-
dovat o daru OKD obci, kdy zámek s veškerými 
pozemky kolem bude v případě schválení daro-
vací smlouvy od příštího roku v majetku obce. 

V současné době probíhá období, kdy si ob-
čané mohou zažádat o kompostér od obce. Mu-
sím upozornit, že kompostérů je celkem 300 
kusů a přidělování jednotlivým obyvatelům bude 

probíhat podle data podání žádosti. V rámci této 
akce bude do budoucna řešen i svoz bioodpadu. 
O tom ale budete informování v dostatečném 
předstihu. 

Závěrem bych vám všem ze srdce popřál hodně 
štěstí a zdraví do roku 2016. Veselé vánoce. Pod 
stromečkem ať najdete to, co si nejvíce přejete. 

Pokud mohu mluvit za sebe, já bych si moc 
přál, abychom všichni žili spokojeně v míru a ve 
zdraví v naší krásné Doubravě. 

S přání všeho krásného zdraví starosta
Pavel Krsek

SLOVO STAROSTY

Prosinec 2015 č. 12

Zasedání Zastupitelstva 
obce Doubrava

Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava 
se uskuteční dne 14. 12. 2015 od 16:30 
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 
v Doubravě.

Oznámení o změně úředních 
a pokladních hodin v období 
vánočních svátků
PONDĚLÍ – 21. 12. 2015
 BĚŽNÉ ÚŘEDNÍ HODINY
STŘEDA – 23. 12. 2015
 ZAVŘENO PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ – 28. 12. 2015
 BĚŽNÉ ÚŘEDNÍ HODINY
STŘEDA – 30. 12. 2015
 ZAVŘENO PRO VEŘEJNOST

V listopadu proběhl již třetí ročník „strašidlácké“ akce pro děti Světluškování. Letos v rekordním počtu 59 registrovaných tajemných bytostí. Akce byla fi- �
nančně podpořena Nadací OKD v programu Pro radost, za což velice děkujeme. Spolupráce s nadací si velmi vážíme. ŠH Foto: David Bijok
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Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – prosinec 2015, leden 2016
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

Prosinec 2,9,16,23,30 23 24 16 28
Leden 6,13,20,27 20 21 13 25

Kalendář svozu komunálního odpadu na celý rok naleznete na www.doubrava.cz (Informace 
pro občany).

Volně pobíhající 
psi v obci jsou 
neustálý problém

Během uplynulého roku se ve větší míře 
než je obvyklé objevili v naší obci volně po-
bíhající pejsci. Je to věc nemilá. Ne každý je 
s pejsky kamarád a ne každý je rád, když je 
při cestě na autobusovou zastávku doprovázen 
německým ovčákem neznámého páníčka. Do-
cela dobře chápu lidi, kteří se jich bojí a pak si 
právem stěžují. Někteří, ti aktivnější, logicky 
volají na telefonní číslo 158 – policie ČR. Ná-
sleduje příjezd odchytové skupiny a je prove-
den vlastní odchyt toulavého pejska. A to jsme 
již u našeho skutečného a řekl bych smutného 
příběhu, který se stal v Doubravě v letošním 
roce. 

Ze stejných důvodů byl v Doubravě odchy-
cen pejsek a převezen do psího útulku v Dět-
marovicích. Ve velmi krátké době se zjistilo, čí 
ten pejsek je. To se stává velmi často, že sou-
sedé nemlčí a informují nás. Obci tím pocho-
pitelně vznikly náklady, které dle zákona musí 
vymáhat od zjištěného majitele pejska. Kon-
krétně se jednalo o částku 1.964,- Kč. Majitel 
odmítl tuto částku uhradit. Celou záležitost po 
uplatnění upomínek, na které majitel nereago-
val, obec předala okresnímu soudu. Tento vy-
dal platební rozkaz. Soudní výlohy (1.000 Kč) 
pochopitelně rovněž bude muset uhradit ma-
jitel pejska. Později majitel oslovil radu obce 
s žádostí o možnost splátek výše uvedeného 
dluhu. Rada obce vyšla vstříc a schválila splát-
kový kalendář, který ovšem majitel ignoroval 
a nezaplatil nic. Vzhledem k tomu bude Obecní 
úřad nucen dát výše uvedený případ k exekuci, 
čímž opět naroste částka k úhradě. 

A já se ptám: Bylo to všechno nutné? Je to 
takový problém si svého čtyřnohého kamaráda 
zajistit na pozemku tak, aby neutíkal a neohro-
žoval ostatní občany Doubravy?

Na tuto otázku si musí odpovědět každý 
sám. Majitel pejska v našem příběhu obzvlášť. 

starosta obce
Pavel Krsek

Občané, kteří mají zájem pořídit si 
domácí kompostér, mohou stále podávat 
písemné žádosti (předepsaný tiskopis) na 
podatelnu obecního úřadu. Kompostéry 
budou, na základě podané žádosti a pode-
psané smlouvy o výpůjčce (bezplatné), vydá-
vány od 04. 04.2016 ve sběrném dvoru obce 
Doubrava.

V měsíci říjnu 2015 bylo do obce Doub-
rava dodáno v rámci akce „Pořízení štěpko-
vače a kompostérů do obce Doubrava“ 300 
ks kompostérů. Projekt je financován z 90% 
z operačního programu Životního prostředí.

Tiskopis je ke stažení na webových strán-
kách obce nebo je k dispozici na obecním úřadě 

(přízemí, kanc. č. 2, podatelna nebo první pa-
tro, kanc. č. 13). Bližší informace vám podá 
pan Jiří Sznapka, tel.: 596 512 953, e-mail: sz-
napka@doubrava.cz.
 Technické parametry kompostéru:

Objem 600l, síla stěny materiálu 4 mm, sta-
vebnicová konstrukce z recyklovaného plastu 
beze dna, materiál: plast odolný vůči mrazu 
a UV záření, hmotnost 17 kg, boční dvířka pro 
otevírání kompostu po celé délce stěny kom-
postéru, provzdušňovací otvory chráněny proti 
ucpávání bioodpadem, protivětrná pojistka, 
barva zelená.

Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

Žádosti o kompostéry 
jsou stále přijímány

V lednu 2016 již tradičně a po šestnácté, 
v rámci celorepublikové charitativní akce si 
Vás dovolí navštívit koledníčci Tříkrálové 
sbírky. Chtěli bychom využít této možnosti 
a podat o naší sbírce více informací. Tříkrá-
lová sbírka je již šestnáct let zaměřena na po-
moc lidem, kteří si sami poradit nedovedou. 
V případě Charity Bohumín se jedná přede-
vším o seniory, osoby bez domova, sociálně 
slabší rodiny, osoby v krizových situacích. 

Z vykoledovaných prostředků z 65% fi-
nancujeme potřebné věci v Charitě Bohumína, 
zbývajících 35 procent sbírky jde, jako každý 
rok, na podporu celorepublikových projektů 
Charity České republiky a na mezinárodní 
humanitární pomoc. V rámci humanitární 
činnosti Diecézní charity ostravsko – opavské 
podporujeme sociálně-společenský rozvoj na 
Ukrajině, a v Moldávii.

Vykoledovaná část sbírky, která zůstává 
v Charitě Bohumín, bude tentokrát použita na 
rekonstrukci výtahu v Charitním domě pokoj-
ného stáří sv. Františka.

A malé připomenutí, jak poznáte ty 
pravé koledníčky. 

Nemusíte se obávat toho, že by Vaší dobré 
vůle mohl zneužít nějaký „nepravý koled-
ník“. Lze je totiž velmi jednoduše poznat. Jen 
praví koledníčci budou mít ve svých „třech 
darech“ cukr, jehož celý obal je potištěn lo-
gem Tříkrálové sbírky s rokem konání sbírky 

a informacemi o této sbírce. Tyto cukry jsou 
vyrobeny speciálně na objednávku pro potřebu 
sbírky, může je tedy od koledníčků získat pouze 
dárce příspěvku do Tříkrálové sbírky 2016. Ve-
doucí koledující skupinky pak má průkaz ko-
ledníka vydaný a podepsaný biskupem Mons. 
Františkem Václavem Lobkowiczem a poklad-
nička je zapečetěná a podepsaná pracovníkem 
městského či obvodního úřadu oblasti, ve které 
je koledováno.

Tříkrálová sbírka 2016 proběhne v tomto 
regionu pod působností Charity Bohumín 
tradičně v Bohumíně, Orlové, Dolní Lu-
tyni, Věřňovicích, Rychvaldě, Dětmarovi-
cích a Doubravě, a to ve dnech od 1.1.2016 do 
14.1.2016. 

Děkujeme Vám občanům, za to, že nejste 
lhostejní k potřebám dalších lidí, soucítíte 
s komplikovanými lidskými osudy a zůstáváte 
této sbírce i pro rok 2016 nakloněni. 

Hledáme koledníčky
Budeme upřímně rádi, když se připojíte 

jako doborovolníci Tříkrálové sbírky a po-
můžete nám s koledováním. V případě zá-
jmu nás můžete kontaktovat na telefonním 
čísle 596 013 606, 736 766 021 nebo na info@
bohumin.charita.cz. 

S úctou Charita Bohumín (bez autorizace)

Tříkrálová 
sbírka 2016

KNIHOVNA 
INFORMUJE
V období vánočních svátků bude Obecní 
knihovna Doubrava od 22. 12. 2015 – 31. 
12. 2015 uzavřena.

Od 1. ledna 2016 ke změně 
výpůjční doby:
Pondělí: 15:00 – 17:00 hod.
Úterý: 08:00 – 12:00 hod.
Čtvrtek: 10:00 – 11:30
 12:00 – 16:00 hod.

Ráda bych popřála všem čtenářům a přáte-
lům knih příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně štěstí a do nového roku pevné zdraví 
a spoustu úspěchů.

Zuzana Kretschmerová, knihovnice
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Rok 2015 se schyluje ke konci a brzy jej vy-
střídá rok nový. Dříve, než do něj vstoupíme, 
mi dovolte, abych se ohlédla za rokem letošním 
a společně si připomeňme, co se nám v letoš-
ním roce podařilo, co nového jsme vybudovali, 
které dobré věci jsme v historii potáhli zase 
o rok dál.

Ne všechno se začíná prvním lednem 
a končí posledním dnem v roce, a tak je tomu 
i u staveb, které byly započaty v roce předcho-
zím a dokončeny byly letos. Nebytové prostory 
na č. p. 135 (prostory bývalé prodejny u kou-
paliště v Doubravě) byly přestavěny na zcela 
zrekonstruovaný byt a zateplena byla také celá 
budova. Finanční krytí celé stavby šlo z roz-
počtu obce částečně ještě v roce 2015. Z obec-
ních prostředků se realizovaly rozsáhlé opravy 
na stropech v bytovém domě č. p. 348 („bílý 
dům“ vedle kostela na náměstí) a následné vy-
malování bytů i chodeb. Celkové náklady na 
opravy v bytovém fondu činily 1.170.000 Kč. 
Velké změny v letošním roce zaznamenalo 
okolí tohoto domu a přilehlého kostela. O no-
vém parčíku jste se již dověděli v minulých 
číslech zpravodaje, mnozí jste jej navštívili. 
Nyní jen pro doplnění, částka, kterou letos do 
parčíku obec vložila, činila 850.000 Kč.

 Náš Národní dům se dočkal nových oken 
a vstupních dveří a dle ohlasu občanů mu to 
opravdu sluší. Celá proměna se mohla usku-
tečnit díky finanční dotaci ve výši jednoho 
milionu korun od společnosti OKD. Celkové 
náklady činily 1.080.000 Kč. Věříme, že tento 
kulturní stánek s více než stoletou tradicí se-
tkávání občanů při společenských událostech 
jak spolkového charakteru, tak soukromých 
akcích, bude i do budoucna sloužit dalším ge-
neracím. Pro podporu kulturního a sportov-
ního života v obci byly zapsaným spolkům 
poskytnuty finanční dotace z rozpočtu obce 
v celkové výši 280.000 Kč. 

Rovněž došlo k vymalování nebytového 
prostoru na rohu náměstí, který je připraven 
pro nového nájemce. Oprav se dočká také zdra-
votní středisko, aby mohly plnohodnotně fun-
govat jeho ordinace. Za zmínku stojí i drobné 
opravy a úpravy, díky kterým se nám žije mno-
hem lépe a pohodlněji. Patří mezi ně například 
umístění stojanu na kola před budovu pošty, 

nové zábradlí u hasičské zbrojnice, oprava 
vývěsních tabulí po celé obci, nový přístřešek 
nad vchodem u domu č. p. 600, byly zhotoveny 
a umístěny upozorňovací tabule na pohyb dětí 
pro zlepšení jejich bezpečnosti. Svými náměty 
se na jejich přípravě podíleli žáci ZŠ.

V letošním rekordně teplém létě k osvěžení 
sloužilo koupaliště, na kterém došlo díky spo-
lečnosti OKD k opravám fasád budov v jeho 
areálu. Na údržbu a provoz koupaliště obec 
v roce 2015 vynaložila částku 340.000 Kč.

Společnost OKD letos dokončila revitali-
zaci hřbitova, který se stal důstojným místem 
posledního odpočinku. Z obecních prostředků 
byla realizována pouze běžná údržba.

V letošním roce byl pořízen štěpkovač 
a kompostéry pro domácnosti díky získané 
dotaci z fondů EU. Celkové náklady činily 
758.000 Kč, z toho obec uhradila 62.600 Kč. 
Zkompostováním bioodpadu a jeho využitím 
pro zahrady se sníží náklady na svoz tohoto 
odpadu v dalších letech.

Byli jsme úspěšní i u Nadace OKD, kde jsme 
na projekt Naučná stezka získali 160.000 Kč. 
Jeho realizace proběhne v roce 2016 a dále 
jsme získali na projekt Zrnko v písku (hřiště 
pro plážový volejbal) 100.000,- Kč. Vzhledem 
k tomu, že náklady na realizaci tohoto hřiště 
by byly příliš vysoké, bylo uskutečněno jed-
nání s nadací OKD a tyto prostředky budou 
přiřazeny na projekt Naučná stezka. Z této na-
dace byly rovněž finančně podpořeny kulturní 
akce v obci: Radovánky, Drakiáda, Světluško-
vání a Zdobení stromečků a pečení perníčků 
s dětmi. Ze svých prostředků obec zajistila 
organizaci Doubravských slavností a Vánoč-
ního jarmarku, zajišťuje vydávání a roznášku 
Obecního zpravodaje do domácností. Z letoš-
ního rozpočtu jsou vydány první obecní stolní 
kalendáře, které do konce roku obdrží všechny 
domácnosti v obci. Naleznete v nich ucelený 
přehled o dění v obci v následujícím roce.

Vstoupili jsme do doby adventní a vánoční 
nasvícení jsme umístili i na příjezdovou komu-
nikaci v obci. Jsou zhotoveny uvítací tabule, 
které budou v nejbližší době umístěny na slou-
pech při vjezdech do obce.

Není toho málo, co se nám letos podařilo 
realizovat, ale chuť by byla větší. Vycházíme 

z reálných finančních možností obce, pozor-
nost věnujeme přípravě projektů pro dotační 
výzvy v dalším roce.

S pečlivostí jsme připravili návrh rozpočtu 
na rok 2016, který bude předložen ke schválení 
prosincovým zastupitelstvem, na které jste sr-
dečně zváni.

Přeji Vám poklidné a ve zdraví prožité vá-
noční svátky a do nového roku jen to nejlepší. 
Vstřícné a tolerantní lidi s otevřeným srdcem ko-
lem sebe, pomocnou ruku, pokud ji potřebujete 
a samozřejmě to nejcennější – pevné zdraví.

Mgr. Dáša Murycová, místostarostka obce

Ohlédnutí za rokem 2015 ORDINACE NOVÉHO LÉKAŘE 
JIŽ OD LEDNA V PROVOZU

Ordinace nového praktického lékaře 
začíná fungovat od 4. 1. 2016. Ordinace 
bude ve stávajících prostorách zdra-
votního střediska v Doubravě. Veškeré 
informace o ordinaci jsou uvedeny na in-
ternetové prezentaci www.practicom.cz.

Ordinační hodiny Doubrava:
Út: 06:30–10:30 hodin
Čt: 13:00–15:00 hodin

Zdravíme občany Doubravy a okolí. Od 
ledna 2016 dojde k rozšíření činnosti ordi-
nace v Havířově o ordinaci v obci Doubrava. 
V minulém příspěvku bylo předesláno, že 
bude dotvořena internetová stránka, která 
přinese aktuální informace ohledně ordi-
nační doby ordinace praktického lékaře 
pro dospělé od 04. 01. 2016 v obci Doub-
rava dům č. 444 s popsanou možností je-
jího rozšíření a dále systému registrace 
nových pacientů. Tyto podrobné informace 
jsou uvedeny na internetové stránce www.
practicom.cz . Stránka bude pravidelně 
aktualizována o čerstvé informace. Chtěli 
bychom poděkovat vedení obecního úřadu 
v Doubravě za maximální úsilí o zachování 
ordinace praktického lékaře v obci včetně 
příkladné tiskové prezentace v doubrav-
ském zpravodaji místním občanům.

V tom dosavadním zbytku roku Vám 
přejeme veselé Vánoce a šťastný Nový rok.

Kurečka Ivo, Jana Filzáková;  
autor článku: MUDr. Ivo Kurečka

VÝLET 
ZA POZNÁNÍM

Dne 17. 10. 2015 uspořádala SRPŠ již tra-
diční podzimní výlet. Tentokrát jsme se vydali 
po blízkém okolí. Navštívili jsme Památník 
druhé světové války v Hrabyni. Expozice 
uvnitř muzea byla zajímavá a děti velmi zau-
jala dobová bojová technika umístěná v okolí 
muzea. Poté jsme pokračovali do Landek 
parku v Ostravě, největšího hornického mu-
zea u nás. Děti se projely důlním vláčkem po 
areálu parku a dokonce jsme fárali do býva-
lého dolu Anselm, kudy nás provedl průvodce 
s poutavým výkladem.

Počasí nám přálo a všichni jsme si výlet 
užili.

Za SRPŠ Ilona Hanzlová
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Školní zájezd 
do Velké Británie

Naše škola získala grant v rámci výzvy MŠMT 
č. 56. Naplánovali jsme tedy a v říjnu uskutečnili 
zájezd 20 žáků školy do Velké Británie. Děti se 
tam rozhodně nenudily, protože absolvovaly 9-ti 
hodinový kurz výuky angličtiny s rodilým mluv-
čím na mezinárodní jazykové škole v Eastbourne, 
kde jsme byli také ubytováni. 

Kromě výuky žáci navštívili následující 
místa a seznámili se s významnými historic-
kými památkami i současnými stavbami:

Eastbourne – městečko, kde byli žáci uby-
továni a absolvovali výuku na prestižní mezi-
národní jazykové škole LTĆ Eastbourne, jedno 
odpoledne jsme věnovali výletu na nádherné 
křídové útesy SevenSisters, kde jsme se se-
známili nejen s přírodou a místní ekologií, ale 
i s historií námořnictva Velké Británie. Mnozí 
z nich byli poprvé v životě u moře a ochutnali 
slanou vodu Atlantiku.

Brighton – děti navštívily muzeum Sea-
Life, seznámily se s formami života v mořích 
a oceánech a navštívily největší a nejznámější 
molo Brighton Pier.

Dvoudenní pobyt v Londýně – zde byla 
uskutečněna prohlídka následujících pamá-
tek a objektů: Tower of London, kde jsme si 
prohlédli britské korunovační klenoty, Tower 
Bridge, kde děti uchvátila skleněná podlaha 
lávky mezi oběma věžemi, most Milénia, St. 
Paul ś Cathedral, London Eye, kde žáci měli 
během projížďky možnost spatřit z výšky 
celé historické jádro Londýna včetně proslu-
lého City s typickými mrakodrapy (Střep, 
Helma, Okurka), Houses of Parliament, Big 
Ben, Buckingham Palace, Greenwichský 
park s observatoří a nultým poledníkem, Mu-
zeum námořnictví v Greenwichi, Trafalgar-
ské náměstí, Královská konírna – zde jsme 
byli svědky slavnostní výměny stráží, zvenčí 
jsme si prohlédli divadlo Globe, Tate Gallery, 
prošli jsme kolem sídla britského premiéra – 
Downing Street. Tato místa jsou považována 
za nejznámější památky Londýna a celé Velké 
Británie, žáci měli možnost je spatřit na vlastní 

oči a seznámit se s historií těchto míst. Děti 
rovněž využily téměř všech druhů dopravy 
v Londýně – projely se metrem a vlakem, pluly 
lodí po Temži, jely lanovkou přes řeku Temži. 
Setkaly se i se zajímavostmi Londýna – double-
deckery, typickými londýnskými taxíky apod.

Jsme rádi, že děti měly možnost použít 
své znalosti angličtiny v reálném prostředí 
s rodilými mluvčími a na vlastní oči spatřily 

nejvýznamnější památky, které dosud vídaly 
jen v učebnicích nebo na internetu. Věříme, 
že se zájezd stane motivací pro všechny žáky, 
protože možná se podobná akce MŠMT bude 
ještě opakovat.

Chtěla bych svým jménem poděkovat peda-
gogickému doprovodu – paní učitelce Tajovské 
a paní zástupkyni ředitelky Ošeldové , které se 
společně se mnou staraly o všechny děti.

Také bych chtěla poděkovat Cestovní kan-
celáři paní Barbory Dokoupilové, která nám 
obstarala úžasnou slečnu průvodkyni Darju 
a spolehlivé řidiče, kteří nás bezpečně dovezli 
tam i zpět.

Mgr. Šárka Molíková, ředitelka školy
(pozn. redakce: Do redakce dorazila 

spousta příspěvků ZŠ Doubrava, které bohužel 
nemohly být zveřejněny z důvodu nedostatku 
místa. Naleznete je na stránkách školy www.
zsdoubrava.cz.)

Koalice neví, kde bude nový sběrný dvůr
Prostřednictvím předchozího vydání obec-

ního zpravodaje jsme Vás informovali, že na 
zářijovém zasedání nebyl schválen žádný záměr 
zřízení sběrného dvora. Ani koalice se neshodla 
na tom, že by měl být nový sběrný dvůr vybudo-
ván za Národním domem, a to na pozemku, kde 
v minulosti stála budova chovatelů. 

Přesto byl na říjnovém jednání zastupitelstva 
opětovně předložen záměr zřízení sběrného dvora 
s návrhem na umístění v několika variantách. 
Mezi tyto varianty byla opětovně zařazena i námi 
odmítaná varianta za Národním domem. S touto 
variantou jsme opět nemohli souhlasit. Myslíme 
si totiž, že sběrný dvůr by neměl stát v obytné zá-
stavbě, kde bude akorát obtěžovat obyvatele a sni-
žovat hodnoty jejich nemovitostí. 
Koalice plýtvá obecními penězi

Koalice však prosadila svou a tak se budou 
zpracovávat dva projekty, kde by sběrný dvůr měl 
stát. Těmito variantami jsou lokality nad Komen-
direm a za Dominikem. Považujeme tento postup 
za chybný, protože obec bude zbytečně utrácet 
peníze za vypracování projektu, o kterém už do-
předu ví, že ho nepoužije. Dva sběrné dvory se 
totiž určitě zřizovat nebudou. 

Myslíme si, že nejprve by měla obec rozhod-
nout o umístění a poté zpracovat projekt. Koalici 
zvolený postup považujeme nejen za nelogický, 
ale i v rozporu s péčí řádného hospodáře. Vždyť je 
to stejné, jako byste chtěli stavět dům a před výbě-
rem pozemku byste utratili peníze za dva projekty 
na to, jak bude dům vypadat. 
Obec neví, co bude dělat se zámkem

Na říjnovém zasedání zastupitelstva bylo také 
koalicí schváleno usnesení, které pověřuje vedení 
obce pokračováním v jednání se zástupci společ-
nosti OKD směřující k přijetí daru zámku Doub-
rava. Hlasovali jsme proti přijetí tohoto usnesení, 
neboť v době předložení návrhu nám ani nebylo 
umožněno osobně se seznámit se stavem zámku. 
Přestože jsme se opakovaně na zastupitelstvu do-
tazovali na věcný záměr respektive, jak bude se 
zámkem naloženo? Nikdy jsme žádnou konkrétní 
odpověď ze strany vedení obce nedostali. 

Dle našeho názoru takto nemůže pracovat od-
povědný zastupitel, proto jsme podali protinávrh, 

aby obec pokračovala v jednáních o přijetí daru 
až poté, co zastupitelstvo schválí, co bude obec se 
zámkem dělat? Bohužel koalice nás i v této věci 
přehlasovala a vypadá to tak, že obec získá zá-
mek, aniž by věděla, k čemu jej využije? Hrozí 
tak, že se zámek stane balvanem na noze, do kte-
rého bude obec ročně investovat nemalé peníze, 
které se tak nebudou dostávat například na opravu 
chodníků, zvelebení obce, investice do rozvoje 
služeb pro občany nebo i do zlepšení bydlení 
v obecních bytech. Myslíme si, že dobrý hospodář 
se takto neprozíravě nechová. 

Pro úplnost dodáváme, že přijetí daru zámku 
bez znalosti jeho věcného záměru schválilo pod 
vedením Květuše Szyroké předchozí zastupitel-
stvo a tedy současné staronové vedení obce na 
svém říjnovém zasedání v roce 2014 těsně před 
konáním voleb do obecního zastupitelstva.
Poznámka závěrem

Rádi bychom se alespoň dodatečně vyjádřili 
ke kritice pana Wani, když nám nebyla tato mož-
nost v předchozím vydání obecního zpravodaje 
redakcí poskytnuta. Vážený pane Otone Wanio je 
nám velmi líto, že jste nezaznamenal, že zastupi-
telé za Naši Doubravu výstavu ovoce a zeleniny 
navštívili. Pokud si stěžujete, že jsme se nepodí-
leli na přípravě výstavy, pak stačilo jediné, oslovit 
nás. Naše sdružení vždy rádo spolupracuje s kaž-
dým spolkem, který se chce podílet na rozvoji naší 
obce. Věříme, že se z Vaší strany jedná o pouhé 
nedorozumění a nikoli zlý úmysl, neřku-li snad, 
že by Vás proti nám někdo poštvával. Přejeme 
Vám vše dobré. 

Zastupitelé za sdružení nezávislých kandidátů 
NAŠE DOUBRAVA – Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, 

MUDr. Pavel Spurný, Šárka Venglářová, Libor 
Trzaskalik, Lukáš Szebesta a Ing. Petr Vrubel  

(bez autorizace)
(pozn. redakce:Zastupitelstvo obce rozhodlo ni-

koliv o pořízení dvou projektů na umístění sběrného 
dvora, ale o pořízení předběžných technicko-eko-
nomických studií. Cena těchto studií je řádově nižší 
oproti ceně projektů. Jedná se o standardní postup 
v případech, kdy investor (obec – jako řádný hospo-
dář) chce předejít chybnému (neodbornému) rozhod-
nutí, které by mohlo vést k větším finančním ztrátám 
a k nehospodárnému využívání obecního majetku.)

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ Ve škole rozhodně 
není nuda

Na naší základní škole se každý měsíc 
uskuteční řada akcí, chtěli bychom vás tedy 
pravidelně informovat o akcích, které proběhly 
v uplynulém období. V letošním školním roce 
se žáci zúčastnili již několika sportovních sou-
těží (Dětmarovický atlet, Koloběžkové závody, 
Plavecká soutěž měst). Oslavili jsme společně 
Den zvířat a Halloween. Na školní zahradě pro-
běhla zajímavá ukázka dravců. Nezapomínáme 
ani na kulturní představení, děti z 1.-3. třídy na-
vštívily koncert Z pohádky do pohádky. Žákům 
8. a 9. třídy jsme zajistili profesní testování, 
které jim má usnadnit volbu při výběru vhodné 
školy. Také průběžně probíhá spolupráce 8. 
třídy s Mateřskou školou v Doubravě a 9. třídy 
s naší 1. třídou. Fotografie ze zmíněných akcí 
si můžete prohlédnout na webových stránkách 
školy – www.zsdoubrava.cz.

Mgr. Jana Ošeldová
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HASIČSKÉ 
OKÉNKO

V neděli 25.10.2015 proběhlo na území 
naší obce námětové cvičení orlovského 
okrsku. Cvičení se zúčastnily jednotky 
z Orlové – Města, Orlové – Poruby, Pet-
řvaldu, Rychvaldu, profesionální hasiči 
z Orlové – Lutyně a samozřejmě naše jed-
notka. Předmětem cvičení bylo dopravit 
pomocí pěti čerpadel vodu ze zatopené 
části za „dřevěnkou“ až na doubravský ko-
pec. Délka tratě, která vedla po místní ko-
munikaci, byla celkem 1.650m, převýšení 
cca 50m. Na cvičení se podílelo celkem 40 
zasahujících hasičů, kteří pracovali s 5 mo-
torovými čerpadly a 90 ks hadic typu B-75. 
Cílem cvičení bylo, jak je uvedeno výše, 
dopravit na danou vzdálenost vodu bez po-
užití cisternových vozidel. Tento úkol se 
úspěšně podařilo zvládnout, což bylo také 
konstatováno při vyhodnocení celé akce, 
která proběhla v naší hasičské zbrojnici. 

V pátek 6.11.2015 měli naši mladí hasiči 
trochu netradiční cvičení. Z donesených 
dýní se snažili vytvořit někdy strašidelné, 
jindy úsměvné výtvory. Zda-li se jim to po-
dařilo, už necháme na vás.My si myslíme, 
že výtvory jsou pěkné a určitě se hodí k vý-
zdobě zahrady naší zbrojnice. 

Výbor SDH Doubrava připomíná, že 
v sobotu 9.1.2016 se od 16.00 hodin v Ná-
rodním domě v Doubravě koná výroční 
schůze našeho SDH. Všichni členové jsou 
samozřejmě zváni.

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

Z DOUBRAVSKÉ FARNOSTI
Betlémské světlo do našich 
domovů

Malý plamínek, pocházející z Chrámu Bo-
žího narození v Betlémě v daleké Palestině, se 
symbolicky předává od jedné svíce k druhé, 
z ruky do ruky. Vzniká tak nádherný řetěz so-
lidarity a lásky, spojený s tichým přáním, aby 
se pokoj a porozumění šířily v lidských srdcích 
přesně tak, jako se od člověka k člověku šíří 
plamen Betlémského světla. 

Betlémské světlo bude k dispozici v doub-
ravském římskokatolickém kostele v neděli 

20. prosince od 9 do 10:30 hodin; jinak po před-
chozí domluvě s panem farářem (tel. 731 402 
008) na faře v Dětmarovicích. Samozřejmě, 
nezapomeňte si s sebou vzít svíci, chráněnou 
před větrem. 

Ať tento symbol lidské lásky a pokoje, jed-
noty a porozumění zavítá o letošních Vánocích 
do každého domova, a u slavnostního vánoč-
ního stolu připomene Toho, díky kterému se 
vůbec scházíme. 

Přijďte na úžasnou oslavu!
Jeho narozeniny se blíží. Na každém kroku 

nám to budou během prosince připomínat. 
A vlastně je hezké, že alespoň jednou za rok 

si na něho vzpomenou skoro 
všichni – děti, rodiče, babičky 
i obchodníci. Přece se patří takovou příleži-
tost pořádně oslavit. Delikatesy, ovoce, různé 
dobroty, výzdoba vskutku fantastická a k tomu 
spousta dárků. 

Všechno pro jednoho oslavence. Který ale 
nebyl pozvaný. Zůstal venku. Přede dveřmi. 
Jako každý rok. A jak moc si přál být s námi. 
Popravdě, asi ho to už ani nepřekvapuje, pro-
tože v posledních letech jaksi všichni před ním 
zavírají dveře. 

Cestičku k nám si nakonec přece našel. 
O půlnoci, když už byly všechny dárky ote-
vřené, otevřel nesměle svou dětskou náruč, ja-
koby nám chtěl dát ještě něco. Protože by moc 
rád vstoupil do našeho života.

Pamatuj, Ježíš bude čekat i tebe! Toto je 
pozvánka přímo pro tebe. Rezervoval Ti místo. 
Chce napsat tvé jméno zlatými písmeny do 
velké knihy pozvaných.

P. Dr. Marcel Puvák, farář

Strašidelné dýně mladých hasičů.) �

Sbor dobrovolných hasičů 
obce Doubrava 

přeje všem občanům naší 
obce krásné prožití 
vánočních svátků 
a šťastný vstup 

do nového roku 2016.

Vánoční bohoslužby 
v katolickém kostele sv. Hedviky

Čtvrtek 24. 12. 20:30 hod.
Pátek 25. 12.  08:15 hod.
Sobota 26. 12.  09:15 hod.
Neděle 27. 12. 09:15 hod.
Čtvrtek 31. 12. 16:10 hod.
Pátek 1. 1. 15:00 hod. mše
  16:00 hod. koncert

Viděli jste už školku plnou skřítků? Ne? 
Přijďte nás navštívit. Máme skřítků plnou 
chodbu.

V době podzimní jsme s dětmi v rámci en-
vironmentálního a polytechnického vzdělávání 
hledali v přírodě různé plody, listy, pařízky, 
větve, trávy. A právě tyto přírodniny posloužily 

jako materiál k výrobě různých skřítků.
V jednom listopadovém týdnu je děti za 

pomoci svých rodičů a paní učitelek vyráběly. 
Všichni pracovali na dětském ponku, používali 
pilu, kladivo, dláto, hřebíky. Bylo vyrobeno 
mnoho krásných postaviček, ze kterých měli 
všichni ve školce radost. Někteří byli vyrobeni 

z kořene stromu, jiní 
z polínek či okrasné 
dýně. Fantazie roz-
hodně nechyběla. Při 
práci se vzájemně 
komunikovalo, děti 
si pomáhaly, vymýš-
lely, radily se a dílo se 
podařilo.

 Aby se s výsled-
kem mohli potěšit také 
ostatní, vystavili jsme 
všechny skřítky na 
mezipatro schodiště. 
Tam nás budou každý 
den při příchodu do 
MŠ vítat.

Mgr. Radomíra 
Jasenková, 

ředitelka MŠ

Podzimní skřítkové
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Na začátku byla chuť dělat něco pro děti, 
které nemají možnost dojíždět do kroužků v jiných 
městech. Mým skromným přáním bylo vytvořit 
zájmový oddíl, do kterého by chodilo pravidelně 
alespoň pět dětí. Přání se vyplnilo a splnilo se 
mnohem více. Získala jsem obětavou instruktorku 
Terezku Kozubkovou, která mi s oddílem velmi 
pomáhá a obírá se tak o svůj volný čas. Máme klu-
bovnu, ke které nám pomohla ředitelka Mateřské 
školy paní Radomíra Jasenková a pomáhají nám 
i ostatním učitelky a provozní zaměstnanci, kteří 
jsou vstřícní při jejím provozu. Zahájila se spolu-
práce s obcí, především s paní Murycovou, která 
nám vždy podala pomocnou ruku. Dostali jsme 
dotace na činnost, za které jsme mohli nakoupit 
pomůcky a potřeby pro činnost nejen v oddíle, ale 
také na táborech. Začali jsme psát o sobě, k čemu 
nám velice pomáhají pobídky paní Hugáňové, která 
je nám také vždy ochotná pomoci. A hlavně – za-
ujali celkem 16 dětí, které se zaregistrovaly do od-
dílu a pravidelně tam dochází. Všem a za vše moc 
děkujeme a doufáme, že se tato chuť dělat něco pro 
děti bude dále zvětšovat. 

I když zde fungujeme celý rok, pořád se 
učíme být pionýry. Proto jsem se vydala na Kon-
ferenci o činnosti Pionýra v Mladé Boleslavi, kde 
jsem obdržela potvrzení o existenci pionýrské 
skupiny, ,,přiložila ruku k dílu“ při schvalování 
dokumentů Pionýra a setkala jsem se se spoustou 
mladých nadšených dobrovolníků.

To, že pracujeme jako dobrovolníci, je sa-
mozřejmostí. Dobrovolně a zadarmo pracujeme 
i s dětmi na táborech, a o tom, že jsme více než 
kamarádi, svědčí i to, že se občas mezi našimi 
táborovými pracovníky stane něco nečekaného – 
zamilují se. Letos v říjnu se po 11leté známosti 
vzali naši dlouholetí vedoucí Monika a Lukáš. 
U této slavnostní chvíle jsme nemohli chybět 
a připravili jsme jim pravý táborový vstup do 
manželského života.

Po tábornicku vstupujeme do dalšího roku 
i my a už teď začínáme chystat tábory. A ne-
jen tábory, ale těšíme se na výlet do Prahy, 
na který se v lednu chystá 20 dětí z Doubravy 
a Petřvaldu a 15 dětí z Karviné, chystáme 
jarní týdenní pobyt na horách, velikonoční 

tvoření pro veřejnost a spoustu her a činností 
v oddílech.

O všech našich činnostech se dovíte z našich 
webových stránek www.17ps.cz, nebo na face-
booku a na stránkách www.pionyr.cz se dovíte, 
co je zač Pionýr, z. s.

Všem přeji klidné Vánoce a veselý rok 2016 
a našim Pionýrům přejeme spoustu nadšení a zá-
bavy v dalším roce s Pionýr, z.s. – 17. pionýrskou 
skupinou Karviná.

Katka Jachymčáková

Už to bude rok, co se v Doubravě usídlil Pionýr

V říjnu NAŠE DOUBRAVA uspořádala di-
vadelní představení „Paroháči,“ ve kterém se 
plnému sálu diváků představil asi třicetičlenný 
ochotnický divadelní soubor BOBAN z Bohu-
mína. Autorem této divadelní hry je Vlastimil 
Peška, který čerpal z komedií slavného Moliéra. 
BOBAN si hru volně upravil a místní hudebník 
a zpěvák Ota Maňák ji opatřil autorskými písnič-
kami. Sál Národního domu se rozezněl zpěvem 
herců, které doprovodil orchestr, v němž hráli 
i profesionálové z filharmonie. 

Výkon herců byl naprosto úžasný. Atmosféra 
byla vynikající, publikum se skvěle bavilo, herci 
hecovali publikum a diváci jim to opláceli bouř-
livým potleskem. Není divu, neboť se jednalo 
o veselou frašku, hru plnou zápletek a omylů. 
Za zmínku zcela jistě stojí, že jednu z hlavních 
rolí velmi zdařile ztvárnil „domácí“ Lukáš Sze-
besta, který je zastupitelem za NAŠI DOUB-
RAVU. Z historie je patrné, že obec Doubrava 
žila velmi čilým divadelním životem. V kronice 
obce Doubrava se nám podařilo nalézt zmínku 
o tom, že v Doubravě se v roce 1928 odehrálo 
36 ochotnických představení a v následujícím 
roce pak 25 ochotnických divadelních před-
stavení. Jsme proto moc rádi, že na tuto velkou 
tradici dnes můžeme navazovat. 

TALENTY 2015
7. listopadu NAŠE DOUBRAVA uspořádala 

zcela výjimečnou akci TALENTY 2015, která 
nemá v obci Doubrava obdoby. V rámci TA-
LENTŮ diváky slovem provázela moderátorka 
Nikola Liberdová a jak jinak než, že spolu s ní 
moderoval i „domácí“ Lukáš Szebesta, který při-
pravil i divácky úspěšný scénář celého večera. 

Vystoupili současní žáci Základní školy 
z Doubravy. Eliška Figurová a Markéta Urbančí-
ková předvedly dle vlastní choreografie aerobik. 
V této disciplíně nejsou žádnými nováčky, neboť 
již získaly řadu ocenění. Adéla Kocůrková, která 
mimo zpěvu má ráda zvířata a ráda tancuje, nám 
zazpívala písničku. Zpěv byl vystřídán pohybem 
bývalé žačky Základní školy v Doubravě Nicoly 

Trzaskalikové, která se mažoretkou stala již ve 
svých čtyřech letech. Nicola má za sebou řadu 
úspěchů například 17. místo z mistrovství světa 
z roku 2014 a první místo z mistrovství světa roku 
2015, kde vystupovala společně s ostatními děv-
čaty. Na přípravě TALENTŮ se výrazně podílela 
i paní učitelka Alice Palová ze Základní umělecké 
školy v Orlové, která dodala své talentované žáky. 
Melodie skupiny ABBA na zobcovou flétnu za-
hrály Michaela Oborná, Adéla Lapšanská, Lucie 
Moskalová, která je současně žákyní Základní 
školy v Doubravě, a Tereza Jakubčová. Za kla-
vírního doprovodu paní Mgr. Anděly Mulkové na 
housle zahrála talentovaná Alicja Iwanuszková. 
Svůj osobitý talent také představil velmi muzi-

kální a všestranně nadaný Matyáš Duda, který je 
současným žákem Základní školy v Doubravě. Za 
vlastního doprovodu bubnováním na cajón zazpí-
val gorolskou písničku. Za toto umělecké vystou-
pení sklidil bouřlivý potlesk publika, které jej 
vtáhlo zpět na podium. Za klavírního doprovodu 
Zuzany Kalinové zahrál Matyáš Duda na zobco-
vou flétnu písničku z legendárního večerníčku 
Mach a Šebestová. 

Sestry Barbora a Zuzana Kalinovy nám za-
hrály čtyřručně na klavír. Je nám líto, že těsně 
před TALENTY onemocněla Veronika Růžič-
ková, kdyby tomu tak nebylo, diváci by si mohli 
užít hru na klavír šestiručně. Pevně věříme, že 
to vyjde příště. Na TALENTECH nechyběly ani 
housle v podání Jakuba Bonczka, který vystoupil 
za klavírního doprovodu Mgr. Anděly Mulkové. 

Stojí za to sdělit, že Jakub Bonczek docela ne-
dávno ve své kategorii obsadil první místo. 
Své místo na TALENTECH také měla skupina 
Beatles v podání Terezy Jakubčové, Michaely 
Oborné, Anety Lapšanské, Lucie Moskalové, 
Matyáše Dudy, kteří jejich píseň společně zahráli 
na zobcové flétny. Další pohádkovou melodii Tři 
veteráni pánů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře 
zahráli Michaela Oborná (zobcová flétna), Alicja 
Iwanuszková (housle), Jakub Bonczek (housle) 
a Zuzana Kalinová (klavírní doprovod).

Velmi si ceníme, že na TALENTECH vystou-
pil velmi nadaný klavírista, laureát řady význam-
ných cen doma i v zahraničí a student Janáčkovy 
konzervatoře v Ostravě Jakub Šotkovský z Doub-

ravy. Je nám známo, že Jakub Šotkovský je 
velmi zaneprázdněn, o to více si vážíme toho, 
že vystoupil na domácích prknech. Závěr TA-
LENTŮ 2015 patřil všem vystupujícím, kteří 
byli za potlesku stojícího publika obdarováni 
dárky NAŠÍ DOUBRAVY. Děkujeme Dino-
parku za poskytnutí drobných upomínkových 
předmětů a společnosti The Candy Plus Sweet 
Factory za poskytnutí sladkostí pro vystupu-
jící a obci Doubrava za přispění.

Děkujeme všem vystupujícím, že si udě-
lali čas a vystoupili. Děkujeme divákům, že 

přišli a podpořili vystupující a tím vytvořili zcela 
unikátní atmosféru sobotního večera. NAŠE 
DOUBRAVA Vám divákům děkuje za Vaši přízeň 
a současně za poskytnutou inspiraci pro pořádání 
našich dalších kulturních a společenských akcí. 

Pohodu obou sobotních večerů dotvářely do-
mácí zákusky, obložené chlebíčky, domácí pala-
činky s domácí šlehačkou, výzdoba sálu a nadšení 
členů NAŠÍ DOUBRAVY obohatit Vás sousedy 
o kulturní zážitek. Osobně velmi děkuji všem čle-
nům NAŠÍ DOUBRAVY, kteří aktivně pomáhali 
s přípravou TALENTŮ 2015 a podíleli se na je-
jich hladkém průběhu zcela zdarma ve svém vol-
ném čase, na úkor svých zájmů a rodiny a že toho 
nebylo málo, bylo znát ze zdárného výsledku. 

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

Divadelní představení „Paroháči“ a TALENTY 2015 se vydařily
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VESELÉ VÁNOCE 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ 
ROK 2016
PŘEJÍ: Jiřina Ferenčíková, Pavel Spurný, 
Šárka Venglářová, Libor Trzaskalik, 
Lukáš Szebesta, Petr Vrubel
Máme vás rádi! 

Vaši ZASTUPITELÉ NAŠE DOUBRAVA z.s.

Zemřeli Alois Dadok
Olga Urbanková

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Gratulace
V měsíci říjnu oslavila 
své krásné životní jubi-

leum 80. let paní 

Jarmila Kotasová 
z Doubravy. 

Přejeme jí spoustu zdra-
víčka a životního elánu 

do dalších let.
Vše nejlepší přejí děti 

s rodinami.

Zemřeli Alois Dadok
Olga Urbanková

Společenská kronika
PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY

Dne 17.10.2015 byli přivítáni tito noví občánci:

Blahopřejeme k narození děťátka!

Viktorie Skibová Justýna Waloszková

Gabriela Kotasová Adam Paldus

UZAVŘELI 
MANŽELSTVÍ

Daniela Richterová 
a Ladislav Bartoš

Přejeme mnoho štěstí na společné 
cestě životem!

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět...
O to těžší je ztratit je a uchovávat jen ve 
vzpomínkách.
V letošním roce jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí a zároveň 
nedožitých 81. let pana 

Rudolfa Poskera.
Vzpomíná manželka 
Hildegarda Poskerová s rodinou.

V hlubokém zármutku oznamujeme 
všem příbuzným, přátelům a známým, 
že dne 29.10.2015 zemřel ve věku 91 let 
náš milovaný tatínek, tchán, dědeček, 
pradědeček a strýc pan 

Alois Dadok.
S naším drahým zesnulým jsme se 
rozloučili ve středu dne 4. listopadu 2015 
v obřadní síni v Dětmarovicích.
Zarmoucená rodina

Sbor dobrovolných hasičů 
obce Doubrava zve všechny příznivce 

na tradiční 

„HASIČSKÝ PLES“, 
který se koná v sobotu 13. 02. 2016 

v Národním domě v Doubravě.
Lístky lze objednávat u paní Jiřiny Rovňaníkové 

(tel.: 732 948 737, případně přes členy SDH Doubrava. V ceně, 
která je 400 Kč za jeden lístek, je jako vždy místenka s menším 

občerstvením, teplá večeře, káva a zákusek.

PODĚKOVÁNÍ – naše malá velká škola
Může se mnohdy zdát, že malá – vesnická škola má menší možnosti 

než ta velká – městská. To však neplatí pro tu naši. Jsme rádi, že se naše 
škola aktivně zapojuje do realizace různých projektů, které umožňují 
vytvořit atraktivní podmínky pro výuku. Děkujeme paním učitelkám, 
které využívají všechny prostředky ke zkvalitnění své práce a starají se 
o to, aby byla naše doubravská škola rovnocenným partnerem ostatním 
školám. Vážíme si jejich snahy a přejeme mnoho sil do dalších činností!

Romana Moskalová a Ivana Siekierová (bez autorizace)
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Kalendář do každé domácnosti
V průběhu prosince bude do každé domácnosti v Doubravě do-

ručen první obecní kalen-
dář. V kalendáři naleznete 
veškeré důležité informace 
o dění v obci, svoz odpadů 
a jiné. Doufáme, že se vám 
kalendář bude líbit, a že se 
z něj stane další pěkná tra-
dice v naší obci. ŠH

inzerce

ADVENTNÍ KONCERT V DOUBRAVĚ
Dne 17. 12. 2015 od 17 hodin se v Římskokatolickém kostele sv. 
Hedviky v Doubravě uskuteční adventní koncert.
Přijďte se zaposlouchat do krásných písní a alespoň na chvíli dejte 
zapomenout předvánočnímu shonu.
Pořadatel: Obec Doubrava ve spolupráci s farností Doubrava
VSTUP ZDARMA!!

Vánoční pohádka 
v Národním domě v Doubravě

Ve středu 16. prosince v 15,30 hod se uskuteční v sále Národ-
ního domu v Doubravě vánoční pohádka hraná dětmi Mateřské 
školy Doubrava. Obsazení je hvězdné, předvedou se všechny děti 
docházející do mateřské školy. Zveme děti, dospělé a veřejnost ke 
strávení krásného odpoledne s pravou vánoční atmosférou. 

Mgr. Radomíra Jasenková, řed. MŠ Doubrava

Vedení obce spolu se všemi zaměstnanci 
obecního úřadu přejí všem občanům co 

nejklidnější, ničím nerušený čas adventu, 
krásné svátky vánoční a úspěšný a šťastný 

celý příští rok 2016.

FIRMA STELMAR s.r.o. 
se sídlem v Elektrárně Dětmarovice

H L E D Á
do svého pracovního kolektivu 

pracovníky do středisek:

- stavební 
(izolatér,klempíř,stavební 

dělník,technolog-rozpočtář)
- strojní 

(zámečník, svářeč, armaturář, 
čerpadlář, turbinář, potrubář, technolog)

- elektro 
(elektromontér, pracovník MaR)

Praxe v údržbě energetických 
zařízení vítána!

Kontakt: 
telefon: 596 585 924

e-mail: d.peterkova@stelmar.cz


