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SLOVO 
STAROSTY

Duben 2016 č. 4

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. Zasedání zastupitelstva obce 
jsou veřejná a zájemci o projednávanou 
problematiku z řad občanů naší obce jsou 
srdečně zváni.

Vážení občané,
je tu opět nový 

měsíc a s ním náš 
Doubravský zpra-
vodaj. Je pravda, že 
občas ještě zasněží, 
ale jaro se nezadrži-
telně blíží. K jarním 
měsícům rovněž patří 
úklid kolem našeho 
domečku či bytu. Dne 
16. dubna se koná 
velká úklidová akce, 
která již má svou tradici po celé republice. U nás 
v Doubravě se rovněž zúčastňujeme. V letošním 
roce se nás část sejde před obecním úřadem ve 
13 hodin a půjdeme uklidit prostor kolem zámku 
v Doubravě. Potom si prohlédneme prostory 
zámku uvnitř a nakonec rozděláme malý ohní-
ček a upečeme si prvního letošního buřtíka. Už 
teď se moc těším. 

S pozdravem váš starosta
Pavel Krsek

Dne 11. 02. 2016 se konalo městské kolo 
recitační soutěže v Orlové, kde nás reprezen-
tovali všichni ti, kteří postoupili ze školního 
kola.

Abychom si je znovu připomněli, byli to: 
Martin Saran, Matyáš Duda, Jakub Tokár, Pa-
tricie Matláková, Eliška Figurová.

Všichni naši žáci krásně recitovali, ale 
v obrovské konkurenci nakonec uspěly jen 
naše slečny. Líbily se porotě ale tak moc, že 
obě vybojovaly první místa s postupem do 
okresního kola.

Mgr. Markéta Schreiberová, 
www.zsdoubrava.cz 

Z městského kola recitační 
soutěže první místa

Foto: archiv ZŠ 

Foto: archiv ZŠ 
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Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – duben, květen 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

Duben 6,13,20,27 20 21 13 4,11,18,25
Květen 4,11,18,25 18 19 11 2,9,16,23,30

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

Pozvání na „Setkání občanů 
s vedením obce Doubrava“

Setkání s vedením obce se koná dne 
7. dubna 2016 v banketce v přízemí Národ-
ního domu v Doubravě od 17:00 hodin.

Setkání proběhlo již koncem března v re-
stauraci U Kantora Doubrava Hranice. 
Program:
- Připravované akce na rok 2016.
- Podporované oblasti v roce 2016.
- Podněty a dotazy občanů.

Oslavíte v letošním roce 
výročí svatby, máte zájem 
o vítání občánků? 

Obnovení manželského slibu i vítání 
občánků. Můžete obnovit svůj manželský 
slib a přihlásit se Vy sami nebo – Vaši ro-
dinní příslušníci na obecním úřadě. Stejnou 
možnost mají i zájemci o vítání občánků. 

Podrobnosti Vám sdělí v úřední 
dny paní Dagmar Rentová, matrikářka, 
kanc. č. dv. 2 v přízemí, tel. 596 549 410, 
e-mail: rentova@doubrava.cz

Dagmar Rentová

Občané, kteří mají trvalý pobyt na ohla-
šovně Doubrava č. p. 599; v souvislosti s nove-
lou zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
a rodných číslech a o změně některých zákonů 
(zákon o EO) ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon o EO), která nabyla účinností dnem 
01. 01. 2016, Vás upozorňujeme na změny týka-
jící se vydávání poštovních zásilek ukládaných 
v sídle ohlašovny. V souladu s ust. § 10c zá-
kona o EO ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická 
osoba trvalý pobyt, zajistí vhodné místo, kde 
bude možné učinit oznámení o uložení zásilky 

a výzvu s poučením. Na kontaktním místě 
veřejné správy (podatelna, přízemí, kanc.č. 
2) jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení 
zásilky a výzvy s poučením, které si můžete 
vyzvednout. Současně Vás upozorňujeme, že 
uložením zásilky a výzvy s poučením na vhod-
ném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí 
lhůty deseti dnů splněny fikce doručení; desá-
tým dnem se považuje písemnost za doručenou 
se všemi jejími právními důsledky.

Dagmar Rentová,
evidence obyvatel 

Informace pro občany s trvalým 
pobytem na adrese sídla ohlašovny

Úhrady poplatků – poplatky 
za odpad a poplatky ze psů

Obecní úřad Doubrava upozorňuje všechny 
poplatníky a majitele (držitele) psů, že na zá-
kladě schválených obecně závazných vyhlášek 
jsou povinni do 30. 06. 2016 uhradit poplatek 
za psa a do 31. 08. 2016 jsou povinni uhradit 
poplatek za odpad. Veškeré platné obecně zá-
vazné vyhlášky jsou k dispozici na webových 
stránkách obce www.doubrava.cz a seznámit 
se s nimi mohou rovněž na obecním úřadě.

Obecní úřad Doubrava bude rozesílat slo-
ženky na oba poplatky současně, z důvodu 
ušetření nákladů na poštovné, v měsíci květnu. 
Oba poplatky je však možné uhradit i dříve 
(před doručením složenek) a to na pokladně 
obecního úřadu v Doubravě. 

Zároveň upozorňujeme občany, že již 
nebude rozesílána pozvánka na očkování 
psů, které se koná dne 19. 05. 2016. Termín 
byl zveřejněn v obecním kalendáři na rok 
2016, který obdržela každá domácnost, dále 
bude pozvánka zveřejněna na vývěskách 
v obci, v obecním zpravodaji a na webových 
stránkách obce.

Jana Konkolská, poplatky ze psů

Označování budov na území obce je upra-
veno zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a to v ustanovení 
§ 31 až § 33 tohoto zákona. Obecní úřad, pro-
střednictvím stavebního úřadu, přiděluje stav-
bám rodinných domů čísla popisná a stavbám 
rekreačních a jiných objektů čísla evidenční. 
Z příslušných ustanovení vyplývá, že vlast-
níci nemovitostí (staveb) jsou povinni na svůj 
náklad označit budovu čísly (popisnými popř. 
evidenčními), které byly určeny obecním úřa-
dem a udržovat je v řádném stavu, přičemž jsou 

povinni toto označení umístit na budovu tak, 
aby byla viditelná z přístupové komunikace.

Jelikož se v obci Doubrava nachází 
stavby, kterým číslo popisné nebo evidenční 
bylo přiděleno, přesto však na stavbě vidi-
telně umístěné není, vyzýváme vlastníky, 
aby si způsob označení své budovy zkon-
trolovali a zjednali nápravu ve lhůtě do 
30. června 2016. Poté bude stavebním úřadem 
provedena kontrola splnění této povinnosti.

Ing. Pavel Szostok, 
stavební úřad Doubrava

Povinnost číslování budov – rodinných 
domů a zahradních chatek

V minulém čísle obecního zpravodaje jste 
si mohli přečíst základní informace o této celo-
republikové úklidové akci. 

Jedním z hlavních míst úklidu bude okolí 
zámku na náměstí v Doubravě, který se stal 
majetkem obce. V den konání akce bude 
rovněž možné si celý zámek prohlédnout. 
Jedním z dalších úklidů je možná likvidace 
černé skládky v lesíku za jezerem v lokalitě 
Kozinec. Stále se můžete hlásit na www.
uklidmecesko.cz. Rozmanitost míst úklidu, 
pokrytí částí obce, to vše záleží na počtu při-
hlášených dobrovolníků a organizací. Veškeré 
potřebné informace o projektu naleznete na 
http://www.UklidmeCesko.cz a na interneto-
vých stránkách obce www.doubrava.cz. Pro 

zúčastněné připravujeme opékání párků v ha-
sičské zbrojnici a již zmiňovanou prohlídku 
prostor zámku v Doubravě. Sledujte aktuální 
informace na webových stránkách obce 
a na facebooku.
Hlavními koordinátory pro obec Doubrava jsou:
Šárka Hugáňová, OÚ Doubrava, přízemí, kanc. 
č. 2, tel.: 596 512 980, huganova@doubrava.cz 
Jiří Sznapka, OÚ Doubrava, 1. patro, kanc. 
č. 14, tel.: 596 512 953, sznapka@doubrava.cz

Šárka Hugáňová, 
referent úseku vnitřních věcí

Akce „Ukliďme Česko“ – „ukliďme 
Doubravu“ dostává konkrétní obrysy
dne 16. 04. 2016 od 13:00 hodin
sraz na náměstí před obecním úřadem nebo přímo v místě úklidu.
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V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 
zákona, poskytne vydavatel zastupitelům obce 
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které 
vyjadřuje jejich názory týkající se obce. Vyda-
vatel poskytne každému jednotlivému zastupiteli 
pro vyjádření názoru v každém vydání zpravo-
daje nejvýše 500 znaků včetně mezer s tím, že za-
stupitel může předat současně s příspěvkem také 
jeho rozšířenou verzi v neomezeném rozsahu 
k uveřejnění na webových stránkách obce www.
doubrava.cz, „Názory zastupitelů“. Jednotlivé 
příspěvky budou do rubriky řazeny podle abe-
cedního pořadí příjmení zastupitelů. Zveřejněné 
příspěvky nemusí být v souladu s názory re-
dakce. Rubrika názory zastupitelů je v souladu 
se Zásadami pro vydávání Obecního zpravodaje, 
které byly schváleny Radou obce Doubrava dne 
10. 02. 2016 usnesením č. 345/27/16.

Obec Doubrava pořídila pro občany 300ks 
kompostérů. Pokud bude bioodpad vytříděn 
a zkompostován, může nahradit chemická hno-
jiva, která si nyní kupujeme do truhlíků, na 
zahradu a tím šetří naší kapsu. Hlavním cílem 
domácího kompostování je předcházení vzniku 
bioodpadů, poněvadž ten se do směsného komu-
nálního odpadu vůbec nemusí dostat. Rozhodně 
šetří finanční prostředky obce, které se mohou 
využít na smysluplnější věci, než jsou odpady. 
Je škoda nevyužít možnosti získat zdarma 
kompostér.

Ing. Petr Czapek
radní obce Doubrava

Radě obce jsme dali podněty, aby byly insta-
lovány příčné prahy nebo protiskluzové adhezní 
povrchy v lokalitě Na Hranicích po výjezdu 
z lesa od ulice K Venuši z Orlové a na hlavním 
tahu mezi finskými domky. Obě lokality patří 
mezi úseky se zvýšenou problematikou týkající 
se překračování rychlosti jízdy a bezpečnosti 
chodců, a to zejména dětí. Ani tomuto našemu 
návrhu rada obce nevyhověla. K lokalitě Na Hra-
nicích uvedla rada obce tyto důvody. Z hlediska 
nehodovosti se nejedná o nebezpečný úsek.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, zastupitelka 
za sdružení nezávislých kandidátů NAŠE 

DOUBRAVA
Určitě každému z nás není jedno, jak jeho okolí 

vypadá. Každý se jistě zapojí do akce „Ukliďme 
Česko“. Ta proběhne v sobotu 16. dubna. Občané 
mohou uklidit svůj kousek Doubravy. Kdo má zá-
jem, zapojí se. Jistě se najdou místa, která to vy-
žadují. Uděláte mnoho pro životní prostředí. V r. 
2015 zaplatila Obec Doubrava ze svého rozpočtu 

v nákladech za odpadové hospodářství celkem 
1 739 987 Kč. Za poplatky od občanů a podnika-
telů za odvoz komunálního odpadu vybrala v roce 
2015 částku 647 761,- Kč. 

Mgr. Radomíra Jasenková
Naše obec již tradičně podporuje spolko-

vou a tělovýchovnou činnost, která je opravdu 
bohatá. A to ve dvou rovinách: bezplatné vyu-
žívání Národního domu a přímá finanční do-
tace činnosti nebo projektů. V rozpočtu obce to 
představuje částku okolo půl miliónu Kč. Když 
se rozhlédneme do okolí, jen stěží najdeme tak 
malou obec, která provozuje obecní koupaliště. 
Náklady na jeho udržování a provoz také nejsou 
zanedbatelné. Jsou v přibližně stejné výši, jako 
je podpora činnosti spolků v obci.

Mgr. Dáša Murycová
Díky vedení obce a hlavně zásluhou pana 

starosty se v naší obci nezrušila ordinace prak-
tického lékaře. Mám z toho velikou radost, po-
něvadž občané nemusí dojíždět za lékařem do 
jiných měst. V dnešní době málokdo veřejně 
poděkuje nebo někoho pochválí, proto volím 
tuto cestu poděkování, aby občané Doubravy 
věděli, kdo se o to zasloužil. Z rozhovorů s ob-
čany Doubravy mám pocit, že se v naší obci dějí 
i pozitivní věci, o kterých se nepíše. Věřím, že 
pozitivních zpráv bude čím dál více.

Ivana Siekierová
Pokračuji ve vyjádření Jiřiny Ferenčíkové. 

Dalším důvodem pro neumístění příčných prahů 
v lokalitě na Hranicích, bylo radou obce sděleno, 
že by došlo ke ztížení provádění zimní údržby. 
Všichni zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU ne-
mohou s těmito důvody souhlasit. V Orlové, 
dalších městech a obcích je řada příčných prahů 
a zimní údržba je prováděna. V obci je zimní 
údržba prováděna solením. Je nám velmi líto, že 
rada obce nemá zájem zlepšit podmínky obča-
nům a nebere v úvahu alespoň bezpečnost dětí.

MUDr. Pavel Spurný, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA
Rada obce rozhodla, že zastupitel, který je 

voleným zástupcem občanů obce, má ke svému 
vyjádření týkající se dění v obci pouze omezený 
prostor v obecním zpravodaji. Všichni zastu-
piteli za NAŠI DOUBRAVU se shodujeme, že 
je velmi smutný fakt, že nově přijaté zásady již 
v minulém vydání zpravodaje porušil Pavel Kr-
sek, který hlasoval pro jejich přijetí. Je zřejmé, že 
tento krok byl odsouhlasen pouze účelově, aby-
chom se nemohli podrobněji vyjadřovat k dění 
v obci. Každému je měřeno jiným metrem.

Lukáš Szebesta, zastupitel za sdružení 

nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA
Musím reagovat na zprávy našich zastupi-

telů v našem zpravodaji, jelikož mi tak trochu 
připomínají bulvár. K psaní mě přimělo i to, že 
slýchávám připomínky k jednotlivým sdělením. 
Věřím, že každý si dokáže ve zpravodaji vybrat 
to svoje pozitivní, ale já osobně mám dojem, že 
historie naší obce začala v roce 2014 a předtím 
se tady nic nedělo. Asi ne, je to však věc názoru. 
Naše obec patří k nejstarším v regionu a svou 
minulost jistě má a nebylo by na škodu se s ní 
seznámit.

Ing. Szyroká Květuše
Na hlavním tahu mezi finskými domky 

byl v minulosti instalován radarový ukazatel 
rychlosti upozorňující projíždějící řidiče na je-
jich rychlost, který ale danou situaci nevyřešil. 
Jako možnou alternativu řešení jsme navrhli 
protiskluzový adhezní povrch. Na tento náš 
konkrétní opakovaný podnět nám nebylo odpo-
vězeno. Neměli bychom nic proti tomu, kdyby 
rada obce vyřešila problém bezpečnosti i jiným 
vhodným způsobem. Netěší nás, že není ze strany 
rady obce zájem o řešení těchto problémů.

Libor Trzaskalik, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA
Navrhli jsme radě obce, aby byly upraveny 

všeobecné podmínky pro přidělování bytů, 
které by upravovaly přednostně posuzování 
žádosti žadatele, který je alespoň 1 rok hlášen 
k trvalému pobytu na území obce Doubrava. 
Tento náš návrh nebyl ze strany rady obce pod-
pořen. Také jsme radě obce dali návrh, aby ná-
jemní smlouvy o nájmu bytu nájemníkům, kteří 
souvisle po dobu 3 let nájmu obecního bytu ne-
dluží žádnou částku na nájmu a poskytovaných 
službách obci, byl nájem bytu prodloužen na 
dobu neurčitou.

Šárka Venglářová, zastupitelka za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA
Navazuji na vyjádření kolegyně. Ani tento 

náš návrh nebyl podpořen. Argumentovali jsme 
tím, že smlouvy uzavírané na dobu určitou jed-
noho roku způsobují nadměrnou administra-
tivní zátěž, jak pro výkon rady obce, tak i pro 
zaměstnance, do jehož kompetence tato agenda 
spadá, a hlavně nejistotu řádně platících ná-
jemníků. Nevidíme důvod, proč by řádně pla-
tící nájemníci měli žít v nejistotě, zda jim bude 
smlouva za rok prodloužena. Přesto rada obce 
pokračuje v uzavírání nevýhodných smluv na 
dobu určitou.

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

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

Mnoho lidí odebírajících pitnou vodu ze 
studní podceňuje pravidelný monitoring její 
kvality. Pravidelné kontroly studny by se měly 
provádět alespoň jednou do roka, nejlépe 
po zimě. Zkontrolovat je třeba nejen kvalitu 
vody – rozborem v akreditované laboratoři, ale 
i zpevněné okolí studny a vodotěsnost jejího 
krytu. Nezapomeňte ani na technické zařízení 
pro odběr vody. Správná péče o kvalitu vody ve 
studni může předejít zdravotním komplikacím 
z nežádoucích látek, které v ní mohou být pří-
tomny. Není odpovědné spoléhat pouze na naše 

smysly, které nejsou v řadě případů schopny na 
rozdíl od laboratorních analýz přítomnost ne-
vhodných látek ve vodě zachytit.

V prvé řadě je potřeba si nechat provést roz-
bor vody. Mnoho majitelů studní se domnívá, že 
nezávadnost vody poznají prostě tak, že si vodu 
prohlédnou ve sklenici, nebo podle její chuti. 
Voda může vypadat i chutnat výborně, a přesto 
být závadná – člověk svými smysly přítomnost 
mikroorganismů a většiny chemických látek 
prostě nepozná. Kvalitu vody pohledem po-
soudit můžete, ale jen ve velmi omezené míře. 

Můžete zhodnotit vodu z hlediska barvy, pachu 
a chuti, ale kromě skutečně na první pohled 
velmi znečištěné vody takto nepoznáte téměř 
nic. Jediné, co můžete poznat, je mechanické 
znečištění (zákal, pevné částice, nečistoty…), 
popřípadě některé chemické znečištění (olej, 
ropné látky...). V Moravskoslezském kraji jsou 
k dispozici akreditované společnosti a labora-
toře, které vám rozbory vody provedou. 

ŠH (zdroj:www.ekolist.cz, tisková zpráva 
společnosti Aqualia infraestructuras 

inženýring,s.r.o.)

Jak mít dobrou vodu ze studny? Dělejte rozbory vody a o studnu se starejte.
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HASIČSKÉ 
OKÉNKO

Stejně jako v loňském roce, také letos za-
sahujeme u vozidel, která skončí přičiněním 
svých řidičů mimo vozovku. Nevím, čím to 
je, ale cesta na Dětmarovice „Pod Ujalou“ je 
hlavně v zimních měsících celkem záludná. 
Letos jsme zde (stejně jako v loňském roce) 
už dvakrát zasahovali. Naštěstí se jednalo 
pouze o pomačkané plechy, takže nic zvlášt-
ního ani hrozného, ale přeci jen cesta, kde 
široko daleko nic není, nejspíš svádí k rych-
lejší a riskantnější jízdě ... Při těchto zásazích 
zasahovali Slávik P., Šotkovský L., Dluhosz 
D., Branny V., Kučera M. a Vidlička M. 
Dne 25. 02. jsme byli v 07.10 hodin povoláni 
k požáru trafostanice za č. p. 273. Zde do-
šlo k technické závadě, která byla na místě 
odstraněna pracovníky, kteří zde prováděli 
opravu elektrického vedení, na místě zasa-
hovali Šebesta R. a Dluhosz D. 

Náš sbor se stejně jako celá řada dalších 
spolků snaží dodržovat různé tradice. Mezi 
ně patří i oslava Mezinárodního dne žen, 
a proto jsme v pátek 11. 03. našim ženám 
dopřáli trochu klidu, uvolnění a zábavy při 
bowlingu a posezení, které se uskutečnilo 
v příjemném prostředí restaurace Málka 
v Orlové.  Pavel Slávik, velitel VJ

www.sdhdoubrava.estranky.cz

Dne 29. 2. jsme přijeli do Zlatých Hor, uby-
tovali jsme se v Ubytovně Sanatoria Edel a vy-
razili jsme na první procházku po okolí. Začalo 
nám sněžit a od té doby nám sněžilo až do od-
jezdu. Nám to ale nevadilo, oblékli jsme si pláš-
těnky a vyráželi jsme na výlety. Na zříceninu 
hradu Edelštejn, do městského muzea, oslavili 
jsme sedmé narozeniny Kubíka v cukrárně, 
zašli jsme se „očvachtat“ do bazénu a vířivky 

Hotelu Praděd a nakonec jsme si dali pořádnou 
noční koulovačku. V Sanatoriu jsme měli zajiš-
těnu plnou penzi a všem nám tam moc chutnalo. 
Ve středu se nám domů nechtělo, protože na nás 
byli všichni moc hodní a ochotni nám poradit 
a pomoci. Proto se tam jistě brzy vrátíme a bu-
deme objevovat další krásná místa Zlatých Hor.

Za 17. pionýrskou skupinu Karviná 
Katka Jachymčáková

Doubraváček na horách

Letem státy 
Evropské 
unie

V pondělí 14. 3. Euro-
centrum Ostrava představilo 
žákům 4. a 5. třídy státy EU. 
Žáci viděli prezentaci o kaž-
dém státu, složili puzzle celé 
EU a vyplnili test. Všichni 
byli moc šikovní a spoustu 
toho věděli. Každý žák dostal 
pas EU a další drobnou od-
měnu. Tato netradiční hodina 
vlastivědy se všem moc líbila.

Květa Tajovská

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Husitská bitva ve 
školní tělocvičně

Před jarními prázdninami zažila opět naše 
škola výpravu do historie. Tentokrát k nám 
zavítali husité a seznámili nás se svou dobou, 
způsoby boje a zbraněmi. Aby na to nebyli 
sami, byly do „bojů“ zapojeny i naše děti. 
O hezké, poučné a veselé dopoledne se posta-
rala skupina historického šermu Pernštejni, 
díky kterým si děti zábavnou formou dopl-
nily znalosti z oblasti vlastivědy a dějepisu.

Irena Hubaczová

Sbor dobrovolných hasičů obce Doubrava 
zve všechny příznivce na 

tradiční STAVĚNÍ MÁJKY, 
které je spojené se soutěží 

„STARŠÍCH PÁNŮ“. 
Akce se koná u hasičské zbrojnice v so-

botu 30. 4. 2015 od 15.00 hodin.

Sbor dobrovolných hasičů obce Doub-
rava tímto zve všechny na 

JARNÍ TANEČNÍ ZÁBAVU, 
která se bude konat v sále Národního 

domu v Doubravě 
v sobotu 23. 04. od 19.00 hodin. 

Lístky, které jsou v hodnotě 200 Kč s ve-
čeří a 120 Kč bez večeře bude prodávat 

tradičně p. Jiřinka Rovňaníková, tel.: 
732 948 737, popřípadě si je můžete 

zajistit přes naše členy. Živá hudba je 
samozřejmostí.
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Opět jsme zazářili na sjezdovce
Stalo se u nás již pravidlem, že si vyjíždíme 

s dětmi Mateřské a Základní školy v Doubravě 
v průběhu zimních měsíců zalyžovat. To se 
opravdu nepodaří každému.

V letošní na sníh chudé zimě jsme odjížděli 
pravidelně v prvním březnovém týdnu do Bílé 
v Beskydech. V Doubravě jsme nasedali do auto-
busu vždy po obědě, a to za přítomnosti jarního 
počasí doprovázeného prozpěvováním ptáků. Po 
hodině jízdy jsme vystoupili u sjezdovky v Bílé, 
kde bylo opravdu bílo. Sníh si tam na nás počkal 
a celý týden vydržel. Naše děti byly nadšeny. Je 
vidět, že lyžování je baví a někteří je mají v sobě. 

Skupina „rakeťáků“ jezdila již od prvního 
dne po velké jižní sjezdovce. Svištěli si to ob-
loučky za instruktorem až dolů k vleku a pak 
znovu a znovu. Mezi lyžováním je čekala sva-
činka s občerstvením. Naše „rakeťáky“ tvořili: 
Adam Czyž, Martin Saran, Béďa Wanecki, Jakub 

Jachymčák a Dominik Czyž. Skupinu „berušek“ 
tvořily děti, které stály na lyžích poprvé: Natálka 
Wanecka, Gabka Langerová, Samuel Branný 
a Břeťa Hroch. V dětském parku se naučili jezdit 
na pohyblivém koberci a sjíždět kopeček s projez-
dem brankami a zatočením vlevo nebo vpravo. 
Všem se velice dařilo a za celý týden prokázali 
obrovskou výdrž.

V pátek se konaly závody, na které byli po-
zváni rodiče. Na každé z dětí se přijela podívat 
maminka, tatínek nebo také babička, dědeček.

Každým rokem jsou naši lyžaři stále lepší. Ti, 
kteří v loňském roce s lyžováním začínali, jsou le-
tos zdatní sjezdaři. A poděkování patří také jejich 
rodičům, že dětem tuto aktivitu dopřejí. Všichni 
věříme, že opět i příští zimu budeme brázdit bes-
kydské sjezdovky již počtvrté.

Radomíra Jasenková, 
ředitelka MŠ Doubrava

Snížení výživného pro 
nezletilé dítě

OBČANSKOU PO-
RADNU Karviná, středisko 
Slezské diakonie, navštívila 
paní Kamila, která ke své situ-
aci uvedla, že je rozvedená a má 
soudem stanovenou vyživovací povinnost ve 
výši 2000 Kč na dvě nezletilé děti. Doposud 
si vyživovací povinnost řádně plnila, nyní se 
však její finanční situace kvůli zdravotním 
problémům zhoršila a není schopna výživné 
v celé výši platit. Pobírá invalidní důchod a je 
nucena užívat celoživotně léky, které nejsou 
zrovna nejlevnější. Paní Kamilu by zajímalo, 
jak může situaci týkající se úpravy výživného 
řešit. 

Sociální pracovnice poskytla paní Ka-
mile informace z občanského zákoníku, který 
uvádí, že pokud se změní poměry, může soud 
změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro 
nezletilé dítě, které nenabylo plné svépráv-
nosti. V návaznosti na tuto informaci jí bylo 
vysvětleno, že v jejím případě může o změnu 
poměrů skutečně jít (zdravotní problémy 
a snížení příjmu). Byl jí poskytnut vzor ná-
vrhu na snížení výživného pro nezletilé dítě 
a pomoc s formulací jeho obsahu. Taktéž byla 
informována o tom, že dle zákona o soudních 
poplatcích je osvobozena od placení soudního 
poplatku za podání návrhu. Nyní má paní 
Kamila možnost naformulovaný návrh ještě 
doplnit a poté jej osobně odevzdat soudu, jenž 
vede spis péče o nezletilé děti (v jejím případě 
Okresní soud Karviná).

Bezplatného a anonymního odborného 
sociálního poradenství mohou občané Doub-
ravy využít v sídle OBČANSKÉ PORADNY 
Karviná, na adrese V Aleji 435 v Karviné-
Ráji, a to v pondělí od 8:00-12:00 a od 13:00-
16:00, v úterý od 8:00-12:00 a od 13:00-16:00, 
ve středu od 8:00-12:00 a od 13:00-16:00, ve 
čtvrtek od 8:00-12.00 a v pátek od 8:00-12:00. 
Občanskou poradnu lze navštívit osobně nebo 
kontaktovat telefonicky na čísle 734 645 272. 

Mgr. Lenka Starečková, DiS.,
sociální pracovnice 

OBČANSKÉ PORADNY Karviná

Dobrý kompost z kompostéru, který nám obec 
Doubrava nabízí do pronájmu, musíme správně 
založit. Kompostér postavte do polostínu na rovné 
místo. Dbejte na dobrý přístup k tomuto místu, 
abyste mohli kompostér obsluhovat a vzniklý 
kompost snadno vyvážet také kolečkem.
 Jak založit kompost?
Správné složení kompostu je základ pro jeho správ-
nou tvorbu. Rozlišujeme dvě skupiny odpadu.

Zelený bohatý na dusík N. Zelený odpad se 
vyznačuje měkkostí a vlhkostí, patří do něj tráva, 
zbytky zeleniny a ovoce, čerstvé listí, hnůj, mo-
čůvka, kávový lógr, čajové zbytky, atd.

Hnědý bohatý na uhlík C. Hnědý je suchý 
a tvrdý, sem patří větve, štěpky, suchý list, papír, 
suché listí, sláma, obaly a skořápky od vajíček, pa-
pírové utěrky a ubrousky, lepenky, piliny, třísky, 
kůra, rozdrcené větvičky, ořechové skořápky…

Do kompostu zásadně nedáme: kosti 
a zbytky masa, pecky, slupky z tropického ovoce, 
popel z uhlí, plevel, větve z tújí, rostliny napadené 
chorobami, plasty, sklo, kov, barvy a ředidla, potiš-
těný papír (časopisy), kočičí, psí a lidské výkaly…

Pouze z posekané trávy se kompostu nedo-
čkáte. Pro správnou tvorbu kompostu je v zásadě 
potřebný vyšší obsah uhlíku C, to je hnědý od-
pad, než dusíku N – zelený odpad. Vhodný poměr 
C : N je 35:30 až 20:1. Důležité je dobré promí-
chání hnědých surovin se zelenými surovinami.

Kompost bez přídavku půdy zůstává spíše 
vláknitý a nestává se tak snadno drobtovitým 
a zemitým. Nejstabilnější částice vznikají jen 
stmelením humusu a jílu. Každá zemina, přede-
vším když obsahuje jíl, dobře hospodaří s vodou. 
Může tedy vodu poutat a pomalu ji předávat do 
svého okolí. To znamená, že přídavkem půdy, 
vždy na 20 cm vrstvu 1 lopatu půdy, dosáhneme 
lepších životních podmínek pro mikroorganismy, 
jelikož je vyrovnanější obsah vody. Po několika 
málo dnech se vnitřek kompostu zahřeje až na 
70 °C. Některé rozkladné organismy spotře-
bovávají při odbourávání látek mnoho kyslíku 
a přitom vydávají teplo, a to je také jeden 
z nejdůležitějších důvodů pro pravidelné přehazo-
vání kompostu, které vyrovná nerovnováhu mezi 

vnitřkem a vnějškem kompostu. Zhutnělé vnitřní 
zóny se nakypří a uloží se blíže k okraji kom-
postu. Naopak materiál, který byl dříve při okraji, 
se má umístit doprostřed, aby v něm rovněž pro-
běhla záhřevná fáze. Přehazujeme asi 2x. Patřič-
nou zralost nabývá kompost zpravidla teprve po 
šesti měsících. Kompostování je příliš pomalé – 
přidejte trochu půdy nebo už hotový kompost. Po-
užít můžete i příměsi, které tlení aktivují – např. 
močůvka, výluh z kopřiv nebo speciální urych-
lovače kompostů „Radivit“. Zkontrolujte také, že 
váš kompost má dostatek materiálu s obsahem du-
síku. Problémy s kompostem – zapáchá. Na vině 
je buď špatné složení, nebo nedostatek vzduchu. 
Zkontrolujte tedy, jestli je kompost provzduš-
něn. Máte-li špatný kompostér nebo pravidelně 
nepromícháváte jeho obsah, odpad hnije. Pokud 
je vzduchu dost, přidejte hnědý materiál – větve, 
listy, 

Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Doubrava, Oldřich Janků

Kompostování v kompostéru
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PŘIVÍTALI JSME 
NOVÉHO OBČÁNKA

Dne 13. 02. 2016 byl přivítán tento 
nový občánek:

Blahopřejeme k narození děťátka!
Amálie Matušinská

PŘIVÍTALI JSME 

SSpolečenská polečenská kronikakronika

Kam vyrazit…

V měsíci dubnu oslaví své 89. naroze-
niny paní Jiřina Šeligová z Doubravy. 
Všechno nejlepší k narozeninám hodně 
zdraví a pohody přejí dcery, zeť, vnučka 

a vnuci s rodinami.

 Archeopark Chotěbuz
letos nově

Znovuotevření Archeo-
parku Chotěbuz-Podobora v so-
botu 30. dubna 2016 od 9.00 
hodin!

Všichni zájemci, nadšenci 
a přátele archeologie jsou sr-
dečně zváni na otevření Ar-
cheoparku Chotěbuz-Podobora, 

který bude po dvouleté pauze 
opět zpřístupněn veřejnosti!

Čekat na vás bude zbrusu 
nová moderní vstupní budova 
s interaktivními expozicemi, 
nová překvapení v historickém 
areálu a bohatý doprovodný 
program realizovaný ve spo-
lupráci se skupinou historie 
a šermu Tizon. Více informací 
na www.muzeumct.cz .

V neděli 13. března 2016 jsme uspořádali 
pro děti divadelní představení. Z důvodu ne-
moci paní herečky jsme byli nuceni nahradit 
původně plánovanou pohádku Kočkopsí poví-
dání Doktorskou pohádkou, ve které se před-
stavilo divadélko Smíšek. Avšak malým ani 
velkým divákům v počtu 65 tato změna neu-
brala na náladě a dobře se bavili. Po skončení 
Doktorské pohádky děti v maskách pejsků, ko-
čiček a kocourků obdržely zvláštní prémií. 

Tak jak je naším zvykem na každé kulturní 
a společenské akci, máme pro naše diváky při-
praveno domácí občerstvení. Ani v neděli tomu 
nebylo jinak. Diváci si pochutnali na domácích 
zákuscích a chlebíčcích. 

Děkuji všem členkám, členům i soused-
kám, kteří s pořádáním dětského divadel-
ního představení pomáhali, bylo znát, že je 
tak činěno s láskou a potěšením udělat dětem 
radost.

Doktorská pohádka se líbila

Informace spolku Naše Doubrava

V předchozím zpravodaji jsme Vás lehce 
navnadili na diskotéku pro dospělé, která 
se koná v sobotu 16. dubna 2016 od 20:00 
hodin v sálu Národního domu v Doubravě. 
Nyní Vám prozradíme, že na diskotéce zazní 
hity 60. – 80. let a diskotékou Vás provede DJ 
Honza z Doubravy. Vyvrcholením diskotéko-
vého večera bude vystoupení velmi známé, 

oblíbené a populární travesti skupiny SCRE-
AMERS. Vzhledem k nabitému programu 
SCREAMERS jsme velmi potěšeni, že přijali 
naše pozvání, a že na naší diskotéce vystoupí. 
Jak je každému známo, kapacita sálu Národ-
ního domu je omezena, proto neváhejte s koupí 
vstupenek v předprodeji. Máme velmi výhod-
nou cenu vstupenky 150 Kč/osoba.

Diskotéka a Screamers poprvé v Národním domě

Také o tom, že pořádáme pro Vás seniory 
a případný doprovod dne 23. dubna 2016 s od-
jezdem v 7:00 hodin z doubravského náměstí 
zájezd na Floru Olomouc, jsme Vás již infor-
movali v předchozím zpravodaji. V případě 
Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. 

Koupit vstupenky, zaplatit zájezd a zís-
kat podrobné informace lze v obvyklých 
předprodejích:
• lokalita Hranice paní Jiřina Ferenčíková 

(mobil 602 755 179),

• finské domky pan Libor Trzaskalik (mobil 
730 625 714),

• 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.
www.nasedoubrava.cz 

Poslední volná místa na zájezd – Flora Olomouc

Dne 13. 2. 2016 oslavili 50 let společného ži-
vota – zlatá svatba: Jana a Milan Sehnalovi
Přejeme vše nejlepší do dalších společných let!
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Kopec Doubrava někdy lidově nazýván 
„Dombrovský kopec“ s nadmořskou výškou 
282 m. n. m. je nejvyšším bodem na území stej-
nojmenné obce. Svým jedinečným posazením 
v krajině nabízí vskutku úchvatný výhled.

Díky strmému svahu vidíme centrum obce 
Doubrava téměř z ptačí perspektivy, patrný je 
kostel sv. Hedviky, náměstí, hřbitov, škola a při-
lehlé vodní plochy. Nedaleko v údolí ostravské 
pánve jsou dobře viditelné místní doly, ať již ak-
tivní, nebo bývalé např. Barbora, Gabriela či Jin-
dřich, jež jsou na seznamu chráněných kulturních 
památek. Počet viditelných dolů je však mnohem 
větší a k zhlédnutí jsou šachty od Polska až po 
Ostravu. Kromě hornické specifikace našeho 
regionu lze z kopce velmi dobře sledovat také 
jeho přírodní bohatství, jehož největší devizou je 
panoramatické vyobrazení Beskyd a jejich před-
hůří. Unikátnost tohoto místa spočívá v možnosti 
obrovského záběru Slezských a Moravskoslez-
ských Beskyd. Z východní strany máme možnost 
pozorovat polskou část slezských Beskyd s vrcho-
lem Klimczok (1117 m.) nedaleko Bielsko-Bialej 
a dále téměř kompletní pohraniční část s nejvyš-
ším hraničním vrcholem Velkou Čantoryjí (995 
m.), působícím obzvlášť dominantně. Pokud se 
posuneme směrem na jihozápad, spatříme Tři-
neckou brázdu a Jablunkovský průsmyk, v je-
jímž ústí se při dobré viditelnosti rýsuje nejmenší 
plošné pohoří ČR tzv. Jablunkovské mezihoří 
s vrcholem Gírová (840 m.), ve zdejší části nalez-
neme mimo jiné známé Trojmezí. Při pohledu na 
západní rámec průsmyku uvidíme mohutnou roz-
sochu Velký Javorový (1032 m.), navazující horu 
Ostrý až k předhůří Skalky, nacházející se u hra-
ničního přejezdu Mosty u Jablunkova. Výraznou 
linii tvoří táhlý hřeben z Javorového přes Ropici 
(1082 m.) až po Prašivou. Otočíme-li se dále na 
západ, spatříme nejvyšší beskydské vrcholy le-
žící na našem území, a sice v tomto geografic-
kém pořadí: Travný (1203 m.), královna Beskyd 
Lysá hora (1323 m.) a mohutný Smrk (1276 m.) 
mezi nimiž se rozprostírá rekreační oblast Ostra-
vice. Dále západním směrem nás okouzlí krása 
třetí nejvyšší hory Kněhyně (1257 m.) s největší 
přírodní rezervací v Beskydech (NPR Kněhyně-

Čertův Mlýn) především díky rozsáhlému sys-
tému pseudokrasových jeskyní. Hřebenové 
napojení pokračuje přes magický Čertův Mlýn 
(1203 m.) až k bájnému Radhošti (1129 m.), který 
tuto oblast uzavírá. Ve zdejším údolí se nachází 
obec Trojanovice u Frenštátu pod Radhoštěm, za 
níž se rozprostírá poslední část Moravskoslez-
ských Beskyd nesoucí název Veřovické vrchy, 
s nejvyšším bodem Velkým Javorníkem (918 
m.), na jehož vrcholu se nachází nová dřevěná 
rozhledna s výhledy na Štramberk, Kopřivnici, 
Hukvaldy a další přírodní bohatství i mnohé pa-
mětihodnosti lašského kraje.

Pokud vás už toulání po hřebenech hor una-
vilo, vrátíme se na náš kopec, kde je vedle krás-
ných výhledů do krajiny kouzelné i jeho samotné 
prostředí. Nalezneme zde letité třešňové aleje, 
romantická zákoutí, či osamělé stavby působící 
v hustě zalidněném regionu nezvykle. K pocitu 
uvolnění a relaxace napomáhá také prostředí 
původních listnatých lesů a táhlých polí i pro-
jíždějících jezdců na koních, tolik typických pro 

tradiční venkovskou krajinu, která v globálním 
měřítku nenávratně mizí.

Vrchol kopce Doubravy je snadno dosaži-
telný pěšky nebo na kole, vždyť jeho hřebenovou 
částí vede cyklostezka směřující z Orlové-Města 
do Závady, kde se napojuje na značenou trasu 
v Polsku. Další značená cyklostezka vedoucí 
z Karviné přes centrum obce Doubrava se na tuto 
cyklostezku napojuje pod vrcholem kopce. Hor-
nický ráz obce připomíná při posledním stoupání 
na vrchol již nefunkční Důl Doubrava sever, od-
kud se táhne dlouhý hřeben, z něhož se můžeme 
kochat vskutku královským výhledem. Zde se 
sluší připomenout, že na elektronických mapách 
je kopec označen jako vyhlídkové místo, čímž 
se nemůže pyšnit řada horských oblastí. Kromě 
příjemného odpočinku nabízí tento přírodní útvar 
také ideální místo pro terénní studium geografie 
značné části našeho kraje. Chceme-li udělat něco 
prospěšného pro své zdraví i duši, je „Dombrov-
ský kopec“ ideální volbou.

Alice Stanescu

Šumný výhled, aneb to máme jen v Doubravě

 Nové turistické materiály 
na obecním úřadě 
a v obecní knihovně

Obec Doubrava spolupracuje s Krajským 
úřadem Moravskoslezského kraje a s různými 
turistickými informačními centry. Díky této 
spolupráci mají občané k dispozici veškeré 
turistické materiály, které spolupracující or-
ganizace vydávají. Tyto materiály jsou do-
stupné ve vestibulu obecního úřadu a v obecní 
knihovně zcela zdarma. V průběhu měsíců 
března a dubna dochází k distribuci nových 
propagačních brožur a map, které budete mít 
k dispozici. Jsme rádi, že můžeme občanům 
nabídnout tuto službu bez nutnosti mít vlastní 
informační centrum v obci. Vážíme si také 
spolupráce s Městským informačním centrem 
Orlová, díky kterému mají občané na nástěn-
kách ve vestibulu obecního úřadu a v obecní 
knihovně k dispozici aktuální informace 
o kulturním dění v Moravskoslezském kraji.

Šárka Hugáňová
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