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Jistě každý z nás ví, že naše obec má zpra-
cován Strategický plán rozvoje obce Doubrava, 
který postupně naplňujeme. Uskutečnila se dvě 
setkání občanů s vedením obce, kde byly před-
staveny všechny probíhající i připravované akce 
v obci.

Mezi akce, které přesáhnou do dalších let, 
patří mimo jiné vybudování nové páteřní komu-
nikace od bývalé cihelny po náměstí v Doubravě. 
Výhodou této komunikace bude, že se auta nebu-
dou muset míjet dosavadním způsobem a že po 
ní bude nasměrována autobusová doprava, která 
se tedy podstatně přiblíží potřebám našich ob-
čanů. Dalším takovým projektem je kanalizace 

v části obce Hranice a zasíťování pozemků v části 
U starostky. 

Krom těchto poměrně velkých akcí obce je 
nutné ještě zmínit další, které probíhají na území 
obce, ale obec jako taková je neorganizuje. Jedná 
se o pokračující úpravu břehů jezera Kozinec, 
kde se rekultivuje okolí jezera a provádí se oddě-
lování Karvinského potoka od jezera. Vše je po-
chopitelně ovlivněno těžbou v 11. kře dolu ČSA 
Důlní závod 1, která probíhá právě pod tímto 
jezerem. Další velkou akcí je řešení nechtěné 
vodní plochy naproti Národního domu v oblasti 
tzv. Doubravských kotlin. I tyto vodní plochy 
vznikly vlivem těžby, a proto OKD musí všechny 

důlní škody napravit a krajinu v Doubravě uvést 
do důstojného stavu. Tato akce by v letošním roce 
měla začít. Také bychom neměli zapomenout na 
výměnu stožárů vysokého napětí. Prozatím bylo 
instalováno náhradní vedení, které bude po ukon-
čení této akce demontováno. V těchto dnech jsme 
svědky stavby nových stožárů, které zde budou 
další desetiletí. 

Něco se daří naplňovat bez finanční spoluú-
časti obce a na některé záležitosti je nutná finanční 
základna. Pro letošní rok je jak v příjmové, tak 
ve výdajové části rozpočtu počítáno s 28 mil. Kč. 
Jednotlivé části rozpočtu jsou pečlivě sledovány 
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Již tradičně patří duben k měsíci, ve kterém 
probíhají nejrůznější akce zaměřené na životní 
prostředí. Jednou z nich je také celorepubliková 
akce „Ukliďme Česko“ zaměřená na likvidaci 
černých skládek, ke které se již druhým rokem 
připojila také naše obec. Úklidy probíhaly na 
několika místech. Hlavním cílem letošního roč-
níku byla likvidace černé skládky v lesíku u je-
zera v části Kozinec, která ohrožovala místní 
zvěř. Domluveno bylo také hrazení nákladů 
na likvidaci odpadu z této lokality vlastníkem 
pozemku - společností OKD. Druhým větším 
úklidem byla likvidace menších černých sklá-
dek v lese v části Uplíž. V letošním roce se akce 

zúčastnilo mnohem více dobrovolníků (cca 50 
osob), zapojilo se více organizací a spolků. 
Spolupracujeme také se základní i mateřskou 
školou, kde probíhaly úklidy v okolí těchto bu-
dov a mimo termín akce „Ukliďme Česko“. Ve-
lice si vážíme veškeré spolupráce a jsme rádi, 
že mnoha lidem není lhostejné, v jakém pro-
středí žijí. Zvláštní poděkování si zaslouží pan 
Milan Pěchovič, který jakožto předseda míst-
ního spolku myslivců, velice pomohl při orga-
nizaci likvidace odpadu. Fotogalerii z úklidů 
naleznete na www.doubrava.cz .

Šárka Hugáňová

Doubrava opět uklízela svůj kousek Česka
Foto: Mgr. Pavel Krsek    �

Aby se nám v naší Doubravě lépe žilo…

Foto: Zdeněk Sosna �
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a investovány vždy za účelem zlepšení a zvele-
bení života nás všech.

V Doubravě chybí sportoviště. Vzniknout 
by mělo v několika fázích na pozemcích za ZŠ 
Doubrava. Již se započalo s přípravou plochy pro 
běžeckou dráhu s doskočištěm v délce 60 metrů, 
která bude vybudována ještě v letošním roce. Pro 
víceúčelové sportovní hřiště určené nejen pro 
dopolední aktivity školáků, ale hlavně pro vol-
nočasové aktivity, bude připravena dokumentace 
tak, aby mohla být v příštím roce podána žádost 
o dotaci na jeho realizaci.

Je nutno opravit zdravotní středisko, aby naši 
lékaři ve stomatologické ordinaci a ordinaci prak-
tického lékaře mohli kvalitně fungovat v podmín-
kách, za které se nemusíme stydět. Bude provedena 
výměna vstupních dveří a celková rekonstrukce 
vstupního prostoru. Současně bude provedena vý-
měna kotle za nový, ekologičtější. Nového kabátu 
se také dočká náš kulturní stánek Národní dům, 
jenž je zázemím pro stále bohatý kulturní a spole-
čenský život v obci. Všechny doubravské spolky 
tyto prostory mohou využívat bezplatně. 

I v letošním roce obec podpořila sportovní 
a zájmovou činnost v obci formou přímých fi-
nančních dotací na projekty a činnost spolků. Tím 
však kultura v obci nekončí, neboť i letos je pro 
občany připravena řada obecních akcí. Všechny 
jsou uvedené v kalendáři, na který k nám při-
cházejí četné pozitivní odezvy. Již brzy se bude 
připravovat další, který vás bude provázet v ná-
sledujícím roce. 

Dokončena bude rovněž Doubravská stezka, 
která povede od DinoParku směrem na náměstí, 
Doubravský kopec a na Hranice s instalovanými 
informačními tabulemi a odpočívkami.

Zámek v Doubravě se jako dar stal majetkem 
obce. Rozhodně ne proto, aby zůstal k tíži. Je to 
prostor, jež svou polohou nabízí využití jako zá-
zemí pro agroturistiku a další.

V současné době byla podepsána nová 
smlouva pronájmu hospodářské části zámku 
s paní Lucií Pěčonkovou za účelem chovu koní, 
který se stal součástí koloritu naší obce. 

Není nám lhostejná čistota ovzduší. Ale 
v obecním měřítku tomu můžeme pomoci pouze 
lokálně. A o to také usilujeme. V letošním roce 
podpoří obec částkou 100 tis. Kč žadatele o vý-
měnu starých kotlů za nové, splňující emisní limity 
v programu kotlíkových dotací. Naši nejmenší 
mohli vyjet za lepším ovzduším na ozdravný po-
byt, a to pouze za symbolický příspěvek rodičů. 
Takřka veškeré náklady jsou z poloviny hrazeny 
krajem a z poloviny z našeho rozpočtu.

K životnímu prostředí patří i ekologické na-
kládání s odpady. Třídění odpadů v obci má stou-
pající tendenci, pokud v něm budeme pokračovat, 
dojde ke snížení množství směsného odpadu. 

Díky možnosti získat bezplatně kompostér na 
svou zahrádku, očekáváme, že dojde v maxi-
mální míře ke kompostování bioodpadu.

Pokračujeme v údržbě bytového fondu. Mezi 
větší opravy, které proběhnou v letošním roce, 
patří výměna oken a podle dostupnosti dotace, 
možná i lepší zateplení horního patra bílého domu 
u kostela (č.p. 348). 

Našim záměrem není obec zadlužit, ne-
chceme investovat neuváženě. Víme, jak těžká je 
doba. Každý dluh, půjčku či úvěr je třeba splácet 
a nikdo nám na splátky nepřispěje. Stále hledáme 
zdroje spoluúčasti, aby život nás všech v obci, 
která existuje již více než 700 let, byl kvalitní.

Za Radu obce Doubrava  
Mgr. Pavel Krsek, starosta obce

(Pozn.redakce: jedná se o informativní článek, 
nejde o příspěvek zastupitele.)

Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – květen, červen 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

Květen 4,11,18,25 18 19 11 2,9,16,23,30
Červen 1,8,15,22,29 22 23 15 6,13,20,27

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

(pokračování ze strany 1)
Aby se nám…

DOUBRAVSKÉ SLAVNOSTI 
LETOS POPRVÉ ZA 
PODPORY NADACE OKD

Nadace OKD opět podpořila 
kulturu v obci. Obec Doubrava 
podala začátkem roku žádost 
o poskytnutí grantu v programu 
Pro region. Projekt Doubrava 
spolu IV. – podpora kulturního 
života v obci byl Nadací OKD schválen 
a podpořen v plné výši částkou 116 000 Kč. 
V projektu se jedná hlavně o akce menšího 
rozsahu, na kterých spolupracuje obec také 
s místními spolky a organizacemi. Letos 
poprvé však byly do projektu zahrnuty 
také DOUBRAVSKÉ SLAVNOSTI a VÁ-
NOČNÍ JARMARK. 

Velice si této spolupráce s Nadací OKD 
vážíme a věříme, že úspěšný bude shledán 
tento projekt také v příštím roce.

DOUBRAVSKÉ SLAVNOSTI SE 
LETOS KONAJÍ OPĚT V SRPNOVÉM 
TERMÍNU 20. 8. 2016 NA NÁMĚSTÍ 
V DOUBRAVĚ. Více informací o celé 
akci se dočtete v prázdninovém dvojčísle 
zpravodaje. ŠH

Očkování psů proti vzteklině 
Obecní úřad Doubrava zajišťuje ve spolupráci se soukromým veterinárním lékařem 

MVDr. Koniecznym a v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění 
pozdějších předpisů, očkování psů proti vzteklině.
Očkování proběhne ve čtvrtek 19. května 2016 na těchto svodových místech:
11:00 - 12:00 hod. U Dyhoru (bývalá prodejna Doubravanka)
14:00 - 15:00 hod. požární zbrojnice
Očkování psů proti vzteklině se provádí za úplatu - cena jedné vakcíny na svodovém 
místě činí 140 Kč.

Upozorňujeme, že dle ust. § 4 výše uvedeného zákona vyplývá pro majitele psa povinnost 
mít psa naočkovaného proti vzteklině již ve stáří od 3 měsíců a poté vždy jednou za rok a dále 
upozorňujeme, že na základě obecně závazné vyhlášky je majitel povinen přihlásit psa k po-
platku ze psů rovněž od stáří 3 měsíců a uhradit poplatek za psa do 30. 06. běžného roku.

Nezapomeňte k očkování s sebou vzít očkovací průkaz psa! Z bezpečnostních důvodů 
přiveďte psa na vodítku, s náhubkem a v doprovodu dospělé osoby. Dodržte prosím sta-
novenou dobu očkování. Jana Konkolská, evidence psů

Jak nakládat s odpadními vody v souladu se 
zákonem? Co zákon dovoluje, co naopak může 
být sankcionováno? Na Severomoravské vodo-
vody a kanalizace Ostrava se obracejí obyvatelé 
měst a obcí, kde společnost vyvíjí své aktivity, 
s dotazy týkajícími se zneškodňování a likvidace 
odpadních vod. Mezi lidmi panují značné nejas-
nosti týkající se dané problematiky s ohledem na 
to, jaké požadavky klade na fyzické i právnické 
osoby zákon. Danou problematiku řeší tzv. vodní 
zákon, který ukládá všem majitelům obytných, 
průmyslových, zemědělských, zdravotnických 
a jiných staveb povinnost zajistit zneškodňování 
produkovaných odpadních vod v souladu s pod-
mínkami vydanými příslušným vodoprávním 
úřadem a platnou legislativou

Jak nakládat s odpadními vodami. Jakým 
způsobem je tedy možné odpadní vody likvidovat? 
„Za standardní povolené zneškodňování odpadních 
vod je považováno napojení nemovitosti prostřed-
nictvím kanalizační přípojky do kanalizace pro ve-
řejnou potřebu, která může být splašková (splaškové 
odpadní vody) nebo jednotná (splaškové odpadní 
vody a dešťové odpadní vody),“ říká projektový ma-
nažer SmVaK Marek Červek. Druhým způsobem, 
jak povoleným způsobem likvidovat odpadní vody, 
je využít k tomu určeného vodního díla. V daném 
kontextu jde především o domovní čistírny odpad-
ních vod s kapacitou do 50 ekvivalentních obyvatel. 
Především v menších obcích a rozptýlené zástavbě 
je dalším způsobem možné likvidace odpadních 
vod u jednotlivých nemovitostí jejich akumulace 

Jak zlepšit kvalitu vody v potoce, 
rybníku nebo řece v obci
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V souladu s ustanovením § 4a Tiskového zá-
kona, poskytne vydavatel zastupitelům obce přimě-
řený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje 
jejich názory týkající se obce. Vydavatel poskytne 
každému jednotlivému zastupiteli pro vyjádření 
názoru v každém 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.doubrava.cz, „Názory zastu-
pitelů“. Jednotlivé příspěvky budou do rubriky řa-
zeny podle abecedního pořadí příjmení zastupitelů. 
Zveřejněné příspěvky nemusí být v souladu s názory 
redakce. 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.

Tímto oznamuji, že dne 11. dubna 2016 jsem 
ukončil své členství ve straně KDU-ČSL. Svou 
činnost ukončila také MO KDU-ČSL v Doubravě. 
Zastupitelem obce Doubrava nadále zůstávám jako 
nezávislý.

Ing. Libor Dobrý, zastupitel obce Doubrava
Vedení naší obce docela často rádo přebírá ná-

měty z jiných měst a obcí, mnohdy se tak děje bez 
toho, aniž by zkoumalo oprávněnost či důsledky 
takto přijatých opatření. Nebo se zabývalo otázkou, 
zda tato opatření jsou vhodná, prospěšná pro naši 
obec a občany. Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU se 
shodují, že je velmi na škodu nás všech, že si vedení 
obce dosud nevzalo pozitivní příklad z obce Stonava. 
Co se týče občanské vybavenosti a možností obyvatel 
Stonavy, tyto znatelně převyšují úroveň naší obce.

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

DOUBRAVA
V Doubravě cestu od náměstí směrem k základní 

škole lemuje stromová alej. Tu před mnoha lety vysa-
dili lidé, kteří chtěli zdejší krajinu zkrášlit a zpestřit. 
A svoji funkci plní stále. Na jaře rozkvétá záplavou 
voňavých květů a v létě je ozdobená zeleným listím. 
Obec provedla dendrologický posudek celé aleje za 
účelem zjištění „zdravotního“ stavu jednotlivých 
dřevin. Některé nevyhovující stromy byly nahrazeny 
novými, neboť o takový kus přírody je nutno pečovat 
a udržovat jej. Nemají jej všude.

Mgr. Radomíra Jasenková
Množí se názory, že se v noci zbytečně svítí 

na hřbitově. Asi není problém zhasnout, ale pak se 

jednoho rána nemusíme stačit divit. Zničené hroby 
a rozkradené výzdoby a urny, to už v některých ob-
cích zažili. Budeme se po nich opakovat? Policie nás 
před tímto krokem důrazně varovala. A já na jejich 
jistě opodstatněné varování slyším. Nepochopím ně-
které občany, které zřejmě mrzí, že máme důstojné 
prostředí, kde naši předkové odpočívají.

Pavel Krsek, starosta obce Doubrava
Je pravdou, že obec Stonava je větší obcí. OKD ji 

v minulosti přispívala z vytěženého nerostu mnohem 
více do rozpočtu. Vedení naší obce v období před-
chozích letech 1995-2015 získalo od OKD minimálně 
z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 
nemalou částku 134 761 124Kč. Je škoda, že bývalé 
vedení nevyužilo této šance a alespoň se nepřiblížilo 
k obci Stonava. O to více je smutné, že staronové ve-
dení obce pokračuje v zažitých praktikách a příliš se 
mu nechce vybočit ze zajetých kolejí.

MUDr. Pavel Spurný, zastupitel, za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

V minulém vydání zpravodaje jsme Vás infor-
movali, že vedení obce na základě svého rozhodnutí 
uzavírá s nájemníky obecních bytů nájemní smlouvy 
na dobu určitou. Obec má s nájemníky obecních 
bytů uzavřeno několik obsahově odlišných smluv. 
Vedení obce si nechalo za obecní peníze zpracovat 
právní rozbor. Advokát se mimo jiné vyjádřil v tom 
smyslu, že nájemníci nejsou povinni uzavírat ná-
jemní smlouvy na dobu určitou, protože je to pro 
nájemníky nevýhodné, neboť se tím jejich pozice 
zhoršuje.
Lukáš Szebesta, zastupitel, za sdružení nezávislých 

kandidátů NAŠE DOUBRAVA
V letošním roce začala příprava k realizaci 

výstavby sportoviště při ZŠ v Doubravě. V březnu 
byly vykáceny prostory nevyužívané části zahrady 
ZŠ tak, aby mohly být započaty terénní úpravy před 
výstavbou. Budoucí sportoviště bude přínosem nejen 
pro žáky a pedagogy při výuce, ale určitě najde své 
využití i pro širší veřejnost k volnočasovým aktivi-
tám, sportování či odpočinku.

Světluše Šotkovská
Zastupitele za NAŠI DOUBRAVU netěší 

opakovaně upozorňovat na nerespektování zásad 
přijatých radou obce. Opět nebyl Pavlem Krskem 
dodržen rozsah jeho vyjádření ve zpravodaji. Při-
tom Pavel Krsek pro omezení rozsahu vyjadřování 
zastupitelů v obecním zpravodaji - 500 znaků včetně 
mezer, hlasoval. Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU 
nesouhlasí s tím, aby zastupitelé, kteří jsou voleni 

občany, nemohli své sousedy informovat o svých 
názorech na dění v obci. Ale na rozdíl od Pavla 
Krska zásady dodržujeme.

Libor Trzaskalik, zastupitel, za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

Navazuji na vyjádření Lukáše Szebesty. Pokud 
se jedná o dlouhodobé nájemníky, kteří řádně plní 
své povinnosti z nájemních smluv, advokát dopo-
ručil, aby v těchto případech byly smlouvy pro-
dlužovány minimálně v rozsahu uvedeném v jejich 
dosavadních smlouvách. Nesouhlasila jsem s uza-
vřením nové nájemní smlouvy na dobu určitou 1 
roku, proto jsem oslovila advokáta, aby mne ve věci 
zastupoval. Obec byla nucena respektovat má práva 
nájemníka a k uzavření nové nájemní smlouvy na 
dobu určitou nedošlo.

Šárka Venglářová, zastupitelka, za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

Obec nadále i tam, kde to není nutné, uzavírá 
s nájemníky nájemní smlouvy na dobu určitou 1 
roku. Poučné je, že se ani v naší obci nájemník ne-
může spolehnout na to, zda nájemní smlouva nebo 
dodatek k ní mu předkládaný obcí je pro něj výhodný, 
nebo zda se mu nezhoršuje jeho postavení. 

Smutné je, že občan obce je vystaven tomu, aby 
si najal advokáta a za chybný postup obce byl nucen 
advokátovi zaplatit. Zastupitelé za NAŠI DOUB-
RAVU nevidí důvod, proč by takto měli být poctiví 
nájemníci trestáni.

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

(Pozn. redakce k problematice uzavírání ná-
jemních smluv na dobu určitou. Smyslem uzavírání 
nových nájemních smluv je snaha o sjednocení jejich 
obsahu. Jedná se o dvoustranný vztah a obec vždy 
respektuje práva nájemníků. Tvrzení, že v případě 
nájemkyně, autorky výše uvedeného příspěvku, 
k uzavření nové nájemní smlouvy nedošlo, je sice 
pravdivé, nutno však podotknout, že její dosavadní 
nájemní smlouva z roku 2010 je taktéž uzavřena na 
dobu určitou jednoho roku s tím, že obsahuje tzv. 
automatickou prolongaci (podmíněnou řádným pl-
něním stanovených podmínek nájmu).

Pro informaci dodáváme, že u nájemníků, kteří 
již nové nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho 
roku podepsali a řádně plní stanovené podmínky 
nájmu, bude nájemní vztah pokračovat ve smyslu 
ustanovení § 2285 občanského zákoníků. O pokračo-
vání nájemního vztahu budou nájemníci každoročně 
informováni písemně.)

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

v bezodtokových jímkách. „Majitelé nemovitostí 
jsou v tomto případě povinni zabezpečit zneškodnění 
těchto vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povr-
chových a podzemních vod. Na výzvu vodoprávního 
úřadu nebo České inspekce životního prostředí na-
víc musí vlastník nemovitosti doložit zneškodnění 
těchto odpadních vod,“ vysvětluje Červek.

Nejčastější chyby s hrozbou sankce. Jakým 
způsobem nejčastěji porušujeme zákon a vy-
stavujeme se možnému postihu? Nejhorším, ale 
bohužel stále poměrně rozšířeným způsobem li-
kvidace odpadních vod je jejich přímé vypouštění 
do vod povrchových či podzemních. Jde o jedno-
značné porušení příslušného zákona. „Také není 
možné likvidovat odpadní vody pomocí přepadů 
ze septiků nebo žump jejich napojením do kana-
lizace pro veřejnou potřebu, která je ukončena 
čistírnou odpadních vod. Není povoleno ani 

odvádění dešťových vod pomocí splaškové kana-
lizace,“ popisuje Červek. Podle něj v současnosti 
existují a jsou běžně využívány možnosti, jak 
zjistit nelegální napojení dešťových vod od jed-
notlivých nemovitostí do splaškové kanalizace 
v dané obci. Jednou z nich je například využití 
výrobníku inertní nezávadné bílé mlhy. Riziku 
sankce se vystavují také lidé, kteří likvidují od-
padní vody tak, že vyvezou žumpu nebo septik 
na pole, zahradu, do lesa, nebo dokonce přímo do 
vodního toku. Jde o přestupek, který může být 
penalizován ze strany příslušného vodoprávního 
úřadu, nebo inspekce životního prostředí. 

Častým argumentem při sporných situacích 
bývá ze strany majitelů nemovitostí to, že si objed-
nali vývoz žumpy u některé z firem nabízejících 
tuto službu, nicméně nemají jasný přehled o tom, 
kde tyto odpadní vody končí. Řešení je poměrně 

jednoduché. Vždy si tuto službu objednat u spo-
lečnosti, která má k této činnosti (vyvážení a ne-
závadná likvidace odpadních vod) oprávnění. 
„Lidé by si zároveň mělo uchovávat tyto faktury 
nebo smlouvy. V nich by mělo být uvedeno, na 
které čistírně odpadních vod byly dané odpadní 
vody zlikvidovány,“ vysvětluje Červek.

Lidé neuspějí ani v případě, že si vývoz žumpy 
objednají pouze jednou za několik let a argumen-
tují dostatečností tohoto přístupu, ačkoliv množ-
ství dodané vody do nemovitosti neodpovídá té 
vyvezené ze žumpy. Objem zlikvidovaných vod 
by měl odpovídat množství dodané pitné vody do 
nemovitosti. „To lze obvykle jednoduše zkontrolo-
vat prostřednictvím údajů vodoměru příslušného 
vlastníka,“ uzavírá Červek.

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
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Odbíjení času 
nejen věčností,

ale i věžními hodinami na náměstí v Doub-
ravě, které byly nefunkční více než jeden 
rok. Pro nedostatek financí se farnost sna-
žila o opravu svépomocí, ale marně. Odbí-
jecí mechanismus stávkoval a bylo zřejmé, 
že bez odborníků odbíjení času nenastane. 
Neutěšenou situaci si vzal do scénáře řešení 
místní podnikatel přes čistírny odpadních 
vod, p. Zdeněk Kolář. Prokázal, že je ne-
jen odborníkem a organizátorem, ale i ak-
tivním dárcem. Během pár dní elegantně 
vyřešil více než roční patálii. Občané 
Doubravy si mohou díky jeho sponzoringu 
každou čtvrthodinu připomenout časové 
odkrajování běhu života. Ing. Jan Baroš

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

EXKURZE DO OSVĚTIMI

V dubnu navštívili žáci 8. a 9. třídy kon-
centrační tábory v polském městě Osvětim - 
tábory Auschwitz a Birkenau. Tuto poznávací 
exkurzi pořádá naše škola každoročně a kromě 
žáků se této akce mohou zúčastnit i rodiče. Po 
příjezdu na místo jsme byli svěřeni do rukou 
zkušené průvodkyně, která celou prohlídku 
koncentračními tábory komentovala. Její po-
drobný výklad, autentičnost místa i chladné 
počasí vyvolaly mnoho úvah k zamyšlení nad 
(ne)lidskou silou, krutostí a zároveň bezmocí. 
Prohlídka zcela jistě nenechala nikoho lhostej-
ným. Bc. Denisa Semerádová

Okresní kolo 
recitační soutěže

Dne 19. 3. 2016 se konalo v Havířově 
okresní kolo recitační soutěže, do kterého se 
probojovaly z naší školy Patricie Matláková 
z 5. třídy a Eliška Figurová ze 7. třídy. V okres-
ních kolech je jako každým rokem již obrov-
ská konkurence recitátorů z celého okresu. 
A i z tohoto kola si naše škola odváží krásné 
umístění. Patricie Matláková vybojovala ve 
své 2. kategorii krásné 3. místo. Gratulujeme 
a těšíme se na úspěchy našich recitátorů příští 
školní rok. Mgr. Markéta Schreiberová

V pátek 18. 3. naše 9. třída měla hodinu pra-
covních činností u paní Komendirové a pana 
Plačka v jejich pekárně. Těsto již bylo připra-
veno, tak mohli žáci plést housky. Možná by 
nevyhráli s panem Plačkem soutěž v pletení pe-
čiva, ale i tak byli zdatnými pomocníky a práce 
jim šla od ruky. Upletli spoustu housek a prec-
líků všech možných tvarů a velikostí. Jejich 
práci chválili i majitelé pekárny. Domů si každý 
nesl voňavou výslužku. Děkujeme paní Komen-
dirové a panu Plačkovi za jejich ochotu a čas.

Květa Tajovská www.zsdoubrava.cz 

V PEKÁRNĚ 

Anketa žáků základní školy
V dubnu žákyně ZŠ Doubrava položily místním obyvatelům několik otázek, které byly zamě-

řeny na spokojenost s děním v obci. Anketa byla anonymní, zúčastnilo se jí celkem 33 lidí. 

 Autorky ankety: Denisa Swakoňová (8. třída), Simona Pipreková (7. třída).
Bc. Denisa Semerádová 

 
  
 

0 5 10 15 20 25 30

Jak jste spokojen/a s množstvím
kulturních a spole enských akcí v

Doubrav ?

Máte dost informací o d ní v obci?

Jste spokojen/a s webovými stránkami
obce?

Nezajímám se

Nejsem spokojen/a

Jsem spokojen/a

Učitelům zdejší základní i mateřské školy  �
poděkovalo vedení obce u příležitosti dne 
učitelů za jejich jistě nelehkou práci. Foto: ŠH) 

Den učitelů
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Letos byla započata již sedmá sezóna v Di-
noParku, kam každoročně přijíždí tisíce návštěv-
níků. Bohužel, většinou přijedou a zase odjedou, 
aniž by zavítali do středu obce. Přitom naše obec 
nabízí mnohé zajímavosti, které mohou leckte-
rého návštěvníka zaujmout. Atraktivní je také 
naše letní koupaliště a možnost stravování v re-
stauraci Národního domu.

A jsme u zrodu myšlenky vybudo-
vat v obci naučnou stezku, díky které 
můžeme nejen pamětihodnosti, ale 
i významné události, které se u nás 
udály, přiblížit široké veřejnosti i naší mladé 
generaci. Vypracovali jsme projekt, který byl 
Nadací OKD podpořen částkou 160 tisíc Kč. Zbý-
vající náklady ve výši 250 tisíc Kč budou hrazeny 
z rozpočtu obce. 

V těchto dnech se veškeré přípravné práce 
dostávají do finále tak, aby ještě před začátkem 
prázdnin byla celá stezka hotova. Naučná stezka je 
složena ze dvou okruhů, první, červená trasa, pro-
chází středem obce a vede po stopách památek a vý-
znamných událostí. Všechna zastavení mají svou 
informační tabuli, jejíž součástí jsou pověsti, které 
se vážou k naší obci, a mapka naučné stezky.

Zastavení první - nachází se na náměstí a je 
zaměřeno na historii obce a vše, co se v okolí 
náměstí nachází. Pozornost je věnována historii 
zámku a dalším zajímavostem v jeho okolí.

Zastavení druhé - před Římskokatolickým 
kostelem sv. Hedviky, kde můžete načerpat řadu 
zajímavých informací.

Zastavení třetí - před památníkem důlních 
neštěstí - vzpomínka na události, jež se zapsaly 
do smutné historie hornictví na Dole Doubrava

Zastavení čtvrté - před kostelem Českosloven-
ské církve husitské, jenž patří mezi památkově chrá-
něné kostely a náleží mu patřičná pozornost

Zastavení páté - před roubeným domem č.p. 
81, tzv. „Dřevjonkou“, jenž je ojedinělou stavbou 
lidové architektury, která se zachovala. V ní síd-
lila naše první škola a vývoji školství v naší obci 
je také věnována informační tabule.

HASIČSKÉ OKÉNKO
V sobotu 02. 04. jsme byli povoláni k výjezdu na požár trav-

ního porostu v Doubravě u Dinoparku. Na místě jsme zasahovali 
společně s jednotkou HZS Karviná. Naše jednotka vyjela ve složení Kotas S., 
Vidlička M., Dluhosz D. a Verner M. Ve čtvrtek 14. 04. jsme byli v 08:43 hodin 
povoláni k požáru ve výrobní hale firmy v Petrovicích, kde jsme také zasaho-
vali společně s jednotkou HZS Karviná. Naše jednotka byla ve složení Šotkov-
ský, Slávik, Dluhosz a Šebesta. Začátkem dubna se dva členové jednotky Kotas 
Tomáš a Jachymčák Tomáš zúčastnili víkendového školení v Ústřední hasičské 
škole v Jánských Koupelích, kde úspěšně zvládli druhou část lezeckého vý-
cviku, tentokrát zaměřenou na „Základy práce ve výšce a nad volnou hloub-
kou“. Na stejné místo v polovině dubna odjela trojice našich „nových“ členů 
a to Vidlička Martin, Dluhosz David a Kotas Jakub, kteří byli vysláni na kurzy 
„Nositel dýchací techniky“ a „Základní odborná příprava členů jednotek“, bez 
kterých není možné práci u výjezdové jednotky SDH vykonávat. Jakub Kotas 
se začátkem dubna stal dalším členem výjezdové jednotky SDH Doubrava.

Výbor SDH Doubrava děkuje všem, kteří se přišli pobavit na Jarní zá-
bavu, která se konala v sobotu 23. 04. v Národním domě v Doubravě a zá-
roveň zveme na další námi pořádané akce, o kterých informujeme cestou 
obecního zpravodaje nebo na vývěsních tabulích v naší obci.

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

Sbor dobrovolných hasičů obce Doubrava 
zve všechny příznivce na

tradiční KÁCENÍ MÁJKY,
které je spojené se smažením vaječiny.

Akce se koná u hasičské zbrojnice v sobotu 
28. 5. 2016 od 15:00 hodin.

DOUBRAVSKÁ 
PIONÝRSKÁ 

STEZKA

18. 6. 2016
Registrace účastníků

Startovné: 20,-/os.
START: 9:30
Občerstvení a pitný režim zajištěn

Co vás čeká?
 Úkoly na stanovištích v okolí hasičárny, doubravského 

kopce a ,,Labuťáku´´ 
základy zdravovědy…)

nepionýři.

 Výtvarná dílna-výroba odznaků a magnetek 
 A každý odejde s odměnou 

ZVEME KAŽDÉHO, KDO NECHCE SEDĚT DOMA A NUDIT SE.

Těší se na vás 17. Pionýrská skupina Karviná 

Akce se koná i za nepříznivého počasí (tak pláštěnky s sebou) a když bude hezky, opečeme buřty

DOUBRAVSKÁ 
PIONÝRSKÁ 

STEZKA

18. 6. 2016
Registrace účastníků: od 9:00 v areálu SDH Doubrava

/os.

Občerstvení a pitný režim zajištěn

stanovištích v okolí hasičárny, doubravského 
kopce a ,,Labuťáku´´ (uzlování, morseovka, vzduchovka, 

základy zdravovědy…), úkoly, které s nápovědou zvládnou i 

výroba odznaků a magnetek 
A každý odejde s odměnou 

KDO NECHCE SEDĚT DOMA A NUDIT SE.

Těší se na vás 17. Pionýrská skupina Karviná 
www.17ps.cz

Akce se koná i za nepříznivého počasí (tak pláštěnky s sebou) a když bude hezky, opečeme buřty

DOUBRAVSKÁ 
PIONÝRSKÁ 

18. 6. 2016
: od 9:00 v areálu SDH Doubrava

stanovištích v okolí hasičárny, doubravského 
(uzlování, morseovka, vzduchovka, 

, úkoly, které s nápovědou zvládnou i 

výroba odznaků a magnetek 

KDO NECHCE SEDĚT DOMA A NUDIT SE.

Těší se na vás 17. Pionýrská skupina Karviná 

Akce se koná i za nepříznivého počasí (tak pláštěnky s sebou) a když bude hezky, opečeme buřty

Jarní kuřátka
Jedno jarní dopoledne jsme s dětmi MŠ při-

jali pozvání paní Dylongové – doubravské cho-
vatelky drůbeže – k návštěvě, abychom zhlédli 
právě se líhnoucí kuřátka. Prošli jsme s dětmi 
cestičkami mezi finskými domky, kde nás u jed-
noho domečku čekala velikonoční výzdoba z va-
jíček. Nezabloudili jsme.

Paní Dylongová nám ukázala umělé líhně 
s křepelčími vajíčky. Některá byla právě vyklu-
baná, na dětské dlani působila tak křehce, že děti 
musely být hodně opatrné při jejich držení. Jiná 
se zrovna svými zobáčky dobývala ven na svět. 
Uprostřed všech stálo majestátně jedno kuře s vel-
kou parukou, jiné pruhované. Opravdu podívaná. 
V kurníčku nás vítal kohout svým kokrháním, ke 
kterému se přidávaly jako sbor různé druhy slepi-
ček a křepelek. Děti mohly také sesbírat křepelčí 
vajíčka právě snesená a se slepičkou, která byla 
ochotná zapózovat, se vyfotily. Dětem se dopo-
ledne moc líbilo, děkujeme paní Dylongové za 
prohlídku chovných kusů drůbeže. A příští rok se 
opět na kuřátka těšíme.

Za děti a pedagogy MŠ Doubrava 
Radomíra Jasenková, www.msdoubrava.cz 

Velikonoční výstavka
ve školní družině měla úspěch

V březnu se již poněkolikáté konala 
velikonoční prodejní výstavka ve školní 
družině. Chtěla bych poděkovat všem, kteří 
mi byli nápomocni při přípravě i realizaci, 
a také dětem, rodičům, veřejnosti, kteří se 
na nás přišli podívat a zakoupili si naše 
výrobky.

S poděkováním Světluše Šotkovská

Foto: ŠH �

Naučná stezka v Doubravě

(pokračování na straně 6)
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Zastavení šesté - patří architektonickému 
skvostu Doubravy, kterým je Národní dům, spjatý 
s bohatou historií spolkové činnosti v obci.

Od Národního domu se můžeme vydat dru-
hou, modrou trasou, na Doubravský kopec na 
první zastavení s panoramatickým výhledem 
na střed obce, industriální části okresu Karviná 
a pásmo beskydských vrcholků, které jsou za hez-
kého počasí velmi dobře rozeznatelné. Popisky na 
panoramatické mapě nám pak pomohou zoriento-
vat se ve vzdáleném horizontu. Zde bude malá od-
počívka bez zastřešeného posezení. Z vyhlídky se 
můžeme vrátit stejnou cestou zpět do středu obce 
nebo dále pokračovat po modré trase.

Druhé zastavení na modré trase – nachází se 
u šachty Doubrava 3 Sever, se váže k místu, které 
se rovněž zapsalo do naší historie svou těžní věží 
Doubrava 4, která se propadla do nitra země.

Třetí zastavení na modré trase - nachází 
se na křižovatce v blízkosti úpatí haldy, která je 
součástí DinoParku. Z tohoto místa je nádherný 
výhled směrem na Karvinou a zelený palouček 
nás přímo láká k odpočinku. A aby to nebyl od-
počinek pasivní, poskytne nám toto zastavení 
zajímavé informace o místní fauně a také o ci-
helně, která se nacházela v blízkosti tohoto místa. 
K tomu bude sloužit zastřešené posezení. Pokud 
někdo na kole zdolává silnici ze směru od Ná-
rodního domu a potřebuje si odpočinout, má na 
tomto místě jedinečnou příležitost.

Čtvrté zastavení na modré trase - nachází 
se na Hranicích a je tedy určeno pro výletníky 
na kole, kteří pojedou z centra obce směrem na 
Orlovou a Dětmarovice, ale také pro místní ob-
čany, zejména pro rodiny s dětmi, neboť na tomto 
místě se kromě krytého posezení bude nacházet 
také hrací zóna s multifunkčním vybavením. 

O naučné stezce a naší obci budou informo-
váni také návštěvníci DinoParku, ve kterém bu-
dou k dispozici informační letáčky. Slovem byla 
naučná stezka představena a v prázdninovém 
čísle zpravodaje ji uvidíme ve fotografii. 

Dáša Murycová, místostarostka obce 
(Pozn.redakce: jedná se o informativní článek, 

nejde o příspěvek zastupitele.)

(pokračování ze strany 5)
Naučná stezka…

Srdečně Vás naše sousedy zveme na doubrav-
ské náměstí v sobotu 21. května 2016 od 14:00 ho-
din, připravili jsme pro Vás kulturní akci „V rytmu 
orchestrů a dalších překvapení.“ Program májo-
vého odpoledne je zaměřen na seniory, mládež 
a děti. Během programu se Vám představí orches-
try žáků Základních uměleckých škol, taneční 
skupiny a na své si přijdou i milovníci dechovky, 
jazzu, swingu a slavných muzikálových písní. 
Diváci se mohou těšit na tyto umělecké formace:
• Vokální skupina Sluníčko, která vznikla 

skoro před třiceti lety v Bohumíně. Za svou 
existenci získala řadu ocenění a vydala ně-
kolik alb. Kapelníka Sluníčka Otu Maňáka 
mohli vidět, slyšet a zažít diváci, kteří navští-
vili v říjnu loňského roku námi pořádané diva-
delní představení Paroháči.

• Porubští trubači, pod vedením Pavla Zatlou-
kala a Michala Zrzavého se Vám představí 
soubor žesťových nástrojů působících při Zá-
kladní umělecké škole v Ostravě - Porubě.

• Malá černá hudba z Karviné si svým pest-
rým repertoárem již 25 let získává stále nové 
posluchače, ačkoliv působí na amatérské 
úrovni, je úspěšná na domácích ale i na zahra-
ničních festivalech a soutěžích.

• Taneční skupina DDM Orlová, vystoupí 
v malých i velkých formacích. Taneční sku-
pina se zúčastňuje republikových i mezinárod-
ních mistrovství a získala nejedno ocenění.

• Orchestr M Band, který vznikl po 
úspěšném vánočním vystoupení na 
Základní umělecké škole v Orlové, 
které bylo původně zamýšleno jako 
jednorázová akce. Nástrojové ob-
sazení je netradiční a tak se musí 
pro orchestr veškeré notové party 
speciálně aranžovat a upravovat.

• GOSO – Gangster of swing orchestra, ná-
zev orchestru není náhodný, protože orches-
try tohoto ražení hrávaly v minulém století 
a za doby prohibice v tančírnách. Hudební 
prostředí těchto tančíren divákům orchestr 
přenese skladbami z éry prohibice a zlatého 
věku swingu, doby zrodu velkých pěveckých 
hvězd.

• Komorní divadlo Silesia, se představí s pís-
němi slavných muzikálových představení. 

Doprovodný program:
Atmosféra sobotního májového odpoledne na 

doubravském náměstí bude doplněna krytou ka-
várnou a cukrárnou s nabídkou domácího občerst-
vení, nealkoholickými i alkoholickými nápoji. Děti 
si mohou zdarma užívat skluzavky. Akce se koná 
za finančního přispění NADACE OKD. Vstupné 
zdarma, Změna programu vyhrazena. Těšíme se na 
Vás, na společně strávené májové odpoledne

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

www.nasedoubrava.cz

„V rytmu orchestrů a dalších překvapení“ 
na doubravském náměstí s naší Doubravou

Dne 26. 03. 2016 se doubravské děti opět po-
dívaly „do světa“. Navštívily Pustevny, kde si vy-
šly k soše boha Radegasta. Po této procházce na 
čerstvém horském vzduchu jely děti do valašského 
muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Zde se konal 

velikonoční jarmark, na kterém viděly tradiční 
zvyky, ozdoby a ukázky starých řemesel. Jsme 
moc rádi, že jsme doubravským dětem mohli zpří-
jemnit sobotní den. Za SRPŠ Doubrava napsala

 Ivana Siekierová

Děti opět na výletě

Již tradičně je měsíc březen spojován se zají-
mavými akcemi pro nové, ale i stávající čtenáře. 
Jinak tomu nebylo ani letos. V rámci celostátní 
akce pod názvem „Březen – měsíc čtenářů“ byl 
připraven velice pestrý program.

Zahájení proběhlo formou maratonu ve čtení. 
Dětem byla vybrána kniha od spisovatele Zdeňka 
Svěráka: Táto, ta se ti povedla. K této knize bylo 
vytvořeno pár záludných otázek, na které děti po 
přečtení knihy odpovídaly. Odpoledne tak bylo 
plné čtení, doplňování a kvízů.

Ve čtvrtek 24. 03. 2016 naši knihovnu poctila 
vzácná návštěva, a to známá autorka dětských 
knih - paní Zuzana Pospíšilová. Tato spisovatelka 
pochází z Ostravy a ke psaní knih ji přivedly její 
vlastní děti. Paní Pospíšilová si s sebou přivezla 
mnoho knih a společně s dětmi jsme strávili 
v knihovně opravdu krásné pohádkové odpoledne 
plné zamotaných příběhů a zábavných hádanek. 

V poslední březnový čtvrtek dne 31. 03. 2016 
byl v knihovně vyhlášen „Čtenář roku 2015“. 
Toto ocenění mohl získat pouze ten čtenář, který 
si v uplynulém roce 2015 vypůjčil nejvíc knih 

a periodik, a poté je bez upomínky vrátil. Čtená-
řem roku se proto stala Lenka Dermeková, která 
knihovnu navštívila celkem 46krát a vypůjčila si 
celkem 68 knih a 32 časopisů. Na druhém místě 
se umístil Jaroslav Hanák, ten si vypůjčil cel-
kem 56 knih a 12 časopisů a navštívil knihovnu 
39krát. Třetí místo patřilo Lence Vrátné, která 
měla v roce 2015 vypůjčeno 62 knih a knihovnu 
navštívila 36krát. Gratulujeme!

Zuzana Kretschmerová, knihovnice

Měsíc čtenářů v místní knihovně
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Zemřeli
Jan Kotas

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou 
soustrast!

PŘIVÍTALI JSME 
NOVÉHO OBČÁNKA

Dne 19. 3. 2016 byl přivítán tento nový občánek:

Marie Lúková

ZemřeliPŘIVÍTALI JSME 
NOVÉHO OBČÁNKA

Společenská kronika

Blahopřání
Dne 12. 5. 2016 se dožívá 

vzácného životního jubilea 70 let 
pan

 Ing. Jan Baroš. 
Boží požehnání a ochranu Panny 
Marie do dalších let života přejí 

farníci z Doubravy.

V posledním čísle Obecního zpravodaje 
mne zaujaly články zastupitelů za Sdružení 
Naše Doubrava týkající se bezpečností na ko-
munikacích v obci Doubrava. K tomu uvádím: 
radarový ukazatel rychlosti nepomůže, leda 
tak umírněnému řidiči. Většina jich to „veme“ 
jen na vědomí! Převážná část nehod se stane 
vlivem nedisciplinovanosti řidičů!!! Bydlím 
nedaleko základní školy, u které je retardér 
a značka omezující rychlost na 20km/hod. 
V obci je dovolena max. rychlost 50km/hod. 
Nesčetněkrát slyším brzdění auta, které jede 
od Dinoparku směrem k hřbitovu, a to určitě 
nejede předepsanou rychlosti 20 km/hod. Na 
většinu řidičů tyto značky nepůsobí a snaží se 
alespoň pravými koly projet mimo retardér.

Navrhuji v kritických místech snížit po-
volenou rychlost dopravní značkou B20a na 
20 km/hod. nebo dopravní značkou IP26a 
„obytná zóna“. Pak se tam, vážení pisatelé, 
postavte a sledujte řidiče, jak značky respek-
tuji. Já mám řidičský průkaz od května 1952 
dodnes a jen jednou jsem zaplatil pokutu za 
překročenou rychlost, bylo to asi v roce 1973 
na silnici z Ostravy, kde byla ze dne na den 
změněna povolená rychlost ze 70 na 50 km/
hod. Proto tam zřejmě stála hlídka.  Oton 
Wania

Z redakční pošty

Poděkování členů Western 
clubu Black & Brown

V sobotu 19. 3. 2016 jsme již po sedmé 
pořádali Josefovskou zábavu – country bál 
a oslavili 15 let od vzniku našeho Western 
clubu Black & Brown. Country bál byl tento-
krát na téma Zlatá horečka, kde si návštěvníci 
mohli u našich přátel ze Slovenska – skupiny 
Túlaví Vlci – vyzkoušet, jaké to bylo rýžovat 
zlato a odnesli si domů certifikát i s vyrýžo-
vanou zlatinkou. K tanci nám hrála country 
skupina Šviháci a program jsme zajišťovali 
my – členové Western clubu Black & Brown 
společně s naší kamarádkou z Těšínské sku-
piny Skandál. V našem podání jste mohli vi-
dět, jak to kovbojové dokážou roztočit s kolty, 
lasy, biči, taky v kole při country tancích nebo 
jak to mohlo kdysi vypadat v baru na dalekém 
západě….

Touto cestou bychom velice rádi poděko-
vali sponzorům z Doubravy, kteří nám při-
spěli svými dary do tomboly, a to: Pekárna 
Komendir, Restaurace Národní dům p. Stab-
lová, Potraviny EMEL p. Oleš, Prodejna krmiv 
p. Daříčková, Oprava obuvi p. Szabo, Sekáč 
Eva Lipovská, Řeznictví p. Kovaříková, Jista 
masáže p. Stachowiczová, Pedikura p.Trzask-
aliková, Jezdecký klub p. Kočířová, Nehtová 
modeláž p. Pěčonková, Statek ZE-FA Pet-
rovice a obci Doubrava – DĚKUJEME. Dě-
kujeme i pěti lidem z Doubravy, kteří na náš 
country bál přišli, a to manželům Jachymčá-
kovým, Stachoviczovým a pí. Surowkové. 
Celkem bylo prodaných 88 vstupenek a při-
jeli za námi lidé z Těšína, Karviné, Havířova, 
Ostravy, Slovenska. Děkujeme a těšíme se na 
příští rok zase kolem svátku Josefa. 

Za Western club Black & Brown Petra Pet 
Michalková

Milí farníci, vzhledem ke stagnujícímu stavu 
ve věci finančního vypořádání a našeho násled-
ného odchodu z fary musím velice nerad učinit ná-
sledující opatření. Fara bude do odvolání uzavřena 
veřejnosti. Po osobní schůzce na biskupství, kde 
byli spolu se mnou přítomni: P. PaedDr. ThLic. 
Marcel Puvák – správce farnosti Doubrava, Mgr. 
Roman Krakovka – právní zástupce Ostravsko-
opavské diecéze, Ing. Zdeněk Miketa – vedoucí 
odboru hospodářské správy majetku Ostravsko-
opavské diecéze. Na této schůzce byla odsouhla-
sena celková výše investic, které jsme jako nájemci 
vložili do opravy fary. Dále bylo dohodnuto, že po 
poradě s generálním vikářem Mons. Mgr. Marti-
nem Davidem bude nájemní smlouva po vypořá-
dání ze strany farnosti vypovězena. 

Uběhl cca rok, ale návrh smlouvy o finančním 

vypořádání nám stále nebyl předložen. Hlavním 
důvodem je i přes naše urgence absolutní nečin-
nost současného faráře P. Puváka, jež si se situací, 
kterou sám svým jednáním způsobil, očividně 
neví rady. Namísto toho stále mlží, rozšiřuje 
nepravdy a celou věc svým jednáním dále vyos-
třuje. Farníci tak nabývají dojem, že vše je dílem 
naší rodiny. Opak je ale pravdou, protože celou 
věc musí jako statutární zástupce farnosti vyřešit 
právě P. Puvák, který ale v této věci nic nedělá. 
Snaží se pouze o to, aby to za něj vyřešil někdo 
jiný. Stále mění svá stanoviska, jednou tvrdí, 
že máme neplatnou nájemní smlouvu, že jsme 
opravou fary zadlužili celou farnost, pak že zde 
bydlíme zadarmo, jindy zase, že to není on, kdo 
usiluje o ukončení platné nájemní smlouvy. Po-
slední jeho tvrzení říká, že farnost nemá na vypo-
řádání peníze, ačkoli bylo na Ostravsko-opavské 
diecézi dohodnuto, že diecéze částku bezúročně 
zapůjčí farnosti a farnost tuto bezúročnou půjčku 
postupně uhradí z budoucího nájemného farní bu-
dovy. My jsme na základě zmíněné dohody začali 
předběžně podnikat potřebné kroky k tomu, aby 
se vše v rozumném časovém horizontu stihlo. Za-
jistit nové bydlení, práci, školu pro naše děti, vy-
řešit chov psů atp. Jak ale vidíte, ani po roce jsme 
se nepohnuli z místa. Určitě mi dáte za pravdu, 
že nelze žít v nejistotě a donekonečna čekat, že se 
to nějak samo vyřeší. Rozhodnutí zamezit přístup 
na faru se mi nečinilo lehce, protože jsem to byl 
právě já, kdo celou faru opravil především z toho 
důvodu, aby se celá farnost měla kde scházet, aby 
zase žila pestrým farním životem. Momentálně 
ale nevidím jinou možnost, jak přimět P. Puváka 
k urychlenému vyřešení dané záležitosti.

Věřím, že se i vašim přičiněním brzy vše vyřeší 
ke spokojenosti a klidu nás všech a že vám fara bude 
sloužit mnoho dalších let i po našem odchodu.

(Toto oznámení bylo určeno především far-
níkům doubravské farnosti, ale P. Puvák brání 
zveřejnění tohoto textu v kostele. Abych zamezil 
„tiché a nepřesné poště“ o důvodech uzavření 
fary, přistoupil jsem k oznámení touto formou.)

Ing. Libor Dobrý

Blahopřejeme k narození děťátka!

Oznámení farníkům

 Historické okénko
Osada Dúbrava

Úval vzdálený na půl cesty od hradiště v Tě-
šíně, otevřený směrem na jihovýchod a chráněný 
ze severu a západu mohutným dubovým lesem 
před prudkými větry a sněhovými bouřemi, byl 
místem pro osídlení velice příhodným. Řeka Olše 
zajišťovala obživu rybolovem, okolní lesy pak 
lovem a sběrem ovoce. Les byl rovněž zdrojem 
palivového dříví. Domky se stavěly podél malého 
potůčku (směr Špluchov – Dědina). Tudy také 
vedla první cesta přes osadu a pokračovala ke 
kapli v Orlové.

Evidence počtu nevolníků a jejich příslušnost 
podle místa bydliště se rozlišovala dle místního 
poznávacího znamení, a tím byl dubový les, ne-
boli dúbrava. Tak vznikl původní název osady 
„Dúbrava“. Tak zřejmě vznikl název Doubravy 
a za datum vzniku se považuje datum 26. května 
1229, dle listiny papeže Řehoře IX. Vznik sa-
motné Doubravy však musí být o mnoho starší.

Ing. Květuše Szyroká, kronikářka 
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Jak vypěstovat krásné 
květiny Vás naučíme na 

přednášce s názvem

„Rostliny  
pro dům  

a zahradu“,
která se koná  

24. května od 16:00 hodin
v Národním domě 

v Doubravě.

Přednáší vynikající odborník, 
místopředseda ÚS Karviná 

př. Miroslav Nechvátal, 
pěstitel květin, tropických 

a subtropických rostlin.
Vstup pro členy ČZS 
a veřejnost zdarma.

Srdečně zve výbor ZO ČZS 
v Doubravě


