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Březen 2017 č. 3

Rozsvícení vánočního stromu  
s jarmarkem

První měsíce roku patří již tradičně ple-
sům, karnevalům, masopustu a zábavě. 
Také naše obec žije začátkem roku boha-
tým kulturním životem. Spolky působící 
na území obce stojí uspořádání takovéto 
akce nemálo sil a času. Odměnou jim bývá 
sál zaplněný spokojenými návštěvníky.

Prvním plesem v Doubravě byl Myslivecký 
ples, který se konal 20. ledna. Dobré jídlo 
a pití, zvěřinový guláš a ten, kdo měl štěstí, si 
mohl jako výhru v tombole odnést domů na-
příklad nějakého toho bažanta. O týden poz-
ději, v sobotu 28. ledna, se konal v Národním 
domě tradiční ples PZKO. Ples byl zahájen 

předtančením tradiční polonézy v provedení 
tanečního souboru OLZA z Českého Těšína. 
Po předtančení zaujala místo na podiu kapela 
M-Band, která hrála k tanci světové hity. Tra-
dičně nemohly chybět květiny pro dámy, kotili-
ony, karnevalové čepice nebo domácí zákusky. 
Domácí kuchyně i zákusky, přípravy na něko-
lik dnů dopředu. O tom ví své také dobrovolní 

Období plesů a karnevalů v Doubravě

Předtančení na plese PZKO v Doubravě. Foto: archiv spolku.Předtančení na plese PZKO v Doubravě. Foto: archiv spolku.   Tradiční myslivecký ples. Foto: archiv spolku.Tradiční myslivecký ples. Foto: archiv spolku.  

Děti se podílejí na tvorbě 
Obecního zpravodaje
V letošním roce jsme zahájili spolu-
práci s naší základní školou. Na škole 
je vydáván školní časopis a zrodila 
se myšlenka vydávat dvakrát do roka 
také dětské číslo zpravodaje. Toto 
číslo bude vždy součástí Obecního 
zpravodaje, ale na jeho tvorbě se již 
budou podílet jen samy děti za odbor-
ného dozoru paní učitelky Bc. Denisy 
Semerádové. 

V tomto čísle máte možnost se seznámit 
s novinářskou prací dětí, a také blíže poznat 
prostředí základní školy jejich očima. Pře-
jeme vám hezké čtení a těšíme se na další 
speciální číslo žáků, které by mělo být sou-
částí listopadového zpravodaji. ŠH

Již delší dobu probíhá jednání s OKD - důl-
ními škodami o problémech těžby pod jezerem 
Kozinec. Ono se na první pohled může zdát, 
že tato těžba již nemůže nic ohrozit. Asi to 
není úplně přesné. V lese pod vodárnou smě-
rem k jezeru „Kozinec“ se vytvořila trhlina 
(viz. obrázek), která se rozšiřuje a prohlubuje. 
Vzniká rovnoběžně s cestou do Dětmarovic 
„pod Ujalou“, která vede západní stranou 

kolem jezera. V současné době si nechalo OKD 
vypracovat odborný posudek, který posoudí 
a vyhodnotí situaci, která vznikla, a doporučí 
potřebná opatření, jak tuto situaci řešit. Proto 
vedení obce zve naše občany, aby se zúčastnili 
setkání, na kterém se tato problematika bude 
projednávat. 

Mgr. Pavel Krsek, 
starosta obce

Zachraňujeme cestu do Dětmarovic „pod Ujalou“

Setkání se 
uskuteční dne 

20. března 
v 16:00 hodin 
v Národním 
domě v malé 

zasedací 
místnosti 
v přízemí.

(pokračování na straně 2)
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Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – březen, duben 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, 
kovových 

obalů, ŽLUTÉ 
PYTLE

Svoz papíru 

MODRÉ 
PYTLE

Svoz bio 
odpadu 

z domácností

Březen 1,15,29 8,22 22 16 14

Duben 12,26 5,19 26 13 11,25

MOŽNOST ROZ-
ŠÍŘENÍ KAPACITY 
DOUBRAVSKÉ 
MATEŘSKÉ 
ŠKOLY 
Změny školského 
zákona přinášejí pro 
občany jisté výhody, 
ale pro obec, co by 
zřizovatele mateřské 
a základní školy, jisté 
problémy. Budou se 
rozšiřovat možnosti přednostně umístnit čtyř-
leté děti a posléze i dvouleté. Tím pochopitelně 
narážíme na problém nedostatečné kapacity 
naší mateřské školy. Jestli má dojít k navýšení 
kapacity MŠ v rámci stávající budovy, je třeba 
uvažovat o jiném využití prostoru v ní. Na po-
sledním zasedání rady jsme rozhodli, že řešení 
tohoto problému ještě odložíme, jelikož se dá 
předpokládat i možná změna ze strany minis-
terstva po podzimních parlamentních volbách. 
PROJEKT ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ 
Koncem loňského roku jsme zadali vypraco-
vání projektu na školní hřiště. Nebude tedy 
jen projekt běžecké dráhy, jak se plánovalo 
prvotně, ale jedná se o celý sportovní areál, 
který bude obsahovat multifunkční hřiště se 
zázemím. Zázemím jsou například šatny, WC 
a sklad na různé sportovní zařízení. Tento 
sportovní areál bude budován po jednotlivých 
etapách podle finančních možností obce. Za-
čátek bude již v letošním roce.
URBANISTICKÁ STUDIE NOVÉ ETAPY 
VÝSTAVBY VE STŘEDU OBCE 
Urbanistická studie, která ukáže další mož-
nosti budoucí výstavby v Doubravě, se do-
stává do závěrečné fáze. Zatím se ukazuje, 
že se může jednat až o 60 nových rodinných 
domků. Pochopitelně je to „běh na dlouhou 
trať“. 
DALŠÍ POZEMKY PRO VÝSTAVBU V OBCI 
Ke stávající nabídce tří pozemků v části obce 
Hranice se přidává nová nabídka pozemků za 
obytným domem Dominik (za Národním do-
mem). Je zde možnost stavby dvou rodinných 
domů. Nejedná se ovšem o pozemek, kde se 
v minulosti uvažovalo o vybudování nového 
sběrného dvora, ale jsou to pozemky v jeho 
sousedství. Pozemek, kde se uvažovalo o vý-
stavbě sběrného dvora je pouze pro občanskou 
vybavenost. Nelze tedy na něm realizovat in-
dividuální výstavbu rodinných domů. 

S přáním všeho pěkného váš starosta 
Pavel Krsek 

SLOVO 
STAROSTY hasiči z Doubravy, jejichž plesu patřila sobota 

18. února. Tento ples, již třetí v pořadí, je znám 
svou báječnou atmosférou, dobrou muzikou 
a má každoročně také svou královnu a krále 
plesu. Posledním plesem v obci bývají Banické 
šibřinky. Letos jim patřila poslední únorová 
sobota. Opět typické dobré jídlo a pití, výborná 
hudba a krásné dřevořezby letitého člena TJ 
Baník OKD Doubrava pana Szabó. 

Jsme rádi, že v Doubravě jsou také spolky 
a organizace, které myslí na děti a připravují 

pro ně krásné akce. Jednou z takových akcí 
v době plesů a karnevalů je Maškarní ples, 
který se letos konal v sobotu 11. února. Po-
řadatelem je TJ SOKOL Doubrava a součástí 
plesu je vždy úžasný program pro děti plný 
soutěží a cen, který si organizují členky 
spolku zcela samy. Připraveno je rovněž bo-
haté občerstvení, domácí zákusky a koláče. 

Lidé, kteří se starají o organizační zajištění 
jakýchkoliv kulturních akcí v obci, dělají vše 
dobrovolně a ve svém volném čase, a za to vše 
jim patří velké poděkování. Nebýt jich, nemohl 
by být kulturní a spolkový život v naší obci ani 
zdaleka tak bohatý. ŠH

Období plesů…
(pokračování ze strany 1)

Rada obce bilancovala, co se v uplynulých 
dvou letech v obci podařilo vybudovat nebo 
zvelebit. Mezi akce, které byly dohodnuty 
s OKD, nebo podpořeny Nadací OKD pod ve-
dení starostky paní Ing. Květuše Szyroké a byly 
dokončeny v tomto volebním období, patří re-
konstrukce hřbitova. Opravena byla kaplička 
a nově byly vysázeny stromy a keře. Hřbitov 
je dobře osvětlený, a tak se nepotýkáme s van-
dalstvím jako v minulých letech. Dále byla 
dokončena úprava parčíku vedle kostela, byl 
rozmístěn mobiliář s hracími prvky pro děti.

 Akce, které proběhly v letech 2015–2016:
• Byl zpracován Strategický rozvojový plán 

obce.
• Byla vyměněna okna v Národním domě, což 

zlepšilo jeho vzhled, ale především přineslo 
energetické úspory vytápění. 

• V následujícím roce byla opravena fasáda 
– byly zatepleny kovové komponenty zá-
chranného skleštění a následně dostal Ná-
rodní dům nový vznešený vzhled.

• Nové fasády se také dočkal altán a šatny na 
koupališti.

• Proběhly opravy vstupního prostoru zdra-
votního střediska. 

• Zdravotní středisko má nový ekologický ko-
tel spolu s novými rozvody vytápění v celé 
budově.

• Velká oprava stropů s následným vymalová-
ním postižených bytů proběhla v bytovém 
domě č. 348 u kostela.

• V témže domě byla v horním patře vymě-
něna okna.

• Část oken byla vyměněna i v hasičské 
zbrojnici.

• Z prostředků EU byl zakoupen štěpkovač 
a 300 kompostérů pro domácí zpracování 
bioodpadu.

• Byla vybudována naučná stezka včetně od-
počívek a dětského hřiště.

 Připravované projekty a studie:
• Projekt „odkanalizování obce pro územní 

rozhodnutí“
• Projekt „hřiště za základní školou“ – rea-

lizace běžecké dráhy proběhne v letošním 
roce.

• Architektonická studie nové výstavby 
„Dědina“

• Byla obnovena jednání v záležitosti vy-
budování páteřní komunikace, napravení 
nedostatků v projektové dokumentaci a zre-
alizování celé stavby.

• Vedou se jednání s SmVaK v záležitosti 
změny odkanalizování části středu obce.

Toto je výčet investic v naší obci v cel-
kovém rozsahu 12 609 000 Kč. Financování 
bylo z různých zdrojů: fondy EU, OKD, Na-
dace OKD a obec Doubrava. Spoluúčast obce 
činila 3 303 000 Kč. Bylo vyjednáno pro obec 
9 306 000 Kč z cizích zdrojů. Úspory při-
neslo také snížení výdajů na činnost místní 
správy. Pracovní náplně tří zaměstnanců pře-
vzali ostatní zaměstnanci obecního úřadu.

 Stížnosti a petice za rok 2016: u Obecního 
úřadu Doubrava byla podána jedna stížnost 
a petice nebyla podána žádná.

 Redukce počtu ČOV: byly projednány 
možnosti v obci Doubrava v návaznosti na 
stavbu kanalizačního řadu a čistírny od-
padních vod – SmVaK pro oblast „Finské 
domky“ a „Desetidomky“

 Úprava ceníku č.4/11/2016: není stanovena 
cena za přistavení velkoobjemového kontej-
neru, nově si občané mohou objednat vel-
koobjemový kontejner u kterékoliv svozové 
firmy.

Dáša Murycová, místostarostka

Radniční okénko

Aktualizace žádostí o byt 
jen do konce března

Nezapomeňte si opět aktualizovat své žá-
dosti o byt, a to do konce března 2017. Neaktu-
alizované žádosti budou vyřazeny z evidence. 
Bližší informace vám budou poskytnuty na 
obecním úřadě v Doubravě, přízemí, kanc. 
č. 2, paní Dagmar Rentová, tel.: 596 549 410, 
e-mail: rentova@doubrava.cz.
Dagmar Rentová, matrika, evidence obyvatel
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Společnost SmVaK Ostrava, a.s. připra-
vuje projektovou dokumentaci pro stavbu 
odkanalizování lokality „Finské domky“. 
Provedení této stavby bude znamenat, 
že veškeré splaškové vody z „finských 
domků“ a „desetidomků“ budou odve-
deny nově zřízenou kanalizací do nové 
čistírny odpadních vod (ČOV), která bude 
umístěna v místě pod „finskými domky“ 
u křižovatky (centrum obce a Kozinec, 
Špluchov). 

Se společností SmVaK Ostrava, a.s. obec 
Doubrava projednala možnosti dalšího vyu-
žití této kanalizace a byla dojednána možnost 

napojení stávajících obecních kanalizačních 
stok na tuto kanalizaci. Toto napojení by 
znamenalo, že stávající ČOV, které jsou u zá-
kladní školy, vedle obecního parčíku (u č.p. 
348) a u koupaliště (u č.p. 135) by mohly být 
zrušeny a odpadní vody by mohly být přímo 
napojeny na novou velkokapacitní ČOV. 

Tato možnost je pro obec Doubrava lákavá 
zejména z důvodu, že stávající ČOV u zá-
kladní školy a u č.p. 348 se svým technickým 
stavem blíží hranici životnosti a v blízké době 
by vyžadovaly nemalé finanční prostředky na 
modernizaci technologické části. Je proto ne-
spornou výhodou, pokud budou namísto ná-
kladné rekonstrukce zrušeny a splaškové vody 

z objektů napojeny přímo na novou velkokapa-
citní ČOV. ČOV, která je u č.p. 135, je novým 
zařízením instalovaným v roce 2014, tuto ČOV 
lze přemístit a využít k likvidaci splaškových 
vod jiného objektu, např. obecního úřadu.

Zrušení stávajících ČOV v centru obce 
a následné napojení splaškových vod do zcela 
nové kanalizace umožní obci ušetřit nemalé 
finanční prostředky, které by bylo nutné in-
vestovat do modernizace a provozu těchto 
ČOV a tyto prostředky použít na jiné, obci 
prospěšné účely. 

Jiří Sznapka, 
správa bytového a nebytového fondu, 

investice, místní hospodářství

Odkanalizování lokality „Finské domky“

Obec Doubrava, stejně jako jiné obce, se 
snaží řešit problematiku likvidace odpad-
ních vod. Záměr „Odkanalizování obce 
Doubrava“ není novou záležitostí, tento zá-
měr byl připravován již v roce 2008 a jeho 
podoba byla projednána s občany na ve-
řejné prezentaci, která se uskutečnila 
počátkem roku 2008 v Národním domě. 
Tehdejší záměr zahrnoval odkanalizování 
lokalit „Finské domky“, „Nová“ (pokračo-
vání výstavby „U Starostky“) a „Hranice“. 
Společnost VODING HRANICE spol. s r.o., 
jenž byla vybrána pro projekční a inženýr-
skou činnost, vypracovala projekt, který 
byl následně posouzen v územním řízení 
a dne 21. 11. 2008 bylo na stavbu vydáno 
územní rozhodnutí. 

Bohužel, ve zpracování projektové doku-
mentace pro stavební povolení se již nepokra-
čovalo. Přestože byl dne 18. 11. 2009 záměr 
„Odkanalizování obce Doubrava“ schválen 
Mezirezortní komisí a doporučen Minister-
stvu Financí (MF) k financování, rok 2009 byl 
rokem počínající ekonomické recese a priority 
financování projektů ze strany státu se změ-
nily. V této souvislosti je nutno zmínit, že cel-
kový záměr „Odkanalizování obce Doubrava“ 
počítal od samého počátku s financováním ze 
státního rozpočtu, a to jak ve fázi projektové 
přípravy, tak i samotné realizace, jelikož se 
jedná o investiční náklady, které svým rozsa-
hem dalece převyšují možnosti obce. 

Právě financování je pověstnou alfou 
a omegou, které bezprostředně ovlivňuje jak 
samotnou přípravu, tak i provedení stavby. 
V době, kdy byla šance na realizaci celého 
záměru minimální, nemělo smysl v přípravě 
záměru pokračovat, protože projektová doku-
mentace pro povolení stavby, která se pohy-
buje v částce okolo 2 milionů korun, byla nad 
finanční možnosti obce.

Nyní se situace, z hlediska financování 
ze strany MF, opět začala vyvíjet příznivě, 
a proto bylo rozhodnuto celý záměr „oprá-
šit“ a opět ministerstvu předložit. Ve své 
podstatě to znamená projekt aktualizovat 
a v souladu se stavebním zákonem znovu 
umístit. K aktualizaci bylo nutno přistou-
pit proto, že od roku 2008, kdy bylo územní 
rozhodnutí vydáno, došlo na trasách stavby 
ke změnám vlastnických vztahů a dílčím 

přeparcelacím pozemků. Dalším důvodem 
byla částečná redukce záměru, kdy současný 
záměr odkanalizování již nepočítá s lokali-
tou „Finské domky“, protože tuto lokalitu 
bude řešit společnost SmVak Ostrava, a.s. 
vlastním projektem a ve vlastní režii. Ak-
tualizací dokumentace pro územní rozhod-
nutí byla opět pověřena společnost VODING 
HRANICE spol. s r.o., jelikož mohla ve 
značné míře využít podklady z původního 

projektu, což bylo výhodné zejména z fi-
nančního hlediska. Tyto úpravy původního 
záměru nebyly natolik zásadní, že by to vy-
žadovalo nové veřejné projednání s občany, 
proto pověřená projekční firma ve věci ak-
tualizace záměru jednala pouze s vlastníky 
pozemků, na kterých mají být kanalizace 
a doprovodné stavby umístěny. 

Chce-li obec Doubrava žádat o poskytnutí 
finančních prostředků na pořízení projektové 
dokumentace pro stavební povolení, musí 
nutně Ministerstvu Financí předložit územní 
rozhodnutí o umístění stavby. Územní řízení 
o umístění stavebního záměru „Odkanalizo-
vání obce Doubrava“ právě probíhá a na jeho 
výsledek čekáme. Prostředky na projektovou 
dokumentaci máme přislíbeny. Poté, co bude 
projektová dokumentace zpracována, lze 

žádat příslušný vodoprávní úřad o vydání sta-
vebního povolení a po jeho vydání lze teprve 
žádat MF o poskytnutí finančních prostředků 
na realizaci celé stavby. Je zřejmé, že cesta ke 
stanovenému cíli je ještě poměrně dlouhá. 

Kritika některých občanů, že obec občany 
neinformovala o probíhajícím územním řízení, 
není zcela na místě, protože samotné územní 
rozhodnutí je teprve prvním krokem ke stano-
venému cíli, který si obec a její občané vytýčili 

již před lety. Informovat občany o náročnosti 
správních řízení a krocích, které je nutno ab-
solvovat, nám připadalo jako nadbytečné. 

Jsme přesvědčeni, že občany více zajímá 
informace, kdy ta dlouho plánovaná kanali-
zace bude, než informace, jaká správní řízení 
musí proběhnout a v jaké fázi jsou. Na otázky, 
kdy se kanalizace začne realizovat, kolik bude 
stát a kdo ji bude financovat, budeme znát od-
pověď až po skončení všech nutných adminis-
trativních řízení, které probíhají nebo probíhat 
budou, na jejichž základě je možno žádat MF 
o financování. Odpovědi na tyto otázky jsou 
informace, které chceme občanům sdělo-
vat a jakmile je budeme znát, neprodleně tak 
učiníme. 

Dáša Murycová, 
místostarostka

Záměr „odkanalizování obce Doubrava“

ilustrační fotografieilustrační fotografie  
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Na základě podnětu pana Radka Hanzla, 
který byl podán na 15. zasedání zastu-
pitelstva obce dne 12. 12. 2016, se obec 
Doubrava začala zabývat problematikou 
rychlosti provozu na komunikacích v ob-
lasti „Finské domky“. Celá problematika 
byla projednána s Policií ČR, Dopravním 
inspektorátem Karviná a na základě tohoto 
projednání jsme dospěli k následujícím 
závěrům. Nelze efektivně zjistit, zda poža-
davek omezení rychlosti v předmětné ob-
lasti je na místě, protože nelze, vzhledem 
k místnímu uspořádání, rychlost provozu 
efektivně monitorovat. Pokud by mělo do-
jít k nějaké formě omezení rychlosti, je po-
třeba nejprve zjistit, zda je to důvodné. 

Obec nepodceňuje žádný podnět ze strany 
občanů, ale je nutno přistupovat k těmto podně-
tům zodpovědně a objektivně. Za tímto účelem 
bude provedeno dotazníkové šetření u obyva-
tel „Finských domků“. Cílem tohoto dotazní-
kového šetření bude zjistit, zda se, dle jejich 
názoru, na komunikacích v místě jejich byd-
liště jezdí příliš rychle a je to problém, který 
by se měl řešit. Tato anketa obci velmi pomůže 
v identifikaci problému, pokud existuje.

V případě, že by z dotazníkového šetření 

vyplynulo, že v místě je rychlost vozidel ne-
přiměřeně vysoká, je již nyní připraven návrh 
řešení projednaný s Policií ČR, který by rych-
lost vozidel omezil. Řešení spočívá v instalaci 
zpomalovacích pásů přes komunikaci, které 
bylo navrženo, s ohledem na maximální úči-
nek opatření, v úrovni rodinných domů č.p. 
1017, 1023, 1033, 1093 a 1082. Jiná opatření, 
např. stanovení zóny se sníženou rychlostí, 
stanovení obytné zóny nebo instalace měří-
cích zařízení byla zamítnuta, jelikož by byla 
neefektivní nebo neproveditelná. Zóna se sní-
ženou rychlostí by byla pouze formální bez 
efektu, jelikož je technicky téměř nemožné 
v prostoru „Finských domků“ rychlost měřit. 
Obytná zóna by celou situaci ještě více zkom-
plikovala, protože by v ní bylo znemožněno 
parkovat mimo vyhrazená parkoviště, která 
tam nejsou. V případě zpomalovacích pásů se 
jedná o nejefektivnější způsob regulace rych-
losti, který má však taktéž své negativa, a to 
v podobě zvýšené hlučnosti a vibrací v místech 
jejich instalace. Je proto nutné, aby obyvatelé 
domů, v blízkosti kterých by pak zpomalovací 
pásy měly být instalovány, s tímto opatřením 
souhlasili. Nelze totiž řešit jeden problém tak, 
že vznikne další.

Pavel Szostok, silniční správní úřad

Omezení rychlosti provozu 
v oblasti „Finské domky“

Vše začalo v neděli 05. 02. 2017 v  sou-
sední Orlové v lokalitě „Na Olmovci“, kde 
bylo identifikováno další ohnisko ptačí 
chřipky v Moravskoslezském kraji. Vzhle-
dem k tomu byla přijata ochranná opatření 
a nařízením Státní veterinární správy bylo 
stanoveno ochranné pásmo a pásmo dozoru, 
které zahrnovalo i část naší obce, konkrétně 
lokalitu Hranice a Dyhor. Ve středu 08. 02. 
2017 se vydali určení pracovníci obecního 
úřadu do uvedené lokality a zde navštívili 

všechny objekty a s majiteli domů, kteří 
chovají drůbež, sepsali sčítací listy a pře-
dali jim podrobné informace, jak se v této 
situaci zachovat a jakým způsobem ochrá-
nit vlastní drůbež popřípadě jiné chované 
ptactvo. V případě, že nebyl někdo doma 
zastižen, měl v informacích uvedený tel. 
kontakt, kam se obrátit a vše mu bylo vy-
světleno. Během jediného dne se podařilo 
navštívit všech 85 objektů, které do tohoto 
pásma spadali. 

Bohužel, dne 20. 02. 2017 bylo v naší 
obci zjištěno další nové ohnisko. Státní 
veterinární správou bylo určeno 3 km 
ochranné pásmo od místa zjištění nákazy 
a byly nařízeny konkrétní opatření. Stano-
vené ochranné pásmo zahrnovalo kompletně 
celou naši obec a okrajově okolní obce 
a města. Vzhledem k tomu došlo v dalších 
pěti dnech ke sčítání chované drůbeže po-
věřenými pracovníky obecního úřadu, kteří 

obešli všechny objekty v obci a provedli sčí-
tání drůbeže a ptactva. 

Nutno podotknout, že naši občané byli 
z velké části již předem informováni z médií 
nebo internetu, popř. si informace sami do-
hledali. Případné nejasnosti jim byly vysvět-
leny na místě. 

Veškeré podrobné informace k vý-
skytu ptačí chřipky lze dohledat na in-
ternetových stránkách naší obce nebo je 
poskytne na OÚ v Doubravě p. Pavel Slá-
vik, tel.č. 596 513 032, slavik@doubrava.cz

Už z uvedeného sčítání nám bylo zřejmé, 
že se naši občané chovají zodpovědně, jsou 
velice dobře informovaní a řídí se pokyny 
k ochraně drůbeže a ptactva. Rovněž jejich 
přístup byl vstřícný a spolupráce byla na 
skvělé úrovni, za což všem děkujeme.        

Pavel Slávik, 
referent životního prostředí 

a majetkové správy

Ptačí chřipka se ani Doubravě nevyhnula

Opětovné připomenutí 
domácího kompostování 
a pořízení kompostéru 
v první řadě do konce 
března 2017

V současné době jsou vyřizovány žá-
dosti o první kompostér. Po dostateč-
ném vyčerpání prvních žádostí občanů 
do konce března 2017 budou znovu 
předloženy do rady obce ke schválení 
žádosti o druhý kompostér. Apelujeme 
na občany, aby využili možnosti podání 
žádosti o kompostér a kompostér si 
pořídili.

V měsíci říjnu 2015 bylo do obce Doubrava 
dodáno v rámci akce „Pořízení štěpko-
vače a kompostérů do obce Doubrava“, 
300 ks kompostérů. Projekt je financován 
z 90% z operačního programu Životního 
prostředí.

Občané, kteří mají zájem si pořídit do-
mácí kompostér, můžou podat písemnou žá-
dost na podatelnu obecního úřadu (tiskopisy 
žádosti jsou na webových stránkách obce 
Doubrava, nebo si je můžete vyzvednout na 
OÚ v kanceláři č.13).

Kompostéry jsou na základě podané 
žádosti a podepsané smlouvy o výpůjčce 
(bezplatné) vydávány ve sběrném dvoru 
obce Doubrava. Odpovědný pracovník OÚ 
telefonicky domlouvá schůzky k podepsání 
smlouvy o výpůjčce a předání kompostéru, 
zpravidla ve středu od 12.00 do 16.00 hod., 
kdy je provozní doba sběrného dvora. 

Technické parametry kompostéru:
Objem 600l, síla stěny materiálu 4 mm, 

stavebnicová konstrukce z recyklovaného 
plastu beze dna, materiál plast odolný vůči 
mrazu a UV záření, hmotnost 17 kg, boční 
dvířka pro otevírání kompostu po celé délce 
stěny kompostéru, provzdušňovací otvory 
chráněny proti ucpávání rostlinným biood-
padem, protivětrná pojistka, barva zelená.

Bližší informace na tel. 596512953.
Jiří Sznapka, 

odpadové hospodářství

V rámci naplňování krajské koncepce envi-
ronmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se 
Moravskoslezský kraj chystá už popáté vydat 
brožurku textů pro děti s přírodní tematikou.

Ideou i nadále zůstává snaha zapojit do 
přípravy publikace i malé čtenáře. Následující 
výzva míří právě k nim:

O tom, že jsou děti moc šikovné, se 
přesvědčili už vloni v redakci Moravsko-
slezských EVVOlistů, kdy zde dorazila 

hromada obrázků, ze kterých byl vybrán 
malovaný doprovod pro zatím poslední bro-
žurku Říkanky o zvířátkách a květinách.

V letošním roce je dětem opět nabídnuta 
možnost stát se součástí autorského týmu. Pro 
rok 2017 je připravováno vydání ekopohádky 
Pes Filípek a jeho přátelé z kobercového 
náměstíčka. 

Co je třeba udělat? Nejprve si pře-
čtěte text příběhu, který je k dispozici na 

Staň se ilustrátorem ekopohádky
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V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 
zákona, poskytne vydavatel zastupitelům 
obce přiměřený prostor pro uveřejnění sdě-
lení, které vyjadřuje jejich názory týkající 
se obce. Vydavatel poskytne každému jed-
notlivému zastupiteli pro vyjádření názoru 
v každém vydání zpravodaje nejvýše 500 
znaků včetně mezer s tím, že zastupitel může 
předat současně s příspěvkem také jeho roz-
šířenou verzi v neomezeném rozsahu k uve-
řejnění na webových stránkách obce www.
doubrava.cz, „Názory zastupitelů“. Jednot-
livé příspěvky budou do rubriky řazeny podle 
abecedního pořadí příjmení zastupitelů. Zve-
řejněné příspěvky nemusí být v souladu s ná-
zory redakce. Rubrika názory zastupitelů je 
v souladu se Zásadami pro vydávání Obec-
ního zpravodaje, které byly schváleny Radou 
obce Doubrava dne 10. 02. 2016 usnesením 
č. 345/27/16.

 Každý kdo se jen trochu zajímá o dění 
v obci, dobře ví, že ke změně programu zase-
dání zastupitelstva nebo jeho doplnění a pro-
sazení záměru, je nutná nadpoloviční většina, 
v případě naší obce 8 zastupitelů. Přestože 
je nás 6 zastupitelů za NAŠI DOUBRAVU, 
je obtížné přesvědčit ostatní zastupitele, aby 
podpořili naše záměry směřující ke zkvalit-
nění života v obci. Proto jsme rádi, že se nám 
podařilo doplnit návrh programu zastupitel-
stva o bod týkající se zpevnění povrchu vo-
zovky asfaltem u Krůčka.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková

 Přes dlouhodobě klesající tendenci je v naší 
obci Doubrava vyšší počet obyvatel než v roce 
předchozím. K 1. 1. 2017 má Doubrava celkem 
1251 obyvatel. Víc obyvatel se k nám přistě-
hovalo a méně odhlásilo. Počet narozených 
převýšil počet zemřelých. A to je skvělá bi-
lance, protože Doubrava je obcí, která má 
perspektivu. Má potenciál ke svému dalšímu 
rozvoji. Je možno zde budovat rodinné domy, 
a to i v místech, která byla v dobách dřívějších 
pro výstavbu nepřijatelná.

Mgr. Radomíra Jasenková

 Články účelového seskupení Naší Doubravy, 
pod kterými se podepisují jednotliví členové, 
bezesporu píše paní Ferenčíková. Ostatně, 
to už doubravští občané dávno vědí. Pak mě 
napadá, jestli se nejedná o podvod, když se 
někdo podepíše pod něco, co nenapsal? Co 
udělali za dva roky oni? Krom pomlouvání. 
To je jejich politický styl. Politika závisti a de-
strukce. Ano, znemožnili jsme paní Ferenčí-
kové usednout na stoličku starosty. Čím déle 

ji znám, jsem si jistější, že je to pro Doubravu 
opravdu dobře. 

Mgr. Pavel Krsek

 Před časem se zrodil Osadní výbor a přišel 
na to, že musím uspokojit sportovní potřeby 
Doubraváků. Aktivně naléhali, až mne obec 
zaplatila a přivezla do Národního domu. Což 
o to, budova je to vznešená, kdo do ní vejde, 
žasne. Jen já se tady krčím složený, odložený 
v koutě, jak pohozená hračka, se kterou si už 
nikdo nehraje. Brzy jsem je omrzel. Že by se 
občané Doubravy tak rychle změnili? Nebo 
za ně mluvil někdo, kdo je vlastně ani nezná? 
„SMUTNÝ PINGPONGOVÝ STŮL“

Mgr. Dáša Murycová

 Podařilo se nám prosadit, aby vedení obce 
jednalo za účelem zpevnění ploch komunikací 
asfaltem u Krůčka. Podařilo se nám vedení 
obce přesvědčit, aby byly na vhodném místě 
mezi finskými domky umístěny nádoby na 
třídění odpadu. Opakovaně jsme navrhovali, 
aby bylo jednáno s RPG (tehdejším vlastní-
kem finských domů) ve věci zlepšení kvality 
bydlení ve finských domcích. Netěší nás, že 
náš návrh nebyl podpořen ze strany vedení 
obce, které argumentuje tím, že z důvodu 
těžby uhlí se nedá nic dělat.

MUDr. Pavel Spurný

 V důsledku rozhodnutí redakční rady jsou 
zastupitelé v obecním zpravodaji omezeni ve 
svých vyjádřeních. Z toho je zřejmá snaha 
koalice dát nám co nejméně prostoru, umlčet 
nás. Proto nás zastupitele za NAŠI DOUB-
RAVU ani nepřekvapilo, že moje vyjádření 
nebylo v předešlém zpravodaji zveřejněno, 
a to přestože mé vyjádření obsahovalo pouze 
holé konstatování předešlých stavů. Mé ne-
zveřejněné vyjádření v obecním zpravodaji 
a sdělení důvodů redakční rady si lze přečíst 
na www.nasedoubrava.cz.

Lukáš Szebesta,

 Za podpory 2 koaličních zastupitelek se 
nám podařilo prosadit „klidovou vyhlášku,“ 
omezení hlučných činností v neděli a státem 
uznaným svátkem. Původní záměr koalice, 
který byl v materiálech pro zastupitelstvo, na-
vrhoval omezení hlučných činností v sobotu 
od 17:00-22:00 a v neděli a státem uznané 
svátky od 6:00-9:00 a od 15:00-22:00. Jako 
jediný zastupitelský klub jsme založili spolek, 
prostřednictvím kterého pro vás naše sousedy 
zdarma a ve svém volném čase pořádáme kul-
turní a společenské akce.

Libor Trzaskalik

(pozn. redakce: “Klidová vyhláška” byla 
projednávána na zasedání zastupitelstva 
obce dne 22. června 2015. V úvodním slově 
k projednávanému materiálu (před zaháje-
ním rozpravy) byli zastupitelé informování 
o úpravě předloženého návrhu vyhlášky. 
Jednalo se mimo jiné o úpravu doby ome-
zení hlučných činností na sobotu, neděli 
a svátky od 17:00 do 22:00 hod. Časový úsek 
od 06:00 do 09:00 hod. v neděli a svátky byl 
vyřazen. V rámci rozpravy pak byly podány 
dva protinávrhy, z nichž druhý návrh po-
daný panem Trzaskalikem získal potřebnou 
většinu hlasů.)

 Podařilo se nám prosadit, aby nebyl 
umístěn sběrný dvůr za Dominikem, cesta 
k tomu byla velmi dlouhá a složitá. Vše za-
čalo na zastupitelstvu v listopadu 2015, kdy 
Pavel Krsek předložil první návrh, přestože 
neuspěl, postupně jej opakovaně předklá-
dal. Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU na-
vrhli upravit bod programu zastupitelstva, 
o prodej pozemků za Dominikem za účelem 
výstavby staveb určených k bydlení. Ani 
tento náš návrh bodu programu tehdejší 
koalice neměla zájem zařadit na program 
zastupitelstva.

Šárka Venglářová

 Koalice uznala, že naše podněty týkající 
se zlepšení života v obci jsou kvalitní. Škoda 
jen, že k tomu potřebuje dlouhý čas. Až 
v únoru 2017 vedení obce zařadilo na pro-
gram zastupitelstva záměr prodeje pozemků 
k výstavbě rodinných domků za Dominikem. 
Přes všechny nesnáze prosadit záměry, které 
zlepší kvalitu života nás sousedů, se nevzdá-
váme a v naší nelehké práci pokračujeme. 
Při naši práci se držíme našeho volebního 
programu a v postavení opozice se snažíme 
o jeho naplnění v co nejširší míře.

Ing. Petr Vrubel

(pozn. redakce: Návrh prodeje pozemků za 
„Dominikem“, chtěli zastupitelé za NAŠI 
DOUBRAVU zařadit do programu 12. za-
sedání zastupitelstva obce konaného 20. 
června 2016. Jednalo se však o pozemky si-
tuované v místě, kde se původně uvažovalo 
s výstavbou sběrného dvora (po bývalých 
chovatelích). Tyto pozemky nejsou určeny 
k výstavbě rodinných domků. Záměr pro-
deje pozemků schválený zastupitelstvem 
obce v únoru 2017 se týká pozemků urče-
ných pro výstavbu rodinných domků, které 
se nacházejí severozápadním směrem od 
„Dominiku“.)

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 
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stránkách kraje a odkaz na ně naleznete 
také na webových stránkách obce Doubrava. 
Nechte přitom pracovat svou fantazii a po-
tom nakreslete obrázek, pro který můžete 
zvolit jakoukoli techniku, a který se k pří-
běhu tematicky váže.

Hotové obrázky pošlete nejpozději do 
31. března 2017 na adresu: Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 
18 Ostrava, anebo můžete využít elektronic-
kou poštu. Obrázek je třeba „naskenovat“ do 

formátu nejlépe JPEG a velikosti maximálně 
5 MB. Pak už jen odešlete svůj výtvor na e-
mailovou adresu roxana.machackova@msk.
cz. Na obálku, použijete-li klasické odeslání 
poštou, napište heslo AUTORSKÝ TÝM. 
Stejné heslo užijte i vy, kteří zvolíte elektro-
nickou cestu, ale tentokrát ho vepište do po-
líčka Předmět.

Všichni malí umělci mohou poslat vždy 
jeden obrázek. Spravedlivá porota pak vybere 
ty nejzajímavější a připraví je k vydání. Nová 
knížka bude na světě ke konci roku 2017.

Brožurky pak budou příležitostně a bez-
platně šířeny do školek a škol našeho kraje 
a k potěšení malým pacientům na dětských od-
děleních nemocnic. Po pěti výtiscích dostanou 
i vybraní „umělci“. Ti budou navíc odměněni 
věcnými cenami. Nezapomeňte nám proto 
napsat vaše celé jméno, věk, adresu a kontakt 
na vašeho zákonného zástupce. S chutí do 
toho! Držíme vám palce. Brožurky plánujeme 
mít k dispozici také v naší místní knihovně 
v Doubravě. Zdroj: www.msk.cz

ŠH
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOUBRAVA

V naší škole se kreativitě meze rozhodně 
nekladou. Pořádně vyřádit se můžeme v pra-
covních činnostech i ve výtvarné výchově. 
Naše výtvory pak zdobí třídy i školní chodby 
a nenecháváme si ujít ani výtvarné soutěže. 

Přestože téma bývá pro všechny stejné, je 
každý výkres něčím originální a zajímavý. Zde 
je malá ukázka našich výtvarných výtvorů. 

žáci 8. třídy
Bc. Denisa Semerádová

Nervozita 
stoupá

Dny rychle utíkají a v nás stoupá nervo-
zita z přijímacích zkoušek na střední školy. 
První kolo se uskuteční již 12. 4., a jelikož 
je nám už od první třídy ze stran pedagogů 
i rodičů vštěpováno, že štěstí přeje připra-
veným, tak se snažíme nic nepodcenit. 
Kromě běžné výuky pro nás paní učitelky 
připravily speciální doučování, kde se za-
měřujeme na řešení úloh, které jsou typické 
pro přijímací testy. Tímto bychom chtěli 
poděkovat pedagogickému sboru za jejich 
ochotu i čas, který nám věnují. Věříme, 
že uspějeme a budeme přijati na vysněné 
školy. Držte nám pěsti!

žáci 9. třídy
Bc. Denisa Semerádová

Je mezi Je mezi 
námi námi 
budoucí budoucí 
olympionik?olympionik?

Ondřej Brzyszkowski je žákem 9. 
třídy i úspěšným atletem. Sportu se věnuje 
od dětství a sklízí nemalé úspěchy. V pá-
tek 10. 2. 
získal pro 
naši školu 
s t ř í b r n o u 
medaili ve 
šplhu o tyči 
a v neděli 
12. 2. ho 
čekalo mis-
trovství ČR 
m l á d e ž e 
v chůzi 
v hale. Všichni jsme drželi palce a dou-
fali v medaili. Ondra nezklamal a skončil 
na krásném třetím místě a z Prahy si veze 
bronzovou medaili. Ondrovi blahopřejeme 
a přejeme mnoho dalších úspěchů. Věříme, 
že i v budoucnu o něm uslyšíme. Kdo ví? 
Třeba to Ondra dotáhne až na olympiádu.

Bc. Denisa Semerádová

Vyrábět a tvořit 
nás baví
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOUBRAVA

V minulém roce byla v rámci etické výchovy odstartována 
spolupráce s Domovem seniorů ,,Pohoda“. Cílem tohoto projektu 
je zpříjemnit život lidem, kteří zde mnohdy tráví i poslední mě-
síci či dny svého života. Do projektu se zapojili všichni žáci 
deváté třídy a musíme říct, že tak obrovský zápal a odhodlání 
udělat něco pro druhé nikdo nečekal. Jsme na ně skutečně pyšní 
a věříme, že z této zkušenosti budou těžit i dlouho poté, co 
opustí naši školu a vydají se na další cestu životem. 

A jak spolupráce se seniory nadále pokračuje, nám popsala 
žákyně deváté třídy Denisa Swakońová. 

Ve čtvrtek 9. 2. jsme se poprvé v letošním roce vypravili do 
Domova seniorů v Orlové. Tak jako v loňském roce jsme oby-
vatelům domova chtěli zpříjemnit pobyt v tomto zařízení. Paní 
Třasková, aktivizační pracovnice, nás čekala s otevřenou ná-
ručí, upečenou bábovkou a horkým čajem. Také si pro nás při-
pravila znalostní testy, ve kterých nám obyvatelé domova dali 
na frak, znali toho opravdu hodně. Pak jsme si s nimi dlouho 
povídali. Otázky jsme jim nekladli jen my. Také naši noví přá-
telé se hodně vyptávali, např. na jakou školu se chystáme, co 
nás baví, jaké máme známky. Musíme přiznat, že této otázky 
jsme se trochu obávali, když nám však z tváří ustoupila čer-
vená barva, konverzace zase pokračovala jako po másle:)

Příští návštěvu plánujeme na březen. Protože zima končí 
a jaro a Velikonoce jsou už za dveřmi, rozhodli jsme se zpří-
jemnit obyvatelům domova i tento čas a vlastnoručně jim 
vyrobit jarní výzdobou, kterou zkrášlíme jejich pokojíky. 
Přestože se to může zdát jako maličkost, pevně věříme, 
že jim to udělá radost. V květnu pak chystáme společnou 
procházku. 

Jsme přesvědčeni, že další žáci, kteří v tomto projektu 
budou po nás pokračovat, budou stejně nadšeni jako my. Po-
cit z toho, že děláte něco pro druhé, je k nezaplacení.

Denisa Swakońová (9.třída)

Okresní kolo 
olympiády 
z jazyka českého

Jistě vás zajímá, jak naše děvčata dopadla. Okresního kola se 
zúčastnila Eliška Figurová (8. třída) a Denisa Swakońová (9. třída), 
ta nahradila Danielu Kolískovou, kterou bohužel zastihla nemoc 
a nemohla se dalšího kola olympiády zúčastnit. Přestože děvčata dál 
již nepostoupila, jsme rádi, že naši školu důstojně reprezentovala. Že 
jsou děvčata šikovná, se můžete přesvědčit sami. Zde je malá ukázka 
tvůrčího psaní z pera Elišky Figurové:

Co mě čeká v letošním roce…
Letošní rok bude plný očekávání. Nepíšu to jen proto, že jsem dcera kartářky, prostě to tak cítím. Rok s ma-gickou sedmičkou pro mě bude šťastný a jako správný teenager si najdu hromadu nových přátel a taky lásku. Láska a přátelství jsou těmi nejdůležitějšími věcmi, to už si uvědomovali i staří králové, když nemáš přátelé, nemáš ochranu. 

Když jsem šla do deváté třídy, zmocnil se mě strach, že si přátele a lásku nenajdu a zůstanu sama až do smrti. Řekla jsem si, no co, tak budu sama s de-seti černými kočkami, aspoň budu mít deset černých kamarádů. Přišlo pololetí a my se museli s rodiči stě-hovat, školu jsem ale naštěstí měnit nemusela. Vedle nás bydlel sympatický kluk, pěkný, modrooký se světle hnědými vlasy. Začali jsme se kamarádit, a protože jsem po mamince, vyčetla jsem mu z karet, že si najde v tomto roce lásku. Říkal, že tou láskou budu jedině já. Byli jsme zatím jenom kamarádi a já v kartách viděla, že to tak má zůstat. 
Následovalo další čtvrtletí a k nám do třídy nastou-pila nová holka. Když vešla do třídy, všimla jsem si, jak je hezká, taky jsem dost znervózněla a začala se potit. Srdce mi tlouklo jako zvon a pak mi to došlo. Dlouho jsem přesvědčovala sama sebe, že to není možné. Líbila se mi a vycítila jsem, že je to oboustranné. Řekla jsem si, že to tak má asi být. Kamarádství přešlo v lásku a já se rozhodla to říct rodině i kamarádům.Těm, kteří se ocitnou ve stejné situaci jako já, chci vzkázat, že i když jste jiní, jste to vy. Praví přátelé vás pochopí a budou se radovat z vašeho štěstí s vámi. Po-kud u nich pochopení nenajdete, nejsou to opravdoví přátelé. 

Eliška Figurová (8. třída)

Další návštěva 
Domova seniorů 
„POHODA“
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OKÉNKO mateřské školy

Den otevřených 
dveří 
v MŠ Doubrava

Ve čtvrtek 23. března od 8,00 do 
15,30 hod. se uskuteční v mateřské 
škole Den otevřených dveří.

Rádi uvítáme všechny, které zajímá 
prostředí MŠ. Přijít mohou také rodiče 
s dětmi již od dvou let věku.

Mgr. Radomíra Jasenková, 
ředitelka MŠ Doubrava

www.msdoubrava.cz 

Mateřská škola Doubrava se stala úspěš-
ným žadatelem o podporu z výzvy OPVVV 
„Podpora škol formou zjednodušeného vyka-
zování – šablony pro MŠ a ZŠ I“.

Tento projekt je zaměřen na osobnostně 
profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání 
dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do 
ZŠ, podporu extrakurikulárních aktivit a spo-
lupráci s rodiči dětí.

Cílem projektu je poskytnutí dočasné per-
sonální podpory – školního asistenta - mateř-
ské škole. Aktivita umožňuje poskytnout na 
určité období větší podporu zejména dětem 
ohroženým školním neúspěchem.

Dalším cílem aktivity je poskytnout ro-
dičům dostatečný prostor a informace pro 
včasné rozmýšlení všech faktorů spojených 
s nástupem dětí na základní školu. Mateřská 

škola bude organizovat odborně zaměřená se-
tkávání rodičů za účasti externího odborníka 
na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do 
základní školy.

V naší mateřské škole začala od měsíce 
ledna pracovat školní asistentka, která pod 
vedením pedagoga poskytuje přímou podporu 
dětem spočívající v nácviku jednoduchých se-
beobslužných činností, hygienických činností, 
podporu při stravování, při manipulaci s po-
můckami, podporuje soběstačnost dětí a jejich 
motivaci ke vzdělávání. Tato aktivita je vel-
kým přínosem při práci s dětmi, zejména při 
vyrovnávání nerovnoměrností vývoje dítěte ve 
všech oblastech.

Mgr. Radomíra Jasenková, 
řed. MŠ Doubrava

Projekt Šablony

Ledové království 
na karnevalu v MŠ

Devátého února v naší MŠ proběhl už tradiční 
karneval. Ten letošní byl v duchu pohádky „Ledové 
království“, kterou si děti oblíbily. Celou školku si děti 
postupně zdobily motivy z pohádky, a to karnevalové 
odpoledne se děti proměnily v pohádkové bytosti.

Rodiče jim připravili krásné masky a měli mož-
nost si je nechat vyfotografovat na vybraném pozadí 
z pohádek.

A v „Ledovém království“ se mohlo tančit, hrát, 
soutěžit. Děti byly po dvou hodinách unavené a spo-
kojené. Snad se bavili i rodiče. Jedna věta, kterou jsme 
slyšeli další ráno, nám to potvrzuje: „…Mamka se tak 
smála….“

Jana Radošťanová, uč. MŠ Doubrava

Poslední lednový den byl pro 
všechny děti školou povinné ve zna-
mení jejich pololetního vysvědčení. 
Polovina školního roku jim uběhla 
jako voda a pro prvňáčky to bylo 
zcela nové období jejich života a vů-
bec první vysvědčení. Na naší škole 
máme spoustu dětí, které se mohly 
těšit ze samých jedniček, nebo pro-
spěly s vyznamenáním. Jmenný se-
znam těchto „šikulů“ naleznete na 
stránkách školy www.zsdoubrava.cz, 
a že jich opravdu není málo, dokazuje 
i fotografie níže. Jednu z posledních 
„výplat“ naopak přebírali deváťáci. 
Možná i trochu s obavami, jelikož je 
čeká podání přihlášek na střední školy 
a následné přijímací zkoušky. Ať už 
bylo vysvědčení jakékoliv, věřme, že 
všichni ze školy odcházeli s pocitem, 
že pro své pololetní hodnocení udě-
lali vše, co bylo v jejich silách. 

ŠH

Děti mají polovinu školního roku za sebou
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„Žák není nádoba, kterou je potřeba napl-
nit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit.“ 
 (Sokrates) 
Základní škola Doubrava zve všechny 
předškoláčky a jejich rodiče k zápisu 
do první třídy. Zápis se koná v budově 
školy dne 6. 4. 2017 od 13.00 do 16.30 
hod. Povinná školní docházka ve škol-
ním roce 2017/2018 začíná pro děti 
narozené do 31. 8. 2011. Výjimečně 
mohou být zapsány i děti narozené do 
30. 6. 2012.

K zápisu je nutné se dostavit s dítětem i v pří-
padě, že rodiče budou žádat o odklad povinné 
školní docházky. Pokud přemýšlíte nad od-
kladem školní docházky vašeho dítěte, zkuste 
se nejlépe již teď objednat na vyšetření do 
pedagogicko – psychologické poradny a s vý-
sledkem vyšetření se dostavte přímo k zápisu. 
Dítě, které mělo odklad školní docházky, musí 
k zápisu také dojít. Nezapomeňte na osobní do-
klady (občanský průkaz, rodný list dítěte).

I přes to, že jsme malá venkovská škola, 
máme žákům i jejich rodičům co nabídnout. 

Děti u nás vnímáme jako osob-
nosti, kterým nasloucháme, 
snažíme se porozumět jejich 
problémům a vytvořit jim 
klidné a přátelské prostředí. 
Naší velkou prioritou je péče 
o kulturu školy a kvalitní 
klima školy z hlediska pracov-
ního (řád, respektování pra-
videl), sociálního (vzájemný 
respekt, spolupráce) a emoci-
álního (bezpečí, pohoda, dů-
věra). Dobrý vztah nejen mezi 
spolužáky, ale také mezi žáky 
a učiteli, jsou základem úspěš-
ného vzdělávacího procesu.

Naše škola se každoročně 
zapojuje do vyhlášených pro-
jektů. Díky nim disponujeme 
špičkově zařízenou jazykovou 
učebnou, třídy jsou vybaveny 
interaktivními tabulemi, žáci 
každoročně vyjíždí na doto-
vané ozdravné pobyty, měli 
také možnost navštívit Velkou 

Británii a absolvovat výuku v Eastbourne. 
K rozvíjení čtenářských dovedností našich 
žáků slouží nově zřízené prostory čtenářského 
klubu, kde je také činný klub logiky a desko-
vých her. V každém školním roce čekají na 
děti zajímavé akce v podobě exkurzí, návštěv 
výstav, koncertů a divadelních představení, 
lyžování se Sluníčkem, poznávacích výletů, 
sportovních dnů a mnoho dalších. Děti si také 
mohou vybrat ze široké nabídky kroužků, 
školní družina zajišťuje činnost pro děti z prv-
ního stupně.

 Žákům, kteří dojíždějí z okolních obcí, 
poskytuje Obecní úřad Doubrava příspěvek 
na dopravu ve výši 100,- Kč měsíčně, žáci ze 
vzdálenějších míst obce Doubravy využívají 
zdarma dopravu školním mikrobusem.

Po předchozí domluvě (zsdoubrava@gmail.
com, tel.: 596 549 105) nabízíme možnost in-
dividuální prohlídky školy. Letáčky s bližšími 
informacemi k zápisu budou podány do MŠ 
Doubrava a k dispozici ve vestibulu obecního 
úřadu v Doubravě a v místní knihovně.

Mgr. Veronika Durasová
www.zsdoubrava.cz 

NAŠE DOUBRAVA VÁS 
ZVE NA ZÁJEZD 
FLORA OLOMOUC

Vážení a milí sousedé, po úspěšném 
loňském zájezdu na jarní etapu Flora Olo-
mouc, si Vás i letos dovolujeme pozvat na 
návštěvu tradičního 38. mezinárodního 
ročníku květinové výstavy Flory Olomouc. 
Letošní zájezd se koná v sobotu 22. dubna 
2017 stejně jako v loňském roce s odjez-
dem z náměstí v Doubravě v 7:30 hodin. 
Podařilo se nám s výstavištěm vyjednat 
slevu na vstupném, proto je cena zájezdu 
pohyblivá. V termínu zaplacení zájezdu do 
20. března 2017 je cena zájezdu včetně do-
pravy autobusem a vstupného pro seniory 
164Kč, plné vstupné 220Kč. 

Prodej zájezdů probíhá v plném proudu. 
Počet účastníků zájezdu je limitován po-
čtem míst v autobuse, proto doporučujeme 
neodkládat na poslední chvíli zaplacení 
zájezdu. V době psaní tohoto článku není 
výstavištěm zveřejněno téma jarní etapy 
Flory Olomouc, o tématu se zmíníme v ná-
sledujícím vydání obecního zpravodaje. 

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

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

bil 730 625 714),
• e-mail: info@nasedoubrava.cz,
• paní Ildiko Stablová provozovatelka re-

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

Těšíme se, že s námi pojedete na zájezd.
 Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,

předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s.
www.nasedoubrava.cz 

Sportujeme v každém věku?
Ano, je to tak. Mnozí se o tom přesvědčili 

v sobotu 21. ledna a 18. února na bruslení, které 
obec uspořádala v rámci projektu „Sportujeme 
v každém věku“. Pro bruslaře byl vypraven 
svozový autobus, který se začal plnit již na své 
první zastávce. Účastníci napříč generacemi 
se setkali na kouzelné ledové ploše zimního 
stadionu v Karviné. Malí i velcí muži se na 
chvíli stali hokejovými hrdiny, mladé slečny 
našly inspiraci v rychlobruslařských i kraso-
bruslařských vzorech. Každý si mohl otestovat 
své schopnosti nebo si prostě zabruslit jen tak 

pro radost a zavzpomínat, jaké 
to bývalo před mnoha lety na 
zamrzlém rybníku. V době ko-
nání Mistrovství Evropy v kra-
sobruslení jsme svou aktivitou 
i my, Doubraváci, podpořili tuto 
sportovní aktivitu. Děkujeme 
všem, kteří přispěli k pohodové 
atmosféře celé akce, organizátorům a také Na-
daci OKD, která náš projekt podpořila.

Mgr. Dáša Murycová, 
místostarostka

Zápis do první třídy
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V lednu byla naše jed-
notka povolána ke dvěma 
událostem. První událostí 
byl požár bytu v Karviné 
Mizerově, na místě za-
sahovali Slávik P., Kotas 
S., Verner M. a Kotas J. 
Druhým a podstatně složitějším zásahem 
byl požár haly ve firmě Strojírny Karimpex 
v Orlové Porubě, zde zasahoval Slávik P. 
a Kotas J. Tento zásah trval téměř 4 hodiny, 
povoláno bylo celkem 8 jednotek profesio-
nálních a dobrovolných hasičů a předběžná 
škoda byla odhadnuta na cca 4 mil. korun. 
Hasičským záchranným sborem v Karviné 
nám byla v únoru nabídnutá možnost vyzkou-
šet si některé prvky výcviku a této možnosti 
jsme rádi využili a v úterý 14. 02. jsme se 
v odpoledních hodinách zúčastnili cvičení 
na čtyřpatrový bytový dům, který je určený 
k demolici, v Karviné Novém Městě. Cvi-
čením jsme si vyzkoušeli zdolávání požáru 
ve vyšších patrech budov, vyhledávání osob 
a práci v zakouřeném prostředí. Výcvik byl 
pro nás poučný, ověřili jsme si naše znalosti 
a dovednosti, poučili jsme se z chyb, a také 
jsme se naučili nové věci a způsoby při hašení 
nebo jiné činnosti, která se může vyskytnout 
při zásazích. 

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

HASIČSKÉ OKÉNKO

inzerce

Zemřeli
David Blažek
Jiří Kurowski
Libor Kolář
Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

SSpolečenská polečenská kronikakronika
Vz pomínka

Dne 01. 11. 2017 jsme si 
připomněli 15 let od úmrtí 

doubravského občana a prv-
ního starosty obce Doubrava 

v letech 1990–1994 pana 
Ing. Radomíra Trvaje.

Dne 01. 03. 2017 jsme si 
připomněli 

5 let od úmrtí paní 
Ilony Trvajové.

S láskou a úctou vzpomínají 
děti s rodinami.

Výročí svatby 
a vítání 
občánků

Budete letos slavit výročí vaší 
svatby, máte zájem o vítání ob-
čánků? Můžete se přihlásit sami 
nebo prostřednictvím vašich ro-
dinných příslušníků. Bližší infor-
mace Vám ráda sdělí na obecním 
úřadě v Doubravě paní Dagmar 
Rentová, matrikářka, kanc.č. 2, 
přízemí, tel.: 596 549 410, e-mail: 
rentova@doubrava.cz.

Dagmar Rentová, 
matrika

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
Turnaj v deskových hrách

Od října každou středu po vyučování hrály děti 3. - 5. třídy různé stolní hry. Soutěžily 
v piškvorkách, skládaly puzzle, posílaly do bludiště kuličku. V lednu jsme konečně mohli vyhlá-
sit vítěze našeho turnaje! Stal se jím Martin Saran ze 3. třídy! Všichni účastníci turnaje získali 
odměnu a děti na 1. - 5. místě ještě diplom. Všem vítězům blahopřejeme. Od února se náš kroužek 
deskových her schází také v nové herně.  Květa Tajovská
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Společenská kronika

Letošní únorová Ledová Praha se nám opět 
vydařila. Z karvinského nádraží jsme vyrazili 
vlakem Leo Express. Naše první cesta v Praze 
vedla přes Václavské náměstí rovnou do na-
šeho AZ Hostelu u Jindřišské věže. Tu jsme si 
vzápětí důkladně prohlédli, pak pozdní oběd 
a hurá, za strašidlem. Nočním Starým městem 
nás provedla místní strašidla. Únavou jsme 
padli do vyhřátých postelí a hned ráno jsme 
vypluli lodí po Vltavě. Plavba to byla dobro-
družná, protože nám cestou z Čertovky za-
čala loď čmoudit. Čmoudila dlouho a nakonec 
ztichla. Lodička se nám porouchala, ale přijel 
nás zachránit výletní člun Bivoj a ten s námi 
plavbu Vltavou dokončil. Šťastni jsme vylezli 
z lodi a pospíchali jsme k Pražskému hradu, 
abychom stihli střídání 
hradních stráží. A podí-
vaná to byla velkolepá. 
Nejpoutavější pro děti 
bylo jistě Muzeum po-
licie ČR. Strávili jsme 
tam téměř tři hodiny. Po-
znali jsme různé druhy 
policejních uniforem, 
různá oddělení policie, 
někteří si odnesli svůj 
profesionálně sejmutý 
otisk dlaně, vyzkoušeli 
si psaní na stroji na čet-
nické stanici. Bylo toho 
spousta k vidění, ale 
nejzajímavější jistě bylo 
představení zásahových 

složek policie. A že jsme toho po těch hodi-
nách s policií stále neměli dost, vylezli jsme 
si na Staroměstskou radnici a navštívili jsme 
pár slavných osobností v Muzeu voskových 
figurín. A co nesmělo chybět? Návštěva čo-
koládového obchodu Choko story, kde jsme si 
pořádně zamlsali.

V neděli ráno nás už čekal jen Mořský svět 
na pražském Výstavišti Holešovice a opět vlak 
Leo Express. 14 dětí z doubravské základní 
školy a další děti z petřvaldské a lutyňské zá-
kladní školy si své pololetní prázdniny naplno 
užily a jistě v nich zůstane krásná vzpomínka 
na naše hlavní město.

Za 17. pionýrskou skupinu Karviná Katka 
Jachymčáková

Ledová Praha 2017 Březen, 
měsíc 
čtenářů

I v letošním roce se Obecní knihovna 
Doubrava zapojí do celostátní kampaně na 
podporu čtenářské gramotnosti. Ani letos 
nebude chybět již tradiční vyhlášení čte-
náře roku, který měl za uplynulý rok 2016 
nejvyšší počet návštěvnosti v knihovně 
a následně si zapůjčil nejvíce knih a peri-
odik a poté je bez upomínky vrátil. Dále 
bude pro čtenáře připraven pestrý program. 
Na začátku měsíce března se zájemci dozví 
téma, na které si připraví povídku, pohádku 
či obrázkový komiks. Poté práci odevzdají 
v Obecní knihovně v Doubravě, kde ta nej-
krásnější bude náležitě odměněna. A jako 
zpestření bude možné si vyzkoušet čtení 
na čas, čtení pozpátku, ale také zábavné 
obrázkové čtení s hádankou. Bližší infor-
mace budou k dispozici v Obecní knihovně 
v Doubravě a na internetových stránkách 
knihovny i obce Doubrava. 

Rovněž bych ráda upozornila čtenáře 
na možnost využití služby na základě pro-
jektu „E-knihy pro každého“ podpořeného 
Ministerstvem kultury, kde si mohou re-
gistrovaní čtenáři půjčovat e-knihy přes 
on-line katalog. Podmínky 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 webo-
vých stránkách knihovny: www.doubrava.
knihovna.info, případně vám na jakékoliv 
dotazy ráda odpovím osobně. 

Zuzana Kretschmerová, knihovnice

 Jarní výstup na Čertovy kazatelny
Jedna z nejpěknějších skalních vyhlídek 

Čertovy kazatelny se nachází při cestě na 
zříceninu hradu Rychleby v Rychlebských 
horách. Horní Čertova kazatelna je rulový 

skalní útvar s 13 m vysokou kolmou jižní 
stěnou, který svým tvarem připomíná kos-
telní kazatelnu. Kousek pod hlavní skálou se 
nachází několik menších skalek. Nad skálou 
je dřevěný přístřešek. V okolí se nachází 
překrásný a velice působivý bukový les. Na 
kazatelny se můžete vypravit autem, a to do 
Račího údolí, kam dojedete po silnici I/60 
Jeseník - Javorník. Na rovince před Javorní-
kem odbočíte doleva (směr Račí údolí) a po-
kračujete několik km až po zákaz vjezdu, kde 
je parkoviště. Odtud vystoupíte a po zelené 

turistické značce dojdete až k vyhlídce. 
Pěšky vede nejkratší cesta z Javorníku buď 
po modré značce do Račího údolí a odtud dál 
po zelené (asi 3,5 km), anebo se vydejte po 
červené značce (cca 3 km) k rozcestí Čer-
tovy kazatelny a poté kousek po zelené (100 
metrů).

(zdroj: www.kudyznudy.cz) 

 Tradiční výstava železničních 
modelů a kolejišť
18.–19. 03. 2017 , sídlo KŽM Ostrava, Ostrava-
Zábřeh

Návštěvníci se mohou těšit na provoz vel-
kého segmentového kolejiště v měřítku 1:87 
(H0) a několik menších panelových kolejišť 
s různorodými motivy. Připravena je také 
statická výstava modelů vozidel a staveb, 
pro nejmenší děti je připraveno trenažérové 
kolejiště, v areálu bude také pro všechny ná-
vštěvníky k dispozici Sičova drobná železnice. 
Výstava bude přístupná po oba víkendové dny 
od 9:00 do 18:00.

Více informací na www.kzmostrava.net 

 Josefský jarmark 
v Rožnově pod Radhoštěm
17.–18. 03. 2017, Masarykovo náměstí

V Rožnově pod Radhoštěm se v pátek 17. 
března a sobotu 18. března uskuteční Josefský 

jarmark. Těšit se můžete na spousty zábavy 
pro malé i velké, chybět nebude bohatý dopro-
vodný kulturní program. Akce se bude konat 
na rožnovském Masarykově náměstí. Množ-
ství prodejců nabídne tradiční jarmareční 
zboží, jako jsou kytice, květinové vazby, ke-
ramika, svíčky, domácí sýry nebo třeba masné 
výrobky, ale také na programy a aktivity pro 
děti. Více informací na www.tka.cz 

ŠH

Kam vyrazit…
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Obec Doubrava a Spolek rodičů a přátel ZŠ a 
MŠ Doubrava

vyhlašují 3. ročník výtvarné soutěže na téma

MALUJEME PRO 
RADOST

Soutěž je určena pro všechny, kteří rádi malují. 

Tématem je: „CO JE VÁM NEJBLIŽŠÍ V NAŠÍ OBCI“.

Kreslete to, co máte rádi a co Vás těší v Doubravě.

! Technika libovolná.

! Název a upřesnění obrázku, jméno a věk autora uveďte na 
zadní stranu výkresu.

! Soutěžní práce doručte do 31. 5. 2017 na OÚ Doubrava.
! Vyhodnocení soutěže a předání ocenění proběhne do 15. 6. 2017.
! Vybrané soutěžní práce budou vystaveny ve vstupních prostorech OÚ 

Doubrava a v kalendáři obce Doubrava 2018.
! Kategorie:  1. kategorie - předškolní  děti 

                     2. kategorie - děti  do 10 let
                     3. kategorie - děti 11 - 15 let
                     4. kategorie – nad 15 let.

            Těšíme se na Vaše obrázky!

„UKLIĎME DOUBRAVU ! ! !“

Zapojte se s námi do úklidu

v sobotu 8. dubna 2017

sraz ve 13:00 na náměstí v Doubravě.

Pojďme společně uklidit nepořádek

a černé skládky v našem okolí!
Koordinace dobrovolníků proběhne v den akce na místě. 

Zajištěno opékání párků po skončení akce v areálu hasičské zbrojnice v Doubravě.
Více informací na tel.: 596 512 980 u paní Šárky Hugáňové, huganova@doubrava.cz.

Veškeré potřebné informace o projektu naleznete na http://www.UklidmeCesko.cz a na 
internetových stránkách obce www.doubrava.cz (průběžně aktualizované informace).

        
          Podpořila: Obec Doubrava         

         Prosíme dobrovolníky, aby se registrovali jako dobrovolníci u úklidu s názvem 
UKLIĎME DOUBRAVU 2017 na výše uvedených stránkách.

-10%
 NA CELÝ NÁKUP

SLEVOVÝ KUPON

( NA TV, MOBILY A IT SLEVA - 5 % )

PLANEO ELEKTRO ORLOVÁ  
Okružní 1440 (nad Kaufl andem)

Telefon: 735 190 896 • E-mail: orlova@planeo.cz

Slevu lze uplatnit pouze v PLANEO Elektro Orlová na základě předložení tohoto kuponu. 
Platí jednorázově na celý nákup. Nevztahuje se na akční zboží, letákové zboží, služby, recyklační 

poplatky a na produkty Sazka (výherní loterie a stírací losy). Slevy nelze kombinovat

Platnost kuponu do 30. 4. 2017

inzerce
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