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SLOVO 
STAROSTY

Březen 2016 č. 3

Zasedání 
Zastupitelstva 
obce Doubrava

Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava 
se uskuteční dne 18. 04. 2016 od 16:30 
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 
v Doubravě. 

Letošní zápis nás velmi mile překvapil. 
Dostavilo se spoustu natěšených dětí, a to ne-
jen z naší Doubravy, ale i z okolních obcí, což 
nám udělalo opravdu obrovskou radost. Děti 
plnily různé úkoly zaměřené na prostorovou 
orientaci, správnou výslovnost všech hlásek, 
jemnou motoriku, správné držení tužky, zna-
lost základních barev atd. Za každý správně 
provedený úkol se pak odměnily razítkem. 
Celý zápis se nesl v přátelském duchu. 

Nastávajícím prvňáčkům přejeme hodně 
štěstí a v září se na ně moc těšíme.

Kolektiv doubravských pedagogů,  
Autor: Bc. Denisa Semerádová,  

Foto: archiv ZŠ
www.zsdoubrava.cz 

Doubravský zápis 
do první třídy

Svoz nebezpečného 
odpadu z domácností

Také v letošním roce se uskuteční mobilní 
svozy nebezpečného odpadu z domácností. 
Termíny svozu pro letošní rok jsou 09. 04. 2016 
a 05. 11. 2016. Bližší informace uveřejníme 
vždy také na internetových stránkách obce 
www.doubrava.cz a na vývěsních místech 
v obci. Odběr odpadu je zdarma. Sběr bude 
prováděn firmou Marius Pedersen a.s. (harmo-
nogram svozu odpadu naleznete na str. 3).

Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

Vážení občané, 
přesto, že zima nevypadá jako zima, zažila 

naše obec podstatnou změnu v zimní údržbě 
silnic. Přestala se sypat škvára a jiné materiály, 
které víceméně nějakým způsobem poškozo-
valy pneumatiky a prahy našich automobilů. 
Vyměnili jsme poskytovatele této služby. Nyní 
je to orlovská firma Služby města Orlová a.s. 
Tato firma disponuje i patřičnou moderní tech-
nologií, díky které se dá použít inertní posyp 
spolu se solí. Hlavní tahy se dokonce hlavně 
solí. Moc toho sněhu nebylo, ale myslím si, že 
naše cesty byly čisté a v převážné míře i suché, 
bez sněhové pokrývky. Rozdíl byl patrný pře-
devším tehdy, když někdo přejížděl přes Doub-
ravský kopec do Dětmarovic, kde se sype jen 
štěrkem a byla tam uježděná souvislá vrstva 
sněhu a dost to klouzalo. Možná si někdo 
řekne, že to jsou nepodstatné věci, ale nejsem 
toho názoru. Možná se díky tomu v Doubravě 
zas o trochu lépe žije. 

Máme za sebou téměř celou plesovou se-
zónu. Zbývá už jen poslední ples a tím jsou 
Šibřinky našeho Baníčku. Už se moc těším.

Všechny akce proběhly velmi úspěšně. 
Každý ples je něčím výjimečný a něčím jiný. 
Je to dobře, jelikož by asi nebylo pěkné, aby 
bylo všechno stejné. Moc děkuji za pozvání 
na tyto krásné kulturní akce. Velmi si vážím 
vaší přízně a jsem rád, že spolková činnost 
v obci nezaniká, ba právě naopak má stoupající 

Pozvání
na „Setkání občanů 
s vedením obce Doubrava“

Setkání s vedením obce se bude konat 
dne 31. března 2016 v restauraci U Kan-
tora Doubrava Hranice a 7. dubna 2016 
v banketce v přízemí Národního domu 
v Doubravě, a to vždy od 17:00 hodin.
Program:
- Připravované akce na rok 2016.
- Podporované oblasti v roce 2016.
- Podněty a dotazy občanů.

(pokračování na straně 2)
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Slovo…

Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – březen, duben 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

Březen 2,9,23,31 23 24 16 29
Duben 6,13,20,27 20 21 13 4,11,18,25

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

(pokračování ze 
strany 1)
tendenci a to nejen co 
do počtu, ale hlavně 
co do kvality. 

P ř i p o m í n á m 
ještě, že kdo si ne-
podal žádost o odběr 
kompostéru, může 
tak učinit. První zá-
jemci si jej již mo-
hou odnést domů na 
zahrádku. 

Přeji sluníčko na obloze a úsměv na tváři.
Váš starosta Pavel Krsek.

Anketa 
ve zpravodaji

V lednovém čísle zpravodaje proběhla an-
keta o spokojenosti občanů s obecně závaznou 
vyhláškou obce Doubrava o ochraně nočního 
klidu a regulaci hlučných činností. Sběr anket-
ních lístků byl ukončen k 31. 1. 2016. 

Výsledek je následující: sesbíráno bylo 46 
anketních lístků. Z toho 27 ks lístků vyjadřuje 
názor, že je s vyhláškou spokojeno a souhlasí 
a 19 ks je nespokojeno a nesouhlasí. ŠH

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.

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.

Občané, kteří mají zájem si pořídit do-
mácí kompostér, můžou podat písemnou 

žádost na podatelnu obecního úřadu (tis-
kopisy žádosti jsou na webových stránkách 
obce Doubrava, nebo si je můžete vyzved-
nout na OÚ v kanceláři č.14).

Kompostéry jsou na základě podané žá-
dosti a podepsané smlouvy o výpůjčce (bez-
platné) vydávány od 15. 02. 2016 ve sběrném 
dvoru obce Doubrava. Odpovědný pracovník 
OÚ, dle pořadí podání žádosti telefonicky do-
mlouvá schůzky k podepsání smlouvy o vý-
půjčce a předání kompostéru, vždy ve středu 
od 12.00 do 16.00 hod., kdy je provozní doba 
sběrného dvora. Bližší informace na tel. 596 
512 953.

Jiří Sznapka, 
odpadové hospodářství

Domácí kompostování

Obecní úřad za-
jišťuje odvoz psů 
prostřednictvím pově-
řených zaměstnanců, 
a to v úřední i neúřední 
dny, po celou dobu pří-
tomnosti zaměstnanců 
na pracovišti. K hlášení 
nutného zajištění psa 
volejte tel.: 596 512 992 
nebo ústřednu 596 549 
088. Mimo pracovní 
dobu a v době volna 
a státních svátků mohou 

občané pro zajištění od-
vozu nebezpečných psů 
volat na Policii České 
republiky (tel.: 596 523 
333, obvodní oddělení 
Orlová) nebo v případě, 
že pes někoho ohrožuje, 
na číslo 158. Zveřejnění 
tel. čísla na útulek není 
vhodné z důvodu mož-
nosti zneužití čísla.

Jana Konkolská, 
evidence psů

Mobilní svoz nebezpečného odpadu z do-
mácností. Termín 09. 04. 2016. Svoz starých tele-
vizorů, praček, ledniček, akumulačních baterií, 
plechovek od barev, monočlánků, starých léků, 
rtuťových výbojek (zářivek), starého oleje apod. 
Sběr bude prováděn firmou Marius Pedersen a.s. 

vozidlem se speciálním kontejnerem na násle-
dujících stanovištích v určeném čase. ODBĚR 
ODPADU JE ZDARMA! Nebezpečný odpad 
můžete odevzdat rovněž v průběhu celého roku 
ve sběrném dvoře v Doubravě.

Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

Harmonogram svozu nebezpečného 
odpadu z domácností

Stanoviště Zahájení v hod. Ukončení v hod.
VRCHOVEC u bývalého bytového domu č. p. 571 08.00 08.30
Sběrný dvůr za obecním úřadem Doubrava 09.00 09.30
NÁMĚSTÍ potraviny Emel 10.00 10.30
UPLÍŽÍ stanoviště kontejnerů u RD č. p. 428 11.00 11.30
HRANICE u RD č. p. 233 12.00 12.30

Zápis do mateřské 
školy v Doubravě

V úterý 5. dubna od 8,00 do 16,00 ho-
din se uskuteční zápis dětí do Mateřské 
školy Doubrava, okres Karviná.

Zapisujeme děti od 3 do 6 let. K zápisu 
mohou přijít také děti, které dovrší tři roky 
až v průběhu školního roku 2016-2017. 
S sebou rodiče přivedou dítě, přinesou svůj 
občanský průkaz a rodný list dítěte.

Dne 17. března 2016 od 8,00 do 16,00 
hodin máme Den otevřených dveří, mů-
žete se k nám přijít podívat.

Mgr. Radomíra Jasenková, ředitelka MŠ

Děti z mateřské školy pravidelně navštěvují  
s panem myslivcem také krmelec pro 
zvířátka. Foto: Archiv MŠ

Co dělat v případě ohrožení agresivním psem?
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V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 
zákona, poskytne vydavatel zastupitelům 
obce přiměřený prostor pro uveřejnění sdě-
lení, které vyjadřuje jejich názory týkající se 
obce. Vydavatel poskytne každému jednotli-
vému zastupiteli pro vyjádření názoru v kaž-
dém vydání zpravodaje nejvýše 500 znaků 
včetně mezer s tím, že zastupitel může předat 
současně s příspěvkem také jeho rozšířenou 
verzi v neomezeném rozsahu k uveřejnění 
na webových stránkách obce www.doub-
rava.cz, „Názory zastupitelů“. Jednotlivé 
příspěvky budou do rubriky řazeny podle 
abecedního pořadí příjmení zastupitelů. Zve-
řejněné příspěvky nemusí být v souladu s ná-
zory redakce. Rubrika názory zastupitelů je 
v souladu se Zásadami pro vydávání Obec-
ního zpravodaje, které byly schváleny Radou 
obce Doubrava dne 10. 02. 2016 usnesením 
č. 345/27/16.

MŽP vydalo souhlasné závazné stano-
visko k záměru Pokračování hornické čin-
nosti OKD v období 2015-2023 a uložilo 
OKD podmínky pro další navazující řízení. 
Jednou z podmínek je aktualizovat pasporti-
zaci nemovitostí z období 2007-2008 v loka-
litě Na Hranicích a její rozšíření na vybrané 
lokality a objekty nevhodné k provedení 
stavebně-technických úprav. Omlouváme se 
Vám našim sousedům, že se problematice 
nemůžeme věnovat podrobněji, neboť rozsah 
našich vyjádření je omezen návrhem Rado-
míry Jasenkové.
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, zastupitelka 

za sdružení nezávislých kandidátů  
NAŠE DOUBRAVA

Žijeme v obci, kde stav ovzduší je neu-
spokojivý. Trápí nejen malé děti, ale troufám 
si říct, že úplně všechny. Jsem ráda, že se 
již brzy uskuteční ozdravný pobyt pro naše 
nejmenší s doprovodem dospělých v krás-
ném prostředí Beskyd. Ke zlepšení ovzduší 
v obci však může přispět větší účast občanů 
v projektu kotlíkových dotací. Finančně pod-
poříme vaše zapojení do výměny stávajících 
kotlů za ekologické a věřím, že se změna vý-
znamně projeví v oblasti daných lokálních 
topenišť. 

Mgr. Dáša Murycová,  
místostarostka obce

Jak jsme Vás již informovali, podali jsme 
v roce 2015 na MŽP připomínky k posudku 
znalce. MŽP se mimo jiné vyjádřilo, že do-
hoda uzavřená mezi obcí Doubrava a OKD, 
o vydobytí zásob a její poslední dodatek č. 
2 z 8. října 2014, který byl uzavřen dva dny 
před konáním komunálních voleb (10. – 11. 
října 2014), oba dokumenty byly podepsány 
tehdejší starostkou Květuší Szyrokou jako 
projev zájmu o pokračování hornické činnosti 

v obci Doubrava, zcela postačuje k vyřešení 
střetů zájmů a je právně závazný.

MUDr. Pavel Spurný, zastupitel 
za sdružení nezávislých kandidátů  

NAŠE DOUBRAVA
Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU sou-

hlasí s vyjádřením zastupitele Lukáše Sze-
besty. „Je smutné, když se kdokoli z nás 
sousedů porozhlédne po naší obci, ať se snaží 
sebevíce, nenalezne investiční záměry hra-
zené z rozpočtu obce Doubrava v hodnotě 
134,761.124Kč, které by alespoň zmírnily 
dopady hornické činnosti. Nepochopitelná je 
také skutečnost, že od zániku lokality Kozi-
nec a částečně zaniklé lokality Špluchov ne-
došlo k investičním záměrům, které by zcela 
nahradily ztrátu těchto lokalit.“

Lukáš Szebesta, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

Každému z nás je známo, že za to, že na 
území naší obce probíhá hornická činnost, 
má povinnost OKD v postavení těžaře přispí-
vat do rozpočtu obce. Dle informací poskyt-
nutých obcí Doubrava, v letech 1995-2015 
obdržela obec Doubrava příjmy z úhrad z do-
bývacího prostoru a z vydobytých nerostů 
v celkové výši 134,761.124Kč. Nad rámec 
svých příjmů obdržela obec obrovskou částku 
v podobě 13. platu. Obyvatelé Doubravy by 
rádi znali odpověď na otázku, kde se poděly 
miliony z vytěženého nerostu?

Libor Trzaskalik, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

Dle Ministerstva životního prostředí předlo-
žená dokumentace záměru konstatuje konflikt 
územně plánovací dokumentace obce se zámě-
rem dotčeného území. Střet záměru s územním 
plánem bude detailně řešen v navazujících říze-
ních nebo podáním žádosti o změnu územního 
plánu v lokalitě Na Hranicích. O změně územ-
ního plánu musí rozhodnout zastupitelstvo, 
proto jsme všichni zastupitelé zvolení za NAŠI 
DOUBRAVU velmi zvědaví, jaké stanovisko 
k tomuto zásadnímu rozhodnutí zaujme staro-
nové vedení obce.
Šárka Venglářová, zastupitelka za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

S odkazem na vyjádření zastupitelů za 
NAŠI DOUBRAVU je třeba zmínit, že in-
ženýrské sítě v satelitu byly hrazeny z pro-
středků OKD. Všechny zastupitelé za NAŠI 
DOUBRAVU netěší a udivuje fakt, že šanci 
zmírnit dopady hornické činnosti za miliony, 
které, byly uhrazeny do rozpočtu obce Doub-
rava společností OKD za vytěžený nerost, ne-
proměnila bývalá starostka Květuše Szyroká 
ve prospěch obce a nás sousedů, přestože ve 
starostenském křesle byla nepřetržitě 20 let. 
Více nelze vyjádřit máme 500 znaků.

Ing. Petr Vrubel, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 
UKLIĎME ČESKO OPĚT 
TAKÉ V DOUBRAVĚ
Obec Doubrava – POJĎTE S NÁMI UKLIDIT 
DOUBRAVU
dne 16. 04. 2016 od 13:00 hodin
sraz na náměstí před obecním úřadem nebo 
přímo v místě úklidu.

Dobrovolnická úklidová akce s názvem 
„Ukliďme Česko“. Jejím cílem je zbavit 
česká města, vesnice a přírodu volně odhoze-
ného nepořádku a černých skládek a zároveň 
upozornit na dlouhodobě neřešenou problema-
tiku černých skládek. Spojení dvou zkušených 
organizací, Spolku Ekosmák a Českého svazu 
ochránců přírody, vyústilo v ambiciózní cíl: 
zapojení 100 000 dobrovolníků. Záštitu nad 
projektem převzaly pro letošek významné 
české osobnosti. 

Také naše obec se připojila k této akci. 
Vyzýváme všechny, kterým tato akce při-
padá smysluplná a rádi by se na ní podíleli, 
ať SE ZAREGISTRUJÍ NA STRÁNKÁCH 
www.uklidmecesko.cz U PŘÍSLUŠNÉHO 
ÚKLIDU S NÁZVEM „UKLIĎME DOUB-
RAVU!“ (potřebujeme přehled o předběž-
ném počtu dobrovolníků) a dorazí dne 16. 04. 
2016 ve 13:00 hodin na náměstí v Doubravě, 
kde proběhne základní informování všech 
zúčastněných a přesun na předem vytipovaná 
místa úklidu (možno také přijít již přímo na 
místo vytipovaného úklidu, kde budou koor-
dinátoři celé akce). Mezi vytipovanými místy 
budou také ta, která jsou vhodná pro rodinné 
úklidy s většími dětmi. Rozmanitost míst 
úklidu, pokrytí částí obce, to vše záleží na po-
čtu přihlášených dobrovolníků a organizací. 

Veškeré potřebné informace o projektu na-
leznete na http://www.UklidmeCesko.cz a na in-
ternetových stránkách obce www.doubrava.cz .

Hlavními koordinátory pro obec Doub-
rava jsou:

Šárka Hugáňová, OÚ Doubrava, přízemí, 
kanc. č. 2, tel.: 596 512 980, huganova@doub-
rava.cz 

Jiří Sznapka, OÚ Doubrava, 1. patro, kanc. 
č. 14, tel.: 596 512 953, sznapka@doubrava.cz

Přidejte se! Bez Vás Česko neuklidíme!
ŠH

Charita Bohumín 
děkuje!

Tak, jako předchozí roky i letos v první 
polovině ledna, vyrazily do ulic skupinky ko-
ledníčků s odhodláním prostřednictvím sbírky 
pomoci potřebným lidem. Skupinek, které 
koledovaly pod vedením Charity Bohumín ve 

městech Bohumín, Dětmarovice, Rychvald, 
Orlová, Dolní Lutyně, Věřňovice a Doubrava 
bylo celkem 80. Zpívanou koledou a drobnými 
dárky se koledníčci snažili potěšit srdce těch, 
kteří jim otevřeli dveře svých domovů a při-
spěli do kasičky. 

Letošní sbírka byla úspěšnější než loni 

a její výnos 332 382 Kč překonal všechny pře-
dešlé roky. 

Dárci v Doubravě přispěli celkovou část-
kou 7 000 Kč. 

Děkujeme všem dárcům, kteří podle svých 
možností přispěli do kasiček tří králů. Naši 

(pokračování na straně 4)
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Školní kolo 
recitační soutěže

4. 2. 2016 se konalo školní kolo recitační 
soutěže. Spousta krásných básniček, spousta 
pěkných výkonů, spousta potlesku od obecen-
stva a spousta chvály od poroty. To vše jsme 
mohli během soutěžení slyšet a vidět. A jak 
dvě hodiny soutěžení dopadly? Prvňáčky 

zastoupil jediný odvážlivec – Richard Glaser 
a získal krásné 1. místo. Jen škoda, že Ríša nás 
ještě nemůže reprezentovat v městském kole 
v Orlové. V kategorii 2. a 3. třídy vybojovali 
první místo Martin Saran a Matyáš Duda. Oba 
nás také budou zastupovat v městském kole. 
Krásné 1. místo bez postupu získala Michaela 
Potyšová a Markéta Fialová. Druhé místo zís-
kali Vojtěch Hugáň a Markéta Hugáňová, dále 
Aneta Johnová a Břetislav Hroch. Třetí místo 
získali Denisa Volná, Jaroslav Hanák a Natá-
lie Badurová. V kategorii 4. a 5. třídy vybojo-
vala 1. místo Patricie Matláková a Jakub Tokár 
s Adamem Kalokem. Tito žáci nás také budou 
zastupovat v Orlové. 2. místo získaly Veronika 
Janatková, Lenka Dermeková a 3. místo Adéla 
Sláviková. V kategorii 6. a 7. tříd získala 1. 
místo Eliška Figurová, která pojede do Orlové 
a 2. místo Alex Veselá.

Všem soutěžícím moc děkujeme za přednes 
krásných básniček a těšíme se na příští rok.

Mgr. Markéta Schreiberová, 
Bc. Denisa Semerádová, 

Autor: Bc. Denisa Semerádová, 
Foto: archiv ZŠ

www.zsdoubrava.cz 

HASIČSKÉ OKÉNKO
V polovině února je naší tradicí „Hasičský ples“. Ten nám letos zahájila skupina 

Workout z Karviné. Jedná se o mladé muže, jejichž zálibou je tvrdá dřina a posilo-
vání. Jejich umění jistě ocenili všechny slečny a dámy, které si začátek plesu nenechaly ujít. 
Ke zdárnému plesu přispěli nejen členové našeho sboru, ale také naši sponzoři, kterým je třeba 
poděkovat. Letošními sponzory byli: Obec Doubrava, AWT a.s., Zahrádkářské potřeby p. Da-
říčková, Potraviny EMEL, MUDr. Frič, Dinopark Ostrava, Pionýr z. s. – Doubrava, Pekárna 
Komendir, Potraviny Bobrzyková, Restaurace Málka, Řeznictví p. Jochymek, Klempířství 
Jachymčák, Solná jeskyně Dětmarovice, ČOV p. Kolář, TIZ s.r.o., Elektro JANEL, Hasící pří-
stroje p. Sučan, Restaurace Národní dům, Truhlářství Kotas+Kajzar, Butik p. Lipowská, Lesy 
sady zahrady Dvořák, Voda topení plyn – Ligocký, Hostinec „Na rynku“, Benzínová stanice 
Šebestová a také někteří naši členové. Zvláštní poděkování patří všem našim členkám, které se 
postaraly o skvělou kuchyni a výborné zákusky. Pavel Slávik, velitel VJ

www.sdhdoubrava.estranky.cz

koledníci se setkali se vstřícností nejen v do-
mácnostech, ale i na úřadech, školách, obcho-
dech i u některých živnostníků, kteří je rovněž 
nenechali odejít s prázdnou. Koledníčci často 
nebyli obdarováni jen penězi ale také slad-
kostmi, fotografií či společně zazpívanou 
písničkou. 

Každý příspěvek, i ten nejmenší, je pro nás 
stále výrazem nejen solidarity s lidmi v nouzi, 
ale také důvěry, že každá koruna darovaná 
Charitě přijde tam, kde může pomáhat a slou-
žit. A této důvěry si vážíme nejvíce.

A nač budou peníze z Tříkrálové sbírky 
2016 použity? 

65% z vykoledované částky bude použito 
na

částečné financování rekonstrukce stá-
vajícího výtahu v Charitním domě pokojného 
stáří sv. Františka, kde je potřeba instalovat 
evakuační výtah větších rozměrů.

Zbývajících 35% bude použito Sdružením 
CHČR na humanitární pomoc u nás (např. 
tyto peníze pomáhaly při povodních v České 
republice) i v zahraničí (loni šlo například 
o zemětřesení v Nepálu, Pákistánu a Afghánis-
tánu a také naše Diecézní charita ostravsko – 
opavská pomáhá dětem a seniorům v oblastech 
Ukrajiny a Moldávie). Zbývající procenta jsou 
na režii sbírky a rezervní fondy. 

Případné dotazy o využití prostředků zís-
kaných v Tříkrálové sbírce 2016 rádi zodpo-
víme na tel. č. 596 013 606, 736 766 021 nebo 
e-mailové adrese: info@bohumin.charita.cz
S úctou pracovníci Charity Bohumín, Autor: 

Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS.

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Ve čtvrtek 28. 1. jeli žáci 4. a 5. třídy bruslit do Karviné. Někteří bruslili poprvé ve svém životě. Všem  
se to moc líbilo. Bruslení bylo netradiční odměnou za vysvědčení. Květa Tajovská. (Foto: Archiv ZŠ)

Charita…
(pokračování ze strany 3)
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NAŠE DOUBRAVA 
Vás zve

 Dětské divadelní představení
NAŠE DOUBRAVA, z.s. zve malé 

i velké diváky na dětské divadelní předsta-
vení „O kočkopsím povídání,“ ve kterém se 
představí tak jako v loňském roce ostrav-
ská divadelní společnost SILESA. Diváci, 
kteří tehdy pohádku viděli, byli jejím ob-
sahem a hereckým provedením nadšeni. 
Také Kočkopsí povídání je plné veselých 
pohádkových příběhů, proto malí ani velcí 
diváci neváhejte a přijďte se na vlastní oči 
přesvědčit v neděli 13. března 2016 od 15:00 
hodin do sálu Národního domu. 

Zvláštní prémie pro děti
Připomínáme, že pro děti, které přijdou 

na Kočkopsí povídání v masce pejska, ko-
čičky nebo kocourka je připravena zvláštní 
prémie. Tak jak je naším zvykem, bude pro 
naše milé diváky připraveno domácí pohoš-
tění. Cena vstupenky je stejná jako v loň-
ském roce, pouze 35Kč/osoba. 

 Diskotéka pro dospělé
Na sobotu 16. dubna 2016 od 20:00 ho-

din v Národním domě v Doubravě jsme pro 
Vás připravili diskotéku pro dospělé, kte-
rou Vás provede DJ Honza z Doubravy. Mi-
lovníci disko přijďte mezi nás, budete mile 
překvapeni, uvidíte a zažijete něco, co tady 
ještě v Doubravě nebylo.

 Zájezd pro seniory  
na FLORU OLOMOUC 2016

V sobotu 23. dubna 2016 s odjezdem 
z doubravského náměstí v 7:00 hodin se 
mohou senioři a jejich případný doprovod 
zúčastnit zájezdu s návštěvou výstaviště 
FLORY OLOMOUC 2016, jarní etapa 
spojenou s návštěvou části expozice Pev-
nosti poznání. Máme zájem na tom, aby 
zájezd byl dostupný pro co nejvíce výlet-
níků, proto jsme tak jako v loňském roce 
i v letošním roce požádali obec Doubrava 
o poskytnutí dotace. Vzhledem k tomu, že 
v době psaní tohoto článku není rozhodnuto 
o tom, zda bude případná dotace a v jaké 
výši na tento projekt poskytnuta, proto je 
stanovena cena za dopravu i vstupné zá-
lohou ve výši 100Kč. Cenu před konáním 
zájezdu upřesníme. 

Koupit vstupenky, zaplatit zájezd 
a získat podrobné informace lze v obvyk-
lých předprodejích:
• lokalita Hranice paní Jiřina Ferenčíková 

(mobil 602 755 179),
• finské domky pan Libor Trzaskalik (mo-

bil 730 625 179),
• e-mail: info@nasedoubrava.cz,
• paní Ildiko Stablová provozovatelka re-

staurace v Národním domě,
• v prodejně EMEL na náměstí.

Těšíme se na setkání s Vámi

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

O pololetních prázdninách jsme se tradičně 
vydali do našeho hlavního města. Letos poprvé 
jely dvě výpravy. První skupina 20 osob pod 
vedením Katky a Terezky s dětmi převážně 
z Doubravy a Petřvaldu. Druhá skupina vyjela 
se sedmnácti členy z Karviné, pod vedením 
Petra Furase. Obě skupiny měly nabitý a velice 
pestrý program. 

My Doubraváčci jsme do Prahy dorazili 
okolo 11. hodiny a začalo naše dobrodružství. 
Ubytování v A plus Hostelu, první jízda met-
rem, prohlídka historických prostor Senátu ČR, 
Mořský svět a Staroměstská radnice. Nechy-
běla ochutnávka trdelníků a večeře v hostelu. 

Sobotní ráno jsme začali vydatnou snídaní 
a vyrazili jsme na plavbu po Vltavě. Viděli jsme 
Čertovku a dům, ve kterém žily kouzelné cho-
botničky. Pak jsme vyrazili na Pražský Hrad 

a viděli jsme polední střídání hradní stráže, 
navštívili jsme katedrálu Sv. Víta, prošli jsme 
se po starých zámeckých schodech. Odpoledne 
patřilo návštěvě Muzea policie s ukázkou zá-
sahové jednotky a večer koncertu Děti dětem 
v Kongresovém centru. Byl to opravdu nabitý 
den. 

Nedělní ráno jsme trávili procházkou nej-
dražší ulicí v Praze v Pařížské a zakončili jsme 
ji v prodejně Choco-story, kde si každý koupil 
něco sladkého na zub. Cestou zpět, jsme si dali 
ve vlaku plněný croissant a dortík.

Byly to opravdu tři dny plné zážitků, pro-
chozených bot a krásného, teplého počasí. Už 
teď se těšíme na další ročník, na kterém určitě 
nebudeme chybět. 

Bc. Kateřina Jachymčáková,  
Pionýr, z.s. – 17. pionýrská skupina Karviná

Praha byla opět naše 

Na otázku položenou dětem v mateřské 
škole: „Jaké to bylo u zápisu do 1. třídy?“, od-
povídali naši předškoláci takto:

Maruška: „Dělali jsme tam úkoly. Ptali, 
co uděláme, když se ztratíme, zda známe své 
jméno. Je to tam fajne, strašně.“

Viktorka: „Dobré, šla bych tam už dneska. 
Aktovku už mám od Ježíška.“

Imrich: „Hráli jsme karty, počítali, skákali 
jako čáp. Dostal jsem bonbóny.“

Matyáš: „Jo, dobré, skládali jsme 
a počítali.“

Víťa: „Dostal jsem tam plyšového slona“.

Eliška: „Skládala jsem tam stíny a umím 
to. Počítám taky do deseti.“

Ondra: „Měli tam bonbony a záložky do 
knížky.“

Štěpán: „Skládal jsem tam kartičky.“
Max: „Počítal jsem tam zvířátka a dělali 

takové kartičky, nebo co to bylo a nakreslil 
sněhuláka.“

Markus: „Plnili jsme úkoly a já jsem si vy-
bral nálepky do školy.“

Za MŠ Doubrava Radomíra Jasenková

Dojmy dětí MŠ u zápisu v základní škole 

Potřebujeme materiál na 
tvoření do školní družiny

Milé maminky, babičky, tety…
Pokud máte doma nepotřebné zbytky 

bavlněných látek, prostěradel, bavlnky, 
příze, vlny, knoflíky, háčky na háčkování, 
stuhy, stužky, krajky…Materiál, který 
s dětmi využíváme při volnočasových akti-
vitách ve školní družině, tvořivých dílnách, 
kroužcích. Budeme rádi, když nám jej věnu-
jete. Materiál můžete nosit ve všední dny do 
mateřské školy v Doubravě. Děkuji všem. 

Světluše Šotkovská
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Společenská kronika Kam vyrazit…

V měsíci únoru oslavila své krásné ži-
votní jubileum 80 let paní Jiřka Majerová 
z Doubravy. Přejeme jí spoustu zdravíčka, 
štěstíčka a životního elánu do dalších let. 

Vše nejlepší přejí dcery s rodinami.

 Velikonoce na hradě
19.03.2016 – 20.03.2016, Slezskoostravský 

hrad, Ostrava
Velikonoční dvoudenní lidový jarmark.
O víkendu 19. – 20. března 2016 se v are-

álu Slezskoostravského hradu uskuteční veli-
konoční lidový jarmark s ukázkami řemesel 
a prodejem lidově uměleckých výrobků.

Návštěvníci mohou sledovat ukázky li-
dových zvyků, naučit se plést velikonoční 
pomlázku, namalovat si vajíčko nebo si vy-
modelovat na hrnčířském kruhu hrníček. Na 
jarmarku načerpají inspiraci, jak nazdobit ve-
likonoční vajíčka, vázy, košíčky a jiné tradiční 

výrobky. Ke zhlédnutí bude velké množství 
lidových stánků s tou nejpestřejší nabídkou.

Více informací na www.cerna-louka.cz 

 HVĚZDY ŠLÁGRU V DĚTMAROVICÍH
Koncert skupiny BLACK BAND dne 

15.05.2016 v 15,00 hod.
Dětmarovice, Dělnický dům, vstupné 

200,- Kč. Více informací na tel.: 777 998 912 

 Westernové městečko Twinpigs 
v sousedním Polsku

Necelých 50 km v sousedním Polsku ve městě 
Žory se nachází krásné westernové městečko. Na 

VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVKA
Srdečně zveme Vás všechny na tradiční veliko-

noční výstavku, která se uskuteční v úterý 22. března 
v budově mateřské školy v Doubravě v době od 13.30 
do 16.00 hodin ve školní družině.

Děti si s paní vychovatelkou mohou vytvořit svou 
vlastní kraslici ubrouskovou technikou. 

Přijďte se podívat mezi nás, zpříjemněte si odpo-
ledne a prohlédněte ručně vyrobené dekorace, ozdoby 
či kraslice, které mohou ozdobit Vaši domácnost s nad-
cházejícím jarem.

Srdečně zve 
SRP ZŠ A MŠ DOUBRAVA

návštěvníky čeká spousta atrakcí pro děti i dospělé. 
Housenková dráha, interaktivní střelnice, stylové 
westernové ruské kolo, projížďka v sudech, 5D 
kino, můžete si zkusit podojit krávu, házet lasem 
nebo rýžovat zlato. V městečku také probíhají 
různé zábavné programy. Součástí areálu je sopka 
se skluzavkou a skákací atrakce pro děti. 

Více informací na www.twinpigs.zory.pl 
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Z DOUBRAVSKÉ 
FARNOSTI

Nepotřebné věci potřebným lidem
O tom, že i nepotřebné věci, které běžně končí mezi odpadky, 

mohou být ještě užitečné, se snaží přesvědčovat různé charita-
tivní organizace a církevní instituce. Nabízíme vám zajímavý 
tip, který se může stát navíc vhodnou příležitostí udělat dobrý 
skutek s malou námahou. 

Jedná se o sběr použitých poštovních známek pro misie. 
Kněží a misionáři, kteří působí v zemích třetího světa, je po 
předchozím zpracování umí mezi sběrateli vyměnit za finanční 
obnos, který následně podpoří zdravotnickou pomoc či vzdělá-
vací instituce v některých státech Afriky či Latinské Ameriky. 
Jedná se o projekt hodný důvěry, neboť přímým zprostředkova-
telem je osobní přítel našeho pana faráře, jeden slovenský kněz, 
jehož rodný bratr působí jako misionář v Africe.

Pro zapojení se do této milé iniciativy stačí posbírat doma 
nebo od známých staré obálky s orazítkovanými známkami. 
Známky vystřihněte s přibližně 1 cm okrajem z každé strany. 
Známky samozřejmě neodlepujte. Když jich takto budete mít 
víc, doneste je, nebo po někom, o kom víte, že chodí do kostela, 
pošlete panu faráři, který se osobně postará, aby se dostaly do 
správných rukou. Tato iniciativa funguje už mnoho let, takže 
i v našem případě platí neomezeně. 

Jménem všech chudých upřímně děkujeme!
P. Marcel Puvák, farář

Dobrá zpráva pro všechny, 
kdo rádi kreslí a malují

Po úspěšném premiérovém ročníku výtvarné soutěže, která 
proběhla v loňském roce, vyhlašujeme její druhý ročník. Vstupní 
prostor obecního úřadu zdobí úspěšné práce loňské soutěže a již 
nyní se těšíme, že se v červnu budeme moci potěšit novými, 
které vytvoříte.

Tentokrát se naskýtá příležitost pro všechny, bez rozdílu 
věku, potěšit svými obrázky nejen sebe, ale také všechny, kdo 
zavítají na náš obecní úřad.

Pro své práce můžete použít různou techniku zpracování 
v maximální velikosti formátu A3. Na zadní straně soutěžních 
prací, prosím, uveďte číslo kategorie, jméno a příjmení, adresu 
a věk autora práce a ty doručte do 31. 05. 2016 na Obecní úřad 
v Doubravě. Práce vyhodnotí zástupci vedení obce a SRPŠ, kteří 
následně ocení nejlepší autory diplomy a věcnými cenami.

Přeji Vám hodně pohody a prožité radosti při výtvarném 
tvoření.

Mgr. Dáša Murycová

Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího 
násilí má číslo 
116 006

Pracuje nonstop, je bezplatná a posky-
tuje diskrétně odborné rady. 

Na telefonní linku 116 006 se může ob-
rátit každý, kdo se cítí být obětí trestného 
činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin 
byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí 
včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedba-
lostních trestných činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje 
okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. 

(pokračování na straně 8)
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Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že 
jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať 
už fyzického, psychického, ekonomického, či 
sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek 
a podobného trestního jednání. 

Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí 
po obětech úmyslných i nedbalostních trest-
ných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou 
a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí 
nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka 
poskytuje pomoc také svědkům trestných 
činů, kteří byli událostí traumatizováni, potře-
bují psychickou podporu a informace o svých 

právech a ochraně. 
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí vě-

nuje výraznou pozornost prevenci kriminality 
a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odů-
vodněně obávají, že se mohou stát obětí trest-
ného činu a svou situaci potřebují konzultovat.

Vznik a provoz této nové služby je realizo-
ván díky finanční podpoře Nadace Open So-
ciety Fund Praha a programu Dejme (že)nám 
šanci, který je financován z Norských fondů.

Více informací naleznete na webových 
stránkách www.linka-pomoci.cz .
Dr. Miroslav Fehér, manažer projektu První 

pomoc osobám ohroženým/postiženým 
(domácím) násilím

inzerce

Linka…
(pokračování ze strany 7) Recyklovat 

je nejen správné, 
ale také snadné 

Do jedenáctého roku fungování vstupuje v 
roce 2016 v České republice systém zpětného 
odběru a recyklace vysloužilých elektrospo-
třebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku 
Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma 
odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na 
místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklo-
vána. ELEKTROWIN, největší český kolek-
tivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, 
už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. 
Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 
000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmot-
nosti více než 245 000 tun. Dosloužilo i vám 
doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte 
je do běžného komunálního odpadu. Odložte 
je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k 
ekologické recyklaci. Získané suroviny dále 
poslouží při výrobě nových spotřebičů.

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elek-
trozařízení odložit:
- Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete 

spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo 
bydliště. 

- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni 
převzít staré spotřebiče při nákupu nového 
zboží systémem „kus za kus“. Podle novely 
zákona, která začala platit na sklonku roku 
2014, musejí obchody s prodejní plochou 
větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, 
jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, 
aniž byste byli nuceni koupit si nový.  

- Vybrané servisy – rovněž odebírají spotře-
biče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem 
zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce 
pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, 
ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten 
projde přísnými zkouškami, můžete ho vě-
novat některé neziskové organizaci, napří-
klad Fondu ohrožených dětí. 

- Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů 
pomáhá také už více než 1000 hasičských 
sborů po celé republice. 

- Města a obce podle zákona musejí nejméně 
dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpeč-
ného odpadu, do kterého patří i vysloužilá 
elektrozařízení. 

Společnost ELEKTROWIN také organi-
zuje akcí, při nichž můžete za odevzdaný spo-
třebič získat dárek – například v podobě slevy 
na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte 
proto pozorně internetové stránky www.elek-
trowin.cz a facebookový profil Recyklace je 
legrace, kde najdete vždy aktuální informace. 

Jiří Sznapka, odpadové hospodářství 
(zveřejněna tisková zpráva  

společnosti Elektrowin a.s.)


