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Na konci května, 24. 05. 2016, byli na 
obecním úřadě opět slavnostně přivítáni ob-
čané obce Doubrava, kteří oslavili v první 
polovině roku své životní jubileum. Čekalo na 
ně slavnostní přivítání vedením obce a bohatý 
program s občerstvením. Během programu 
vystoupily děti ze zdejší mateřské školy, Ma-
tyáš Duda zahrál všem přítomným krásné 
skladby na flétnu a celým setkáním provázeli 

hudebníci Milan Muryc a Petr Štěrba, kteří 
v lidových krojích hráli na harmoniku a housle 
známé skladby a lidové písně. Oslavenci také 
obdrželi drobné dárečky, blahopřání a pamětní 
list, který jim bude připomínat tuto slavnostní 
chvíli. Z této akce bylo také všem účastníkům 
z řad jubilantů zajištěno zhotovení fotografií, 
které rovněž obdrží dodatečně jako vzpo-
mínku na toto slavnostní setkání. ŠH

SLOVO 
STAROSTY
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Zámek v Doubravě. Spíše jeho hospodář-
ská část zaznamenala změnu. Paní Pěčonková, 
která byla doposud nájemcem v tomto pro-
storu, požádala obec o ukončení nájemního 
vztahu. Je podepsána nová nájemní smlouva 
za stejných podmínek. Dle mého názoru se nic 
podstatného nemění ve vztahu k chovu koní 
v tomto prostoru. Paní Pěčonková zůstává 
v týmu a to je dobře. Každopádně ze srdce 
přeji novému nájemci, paní Zuzaně Kočířové, 
aby se jí dařilo v jejím podnikání. Ostatně již 
v minulosti několikrát ukázala, že to umí. Má 
velké plány a já jí budu držet palce. 

Jezero Kozinec a práce na něm se na jaře 
rozběhly a pokračují navzdory situaci v OKD, 
kterou zřejmě není třeba komentovat. Možná 
jen jednu podstatnou výtku na téma dokončení 
tohoto mega projektu. Celá akce měla skončit 
v roce 2017. Nemusím být zrovna velkým od-
borníkem, abych viděl, že tento termín nebude 
dodržen. Na toto téma pochopitelně s vedením 
OKD jednáme, ale je příliš mnoho problémů, 
které je třeba překonat. 

Národní dům do konce léta bude nabírat 
novou podobu. Je podepsána smlouva s firmou, 

Jubilanti opět na obecním úřadě

Foto: Pavla Synková �

Foto: Pavla Synková � (pokračování na straně 2)
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která bude prová-
dět opravu fasády 
a částečné zateplení 
budovy. Dojde i ke 
změně barvy. Bude 
použita kombinace 
světle hnědé paste-
lové barvy s bílou. 

Zdravotní stře-
disko v Doubravě 
bude mít oboje 
nové vstupní dveře 
a v letních měsících se bude provádět velká 
rekonstrukce topného systému. Bude se od-
stavovat starý kotel na lehký topný olej a bude 
se nahrazovat novým kotlem s automatickým 
provozem na tuhá paliva. Bude provedena 
i výměna rozvodů s cílem možnosti regulace 
teploty na tři samostatné větve. První pro or-
dinaci pana doktora Kurečky, druhá pro zubní 
ordinaci pana doktora Friče a třetí pro byt v 1. 
patře. V minulosti se topilo všude a na plno, 
navíc s kotlem, který měl velmi drahý provoz. 
S touto změnou jistě zaznamenáme úspory 
v nové topné sezoně. 

Naučná stezka v Doubravě se začíná pro-
měňovat ve skutečnost. Prvním prvkem pro 
děti je vybavena zastávka naučné stezky v části 
obce Hranice. Na této zastávce se v brzké době 
objeví i zastřešené posezení. Stejné posezení 
bude ještě na dvou dalších místech. Myslím, že 
se je na co těšit. V podzimní cyklistické i pěší 
sezoně bude již k dispozici 11 krásných zastá-
vek v naší Doubravě. 

Běžecká dráha na pozemku za naší zá-
kladní školou bude na začátku školního roku 
svítit novotou. Bude to šedesátimetrová trojitá 
běžecká dráha, na jejímž konci bude pískové 
doskočiště pro skok do dálky. 

Černé vodní dílo, soustava tří vodních 
ploch, které vzniklo v katastru obce Doubrava, 
je problém, jehož řešení se bohužel přesunulo 

mimo rozhodovací pravomoc našeho obec-
ního úřadu. O tom, že se jedná o nepovolenou 
stavbu, není žádných pochyb. Majitel zmí-
něných pozemků (obyvatel města Orlová) již 
v minulosti porušil stavební zákon a krajský 
úřad vydal rozhodnutí, díky kterému se teh-
dejší černá stavba dodatečně zlegalizovala. Na 
tohoto novodobého „Jakuba Krčína“ byl dne 
12. 5. 2016 podán podnět k šetření na Okres-
ním státním zastupitelství v Karviné, pobočka 
Havířov, ve kterém se hovořilo o obecném 
ohrožení. Dne 16. 5. 2016 státní zastupitelství 
předalo tento případ policii ČR v Orlové a ta 
následně odboru životního prostředí a vyš-
šímu stavebnímu úřadu v Orlové. Tento vydal 

rozhodnutí o zastavení stavby. Dotyčný „stavi-
tel“ si ale podal žádost na krajský úřad o doda-
tečné zlegalizování černé stavby. Během této 
doby, než rozhodne krajský úřad, se má za to, 
že je stavba zastavena. Pro pana „stavitele“ ale 
zřejmě zákony ČR nic neznamenají a staví ve-
sele dál. Obecní úřad v Doubravě pochopitelně 
nesedí s rukama v klíně, ale dál jedná a vý-
sledky sdělím později.

Poslední zmínka je o přípravě kanalizace 
v části obce Hranice. Dochází k podpisu smluv. 

Nicméně ne vše je bez problémů. V současné 
době řešíme požadavky některých majitelů po-
zemků a pevně věříme, že vše dobře dopadne 
ke spokojenosti všech zúčastněných občanů. 

Závěrem chci popřát vám všem pěknou 
dovolenou a klid, který potřebujeme k získání 
nových sil pro další práci, která na nás čeká.

Zdraví všechny váš starosta Pavel Krsek

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

(pokračování ze strany 1)
Slovo…

Zastávka naučné stezky s herními prvky. �

Po celý rok zdobily vítězné práce loň-
ského ročníku soutěže „Malujeme pro radost“ 
vstupní prostory obecního úřadu. Nyní nastal 

čas rozloučení, nikoliv však smutku, neboť 
i v letošním roce se sešla celá řádka výtvarných 
prací ze všech dětských kategorií a nejlepší 

z nich visí na jejich místě. Přestože se letos této 
soutěže mohli zúčastnit i dospělí milovníci 
výtvarných prací, nikdo nedostal odvahu. Tak 
možná příště. Za to dětská bezprostřednost 
a nesvázanost potěšila porotu, kterou tvořila 
rada obce. Rozhodování nebylo vůbec jedno-
duché, proto porota v 1. kategorii udělila dvě 
první místa, Víťovi Lálovi a Anetě Ožanové, 
druhá místa Viktorii Buchtové a Adéle Klo-
zové a dvě třetí místa Natálii Gáborové a Fi-
lipu Potyšovi. Ve druhé kategorii získali první 
místo Bedřich Wanecki a Břetislav Hroch, na 
druhém místě se umístily Kateřina Durasová 
a Michaela Potyšová a třetí místo obsadili Ri-
chard Glaser a Adam Tomášek. Třetí kategorie 
již nebyla tak silně obsazena. Porota udělila 
prvenství Nelle Siekierové, druhé místo Dani-
elu Přívratskému a třetí místo Mirku Visme-
kovi. Všem oceněným dětem gratuluji a děkuji 
všem, kteří se na soutěži podíleli. Zvláštní po-
děkování patří pedagogům, pod jejichž vede-
ním soutěžní práce vznikaly a již nyní se těším 
na nadcházející ročník této soutěže. 

Mgr. Dáša Murycová, místostarostka obce

II. ročník výtvarné soutěže „Malujeme pro radost“ má své vítěze

Zasedání 
Zastupitelstva 
obce Doubrava

Zasedání Zastupitelstva obce Doub-
rava se uskuteční 12. 09. 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.

Foto: ŠH �
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Přichází doba, kdy bychom si měli při-
pomenout obecně závaznou vyhlášku obce 
Doubrava, kterou Zastupitelstvo obce vydalo 
v polovině roku 2015. Je to OZV č. 5/2015 
k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností. Cílem této obecně závazné vyhlášky 
je vymezení činností, které by mohly narušit 
veřejný pořádek nebo být v rozporu s dob-
rými mravy, a vytvoření opatření směřujících 
k ochraně před hlukem, který je spojen s po-
užíváním hlučných strojů, zařízení a hlučné 
dopravní prostředky, které šíří hluk v takové 
míře, že omezují pohodu bydlení a života 
obyvatel na území obce Doubrava. Hlučnými 
stroji a zařízeními se rozumí veškerá za-
hradní technika, stroje a nářadí na elektrický 
nebo spalovací pohon (např. sekačky na trávu, 
křovinořezy, vysavače listí, pily, stroje na 

opracování kovů nebo dřeva, brusky, rozbru-
šovačky, audiozařízení aj.) a vytáčení strojů 
a zařízení do vysokých otáček, ovšem mimo 
pozemní komunikace, kde je tato problema-
tika řešena zákonem o provozu na pozemních 
komunikacích. Noční klid – doba od 22.00 do 
06.00 hodin; nevhodná denní doba pro po-
užívání hlučných strojů a zařízení – neděle 
a státem uznané svátky v době od 06.00 do 
22.00 hodin. Každý občan je povinen zdržet 
se v době nočního klidu a v nevhodnou denní 
dobu používání hlučných strojů a zařízení.

Kontrolu dodržování této vyhlášky jsou 
oprávněni provádět strážníci Městské policie 
Orlová na základě veřejnoprávní smlouvy. 
Porušení povinností stanovených touto vy-
hláškou lze postihovat jako přestupek nebo 
správní delikt podle zákona o přestupcích. 

Z výše uvedenou OZV obce Doubrava a dal-
šími platnými vyhláškami se můžete detailně 
seznámit na webových stránkách obce www.
doubrava.cz, v rubrice OBEC – kolonka právní 
předpisy obce.

Jiří Sznapka, místní správa

Změna úhrady za přistavení 
a odvozu velkoobjemového 
kontejneru

Rada obce Doubrava na své 38. schůzi 
usnesením č. 416/38/16 schválila zvýšení 
ceny za přistavení a odvoz velkoobjemového 
kontejneru (občanská objednávka). Hlavním 
důvodem byly zvyšující se náklady na odvoz, 
likvidaci komunálního odpadu a následné 
přiblížení se ceně skutečně vynaložených ná-
kladů za odvoz a likvidaci odpadu jednoho vel-
koobjemového kontejneru. Cena za přistavení 
a odvoz velkoobjemového kontejneru (obsah 
5 m³) s účinností od 1. 6. 2016 činí 2400 Kč.

Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

ilustrační foto �

Upozorňujeme všechny majitele (držitele) 
psů, že jsou povinni dle obecně závazné vy-
hlášky č. 1/2003 ze dne 17. 12. 2003 přihlá-
sit každého nového psa do 15 dnů od nabytí 
u Obecního úřadu v Doubravě do evidence 
a po dovršení 3 měsíců věku psa je pak povinen 
majitel (držitel) psa uhradit předepsaný popla-
tek. Zároveň sdělujeme, že poplatek ze psů je 
majitel (držitel) psa povinen uhradit nejpozději 
do 30. června daného roku. Poplatek je možno 
uhradit i hotově do pokladny na obecním úřadě 
v pokladně v přízemí budovy v kanceláři č. 3. 

V případě, že nebude poplatek včas uhrazen, 
budeme přistupovat k vymáhání formou exe-
kucí. Na základě výše uvedené obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2003 rovněž žádáme občany, aby 
v případě, že jim pes uhyne, ztratí se, nebo se 
přestěhují, nezapomněli rovněž nahlásit tuto 
skutečnost na obecní úřad. Předejdete tím 
zbytečným upomínkám o uhrazení poplatku 
a ušetříte tak finanční prostředky sobě i obec-
nímu úřadu, který je může vynaložit na jiné 
potřebnější akce.  Jana Konkolská

Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – červenec, srpen, září 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

Červenec 6,13,20,27 20 21 13 4,11,18,25
Srpen 3,10,17,24,31 17 18 10 1,8,15,22,29
Září 7,14,21,28 21 22 14 5,12,19,26

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

Pro většinu z nás je naprostou samozřej-
mostí pravidelné sekání trávníků několikrát 
ročně. Přesto je obec Doubrava každoročně 
upozorňována nespokojenými občany na do-
časně neobdělávanou a neudržovanou země-
dělskou půdu, která narušuje vzhled celé obce. 
Základním pravidlem vlastnického práva je ni-
koho neobtěžovat, nikomu neškodit a řádně se 
starat o své nemovitosti. Neposečené pozemky 
zplaňují a zaplevelují krajinu a trvale mění 
skladbu rostlin. Ohrožují i okolní řádně udr-
žované pozemky a zdraví obyvatel. Povinnost 
starat se o pozemek vyplývá např. ze zákona 
o rostlinolékařské péči a z občanského záko-
níku. Jedná se o zákonnou povinnost, kterou 
kontroluje úsek životního prostředí Obecního 
úřadu Doubrava. Ten zpravidla vyzve majitele 

pozemku k nápravě ve stanovené lhůtě. Nebu-
de-li zjednána náprava ani po opakované pí-
semné výzvě, postoupí spisovou dokumentaci 
včetně fotodokumentace Městskému úřadu 
Orlová, přestupkové komisi, která zahájí 
správní řízení o uložení pokuty podle § 79 b 
odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rost-
linolékařské péči a o změně některých souvi-
sejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Dle tohoto zákona lze uložit pokutu až do výše 
30 000 Kč osobě, jež nesplní povinnost při 
výskytu plevelů, které se šíří na neobdělávané 
a nezemědělské půdě a které ohrožují životní 
prostředí, zdraví lidí a zvířat. Z tohoto důvodu 
žádáme vlastníky pozemků, aby provedli pra-
videlnou údržbu – posečení pozemků.

Jiří Sznapka, místní správa

Údržba pozemků 

Připomenutí obecně závazných předpisů obce Doubrava –  
OZV k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Výstava bonsají
Dne 28. 05. 2016 se v Národním domě 

v Doubravě uskutečnil již čtvrtý ročník vý-
stavy bonsají. Vystaveno bylo na třicet různo-
rodých dřevin. Všichni návštěvníci obdrželi 
hlasovací lístky, prostřednictvím kterých 
mohli hlasovat o nejhezčí bonsaj. Tou se stala 
bonsaj pana Miroslava Želinského, která toto 
ocenění dostala za dobu konání výstav již po-
druhé. Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
organizaci výstavy. Fotogalerii naleznete na 
stránkách obce www.doubrava.cz. ŠH

Poplatky ze psů úhrada poplatku do 30. 6. 2016

Vítězná bonsaj pana Miroslava Želinského �
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY 

V rámci dokončení projektu Doubravské naučné 
stezky Vás srdečně zveme na její slavnostní otevření, 
které se uskuteční dne 20. 08. 2016 do 09:00 hodin na 

náměstí v Doubravě. 

Naučnou stezku je možné absolvovat pěšky i na kole 
a je vhodná také pro rodiny s dětmi.

Pro všechny návštěvníky budou připraveny zábavné 
stanoviště s úkoly, drobné dárky a spousta zábavy. 

Těšíme se na Vás!

Projekt byl podpořen Nadací OKD částkou 160 tisíc Kč. Zbývající náklady byly hra-
zeny z rozpočtu obce.

Naučná stezka je složena ze dvou okruhů, první, červená trasa, prochází středem 
obce a vede po stopách památek a významných událostí. Všechna zastavení mají 

svou informační tabuli, jejíž součástí jsou pověsti, které se vážou k naší obci, a mapka 
naučné stezky.

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.

V roce 2012 Osadní výbor Na Hranicích ve 
složení Pavel Spurný, Pavel Svozil a Jiřina Fe-
renčíková usiloval o změny Na Hranicích. Dávali 
jsme vedení obce podněty mimo jiné i k vybu-
dování dětského hřiště Na Hranicích. Podnět se 
střetával s negativními reakcemi ze strany vedení 
obce. V boji o vznik dětského hřiště pokračovali 
zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU. Po letech se 
nám podařilo záměr prosadit, máme první hrací 
prvek. Těší nás, že paní místostarostka přehod-
notila výběr původně plánovaných prvků.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,  
zastupitelka za sdružení nezávislých 

kandidátů NAŠE DOUBRAVA
Víte, že obec získala v uplynulých 20-ti le-

tech od OKD cca 134 760 000,- Kč. Na jeden rok 
z 20 tak náleží přibl. 6,7 mil. Každý rok však 
obec hospodařila s rozpočtem vyšším, okolo 
30 mil. A oněch 6,7 mil. bylo každoročně in-
vestováno do údržby bytů, koupaliště, podpory 
spolků, školství, oprav komunikací a bytového 
fondu, pořízení strojů, dopravní obslužnosti, vý-
stavby sítí, zajištění bezpečnosti občanů, služeb 
pro seniory aj. A mnohem víc než jen 6,7 mil. se 
užilo pro rozvoj obce.

Mgr. Radomíra Jasenková
Je potěšující a velmi milé, že Doubrava žije, 

baví se a to hned na několika místech najednou. 
Řada akcí spolků má vybudovanou svou historii 
a stala se tradicí pro celou obec. Tak tomu bylo 

i druhý červnový víkend. Jedna akce střídala 
druhou a to hned na několika místech. Hezká 
podívaná byla na malé fotbalisty, ale také na 
soutěž hasičů, která oživila náměstí. Příležitost 
k pobavení jste mohli najít také v areálu koupa-
liště a hospůdce „U Kantorů“. Myslím si, že toho 
v naší obci není málo.

Mgr. Dáša Murycová
Sdružení Naše Doubrava neustále kritizuje 

a znevažuje práci jiných a své akce vychvaluje. 
Myslím, že dobro pro obec se hodnotí samo 
a nemusí se chválit a ten, co zde žije celý život, 
to jistě je schopný posoudit. Není nutno počítat 
peníze na auta, ale zavzpomínat, jak obec vypa-
dala, když byla pod Orlovou. Poznatek k práci 
členů kontrolního výboru, kteří se u kontroly 
zvedli a odešli a vyšla kritika ve zpravodaji. Je 
zajímavé, že si zásady schválili a rovněž neměli 
žádné připomínky na výborech.

zastupitelka Jiřina Rovňaníková 
Která malá obec má koupaliště? Obec 

Doubrava ano, protože z obecního rozpočtu se 
v loňském roce zaplatilo za provoz koupaliště 
288.118,- Kč. Náklady činily: 128.358,- Kč voda, 
743,- Kč elektřina, 24.848,- Kč služby (vzorky 
vody, fekál..), 107.601,- Kč opravy, 26.568,- Kč 
chemie do vody. Příjem do obecního rozpočtu 
byl 3.000,- Kč za koupací sezonu. Náklady na 
provoz jsou vysoké, proto je Doubrava jediná 
malá obec ve svém okolí, která má koupaliště, 
a to díky prostředkům z obecního rozpočtu. 

Ivana Siekierová
Poprvé v historii obce budeme mít i v loka-

litě Hranice dětské hřiště. Jsme rádi, že po letech 
se i děti na Hranicích dočkaly toho, že si mo-
hou společně hrát na hřišti. Dle podkladů obce 
byla v období let 1997-2015 obyvateli zaplacena 
ve prospěch obce na dani z nemovitostí částka 
30,309.159,82Kč. Ve stejném období byla do roz-
počtu obce zaplacena obyvateli a podnikateli za 
odpad částka 10,040.619,90Kč. Celkem obec do 
rozpočtu od nás obyvatel a podnikatelů vybrala 
nemalou částku 40,349.779,72Kč.

MUDr. Pavel Spurný, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA
Dle údajů poskytnutých obcí Doubrava v le-

tech 1997-2015 za sběr a svoz odpadů zaplatila 
obec 25,989.276,77Kč. V porovnání s příjmy 
v daném období ve výši 40 mil. Kč, které zmínil 

kolega Pavel Spurný, zůstal obci rozdíl v podobě 
přeplatku přes 14 mil. Kč (40 mil. Kč – 26 mil. 
Kč). Zjednodušeně řečeno, my všichni obyvatelé 
a podnikatelé jsme zaplatili o 14. mil Kč více 
než za nás obec zaplatila za sběr a svoz odpadů. 
Obyvatele zajímá, kde se podělo 14 mil Kč, které 
zaplatili do rozpočtu obce?

Lukáš Szebesta, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA
Každý z nás, kdo se chce vyhnout provozu 

na hlavní cestě mezi finskými domky, je rád, 
že byly za pekárnou vybudovány schody, které 
v případě nepřízně počasí mají zjednodušit vstup 
na lesní stezku. Jenže průchod lesní stezkou 
vlastně není průchodem, protože jestli chceme 
jít k autobusové zastávce směr Špluchov, musíme 
zdolat překážku v podobě asi metrové hromady 
hlíny. Zastupitele za NAŠI DOUBRAVU netěší 
současný stav stezky v obou směrech, ale řešení 
tohoto problému je v rukou vedení obce.

Libor Trzaskalik, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA
Lesní stezka od schodů směrem k finským 

domkům má druhou překážkou v podobě panelo-
vého zátarasu. Tato část lesní stezky je využívána 
cestujícími autobusem ze směru Karviná a Or-
lová. Také ji využívají každý den školáci cestou 
do a ze školy. Současně je tato stezka využívána 
i dospělými, kteří se po ní vydávají kolem zá-
kladní školy směrem na náměstí. Všichni chodci 
by uvítali její bezproblémový průchod. Libor Tr-
zaskalik, zastupitel za NAŠI DOUBRAVU, opa-
kovaně žádal vedení obce o zjednání nápravy.

Šárka Venglářová, zastupitelka za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA
Dosud se občané nedozvěděli, jak bylo nalo-

ženo s částkou 134 mil. Kč, kterou obec Doub-
rava obdržela v období let 1995-2015 od OKD 
z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytého ne-
rostu na území obce. Proto občany zajímá, kde se 
poděla celková částka 148 mil. Kč (134 mil. Kč + 
14 mil. Kč). Kde byly tyto miliony investovány? 
Kam se podělo 497 Fabií při ceně jedné Fabie 
300 000Kč? Kam se podělo 122 tis. Kč, které 
mohly být rozděleny mezi 1220 občanů Doub-
ravy? Jak bylo naloženo s penězi nás všech?

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

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

Dovolená v ordinaci praktického lékaře
Dovolená v ordinaci praktického lékaře MUDr. Kurečky 

bude probíhat v těchto termínech: 4.–8. 7. a 25. 7.–5. 8. 
V době dovolených bude MUDr. Kurečku zastupovat: 

MUDr. Klečatský Vladimír 
Adresa ordinace: Ulice Kochová 2, Havířov-Šumbark. 
Tel.: 596 884 608

Ordinační hodiny:
Pondělí:  7:00–12:00
Úterý: 11:00–18:00
Středa: 7:00–12:00
Čtvrtek: 7:00–12:00
Pátek: 7:00–10:00

Web: http://praktickylekar-klecatsky.cz 
Aktuální informace naleznete také na stránkách ordi-

nace MUDr. Kurečky www.practicom.cz . ŠH
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Letos již potřetí jsme měli příležitost se 
pobavit v přátelském duchu za skvělého dopro-
vodu cimbálové muziky Olšinka. Pod čirým 
nebem za svitu slunce, v pečlivě upravené za-
hradě paní Aničky Kantorové se sešel rekordní 
počet Doubravanů (nebo: obyvatel Doubravy) 
spolu s dalšími hosty, kteří mají rádi naši obec, 
ale hlavně dobrou zábavu a přátelské posezení 

při dobré muzice. Ke zdařilé akci velkou mě-
rou přispěli naši dobrovolní hasiči, kteří nám 
zapůjčili, přivezli a pomohli rozestavit všechny 
skládací stoly a lavičky, které brzy odpoledne 
byly plně obsazeny. Připravená grilovačka pro-
voněla celou zahradu a na své si přišly naše chu-
ťové buňky, neboť perfektní steaky a klobásy 
za lidovou cenu udělaly spokojenými i ty nej-

větší gurmány. Ani děti se nenudily 
a naplno využily všech dostupných 
atrakcí, které hospůdka U Kantorů 
nabízí. Kdo měl chuť a zájem, využil 
projížďku bryčkou taženou krásnými 
koňmi pana Půlpána nebo si vychut-
nal jízdu v koňském sedle. O zábavu 
nebyla nouze. Stejně jako v předcho-
zích letech, ani letos nechybělo ve-
selé losování, a tak si všichni mohli 
domů odnést menší nebo větší dárek. 
Cimbálovka, to není jen hezká mu-
zika, ale také krásné kroje, na které 

byla radost se podívat. K lidovému koloritu 
patřily také malované perníčky, které si hosté, 
jako malou vzpomínku, odnášeli do svých do-
movů. A jak to vnímali hosté? Zde jsou jejich 
citace: „Moc se nám tady líbilo.“ „Bylo to moc 
fajn.“ „Bylo to super.“ „Příjemné odpoledne. 
Pokračujte!“ „Povedlo se!!“ „Fajná muzika, 
úžasní lidi, silný mok a dokonalá zábava.“ 
„Tož to je Doubrava!!!“ „Bylo to úžasné!!!“ 
„Je to super!“ A jedna citace na konec: „Tak 
zas nadešel čas dětí, našich miláčků, vyšel čas 
i počasí, přejeme si to i na příště!!!“ Za Vaše 
psané i vylovené ohlasy moc děkujeme a už 
nyní se těšíme na cimbálovku Na Hranicích 
v roce 2017.

Dáša Murycová

Na Hranicích bylo veselo

Jsou tady prázdniny
My už se za pár dní 

vydáme na tábor. A kam 
vyrazíte vy? Letos poje-
deme zase na dva turnusy. 
1. turnus vyrazí už 9. 7. do 
Lipné u Potštátu s hlavní 
vedoucí Katkou Jachymčá-
kovou a 45 dětmi. 2. turnus vyrazí z Karviné 
6. 8. s hlavním vedoucím Petrem Furasem 
a 23 dětmi do Hraničných Petrovic. Na obou 
našich táborech proběhne akce BESIP s námě-
tem bezpečného návratu do škol. Všichni se už 
těšíme na spoustu zábavy, radostná shledání 
a na nové kamarády. Víte, že patříme mezi 
Opravdu dobré tábory? Pionýr dbá na zdraví 
a bezpečnost. Proto má vlastní stránky věno-
vané jen táborům, které pořádá Pionýr. Jak 
poznáte dobrý tábor?
Osmero dobrého tábora:
1. má kvalifikované vedení,
2. má zajímavý program, 
3. je bezpečný, 
4. je ve vhodných prostorách, 
5. je zdravotně zabezpečen, 
6. má dostatek informací pro všechny, 
7. rozvíjí osobnost účastníka, 
8. má důvěryhodného pořadatele. 

Pionýr získal jako jeden z mála spolků sta-
tut státem uznané organizace pro oblast práce 
s dětmi a mládeží. Kvalifikované vedení zajiš-
ťují proškolení instruktoři a vedoucí, včetně 
zdravotníka. K čemuž nám letos pomohla 
dotace obce Doubrava. Po prázdninách nás 
čeká Pionýr open-otevřená klubovna, do které 
zveme všechny zájemce o smysluplné využití 
volného času. Každý návštěvník si vyzkouší 
nějakou pionýrskou činnost a dostane něco na 
památku.

A co nás bude čekat v dalším školním roce? 
Před Vánocemi budeme opět vyrábět adventní 
věnce, rozveselíme se o Velikonocích s veliko-
nočními zajíčky, proběhneme se po Doubrav-
ské stezce a hlavně, pojedeme na Reset. Co je 
to Reset? Republikové sekání pionýrů. Koná 
se každé dva roky a ten příští dostal na starost 
Moravskoslezský kraj. Bude se konat v Landek 
Parku 9. 6. – 11. 6. 2017. Naše skupina má mezi 
pořadateli nezastupitelné místo, a tak už se na 
celou tu slávu těšíme. A nesmíme zapomenout 
na další letní tábory.

Přejeme vám pohodové prázdniny bez 
úrazů a těšíme se na vás v příštím školním 
roce. Katka Jachymčáková

 Súľovské skály na 
Slovensku

Objevte zapomenutou krásu skalního města 
na Slovensku. Pokud patříte mezi milovníky 
hor a máte dost přeplněných turisticky zná-
mých oblastí, pak jsou Súľovské skály přesně 
tip pro vás. Národní přírodní rezervace Sú-
ľovské skaly se nachází asi 20 km jihozápadně 
od města Žilina, v CHKO Strážovské vrchy. 

Příjezd je možný po silnici č. 61. Mezi Bytčou 
a Povážskou Bystricou odbočit na Jablonové 
a dále na Súľov. Parkoviště se nachází přímo 
v soutěsce u výchozího místa do skal. Z par-
koviště vychází okružní naučná stezka dlouhá 
4 km, kterou lze zvládnout i s většími dětmi. 
Po náročnějším stoupání jsou návštěvníci této 

oblasti odměněni krásnou přírodní scenérií 
s nádhernými výhledy. Součástí naučné stezky 
je také zřícenina Súľovského hradu. Z naučné 
stezky se dá na louce pod hradem pokračovat 
dále po turistické značce na velký okruh po 
hřebeni skal.

Více informací na: www.sulovskevrchy.sk 

 Nostalgické jízdy městem 
Karviná

V Karviné se letos o prázdninách opět 
jezdí kočárem! Zkušený vozka s párem nád-
herných tahounů se těší na zájemce a je při-
praven vás alespoň na okamžik přenést do 
romantiky dávných časů. Projížďky se konají 
po celý červenec a srpen, vždy v pátky a so-
boty – od 15 do 18 hod – stanoviště před zám-
kem. Cena za projížďku je stanovena ½ h = 
200 Kč/kočár – možná rezervace v infocentru 
tel.: 596 318 620

(zdroj:www.kudyznudy.cz) 

 Pivní slavnosti v Bohumíně 
a slavnosti guláše v Orlové

Několik druhů guláše a zábava pro velké 
i malé, to vše čeká všechny, kteří předposlední 
červencovou sobotu 23. 07. 2016 od 12:00 
hodin navštíví v areálu letního kina v Or-
lové gulášové slavnosti Orlovský Gulášfest. 
V Bohumíně si přijdou na své milovníci piva. 
Slavnosti tohoto alkoholického nápoje se ko-
nají v sobotu 13. 08. 2016 od 14:00 hodin. Na 
návštěvníky čeká 70 druhů piv z velkých pivo-
varů a minipivovarů, pivní soutěže jako jsou 
pití piva a držení krýglů na čas, vědomostní 
soutěže a také zábavný program, v němž vy-
stoupí například zpěvák Petr Bende s kapelou.

Přejeme všem krásné léto  
plné zážitků!

Kam vyrazit o prázdninách…
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HASIČSKÉ 
OKÉNKO

V sobotu 11. 06. jsme pořádali na náměstí 
v Doubravě v dopoledních hodinách soutěž mla-
dých hasičů. Soutěže se celkem zúčastnilo 20 
družstev z Karvinska. V kategorii mladších se naši 
umístili na druhém místě a v kategorii starších jsme 
skončili na pátém místě. Odpoledne se konala sou-
těž mužů o putovní pohár starosty obce Doubrava. 
Této soutěže se zúčastnilo 9 družstev. Na start jsme 
postavili dvě naše družstva, prvnímu se útok ne-
povedl a byl hodnocen neplatným pokusem, zato 
druhý tým se ukázal v lepším světle a s časem 15,80 
vteřin se umístil na druhém místě. Soutěž vyhráli 
muži z Dolní Lutyně s časem 15,52 vteřin, třetí 
skončilo družstvo za Starého Bohumína s časem 
15,93 vteřin. Výbor našeho SDH by chtěl touto 
cestou poděkovat všem, kteří se přišli podívat a po-
vzbudit naše družstva mladých hasičů a mužů při 
domácí soutěži.

Nyní informace k zásahům, ke kterým jsme 
byli povoláni. Dne 31. 05. v 21.12 hodin jsme vyjeli 
k požáru osobního vozidla na adresu Doubrava 857. 
Na místě byl Branny V., Slávik P. a Dluhosz D. Dále 
dne 01. 06. v 06.27 hodin jsme zasahovali u stromu, 
který spadl na komunikaci za včelínem ve směru do 
Dětmarovic. Na místě zasahovali Šotkovský L., Dlu-
hosz, Vidlička M. a Kotas J. Téhož dne jsme zasaho-
vali ještě u jednoho zlomeného stromu poblíž chatky 
č. ev. 022 v Doubravě. A nakonec také dne 01. 06. 
v 17.16 hodin jsme byli povoláni na výpomoc do Ha-
vířova, kde bylo nutné pomoci při odstraňování ná-
sledků po vydatných deštích a přeháňkách. Na místě 
byli Branny, Kučera M., Dluhosz a Vidlička.

Jelikož nastal čas dovolených a prázdnin, 
chceme všem občanům popřát klidnou dovole-
nou se spoustou pohody a hlavně dětem, aby měly 
krásné a slunečné prázdniny, které vyplní spousta 
radosti a nezapomenutelných zážitků.

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

Děti z mateřské školy pravidelně navštěvují hasičskou zbrojnici. Fotografie je z letošní  �
návštěvy v květnu. Foto: archiv MŠ

Výbor SDH Doubrava  
zve všechny příznivce 

hasičského sportu 
v sobotu 20. 08. 2016  

od 10.00 hodin na další ročník  
Memoriálu 

Jendy Neděly, 
který se bude konat v rámci 

Doubravských slavností u naší
hasičské zbrojnice. 

Srdečně také samozřejmě zveme 
také na Doubravské slavnosti, kde 

budeme mít opět svůj stánek.

Obecní knihovna 
infOrmuJe

Velké oblibě začínajících čtenářů – prv-
ňáčků se těší již tradiční akce pořádaná v Obecní 
knihovně Doubrava. Ne jinak tomu bylo i letos. 
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře pro-
běhlo v pátek 03. 06. 2016 za přítomnosti paní 
třídní učitelky Mgr. Veroniky Durasové. Na prv-
ňáčky čekal také pan král Knihomil, který děti 
pasoval. Což ale nebylo jen tak. Pro děti byla při-
pravena řada úkolů. Prvňáčci měli za úkol uhád-
nout a správně napsat název zvířete, dále doplnit 
a přiřadit povolání, nebo uhádnout popletená 
slovíčka, která dětem zpřeházel knihovnický šo-
tek. Ale i přes pár menších zádrhelů prvňáčci vše 
zvládli a mohli jsme tak přejít k samotnému slav-
nostnímu pasování. Slavnostní slib, který děti po 
jeho přečtení zopakovaly, a následné podepsání 
se do pasovací listiny bylo zpečetěno králov-
ským pasováním. A pak už jsme jen odměňo-
vali! Pro každého prvňáčka byla připravena řada 
milých pozorností. Krásná kniha spisovatelky 
Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Bucha-
lové – Knihožrouti, vykouzlila dětem úsměv na 
tváři. Kniha byla pořízena z projektu SKIP ČR 
(Svaz knihovníků a informačních pracovníků) 
na podporu čtenářské gramotnosti – Už jsem 
čtenář. Fotografie z akce naleznete na stránkách 
obce ww.doubrava.cz . Věřím, že si děti tento den 
užily a těším se na další pasování.

Zuzana Kretschmerová, knihovnice

V sobotu 21. května 2016 od 14:00 hodin se 
na náměstí v Doubravě konala první kulturní 
akce pod názvem „V rytmu orchestrů a dalších 
překvapení“ pořádaná NAŠÍ DOUBRAVOU. 
Tato naše premiéra byla z hlediska široké na-
bídky programu i premiérou pro diváky. Naší 
snahou bylo sestavit programovou nabídku 
účinkujících tak, aby si každý z diváků přišel na 
své. V programové nabídce bylo netradiční ná-
strojové obsazení orchestru M.BAND ze ZUŠ 
Orlová-Poruba, dále vystoupila vokální sku-
pina Sluníčko z Bohumína s kapelníkem Otou 
Maňákem, na žesťové nástroje zahráli Porubští 
trubači ze ZUŠ Ostrava- Poruba, také milov-
níci dechovky si nenechali ujít vystoupení malé 
černé hudby z Karviné. Příjemným zpestřením 
májového odpoledne byly muzikálové písně 
v podání komorního divadla Silesia. Za podí-
vanou také stálo vystoupení taneční skupiny 
JOY z DDM v Orlové, děvčata divákům před-
vedla sestavu pro mažoretky. Závěr akce patřil 
milovníkům swingu, kteří se ho užili v podání 
skvělého GOSO- Gangsters of swing orches-
tra. Nechyběla čokoládová fontána, dětská 

skluzavka a koňský povoz. 
Počasí nám přálo. Akce pro-
bíhala za slunečného a poho-
dového májového odpoledne. 
Děti si zdarma užívaly dle 
libosti skluzavku. Za zvuku 
hudby si návštěvníci pochut-
návali na grilované krkovici, 
klobáse, na domácích koláčích a zejména děti 
nemohly odolat čokoládové fontáně. V teplém 
májovém dni se návštěvníci občerstvovali toče-
ným pivem, točenou kofolou, a také nechybělo 
alko i nealko. Slečna Lucie Pečonková se svými 
spolupracovníky zajistila projížďku na koň-
ském povoze. Kdo z dětí chtěl, mohl se povozit 
na koníčkovi. Za zmínku stojí, že návštěvníci 
akci chválili, což nás všechny potěšilo. Záznam 
z akce „V rytmu orchestrů a dalších překvapení“ 
uvedla ve svém vysílání TV Polar. Poděkování. 
Je mi potěšením poděkovat hlavnímu donáto-
rovi akce NADACI OKD, bez jejího finanč-
ního přispění by nebylo možné akci uskutečnit. 

Akce „V rytmu orchestrů a dalších 
překvapení“ se vydařila

(pokračování na straně 7)
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Děkuji a velmi si cením sponzorů za jejich 
vstřícný přístup k akci: NÁBYTEK FALCO 
TRADE, s.r.o., Karel Podolák sklenářství Ko-
rund, CK DAKOL, s.r.o., Pekárna Komendir, 
s.r.o., Jindřiška Daříčková Krmiva a zahradní 
potřeby, Gabriela Piperková COPY CENT-
RUM ORLOVÁ, Jolana Bobrzyková Potraviny 
U Bobříků, Blesk Market s.r.o., Divadlo Silesia, 
Řeznictví Jochymek, Dinopark, TEKO, s.r.o. 
Sponzoři se finančně či jinak na akci podíleli, 
bez jejich přispění by bylo velmi obtížné uspo-
řádat akci v takovém komfortu. Moc děkujeme. 
Děkuji slečně Lucii Pečonkové, že vyhověla 
naši prosbě, připravila koníky a koňské spře-
žení na projížďku. Poděkování také patří panu 
faráři PaeDr. ThLiC. Marceli Puvákovi, který 
nám vyšel v našich požadavcích maximálně 

vstříc. Děkujeme nájemci prostor na náměstí 
panu Miroslavu Fajčákovi za to, že vyhověl na-
šim požadavkům. Děkujeme panu Pavlovi Slá-
vikovi, který nám byl nápomocen při technické 
realizaci stavby pódia a dalších záležitostí. 
Děkujeme vedení obce, že nám dalo souhlas 
s konáním akce na náměstí. A v poslední řadě 
nikoliv však významem bych ráda poděkovala 
sousedkám i sousedům, kteří nestojí o publi-
citu a významně nám při akci pomáhali. Děkuji 
všem členům NAŠÍ DOUBRAVY za čas, který 
akci věnovali, za jejich obětavou práci při pří-
pravě, v průběhu a po akci. Nadšení a pohoda 
z akce byla znát. Děkujeme všem účinkujícím, 
že nám dali důvěru při organizaci naší premié-
rové akce. Děkujeme všem návštěvníků, kteří 
přišli na akci „V rytmu orchestrů a dalších pře-
kvapení“ a užili si společně s námi hudební at-
mosféru májového odpoledne.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková

Akce „V rytmu…
(pokračování ze strany 6)

Vystoupení orchestru M.BAND ze ZUŠ Orlová-Poruba. Foto: Miroslav Kajzar. �

Zdarma na film 
do letního kina

NAŠE DOUBRAVA pro Vás naše sou-
sedy připravila skvělou akci vstup zdarma 
do letního kina v parku Petra Bezruče 
v Bohumíně. Na letáčcích, které jsme Vám 
našim sousedům rozdali je slevový kupón, 
který stačí předložit u vstupu do letního 
kina v Bohumíně. Podmínkou uplatnění 
slevy je návštěva kina ve dvou, kdy jeden 
z Vás může zhlédnout film zdarma. Výběr 
filmu, který chcete vidět v době prázdni-
nového promítání, je zcela na Vás. Přejeme 
Vám příjemný zážitek.

Zveme sousedy 
na přednášku 
o nemocných kloubech

Na sobotu 10. září 2016 od 15:00 hodin 
v malé banketce v přízemí Národního domu 
jsme pro Vás naše sousedy připravili zdra-
votnickou přednášku o nemocech kloubů. 
Přednášet bude náš MUDr. Pavel Spurný. 
Těšíme se na Vaše dotazy týkající se one-
mocnění kloubů a na setkání s Vámi.

Přejeme Vám všem našim sousedům 
léto plné pohody

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

www.nasedoubrava.cz

V úterý 14. června 2016 se již podruhé 
na MěÚ v Orlové sešel Řídící výbor projektu 
„MAP – ORP Orlová“, jehož realizátorem je 
město Orlová a cílem je vytvořit dokument – 
místní akční plány v oblasti vzdělávání, který 
bude i kritériem přijatelnosti u investičních 
projektů z IROPU v rámci výzev pro školy. 
Obec Doubrava je partnerem projektu a v Ří-
dícím výboru je zastoupena paní místosta-
rostkou Mgr. Dášou Murycovou. Zasedání se 
zúčastnili jak členové ŘV, jejichž úkolem bylo 
schválit první verzi Strategického rámce, tak 
zástupci partnerů projektu, kteří zde diskuto-
vali o prioritách a vizi. Strategický rámec byl 
vytvořen realizačním týmem projektu a obsa-
huje investiční záměry škol, DDM, DM Orlové, 
knihoven v ORP Orlová. Ne vše, co je v něm 
uvedeno, bude realizováno a neplatí, že co 
v něm uvedeno není, nesmí být. Je to živý do-
kument, který bude aktualizován každých šest 
měsíců na základě nově vznikajících potřeb 
v území, vyhlášených výzev dotačních pro-
gramů a výsledků činností pracovních skupin. 
Pracovní skupiny byly sestaveny ze zástupců 
partnerů projektu a od září se začnou zabývat 

jim svěřenými úkoly. Celkem bylo vytvořeno 
šest pracovních skupin (1. Předškolní vzdělá-
vání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita, 2. 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 
ohrožených školním neúspěchem, 3. Čtenář-
ská, matematická a jazyková gramotnost, 4. 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytech-
nickém vzdělávání, 5. Kariérové poradenství 
v základních školách, 6. Rozvoj podnikavosti, 
iniciativy a zájmů dětí a žáků) v závislosti 
na zvolených prioritách, strategických cílech 
a opatřeních, které vyplynuly z diskuse na se-
tkání a analýzy dotazníkového šetření MŠMT, 
analýzy investičních záměrů škol a analýzy 
strategických dokumentů týkajících se vzdě-
lávání. Doubrava má své zastoupení ve třetí 
pracovní skupině „Čtenářská, matematická 
a jazyková gramotnost“ prostřednictvím p. 
Mgr. Jany Ošeldové, zástupkyně ředitelky ZŠ 
Doubrava. I přes nemalé problémy, se kterými 
se realizátoři projektu musí při své práci po-
týkat, bylo „odstartováno“ a snaha dojít cíle 
ještě nevymizela. Metou budiž vize roku 2023, 
na které se shodli všichni přítomni jednání: 
„Na základě dohody všech zainteresovaných 

subjektů v území podpořit rozvoj potenciálu 
a osobnosti každého dítěte do 15 let – formou 
možností přístupu ke vzdělání všem, pomoci 
potřebným, nabídky mimoškolních aktivit 
zájemcům, pochvaly a odměny pro nejlepší – 
s cílem vychovat slušného a podnikavého člo-
věka schopného si najít práci a být úspěšným 
ve svém životě.“ 

Ing. Jana Pilariková, manažer projektu 
„MAP – ORP Orlová“, odbor školství, 
kultury a sportu, Městský úřad Orlová

„mAP – OrP Orlová“ – 2. zasedání Řídícího výboru Poděkování
Chtěl bych poslat krátké poděkování 

za pozvání na akci konanou v sobotu 21. 
května, kde se náš orchestr M.BAND 
účastnil setkání s názvem „V rytmu or-
chestrů a dalších překvapení“. Touto ces-
tou bych rád poděkoval za pozvání spolku 
Naše Doubrava, který tuto akci pořádal, za 
dobrou organizaci a občanům Doubravy, že 
na náměstí vytvořili tak skvělou atmosféru. 
Z dostupných informací jsem vyrozuměl, 
že se jednalo o první ročník této akce. Chtěl 
bych organizátorům popřát mnoho elánu, 
aby byli schopni z této první akce vytvořit 
dlouholetou tradici, které obohatí kulturní 
život v obci Doubrava.

Za orchestr M.BAND Marcel Pastirčák
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VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
Vytoužené prázdniny jsou tady, a proto 

bych chtěla všem žákům naší školy popřát, ať 
je prožijí podle svých představ a ať si užijí slu-
níčka, přírody a spousty nových kamarádů na 
letních táborech nebo i v zahraničí při pozná-
vání nových krajů. 

Učitelskému sboru děkuji za vytrvalost 

a odpovědnost, se kterou se snažili „nalít“ 
dětem vědomosti do hlav po celý školní rok, 
a přeji všem, aby si stihli během léta zregene-
rovat své síly a pořádně si odpočinout. V září 
se budu těšit na shledanou! 

Mgr. Šárka Molíková,  
ředitelka ZŠ Doubrava

Den dětí
I letos jsme dětem – na jejich Mezinárodní 

den dětí – připravily bohatý program. Děti ze 
4. a 5. třídy daly přednost sportu a navštívily 
Zimní stadion v Karviné, kde si vyzkoušely 
jízdu na in-line bruslích. Ostatní třídy zavítaly 

do Dinoparku v Doubravě. Tady žáci zažili ne-
jen legraci a sportovní vyžití, ale také cestu do 
daleké minulosti. V 3D kině děti mohly zhléd-
nout dojemný příběh jednoho z malých dino-
saurů a dinovláček je provezl celým prasvětem. 
Domů děti odcházely s velkými zážitky.

Mgr. Veronika Durasová

Viktorka: „My máme doma psy 
a kočky“. „A kdo se o ně stará?“ „No, my je 
krmíme večer a oni vydrží“.

Ondra: „Mi vypadl zub a ráno jsem měl pod 
polštářem pětistovku. Paní učitelko, Vám taky 
někdo dal pětistovku, když Vám vypadl zub?“

Samuel: „Paní učitelko, víte, jak se jme-
nuji?“ „Ano. Samuel.“ „A víte, jak se jme-
nuje můj brácha Filip?“

Děti: „Paní učitelko, my máme zase ten 
svíčkový čaj“. „Jaký?“ „No, co voní jako 
svíčka.“ (Bylinkový čaj s příchutí skořice“.) 
 V Dětském světě techniky Ostrava: 

„Nejlepší byl kouzelný les, neprošli jsme 
skřítka a les, museli jsme se vracet. Byl tam 
kouzelník a sova“.

„Když jsem dal prasátku v hospodářství 
jablíčko, tak řeklo mňam.“

„Mně se líbila ta postel u lékaře“.
„A dělali jsme film, Víťa byl ve filmu“.

 V ZOO Ostrava:
„Hroch se mi líbil, byl veliký moc. Opička 

vykukla a potom vyběhla. Plameňáci čekali, 
až jim uklidí bazén. Plavali tam puntíkovatí 
rejnoci.“

„Mně se líbili osli, maličkatá kůzlata, malé 
prasátko v pyžamku a černé telátko.“

„Já si nemůžu vybrat, mně se líbilo i v ZOO 
i ve Světě techniky i v Dinoparku“.

„Opice seděla v pelíšku a byla zakroužko-
vaná.“ (stulená)
 V Dinoparku:

„Koukali jsme na film: malé vajíčko – jak 
se to vajíčko narodilo, nemělo maminku a pak 
přišlo velké stádo a bylo jeho rodina“.

„Je tam křivý můstek, líbilo se mi blu-
diště. Viděli jsme tam sopku a pirátské letadlo 
a sopka už fungovala, vloni nefungovala“.
 Na výletě v Bílé v Beskydech jsme absol-
vovali Pirátskou plavbu.

„Byly tam domečky a překážky ve vodě. 
Nejvíc se mi líbila dráha v lese, byla tam la-
novka a rychle jela. Pevně jsem se držela 
a rychle to jelo“.

„Líbily se mi kozičky s růžky a jedna tam 
byla se zvonem.“

„Měli tam šmoulí domečky jako hříbky – 
byly super. A barevná trampolína, já jsem tam 
udělal salto. Nejlepší byla ta džungle s trampo-
línou a klouzačkou“.

„Stejně nejlepší byla svačina v lese. Měl 
jsem hodně jídla. Řízek, bonbony, croissant, 
lízátko. Všechno jsem snědl. Prvně bonbony 
a řízek nakonec“.

„Přijeli jsme domů a já jsem dojedla po-
slední toast“.

„Byl jsem moc unavený – padl jsem doma 
do postele“.

Přejeme všem dětem a rodičům krásné letní 
zážitky a vždy jen radost a úsměv na tváři.

Za pedagogy MŠ Doubrava Radomíra 
Jasenková, ředitelka MŠ

Jak „školkové“děti vidí svět 

ArmY-LAnD
V úterý 14. 6. se vypravili žáci z 2. stupně 

naší školy na exkurzi do ARMY-LANDU, 
což je netradiční muzeum vojenské techniky 
ve Vratimově. Po areálu nás provázeli zku-
šení instruktoři, díky kterým se žáci a žá-
kyně proměnili na jedno dopoledne ve vojáky 
a vojandy. Úkoly, které děti musely plnit, byly 
hlavně o vzájemné spolupráci a schopnosti 
rychle a správně se rozhodnout. Největším zá-
žitkem pro všechny pak byla bezesporu jízda 
vojenským vozidlem PRAGA V3S.

Bc. Denisa Semerádová
www.zsdoubrava.cz 

Historické okénko
Doubrava ve středověku

Ve 13. století byla Doubrava součástí 
orlovského kláštera jako klášterní ves. Ve 
druhé polovině 15. století orlovský klášter 
upadal a byl nucen vesnice odprodat. Ves 
Doubrava byla v té době buď odkoupena 
kolem roku 1421 knížetem Bolkem, nebo 
byla pro velké dluhy opatství zabrána, nebo 
násilně mnichům odebrána. Kníže Bolek 
daroval Doubravu v roce 1422 své třetí 
manželce Žofii. Po její smrti v roce 1447 
zdědil matčin majetek její syn Bolek II. 
Doubravu spojil s panstvím Fryštátským, 
jehož součástí zůstala do roku 1515. V tom 
roce prodal těšínský kníže Kazimír II. část 
Doubravy (tzv. Fojství) zpět orlovskému 
klášteru za sto zlotých. Majitelkou zbytku 
vsi (Špluchov) byla po Kazimírově smrti 
jeho manželka, která se provdala za Jana 
z Pernštejna. Po její smrti se stal majitelem 
panství Václav Adam. Ten v roce 1561 za-
bral kostel a klášter v Orlové a i klášterní 
státky v Orlové-Porubě, Lazích a Polské 
Lutyni, část Dětmarovic a Fojství v Doub-
ravě. Vše spojil s panstvím Fryštátským 
a přidělil svému synovi Bedřichu Kazimí-
rovi. Mladý kníže však žil velice marno-
tratným životem a za krátkou dobu prohýřil 
celé své jmění. O hospodářský stav knížecí 
pozůstalosti se začal zajímat císař Maxmi-
lián II. Dne 20. ledna 1572 bylo rozhodnuto 
odprodat majetek mezi domorodou slez-
skou šlechtu…

Ing. Květuše Szyroká 

Výlet dětí Bílá v Beskydech. �
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Uzavřeli 
manželství

Petra Široká a Jiří Šustek
Přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem!

Petra Široká  
a Jiří Šustek

Přejeme mnoho štěstí na spo-
lečné cestě životem!

Zemřeli
Jaroslav Štípek

Pozůstalým vyjadřujeme  
upřímnou soustrast!

Společenská kronika
Jubilanti

Nejstarší občanka Doubravy 
paní Marie Konkolová osla-
vila již své 96. narozeniny. 
Mezi gratulanty nechyběl 
také starosta obce pan Mgr. 
Pavel Krsek, který oslaven-
kyni předal dárkový balíček 
a pamětní list. Přejeme do 
dalších let jen to nejlepší 

a hlavně pevné zdraví.

Baník Doubrava 
ukončil sezonu

Dne 18. června ukončil Baník fotbalovou sezonu 2015/2016. Přes 
mnohá postupová očekávání skončili muži na 3. místě, a to jistě není 
výsledek, za který bychom se měli stydět. Nejlepším střelcem sezony 
se stal Tonda Chumchal s 35 vstřelenými brankami. Starší žáci se 
v okresním přeboru rovněž umístili na 3. místě. Nejlepšími střelci 
se stali Michal Kurečaj s 30 brankami, Martin Raszyk s 25, Tomáš 
Jamnicz se 17 a Filip Volný se 16 brankami. Mladší žáci skončili na 
5. místě a v tomto týmu se střelecky prosadili Tomáš Jamnicz s 25 
a Filip Volný s 20 vstřelenými brankami. Králem „kanonýrů“ Baníku 
se tak stal Tomáš Jamnicz se 41 brankami! V sobotu 11. 06. se konala 
na hřišti tzv.“dokopná“, které se zúčastnilo 31 žáků a 24 dospělých 
včetně rodičů. Chlapcům, kteří vzhledem k věku končí v družstvu 
starších žáků, byly předány pamětní listy a ceny. Poté bylo sehráno 
utkání mezi žáky a rodiči a vítězem byli samozřejmě všichni účast-
níci. K příznivcům doubravské kopané se v průběhu jara jistě dostala 
zpráva o žádosti Baníku na Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy, jejímž cílem byla rekonstrukce zvlněné hrací plochy. Naděje 
byla ukončena zprávou ministerstva 11. 06.: „Vaše žádost v rámci 
programu 133510 nebyla pro rok 2016 vybrána k realizaci“. Zklamání 
všech a zvláště pak hráčů je velké, ale doufejme, že to příští rok vy-
jde. Od dubna je v plném proudu nohejbalová sezona, která bude po-
kračovat i v období prázdnin. V sobotu 30. 07. pořádáme na našem 
hřišti Letní turnaj v kopané a nohejbalu, na který zveme všechny 
příznivce z Doubravy i okolí. Podrobnější informace o dění v Ba-
níku najdou zájemci na našich webových stránkách: www.banikokd-
doubrava.cz. Peter Szabó

inzerce
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