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Prosinec 2016 č. 12

Zasedání Zastupitelstva
obce Doubrava

Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava 
se uskuteční dne dne 12. 12. 2016 od 16:30 
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 
v Doubravě. 

OZNÁMENÍ 
o změně úředních a pokladních 
hodin v období vánočních svátků 

 STŘEDA 21. 12. 2016
OTEVŘENO
 PONDĚLÍ 26. 12. 2016
ZAVŘENO – SVÁTEK
 STŘEDA 28. 12. 2016
ZAVŘENO PRO VEŘEJNOST

Pohodové říjnové podzimní odpoledne 
strávili na obecním úřadě v Doubravě naši 
jubilanti. Tyto akce se konají již druhým ro-
kem a jednalo se již o čtvrté setkání. 

Jubilanti obdrželi drobné dárky, květiny 
a připraveno bylo pohoštění. Nechybělo vy-
stoupení dětí zdejší mateřské školy a celým 
odpolednem hudebně doprovázeli členové 
folklorního souboru pan Milan Muryc a Petr 
Štěrba. Vše ostatní připravily zaměstnankyně 
obecního úřadu, a to Šárka Hugáňová a Dag-
mar Rentová. Akce se zúčastnil pan starosta 
obce Mgr. Pavel Krsek a také pro naše jubi-
lanty přednesl slavnostní projev. Všem ju-
bilantům ještě jednou blahopřejeme k jejich 
významnému výročí a přejeme, aby se s námi 
sešli na dalším společném setkání.

Dagmar Rentová

Podzimní setkání jubilantů

Přes sedmdesát strašidel-
ných bytostí se sešlo první 
listopadovou sobotu na již 
čtvrtém ročníku akce Svět-
luškování, kterou pořádala 
obec Doubrava za finanční 
podpory Nadace OKD. Také 
letos jsme pokořili návštěv-
nický rekord. Národní dům 
byl zaplněn do posledního místečka.

Pro děti byl připraven opět zábavný program 
se spoustou her. Na všechny návštěvníky v mas-
kách čekaly podzimní tvořivé sady a připraveno 
bylo také strašidlácké občerstvení. Nechyběl ani 
závěrečný světluškový průvod strašidel Doubra-
vou. Moc děkujeme Nadaci OKD za podporu, 
které si velice vážíme. Zároveň bychom rádi po-
děkovali všem, kteří přispěli ke zdárnému prů-
běhu celé akce a členkám spolku SRP ZŠ a MŠ 
Doubrava za ochotu a pomoc u občerstvení. 

Fotogalerii naleznete na webových stránkách 
obce nebo na obecním facebooku. ŠH

Strašidla, bubáci a nestvůrky
Foto: David Bijok 

Foto: David BijokFoto: David Bijok  

(Na fotografii první řada zleva: Eva Matrosová, Jadwiga Dębkovská, Aurelie Sliwková, (Na fotografii první řada zleva: Eva Matrosová, Jadwiga Dębkovská, Aurelie Sliwková,   
Dagmar Rentová, Miroslava Holušová, Ludmila Górecká; druhá řada zleva: Petr Štěrba, Dagmar Rentová, Miroslava Holušová, Ludmila Górecká; druhá řada zleva: Petr Štěrba, 
Vladislav Koch, Ing. Oton Wania, Zdeněk Šebesta, Mgr. Pavel Krsek, Josef Šustík, Vladislav Koch, Ing. Oton Wania, Zdeněk Šebesta, Mgr. Pavel Krsek, Josef Šustík, 
Miroslav Brzóska, Milan Muryc) Foto: Pavla SynkováMiroslav Brzóska, Milan Muryc) Foto: Pavla Synková
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Včas nezaplacené nebo neodvedené pop-
latky ze psů nebo část těchto poplatků 
budou správcem poplatku zvýšeny o 50 % 
sazby, toto zvýšení je příslušenstvím po-
platku. Účinnost nové obecně závazné 
vyhlášky je od 1. 1. 2017, tzn., že je nutno 
uhradit poplatek ze psů za rok 2017 nej-
později do 30. 6. 2017 tak, aby nedošlo 
k navýšení platby poplatku.

Zastupitelstvo obce schválilo tuto vy-
hlášku na svém 14. zasedání dne 24. 10. 2016. 
Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce 
bude předložen nový návrh obecně závazné 
vyhlášky o místním poplatku ze psů, kde 
bude dále upravena platba poplatku ze psa 
v případě, že osoba má v držení psa z Útulku 
pro opuštěné psy Dětmarovice, se sídlem Dět-
marovice 1168, odchyceného na území obce 
Doubrava. Osvobození od poplatku je na 
dobu 1 roku od převzetí psa do opatrování. 

Pokud zastupitelstvo obce schválí novou 
vyhlášku, bude rovněž platit od 1. 1. 2017. 
Veškeré aktuální informace ohledně obecně 
závazných vyhlášek naleznete na webových 
stránkách obce www.doubrava.cz, v menu 

v sekci úřední deska, nebo dále pak veškeré 
platné právní předpisy obce v sekci právní 
předpisy obce.

Jana Konkolská, 
finanční a daňová správa

Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – prosinec 2016, leden 2017
Termíny svozu pytlů jsou shodné s termíny svozu kontejnerů na tříděný odpad.

Měsíc

Svoz odpadů ze 240 l 

nádob

VOZOVÁ TRASA „A“ – 

modrá samolepka

(uveden vždy den v měsíci)

Svoz odpadů ze 240 l 

nádob

VOZOVÁ TRASA „B“ – žlutá 

samolepka

(uveden vždy den v měsíci)

Svoz plastů, 

nápojových 

kartonů, ko-

vových obalů,                  

ŽLUTÉ PYTLE

Svoz papíru 

MODRÉ 
PYTLE

Svoz bio 

odpadu z 

domácností

Prosinec 7,21 14,28 21 22 19

Leden 4,18 11,25 25 19 17

Kalendář svozu komunálního odpadu na celý rok naleznete na www.doubrava.cz

Vážení občané, 
máte v ruce poslední číslo zpravodaje v le-
tošním roce, proto 
se zmíním o důleži-
tých akcích tohoto 
roku a několika do 
let příštích. Obec 
letos žila bohatým 
společenským živo-
tem, otevřena byla 
Doubravská naučná 
stezka. Máme tudíž 
za sebou celou řadu 
kulturních a spole-
čenských akcí jak obecních, tak spolkových. 
Všem organizátorům děkuji za jejich práci 
a obětavost. 

Zdárně proběhla oprava vstupního pro-
storu do zdravotního střediska a rovněž byla 
provedena výměna starého naftového kotle na 
nový ekologický s kompletní výměnou veške-
rých rozvodů tepla po celé budově střediska. 
Ve zdravotním středisku proběhla i oprava 
sklepního prostoru, kde se ve velké míře ob-
jevovala spodní voda, která ohrožovala celou 
stavbu. I Národní dům se pochlubil novou fa-
sádou včetně upravených vstupů do restaurace 
a hlavního vchodu do budovy. 

Dále pochopitelně probíhají další důležité 
činnosti, jako jsou údržba komunikací v kata-
stru obce včetně zimní údržby. Starali jsme se 
o údržbu pouličního osvětlení v obci, údržbu 
hřbitova a další, např. o úpravu a údržbu ve-
řejné zeleně včetně zeleně kolem komunikací. 

Víme také dobře, že majoritním vlastní-
kem pozemků v Doubravě, ale i v okolních 
obcích, je firma Asental. Proto se zde musím 
zmínit o tom, že sečení pozemků v katastru 
je na velmi dobré úrovni. Pochopitelně se 
najdou výjimky, které kazí celkový vzhled. 
Je to ovšem velmi zanedbatelné procento 

z celkového prostoru. Ale i toto se řeší. Někdy 
to, bohužel, nejde hned.

V bytovém domě vedle kostela sv. Hed-
viky byla provedena kompletní výměna oken 
v horním patře. 

V řešení je projektová část pro územní 
rozhodnutí týkající se kanalizace v části 
Doubravy. Při této činnosti vznikly nemalé 
problémy s podepisováním smluv, ale vše 
bylo zdárně vyřešeno a projekt jede dál. Jiná 
situace je s páteřní komunikací, která vede 
centrem obce. Problémy s projekční firmou 
řešíme, ale vše jde poměrně pomalu, neboť 
obec není v tomto případě účastníkem řízení. 
Tím jsou ministerstvo financí a projekční 
firma, kterou si ministerstvo nasmlouvalo pro 
vytvoření projektu. 

Další projekt, zatím ve fázi studie, běží 
na část obce Dědina, kde se má v budoucnu 
stavět v samém centru obce. I tato akce si 
vyžádá spoustu času a peněz na zpracování 
projektové dokumentace, změny územního 
plánu obce a vlastní úpravu a zasíťování jed-
notlivých parcel. 

Přestože se nám letos nenaplnily pláno-
vané příjmy z OKD, po úsporných opatřeních 
se podařilo rozpočet obce dodržet a přesto in-
vestovat do slíbených projektů. 

Máme na tak malou obec poměrně roz-
sáhlý bytový fond, o který se vzorně staráme. 
Kde jinde byste něco podobného viděli? Po-
chopitelně i tato starostlivost stojí obec dost 
peněz a energie. 

Vedení obce vede s OKD jednání o vy-
řešení problému s nechtěnou vodní plochou 
v prostoru Kotlinského potoka ve středu 
obce. Připravujeme, na naši žádost, schůzku 
dotčených majitelů pozemků, které voda ob-
těžuje. Za účasti těchto majitelů, dále vedení 
OKD a obce, budeme tuto nežádoucí situaci 
chtít vyřešit jednou pro vždy ke spokojenosti 

našich občanů. Pochopitelně jen těch, kterých 
se to týká. 

Obec s vedením naší mateřské školy uspo-
řádala ozdravný pobyt dětí, kterého se spolu 
s dítětem zúčastnil jeden z rodičů. 

Rovněž byly vypláceny příspěvky po 
10 000 Kč k dotacím na výměnu kotle v rámci 
tzv. „Kotlíkové dotace“.

Od 1. prosince letošního roku začíná praco-
vat nová svozová firma. Nové nádoby na odpad 
se již rozvážejí anebo v době, kdy vyjde tento 
článek, už budou dávno rozvezeny. Bude to pro 
nás nové, jelikož si už nebudeme moci dovolit 
dávat žhavý popel do popelnic. Každou středu 
volá řidič popelářského auta, že je někde v po-
pelnici žhavý popel. Je zvláštní, že nikdo potom 
nereklamuje, že popelnici nemá vyprázdněnou. 
Svozovou firmu máme nasmlouvánu jen na 
jeden rok. Poté se upřesní, v jakém režimu bu-
deme pokračovat. Vše se dělá proto, aby se ušet-
řily peníze, to doufám není třeba nijak zvlášť 
připomínat. Mohla se rovněž vybrat pohodlnější 
možnost. A tou je zvýšení poplatku z 500 na 600 
Kč nebo více, jak je to všude v okolních obcích. 
Vybrali jsme pochopitelně jinou cestu. Cestu 
úspor, nikoliv cestu zdražování. 

Na jaře se začne s budováním běžecké 
dráhy za školou. Tato akce se trochu opozdila 
proto, že jsme se rozhodli zadat projekt na 
celý sportovní areál a ne jen na jednu dráhu. 
Pochopitelně se vše bude budovat po etapách, 
ale územní rozhodnutí stavebním úřadem už 
bude schválené na celou stavbu. 

Do rukou se vám rovněž dostává druhý 
obecní kalendář, který zdarma rozdává obec 
Doubrava svým občanům. 

Tento článek vyjde v době, kdy již poběží 
tradiční adventní akce. Proto vám všem přeji 
příjemné prožití svátků vánočních a hodně 
úspěchů v roce 2017.

Váš starosta Pavel Krsek

SLOVO STAROSTY

Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2016 
o místním poplatku ze psů 
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Zimní údržba komunikací
Obec Doubrava má zajištěno u firmy 
provádějící zimní údržbu telefonní číslo: 
607 139 163, na které se mohou občané 
obracet se svými připomínkami k zimní 
údržbě. Zejména dojde-li ke vzniku ná-
ledí na vozovce nebo neprohrnutí ko-
munikace. Žádáme občany, aby toto 
číslo nezneužívali pro osobní potřeby 
a hlavně, aby odstavováním vozidel 
na pozemních komunikacích nebránili 
průjezdu mechanizace s pluhem.

Bude-li bráněno průjezdu pluhu, nebude 
na příslušné části pozemní komunikace 
provedena zimní údržba. Zimní údržba se 
provádí podle plánu zimní údržby pro daný 
rok, který je schválen Radou obce Doubrava. 
V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) 
komunikace odstraní nebo alespoň zmírní 
závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komu-
nikace dle stanovených pořadí důležitosti 
uvedených v plánu zimní údržby. Tento 
plán zimní údržby vč. příloh je k nahlédnutí 
na stránkách obce Doubrava. 

Jiří Sznapka, správa BaNF

„Sportujeme v každém věku“ je název 
projektu, se kterým jsme v letošním roce žá-
dali o finanční podporu Nadaci OKD. Co 
stálo u zrodu tohoto projektu? Naše obec patří 
mezi malé obce v regionu, ve které působí tě-
lovýchovné spolky jako je Baník OKD nebo 
TJ Sokol, ale máme také plně organizovanou 
základní školu, které chybí vlastní sportoviště. 
Doposud škola využívá pro hodiny tělesné vý-
chovy fotbalové hřiště, to však není vybaveno 
pro přípravu v atletických disciplínách. 

Za budovou školy se nachází vhodná plo-
cha pro vybudování běžeckých drah v délce 
50 m a doskočiště pro skok daleký. Toto spor-
tovní zařízení bude v roce 2017 vybudováno 
v rámci výše uvedeného projektu „Sportu-
jeme v každém věku“. Součástí tohoto pro-
jektu jsou další sportovní aktivity, které ve 
spolupráci se Spolkem rodičů a přátel MŠ 
a ZŠ Doubrava, mateřskou a základní školou 
uspořádáme pro tři generace našich občanů. 
Tímto Vás všechny srdečně zveme na všechny 
připravované akce. 

Na měsíc leden připravujeme ve spolupráci 
s Pionýrem bruslení veřejnosti na ledové ploše 
zimního stadionu v Karviné. Na tuto akci 

bude zajištěn svoz účelovou 
autobusovou dopravou z části 
Hranice přes novou výstavbu, 
náměstí a Špluchov do Karviné 
a po skončení bruslení zpět 
na jednotlivé zastávky. Bližší 
informace přinese lednový 
zpravodaj. Další bruslení pak 
chystáme v měsíci únoru. 

V současné době se připravuje projektová 
dokumentace víceúčelového hřiště za základní 
školou, součástí které je výše uvedená běžecká 
dráha a doskočiště. Realizace projektu bude 
probíhat po částech, dle finančních možností 
a získaných dotacích.

Na jaře příštího roku se začne budovat bě-
žecká dráha s doskočištěm, ta bude realizována 
především z rozpočtu obce, nadační příspěvek 
Nadace OKD činí 100 000 Kč. 

Již v létě příštího roku bude ve spolupráci 
se Spolkem rodičů a přátel MŠ a ZŠ Doub-
rava a vedením obou škol uspořádána zábavná 
olympiáda v netypických disciplínách pro tři 
generace. Bude to příležitost pro každého, kdo 
má rád pohyb a chce se pobavit.

Mgr. Dáša Murycová

„Sportujeme v každém věku“ 

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 
zastupitel 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.

 Na schůzi dne 14. 1. 2015 rada obce schválila 
všeobecné podmínky pro přidělení bytu do ná-
jmu, které mimo jiné stanoví, že přidělení bytu 
projednává bytová komise. Tato komise doporučí 
radě obce přidělení bytu konkrétnímu žadateli, 
případně navrhne pořadí žadatelů. Dne 3. 8. 2016 
rada obce na své schůzi přijala usnesení, kte-
rým zrušila bytovou komisi. Současně rada obce 
schvaluje pořadí žadatelů o byt a jeho přidělení. 
Rada obce dosud nezměnila v souladu s přijatým 
usnesením všeobecné podmínky.

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

DOUBRAVA
 Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a zá-
roveň jsme v polovině volebního období. Oboje 
s sebou nese bilancování a rozhodování o tom, co 
v následujícím období chceme a zároveň si v obci 
můžeme dovolit. Je toho nemálo a věřím, že spo-
lečnými silami se zase posuneme o kousek dál. 

Všem našim občanům přeji klidné prožití Vánoc 
a do nového roku 2017 především zdraví, dobré 
sousedy, na které se můžeme kdykoliv spoleh-
nout, krásné vztahy s našimi nejbližšími a práci 
či koníčky, které nás naplňují. 

Mgr. Dáša Murycová
 Žadatelé o byt jsou tak prostřednictvím všeo-
becných podmínek, které jsou uvedeny na webu 
obce mylně informováni o existenci bytové ko-
mise a jejich pravomocech. Dne 21. 9. 2016 se 
konala schůze rady obce, na které rozhodovala 
o přidělení bytu o velikosti 0+1. Rada obce měla 
jmenný seznam 14 žadatelů o tento byt. Jedním 
z žadatelů o byt byla dcera Pavla Krska. Rada 
obce v čele s Pavlem Krskem k našemu překva-
pení rozhodla, že právě jeho dceři, byl přidělen 
byt s měsíčním nájmem 35 Kč za m2.

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

 Jiřina Ferenčíková se na zasedání zastupitel-
stva zeptala Pavla Krska, jak se ve věci přidělení 
obecního bytu jeho dceři vypořádal se střetem 
zájmů. Pavel Krsek odpověděl, že necítí, že by 
byl v souvislosti s přidělením bytu jeho dceři ve 
střetu zájmů. Tvrdil, že jeho dcera je již dlouhou 
dobu žadatelem, proto nevidí důvod, proč by jí 
nemohl být přidělen byt. Vyjádření Pavla Krska 
budí přinejmenším rozpaky. Dne 3. 8. 2016 rada 
obce schválila pořadí žadatelů o byt 0+1, jméno 
jeho dcery zde není.

Lukáš Szebesta, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

 Jméno dcery Pavla Krska jako žadatelky o byt 
bylo na jednání rady obce poprvé uvedeno až 
21. 9. 2016, téhož dne jí byl přidělen obecní byt. Je 
zřejmé, že starosta využil svého postavení ve pro-
spěch své dcery. Jak mohou lidé důvěřovat Pavlu 
Krskovi, který nedodrží slovo jednou dané a ani 
nedbá morálních hodnot. Naše obec si nezaslouží 

starostu, který upřednostňuje zájmy své rodiny 
před zájmy nás občanů. Chceme starostu, který 
bude hájit zájmy nás občanů a bude důstojným 
reprezentantem naší obce.

Libor Trzaskalik, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

 Přibližně před dvěma měsíci, byl silně me-
dializován obdobný případ, který se odehrál ve 
městě Zlín. Náměstek zlínského primátora chtěl 
své přítelkyni nechat přednostně přidělit byt. 
Pochopil, že udělal chybu, že využil svého posta-
vení ve prospěch jiné osoby. Poté litoval, že takto 
postupoval, za svůj úmysl se omluvil. Přiznal, 
že politicky i lidsky selhal. Vyvodil osobní zod-
povědnost za své selhání a oznámil, že odstoupí 
z pozice náměstka primátora i zastupitele. Své 
slovo dodržel a rezignoval.

Šárka Venglářová, zastupitelka za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

 Ano, četli jste správně, zmiňovaný zastupi-
tel ze Zlína „pouze“ chtěl své přítelkyni nechat 
přednostně přidělit byt. U nás v obci je situace 
odlišná, protože radou obce, v jejímž čele je Pavel 
Krsek skutečně došlo k přidělení obecního bytu 
o velikosti 0+1 jeho dceři. Temný stín dopadl i na 
koalici, jejímž členem je Pavel Krsek. Nyní je na 
Pavlu Krskovi, aby vyvodil svou osobní a politic-
kou odpovědnost.

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

(Poznámka redakce: Všeobecné podmínky pro 
přidělování obecních bytů do nájmu byly aktu-
alizovány dne 9. 11. 2016. Aktualizované znění 
je k dispozici na webové stránce obce. K po-
chybnostem o podání žádosti o byt uvádíme, že 
paní Monika Krsková podala žádost o byt dne 
16. 10. 2015. Uvedená výše nájemného 35 Kč/m2 
je obvyklou cenou nájmu pro všechny obecní byty 
s výjimkou bytového domu č.p. 900.)

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 



4 OBECNÍ ZPRAVODAJ / PROSINEC 2016

OKÉNKO
mateřské školy

Přijďte s námi tvořit vánoce
Ve čtvrtek 8. prosince od 8,00 hod. do 15,30 hod. se 

v mateřské škole uskuteční vánoční tvoření. Tvoření je 
podpořeno Nadací OKD, a to v rámci projektu „Mámo, 
táto, babi, dědo, pojď si znovu hrát“. Rodiče s dětmi, ba-
bičky, dědečkové přijďte do školky za dětmi a společně 
si vyrobíte vánoční dekoraci. Načerpáte prostřednictvím 
našich nejmenších tu pravou vánoční atmosféru. 

Rádi vás přivítáme. Přejeme všem krásný předvá-
noční čas a klidné Vánoce.

Za děti a zaměstnance MŠ Doubrava Radomíra Jasenková.
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V lednu 2017 již tradičně a po sedmnácté, 
v rámci celorepublikové charitativní akce Vás 
přijdou navštívit koledníčci Tříkrálové sbírky. 
Tato sbírka je od svého počátku zaměřena na 
pomoc lidem, kteří si sami poradit nedovedou. 
V případě Charity Bohumín se jedná přede-
vším o seniory, osoby bez domova, sociálně 
slabší rodiny, osoby v krizových situacích. 

Z vykoledovaných prostředků z 65-ti 
procent financujeme potřebné věci v Charitě 
Bohumín a zbývajících 35 procent sbírky jde, 
jako každý rok, na podporu celorepublikových 
projektů Charity České republiky a na mezi-
národní humanitární pomoc. V rámci huma-
nitární činnosti Diecezní charity Ostravsko 
– opavské podporujeme sociálně-společenský 
rozvoj na Ukrajině a v Moldávii.

Vykoledovanou část sbírky, která zůstává 
v Charitě Bohumín, bychom letos chtěli využít 

na postupnou obnovu termoizolace půdních 
prostorů v Charitním domě pokojného stáří sv. 
Františka a na podporu provozu Denního cen-
tra pro osoby bez přístřeší.

 A malé připomenutí, jak poznáte ty 
pravé koledníčky. 

Nemusíte se obávat toho, že by Vaší dobré 
vůle mohl zneužít nějaký „nepravý koledník“. 
Lze je totiž velmi jednoduše poznat. Jen praví 
koledníčci budou mít ve svých „třech darech“ 
cukr, jehož celý obal je potištěn logem a infor-
macemi o Tříkrálové sbírce 2017. Tyto cukry 
jsou vyrobeny speciálně na objednávku pro po-
třebu sbírky, může je tedy od koledníčků získat 
pouze dárce příspěvku do Tříkrálové sbírky 
2017. Vedoucí koledující skupinky pak má prů-
kaz koledníka vydaný a podepsaný biskupem 
Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem 

a pokladnička je zapečetěná a podepsaná pra-
covníkem Obecního úřadu Doubrava.

Tříkrálová sbírka 2017 proběhne pod pů-
sobností Charity Bohumín tradičně v Bohu-
míně, Orlové, Dolní Lutyně, Věřňovicích, 
Rychvaldě, Dětmarovicích a Doubravě a to ve 
dnech od 1. 1. 2017 do 15. 1. 2017. Hlavním ko-
ledovacím dnem v obci Doubrava bude pátek 
6. ledna 2017.

Děkujeme Vám občanům, za to, že nejste 
lhostejní k potřebám dalších lidí, soucítíte 
s komplikovanými lidskými osudy a zůstá-
váte této sbírce i pro rok 2017 nakloněni. 

S úctou Charita Bohumín

Tříkrálová sbírka 2017 Hledáme 
koledníčky

Budeme upřímně rádi, když se připo-
jíte jako dobrovolníci Tříkrálové sbírky 
a pomůžete nám s koledováním. V případě 
zájmu nás můžete kontaktovat na telefon-
ním čísle 596 013 606, 736 766 021 nebo na 
info@bohumin.charita.cz

Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS., 
ředitelka Charita Bohumín
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VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

V pondělí 31. 10. si 9. třída připra-
vila pro 1.–6. třídu Halloween. Děti 
si zahrály různé hry, např. molekuly, 
vyzkoušely si jízdu na koštěti nebo se 
přetahovaly lanem. Hodnotily se také 
nejkrásnější a nejstrašidelnější masky. 
Bylo těžké vybrat ty nejlepší, ale vše se 
podařilo a mnozí dostali diplomy a od-
měnu. Děkujeme dětem, že si připra-
vily masky a užily si s námi strašidelné 
dopoledne. 

Danča Kolísková, 9.třída
Děkuji žákům 9. třídy za svědomi-

tou přípravu akce pro žáky.
Květa Tajovská

Strašidla ve škole

Den otevřených dveří
V sobotu 12. listopadu proběhl na naší 

škole Den otevřených dveří. Návštěvníci 
si mohli prohlédnout prostory školy, vy-
bavení tříd i moderní interaktivní učebnu 
anglického jazyka. K nahlédnutí byly také 
kroniky i záznamy z divadelních předsta-
vení. Pro děti byly připraveny hry na in-
teraktivních tabulích. Vedení školy i celý 
pedagogický sbor srdečně děkuje všem ná-
vštěvníkům, rovněž poděkování patří také 
žákům ZŠ Doubravy, kteří v tento den při-
šli do své školy pomoci.

Mgr. Markéta Hanáková

V pondělí dne 14. 11. 2016 navštívili 
všichni žáci naší školy Těšínské divadlo. 
Zhlédli pohádkovou hru Jana Drdy Hrátky 
s čertem, v níž nechyběl humor, poezie, dobrá 
hudba a většinou, jak už to v pohádkách bývá, 
v ní zvítězilo dobro nad zlem.

Doprava byla zajištěna třemi autobusy 
a hrazena ze zdrojů Spolku rodičů a přátel ZŠ 
a MŠ Doubrava. Děkujeme.

Irena Hubaczová

Hrátky s čertem

Pionýrský rok…
…pomalu končí a my 

všichni, kteří pracujeme s dětmi 
a pro děti, se už teď těšíme na 
ten další. Za letošní rok, jsme 
toho stihli opravdu dost. Jarní 
prázdniny ve Zlatých Horách, 
zúčastnili jsme se akce „Ukliďme Česko!“, dětských 
Radovánek, poprvé jsme si vyzkoušeli dobrodruž-
nou Pionýrskou stezku. Sdružili jsme se s pionýr-
skou skupinou Těpéra z Karviné a společně jsme 
strávili dva víkendové pobyty na horských chatách. 
Děti poznaly nové kamarády, hry a možná se i zami-
lovali. Vedoucí pak našli další skupinu nadšenců pro 
práci s dětmi a poznání, že tato dobrovolná činnost 
má smysl. Zažili jsme dva rodiči a dětmi skvěle hod-
nocené letní tábory. V letošním roce naše pionýrská 
skupina odrekreovala celkem 65dětí a o děti se sta-
ralo 20 vedoucích, kteří si za všechnu starost a obě-
tavost zaslouží mé OBROVSKÉ DÍKY! Největší dík 
ale patří Aničce Szeligové – naší hospodářce, která 
má naše finance stále pevně v rukou.

Děkuji také vedoucím oddílu Burgiho parta, 
kteří jezdí pravidelně s dětmi na výpravy a jejich 
členská základna se také zvyšuje s každou novou 
akcí. Obrovské díky patří také Terezce Kozubkové, 
která prošla kurzem akreditovaným MŠMT a stala 
se tak kvalifikovaným instruktorem oddílu. Bez 
jejího spolu vedení by náš oddíl nefungoval, tak 
jak má. Neopomenutelnou pomocnicí jsou nám 
také Terezka Šebestová a Štěpánka Kupcová, které 
pomůžou vždy, když můžou. Děkuji také všem na 
obecním úřadě a všem v budově mateřské školy. 
Vaše pomoc je pro nás životně důležitá a bez dotací 
obce Doubrava a podpory Vás všech, bychom fun-
govali jen stěží. Tuto podporu nám závidí všechny 
pionýrské skupiny Moravskoslezského kraje. 

Kateřina Jachymčáková

Účastníci akce „Ukliďme Česko“.Účastníci akce „Ukliďme Česko“.  

Všem dětem a obyvatelům 
Doubravy přeji krásný 

a šťastný rok 2017 a těším 
se na shledání u některé 

z našich dalších akcí.

Za Pionýr, z. s.- 17. pionýrskou 
skupinu Karviná Kateřina 

Jachymčáková

Světlo svíček na adventních věncích a vá-
nočních stromcích může přinést do každého do-
mova v období adventu atmosféru klidu, pohody, 
duchovna, ale také může přinést neštěstí, pláč, 
ztráty na majetku, zdraví a někdy i životech. Nej-
bezpečnější způsob jak požáru předejít, je dávat 
pozor, chovat se zodpovědně a dodržovat něko-
lik zásadních rad, jak se zapálenými adventními 
věnci a svítícími stromečky nakládat.

Adventní věnce umístěte vždy na nehořlavou 
podložku, ne přímo na ubrus či stůl. Nenechávejte 
hořící dekorace bez dozoru, kdy hrozí nekontrolo-
vatelné šíření ohně z plamínku svíčky na ostatní 
vybavení domácnosti, jako jsou záclony, závěsy 

nebo obrazy. Je nutné upozornit, že ještě 10 cm 
od plamene svíčky teplota přesahuje 200 °C, což 
stačí k zapálení papíru, textilií, plastů, sousední 
větvičky na vánočním stromku atd. Rizikovým 
faktorem vzniku požáru jsou i děti nebo zvířata, 
které mohou hořící svíčku převrhnout.

Častým případem požáru o Vánocích bývají 
také elektrické žárovky na vánočních stromcích, 
proto je nezbytné používat certifikované vý-
robky, které přináší větší pravděpodobnost ne-
zapříčinění požáru. Každý prodávaný výrobek 
(adventní věnec, svíčka, elektrická světýlka) by 
měl být opatřen návodem na použití, kde by mělo 

Konec roku bez požáru

(pokračování na straně 8)
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Sbor dobrovolných hasičů 
obce Doubrava 
přeje všem občanům naší obce 
krásné prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup 
do nového roku 2017.

Už se stalo tradicí, že jedno z posled-
ních cvičení mladých hasičů je ve znamení 
dlabání dýní. Letošní rok byl na dýně opět 
bohatý, a proto se naši mladí hasiči mohli 
s chutí pustit do jejich dlabání a vyřezávání. 
Jejich výtvory na pár dnů vyzdobily zahradu 
hasičské zbrojnice. Touto cestou chceme po-
děkovat paní Daříčkové, která darovala ze 
své zahrádky největší dýni pro naše mladé 
hasiče. Poděkování samozřejmě patří i ostat-
ním, kteří přispěli k pěknému odpoledni 
v hasičské zbrojnici. 

Dne 11. 11. 2016 jsme v 10.30 hodin vyjeli 

na zahoření sazí v komínu, 
ke kterému došlo na 
č.p.1079. Na místě, kde 
jsme zasahovali s jednot-
kou HZS Karviná, jsme provedli vyčištění 
komínu a odvětrání zadýmených prostor. 

Výbor SDH Doubrava připomíná, že v so-
botu 07. 01. 2017 se od 15.00 hodin v hasičské 
zbrojnici koná výroční schůze našeho SDH. 
Všichni členové jsou samozřejmě zváni.

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

HASIČSKÉ OKÉNKO

Čas plyne a nevrací, co osud vzal. 
Ale v našich srdcích vzpomínka zůstává dál.
Dne 29. prosince 2016 vzpomeneme 20. výročí úmrtí 
pana 

JIŘÍHO MAJERA 
z Doubravy. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu manželka Jiřka.

Zemřeli
Jan Soldyński

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

n Soldyński

SSpolečenská polečenská kronikakronika

 Vánoční trhy Olomouc
20.11.–23. 12. 2016

Tradiční vánoční trhy v historickém cen-
tru města – hodnotný program s populárními 
skupinami všech žánrů, divadlem pro malé 
i velké, adventní zvyky, dobové atrakce, vyře-
závaný betlém, zpívání koled na náměstí, více 
než osm desítek stánků s kvalitním zbožím 
i vyhlášeným punčem najdete v Olomouci.

Vánoční trhy v Olomouci nabízejí jako 
jediné v České republice originální kvalitu 
Norimberského vína a punče. Složení vína je 
přísně kontrolováno a po generace je receptura 
každého výrobku stejná.

Více informací na www.vanocnitrhy.eu

 Vánoční kluziště 
a Ostravské vánoce 2016
27.11.–23. 12. 2016

Také letos si v centru Ostravy můžete za-
bruslit na venkovní ledové ploše, a to v rámci 
vánočních trhů. Vánoční kluziště o velikosti 
30×15 m s vánoční výzdobou a zábavným 
programem zpříjemní předvánoční a vánoční 
období v centrum Ostravy. Kluziště bude 
otevřeno denně od 10 do 20 hod. Celý den je 
bruslení ZDARMA. Led upravujeme rolbou 
ve dvou 60 minutových a jedné 30 minutové 
pauze.

Vánoční trhy se konají na Masarykově 
náměstí a to v datech od 25. 11. 2016 až do 
23. 12. 2016. Na trzích najdete mnoho stánků 
s originálním zbožím, můžete tam zakoupit 
dárky, ozdoby, občerstvení, cukroví, oblečení 
a spousty dalších věcí. Trhy budou doprová-
zeny i zajímavým programem. Nebude chybět 
vystoupení známých osobností, oblíbené akce 
pro děti a betlém. 

Více informací na http://2016.
ostravskevanoce.cz 

 Výstava betlémů 
a vánoční jarmark na hradě
10.–11. 12. 2016, Slezskoostravský hrad

Dvoudenní předvánoční jarmark s bo-
hatým programem. V hradní galerii čeká na 
návštěvníky již 16. ročník tradiční „Výstavy 
betlémů“. Letošní výstavu bude prezento-
vat velké množství unikátních historických 
i současných betlémů z řad profesionálních 
a amatérských autorů. K vidění budou bet-
lémy vyrobené z nejrůznějších materiálů – 
ze dřeva, perníků, šustí, keramiky, krajky 
i sena.

Výstava betlémů je k vidění již od 
03.12. a potrvá do 31. 12. 2016.

Více informací na www.cerna-louka.cz

Kam vyrazit……

Foto: zdroj-novinky.czFoto: zdroj-novinky.cz  
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Blíží se vánoční čas a konec roku 2016, 
s tím přichází vzácná příležitost poděkovat 
Vám našim milým sousedkám, sousedům 
a příznivcům za Vaši přízeň. Tak jako v letoš-
ním roce i v roce následujícím připravujeme 
pro Vás kulturní i společenské akce. Pevně 
věříme, že Vás s naší nabídkou potěšíme mi-
nimálně tak jako v letošním roce. Těšíme se, 
že se opět společně s Vámi na našich akcích 
setkáme. Již nyní Vám můžeme prozradit, že 
pracujeme na přípravě skladbou zajímavých 
kulturních i společenských akcí. O konání 

jednotlivých akcí Vás budeme jako obvykle 
informovat prostřednictvím obecního zpravo-
daje, vývěsních desek a našich webových strá-
nek www.nasedoubrava.cz.

Přejeme Vám našim sousedkám, souse-
dům a příznivcům příjemné prožití svátků vá-
nočních, pevné zdraví a hodně štěstí v novém 
roce 2017.
Těšíme se na setkání s Vámi na našich akcích.
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, předsedkyně 

NAŠE DOUBRAVA, z. s.
www.NASEDOUBRAVA.cz

Knihovna informuje
Obecní knihovna Doubrava si pro své čte-

náře připravila příjemné překvapení. V rámci 
projektu „E-knihy pro každého“ podpořeného 
Ministerstvem kultury si mohou registrovaní čte-
náři půjčovat e-knihy přes on-line katalog. Pod-
mínky pro využití této služby jsou: věk čtenáře 
18 let a výše, platná e-mailová adresa čtenáře, 
registraci na stránkách eReading.cz, čtenář musí 
mít vyrovnané závazky vůči knihovně (žádné 
upomínky a zaplacený registrační poplatek).

Bližší informace naleznete na webových 
stránkách knihovny: www.doubrava.knihovna.
info , případně vám na jakékoliv dotazy ráda od-
povím osobně. 
Upozorňuji čtenáře, že v období vánočních 
svátků bude knihovna od 22. 12. 2016 do 
01. 01. 2017 uzavřena.

Zároveň bych ráda popřála všem dospělým 
ale i dětským čtenářům a přátelům knih poklidné 
prožití vánočních svátků v rodinném kruhu a do 
nového roku 2017 pevné zdraví a mnoho pracov-
ních i osobních úspěchů.

Zuzana Kretschmerová, knihovnice

Naše Doubrava přeje vše nejlepší v novém roce 2017 Darovat krev 
je stále potřebné

Darování krve je projevem hluboce lid-
ského postoje, projevem lidské sounáležitosti. 
Člověk poskytnutím sebe sama zachraňuje 
zdraví či život jinému, neznámému člověku.

Na obecním úřadě v Doubravě se uskuteč-
ňují setkání s oceněnými dárci krve. V říjnu 
byl pozván pan Michal Hyka z Doubravy, 
který byl oceněn organizací Český červený 
kříž, a to udělením vyznamenání Zlatý kříž 
III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů.  ŠH

Vánoční bohoslužby v katolickém kostele 
sv. Hedviky

So 24. 12. 16:00 hod.
Ne 25. 12.  08:15 hod.
Po 26. 12.  09:15 hod.
So 31. 12. 15:45 hod.
Ne 01. 01. 08:15 hod.

Betlémské světlo do našich domovů
Malý plamínek, pocházející z Chrámu Bo-

žího narození v Betlémě v daleké Palestině, se 
symbolicky předává od jedné svíce k druhé, 
z ruky do ruky. Vzniká tak nádherný řetěz so-
lidarity a lásky, spojený s tichým přáním, aby 
se pokoj a porozumění šířili v lidských srdcích 
přesně tak, jako se od člověka k člověku šíří 
plamen Betlémského světla. Betlémské světlo 
bude k dispozici v doubravském římskoka-
tolickém kostele na Štědrý den 24. prosince 
od 15:00 hodin před začátkem první vá-
noční bohoslužby; jinak po předchozí do-
mluvě s panem farářem (tel. 731 402 008) na 
faře v Dětmarovicích i dříve. Samozřejmě, 

nezapomeňte si s sebou vzít 
svíci, chráněnou před vět-
rem. Ať tento symbol lid-
ské lásky a pokoje, jednoty 
a porozumění zavítá o letošních Vánocích do 
každého domova, a u slavnostního vánočního 
stolu připomene Toho, díky kterému se vůbec 
scházíme.

Nové pietní místo v Doubravě
Za štědré podpory Nadace OKD, Obce 

Doubrava, podnikatelských subjektů a občanů 
Doubravy a blízkého okolí stojí teprve pár dnů 

u kostela naproti obecnímu úřadu nevšední 
stavba. Jedná se o zvoničku na trvalou vzpo-
mínku na všechny oběti důlních neštěstí. Po-
žehnal ji v pátek 2. prosince biskup ostravsko 
– opavský Mons. František Václav Lobkowicz, 
který následně v místním kostele sloužil vzpo-
mínkovou mši ke cti sv. Barbory za účasti kro-
jovaných horníků. 

P. Dr. Marcel Puvák, farář

Z DOUBRAVSKÉ FARNOSTI

í h Vá í h d

Historické okénko
Velmi důležitým předělem v životě obce 

se stal nález černého uhlí v roce 1822. Snaha 
o jeho nalezení se váže ke jménu svobodného 
pána Richarda Mattencloita, který po vzoru 
sousedního hraběte J.E.F. Larische, začal na 
svých pozemcích v roce 1781 hledat uhlí. Při 
pokusných výkopech na žádné uhlí nenarazil, 
hledal v místech, kde byl pokryv uhlonosného 
karbonu vyšší. V jeho snahách pokračoval 
dědic, baron Anton z Mattencloitu, průzku-
mem v blízkosti hranic karvinského panství. 
V roce 1822 na kopci zvaném Viderholec dal 
hloubit pokusnou šachtici a již v hloubce 7m 
narazil na uhlí. Na Ostravsku to byl čtvrtý 
úspěšný pokus. Na Viderholci, mezi pozděj-
šími jámami Eleonora a Bettina, vystupuje 
uhelné podloží až do nadmořské výšky 247 m 
a karbon je zde pokryt pouze slabou vrstvou 

ornice. Větší výstup byl zjištěn rovněž jiho-
východně od jámy Bettina na parcele č. 230, 
začal tedy majitel panství ve zmíněném roce 
hloubit pokusnou šachtici, kterou nazval 
Verschus, což je součást zlikvidované jámy 
Doubrava I. Při jejím hloubení, kdy mohut-
nost pokryvu uhlonosného karbonu byla 1m, 
narazili dělníci v hloubce asi 7m na slabou 
vrstvu karbonského uhlí. Tak se rok 1822 stal 
rokem vzniku Dolu Doubrava. Baron Anto-
nín z Mattencloitu pokračoval v průzkumu 
nejbližšího okolí a nechal vyhloubit dalších 
20 podobných šachtic o hloubce 20 až 50 m. 
Podle dochovaných záznamů těžil uhlí na 
svých pozemcích podle tehdejšího horního 
práva „na černo“. Teprve od roku 1835 mu 
bylo propůjčeno prvních sedm důlních měr, 
což je přibližně 4,5 ha.

Pokračování příště…
Ing. Květuše Szyroká, kronikářka obce

Vedení obce, zaměstnanci 
obecního úřadu a redakce 
zpravodaje přejí občanům 

Doubravy příjemné 
prožití vánočních svátků, 

klid a pohodu v kruhu 
nejbližších a šťastné 

vykročení do roku 2017.
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Kalendář obce 2017
Také letos se občané Doubravy dočkají obecního kalendáře se všemi důle-

žitými informacemi (svoz odpadů, kulturní akce, důležité kontakty apod.). Ka-
lendář bude opět distribuován do každé domácnosti zdarma. V kalendáři 2017, 
který nese název Doubrava – obec, která žije, naleznete fotografie ze spolkové 
činnosti a kulturních akcí. Doufáme, že se vám bude líbit. 

(Pokud kalendář nenaleznete ve své schránce, můžete si jej vyzvednout od 
15. 12. 2016 na obecním úřadě, přízemí, kanc.č.2, u paní Hugáňové.) ŠH

Obecní zpravodaj – vydává Obec Doubrava, se sídlem Obecní úřad Doubrava č.p. 599, 735 33 Doubrava • Periodický tisk územního samosprávného celku • vydá-
váno pro obec Doubrava • vychází 11x ročně v nákladu 620 ks • Registrováno pod č. MK ČR E 12154 • Redakční rada: předseda: Mgr. Radomíra Jasenková, zástupce 
předsedy: Mgr. Monika Kozubková, členové: Ing. Tadeáš Bijok, Pavel Slávik, Libor Trzaskalik, Bc. Denisa Semerádová • Redaktor: Šárka Hugáňová • Zpracovala: Š. Hugá-
ňová • Použité zkratky: ŠH (autor: Šárka Hugáňová) • Příspěvky a inzerce: Obecní úřad Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava, tel.: 596 512 980, e-mail: huganova@
doubrava.cz • Fotosazba a tisk: Tiskárna Schenk, Ostrava • UZÁVĚRKA PŘÍSTÍHO ČÍSLA JE 15. prosince 2016 do 09:00 hodin • Redakcí neobjednané rukopisy, 

fotografie a kresby se vracejí pouze na žádost • Redakce si v případě potřeby vyhrazuje právo ke krácení a upravování příspěvků • www.doubrava.cz.

Fotbalisté Doubravy ukončili 
podzimní část sezony

V sobotu 5. listopadu jsme odehráli poslední zápasy podzimní sezony okres-
ního přeboru. Družstvo mužů je prozatím na 2. místě s 26 body a na jaře je čeká 
boj o přední umístění v tabulce, ve které hraje sedm týmů o prvenství a bodový 
rozdíl mezi 1.–7. místem je 6 bodů! O to větší bude v realizačním týmu tlak na 
kvalitní zimní přípravu.

Tým dorostenců, který se nám letos podařilo sestavit, zahájil podzim zatím s nu-
lovým ziskem bodů a je před ním úkol získat na jaře první body a dále posilovat 
sestavu s pomocí výkonného výboru. Naši žáci hrají v kategorii starších, přestože 
v týmu hrají i desetiletí chlapci. Po přestupu čtyř nejlepších žáků do kategorie dorostu 
jsme nedosáhli výsledků, jako v sezoně 2015/16, přesto věříme, že zápal a bojovnost 
jim vydrží i po zimní přestávce a všichni budou mít z fotbalu radost a potěšení.

Zájemci o podrobnější informace je naleznou na našich stránkách www.ba-
nikokddoubrava.cz .

Výkonný výbor Baníku OKD Doubrava, autor: Peter Szabó

PŘIJĎTE SE PŘÍJEMNĚ NALADIT 
K DOUBRAVSKÉMU VÁNOČNÍMU STROMU

v pondělí 19.12.2O16

v 16.OO hodin,

kde si již tradičně zazpíváme

ty nejkrásnější koledy
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

TĚŠÍME SE NA VÁS!                          SRPŠ

Obec
Českos
a	YM

ADDVENTNÍ
v koostele	Husova	sboru

Zaposlo
zastavte

Pořadatel:	Obec	Doubrava,	náb
YMCA	Orlová	

VSTUP	ZDARMA!	(Změna	progr

c	Doubrava, náboženská	obec	církve
slovenské	husitské	Orlová	- Doubrav
MCA	Orlová	si	Vás	dovolují pozvat	na

ADVENTNÍ KONCERT
kostele	Husova	sboru

v	Doubravě

v pátek 16.	1
od	17:00	hoddin

vystoupí

sbor	
KEEP	SMILING	GOSSPEL	
se	svým	vánočním	programem

ouchejte	se	do	gospelových	písn
	se	na	chvíli	v předvánočním	sho

oženská	obec	církve	Československé	husits

ramu	vyhrazena.)

va	

KONCERT
kostele	Husova	sboru

.	12.	2016
0	hodin

KEEP	SMILING	GOSPEL	ORLOVÁ
se	svým	vánočním	programem

ní a	
onu.

ské	Orlová	- Doubrava	a	

Hráči Baníku OKD se zúčastnili také brigády, která měla za cíl Hráči Baníku OKD se zúčastnili také brigády, která měla za cíl   
provést údržbu zařízení a zlepšit stav celého fotbalového hřiště.provést údržbu zařízení a zlepšit stav celého fotbalového hřiště.

být uvedeno, jak s předmětem bezpečně zacházet a jak ho správně použí-
vat. Elektrické žárovky ať už používané na vánočních stromcích nebo jako 
vánoční dekorace domovů by také samozřejmě neměly být nechávány bez 
dozoru. Je nutné si uvědomit, že požár plastového stromku nebo přírodního 
stromku umístěného v obývacím pokoji může pohltit velkou část této míst-
nosti za pouhou minutu.

Pokud se chystáte na sváteční procházku, projděte celý byt a uhaste veš-
keré svíčky a vypojte i světelnou dekoraci ze sítě – může dojít ke zkratu.

Blížící se konec roku je rovněž často spojen s používáním zábavní py-
rotechniky (nejrůznějších rachejtlí, domácích ohňostrojů a petard). Pyro-
techniku odpalujte podle návodu venku, ne v bytě. Volte především volné 
prostranství, aby nemohla rachejtle zalétnout na střechu nebo oknem do ob-
jektů, kde by způsobila požár. K zábavní pyrotechnice by měl být mimo jiné 
přibalen leták s návodem na použití v českém jazyce, aby s ní uživatel správě 
zacházel a nedocházelo k vážným poraněním a požárům.

I přes každoroční varování hasičů dochází v období adventu a Silves-
tra k řadě tragických událostí spojených se vznikem požárů, zraněním osob 
a materiálních škod. Zamyslete se proto, prosím, nad požární bezpečností 
u vás doma, abyste prožili adventní období a Silvestr bez úrazů, požárů 
a nehod.

Ing. Lukáš Rylko

(pokračování ze strany 5)
Konec roku…
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