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Dobrovolníci se sešli v sobotu 08. 04. 2017 
ve 13:00 hodin na náměstí v Doubravě. Uklí-
zelo se na celkem pěti místech. Sobotní od-
poledne jsme věnovali úklidu trasy naučné 
stezky v části od Doubravského kopce smě-
rem k Dolu Sever, odpočívky Cihelna a trasy 

podél cesty zpět na náměstí. Další úklidy 
proběhly v centru obce. Zde dobrovolníci 
uklízeli nepořádek kolem zámku. Dalšími 
místy úklidů byla část obce Na Hranicích 
a Špluchov, kde proběhla likvidace menší 
černé skládky. Uklízelo se spolu se členy 

Rybářského svazu Karviná v okolí jezera 
Kozinec a myslivci v dopoledních hodinách 
pomohli vyčistit od odpadu les v části Pod 
Ujalou. Po skončení úklidů proběhlo opékání 

Květen 2017 č. 5

Na dvě stovky dobrovolníků uklízely Doubravu

V rámci celorepublikové akce zaměřené na likvidaci odpadu a černých skládek „Ukliďme 
Česko“ se konaly úklidové akce také v naší obci. Doubrava se připojila se svým úklidem 
„Ukliďme Doubravu 2017“. Uklidilo se přes dvě tuny odpadu a celkový počet lidí, kteří se 
zapojili do této akce, byl přes dvě stovky.

Radniční okénko
• Úprava délky životnosti předmětů vy-

bavení bytu
 Procento opotřebení jednotlivých před-

mětů vybavení bytu bylo určeno vyhláš-
kou, která již neplatí, nový občanský 
zákoník délku jejich životnosti neuvádí, 
proto rada obce schválila úpravu délky 
životnosti, která vychází z reálné užitné 
doby. Například v případě elektrických 
bojlerů se životnost zkracuje z deseti na 
sedm let.

• Druhý domácí kompostér
 Rada obce schválila poskytnutí druhého 

domácího kompostéru občanům do vy-
čerpání zásob. To ovšem nemění nic na 
tom, že si občané mohou objednat i svůj 
první kompostér. 

(pokračování na straně 3)

(pokračování na straně 2)

Letošního zápisu se zúčastnilo 12 předškoláčků. Většina 
z nich navštěvuje doubravskou mateřskou školu, která 
s naší školou letos zahájila projekt „Školička nanečisto“. 
Jedná se o projekt, kdy děti z mateřské školy ještě před zá-
pisem do 1. třídy několikrát navštívily své starší kamarády 
ze školy, posadily do školních laviček, zůstaly s paní učitel-
kou z 1. třídy a zkoušely plnit úkoly jako opravdoví školáci. 
Tak se jim to zalíbilo, že se na zápis už opravdu těšily.

Každý předškoláček u zápisu do 1. třídy dostal svou „žákovskou 
knížku“, kde za správně splněný úkol získal veselé razítko podle 
svého výběru. Všichni malí budoucí žáčci plnili úkoly s nadšením, radostí a úsměvem na rtu. 
Kromě svých žákovských knížek si domů odnesli také spoustu krásných dárečků. Mezi největší 
překvapení patřila stavebnice Lego. Celý zápis proběhl v pohodové a přátelské atmosféře. Všem 
budoucím prvňáčkům moc gratulujeme k přijetí a těšíme se na to, až je od 1. září pravidelně uvi-
díme ve školních lavicích. Mgr. Veronika Durasová

Rovný tucet 
budoucích prvňáčků

Foto: Pavel SlávikFoto: Pavel Slávik  

Foto: Bc. Kateřina JachymčákováFoto: Bc. Kateřina Jachymčáková  
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 VEŘEJNÉ PRO-
JEDNÁNÍ OHRO-
ŽENÍ OBECNÍ 
KOMUNIKACE 
POD UJALOU
Letošního 20. března 
se uskutečnilo veřejné 
projednání problému, 
který nás zaměstnává 
od podzimních mě-
síců loňského roku. 

Projednání se konalo v přízemní malé kulturní 
místnosti Národního domu, s podáním ob-
čerstvení (těm, kdo si objednali). Nicméně se 
této akce zúčastnilo celkem 13 lidí. Z řad ob-
čanů obce, mimo zastupitele, pouze 5 občanů. 
Je možné, že v tisku bylo již řečeno vše. Téma 
bylo několikrát odvysíláno v českém rozhlase. 
Tak jsem pochopil, že není třeba se touto proble-
matikou více zaobírat. Přesto v případě zájmu 
lze navštívit úřad a pohovořit o tomto problému, 
popřípadě i jiných, přímo se mnou. 
 ZMĚNA V ŘADÁCH DOUBRAVSKÝCH 
ZASTUPITELŮ
Dne 13. 3. (v pondělí) na domluvené schůzce 
mi zastupitelka paní Šárka Venglářová ozná-
mila, že rezignuje na post zastupitele obecního 
zastupitelstva. Vyslovuji proto poděkování za 
práci a čas, který věnovala obci při výkonu své 
funkce a zároveň jí přeji do dalšího života hodně 
úspěchů, jak v podnikání, tak v osobním životě. 
Následující den úřad oslovil náhradníka a tím 
je paní Jana Vrátná, která po složení zastupitel-
ského slibu dne 12. dubna t. r. zasedla do zastu-
pitelstva a stala se jeho řádnou členkou. Tímto 
jí přeji hodně sil a úspěchů v práci, která pro ni 
právě začíná. 
 JEDNÁNÍ S ŘEDITELEM NEMOVITOST-
NÍCH AKTIV FIRMY ASENTAL - POMNÍK 
HORNÍKŮ
Setkání s panem ředitelem pro řízení nemovi-
tostních aktiv firmy Asental spolu s místosta-
rostkou paní Mgr. Dášou Murycovou a panem 
Ing. Pavlem Szostokem (stavební úřad Doub-
rava) proběhlo u pomníku horníků zemřelých 
při důlních neštěstích na bývalém dole Doub-
rava. Naše návrhy byly předloženy již dříve na 
předchozím jednání, o kterém jsem informoval 

v minulém čísle Doubravského Zpravodaje. 
Proto se o tom nebudu více rozepisovat. Pan 
ředitel sdělil, že firma Asental nemůže na naše 
požadavky přistoupit, jelikož by to byla pro ně 
příliš velká finanční zátěž. Tím pádem daro-
vací akt pomníku od Asentalu obci Doubrava 
nebude realizován. Přesto paní místostarostka 
upozornila, že firma Asental by si měla ve 
svém vlastním zájmu tento pomník udržovat 
v řádném stavu, neboť doubravský hřbitov je 
po úspěšné rekonstrukci a pomník ve svém ne 
příliš dobrém stavu do tohoto pietního prostředí 
nezapadá. Pan ředitel se vyjádřil v tom smyslu, 
že si je této zodpovědnosti vědom. 
 28. BŘEZEN - DEN UČITELŮ
Jako každý rok, tak i letos jsem se vydal na ná-
vštěvu naší základní i mateřské školy v Doub-
ravě u příležitosti Dne učitelů. V našem případě 
se jedná spíše o den učitelek a ředitelek. Takový 
je trend v dnešním školství. Předal jsem kytičky 
všem, nejen pedagogickým pracovníkům. Podě-
koval jsem za obětavou a velmi náročnou práci, 
kterou vykonávají v našich vzdělávacích zaříze-
ních. Zároveň jsem jim popřál hodně kreativity, 
síly a úspěchů v pedagogické činnosti. Dobře si 
uvědomuji, že výchova další generace občanů 
pro naši obec Doubravu je činnost velmi důležitá 
a potřebná. 
 PODĚKOVÁNÍ ZA POZVÁNÍ NA VALNÉ 
HROMADY A VÝROČNÍ SCHŮZE NAŠICH 
SPOLKŮ
7. 1.  výroční schůze Sboru dobrovolných ha-

sičů v Doubravě
13. 1.  výroční členská schůze Baníku OKD 

- Doubrava.
21. 3.  výroční schůze základní organizace Čes-

kého zahrádkářského svazu v Doubravě. 
23. 3.  valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol 

Doubrava. 
Na všech schůzích jsem si vyslechl podrobný vý-
čet aktivit, které se konaly v loňském roce a plán 
akcí pro rok letošní. Nutno podotknout, že tyto 
spolky, byť nemají nějaké horentní sumy finanč-
ních prostředků, pořádají spoustu pěkných akcí, 
a to nejen pro své členy. Zde je dobře vidět, že 
práce těchto spolků je od srdíčka. Chci jim po-
děkovat za činnost a popřát hodně energie do 
práce pro spolek i pro naše občany v Doubravě. 

Všechny tyto spolky spolupracují s našimi pří-
spěvkovými organizacemi (ZŠ a MŠ) a připra-
vují krásné a bohaté akce pro naše děti. Nutno 
připomenout, že i obec se částečně snaží přispět 
ke zdárnosti těchto akcí, a to např. příspěvkem na 
činnost spolků, ale i na některé projekty. Dále je 
třeba říci, že všechny doubravské spolky užívají 
společné prostory v majetku obce zcela zdarma. 
Tento fenomén se nevyskytuje nikde v okolí. Ne-
musí platit při pořádaných akcích krátkodobé ná-
jemné, za spotřebu el. energie, za úklid, za teplo, 
za vodu a za užívání různých spotřebičů. Který 
ze spolků sousedních obcí a měst může říci, že 
má k dispozici takovou luxusní možnost. Tro-
chu mě mrzí, že tyto výhody v Doubravě natolik 
zdomácněly, že je někteří občané ani nevnímají. 
Letos se na podporu našich spolků vyplatí 200 
tisíc korun. Není to mnoho, ale není to ani málo 
na omezené možnosti našeho obecního rozpočtu. 
Vedení obce se vždy snaží ušetřit tyto prostředky 
a věnovat je na sport a kulturu v obci. 
 POŠKOZENÍ ŽULOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
U DESETI DOMKŮ
Dne 31. března přivolali pozorní obyvatelé „de-
setidomků“ hlídku Městské policie z Orlové, 
protože si všimli lámání žulových obrubníků, 
které již byly v rámci rekonstrukce chodníku 
a plánované opravy hlavní silnice kolem fin-
ských domků vyměněny za nové. Původní 
obrubníky měly být podle dohody s majitelem 
firmy převezeny na předem určené místo a měly 
být k dispozici obci pro další využití. Pracov-
níci však policii sdělili, že lámání mají příka-
zem od majitele firmy kvůli snadnější nakládce 
na palety. Zásah policistů se tedy bohužel minul 
účinkem a hlídka tento problém dále neřešila. 
Škoda, že nepřivolali také mne, protože když 
jsem tímto místem projížděl v neděli 2. dubna, 
byly již všechny obrubníky nalámané a vzniku 
další škody nebylo možné zabránit. Vzhledem 
k tomu, že stavba chodníku proběhla někdy 
v hlubokém socialismu, není dochován žádný 
doklad z té doby, že se prokazatelně jedná o ma-
jetek obce. Proto jakékoli vymáhání finanční 
kompenzace za tuto škodu není možné. Je to 
smutné poučení pro nás všechny. Přesto bych 
rád pochválil obyvatele „desetidomků“ za jejich 
všímavost a aktivitu a poděkoval jim za přivo-
lání policejní hlídky.

Mgr. Pavel Krsek, starosta obce

SLOVO STAROSTY

párků v areálu hasičské zbrojnice. K akci se 
připojily takřka všechny spolky a organizace 
v obci, některé úklidy probíhaly mimo ofi-
ciální termín a týkaly se celého území obce. 
Pionýr, z. s. – 17. Pionýrská skupina Karviná 
a její členové uklidili část naučné stezky 
a pokračovali směrem na Doubravský kopec. 
Baník OKD Doubrava uklízel v okolí fotba-
lového hřiště. K akci se také připojila, mimo 
oficiální termín, mateřská a základní škola. 
Byl uklizen lesík a zahrada s okolím školky 
a školáci si zase uklidili nepořádek v okolí 
školy. Všem zúčastněným děkujeme. Je vidět, 
že vám okolí, ve kterém žijete, není lhostejné. 
Fotogalerii z akce naleznete na fb stránce 
obce Doubrava.

ŠH

Na dvě stovky…
(pokračování ze strany 1)

      

Obecní úřad v Doubravě zajišťuje ve spolupráci se soukromým veterinárním lékařem MVDr. Koniecznym 

a v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů,

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
23. května 2017

na těchto svodových místech:

u DYHORU (bývalá prodejna Doubravanka ) od 11.00 do 12.00 hod.
POŽÁRNÍ ZBROJNICE od 14.00 do 15.00 hod.

MVDr. Konieczny provádí očkování psů proti vzteklině za úplatu – 

cena 1 vakcíny na svodovém místě činí 140 Kč.

Upozorňujeme, že dle ust. § 4 výše uvedeného zákona vyplývá pro majitele psa povinnost mít psa naočkova-

ného proti vzteklině již ve stáří od 3 měsíců a poté vždy jednou za rok a dále upozorňujeme, že na základě 

obecně závazné vyhlášky je majitel povinen přihlásit psa k poplatku ze psů rovněž od stáří 3 měsíců a uhradit 

poplatek za psa do 30.6. běžného roku.

VEZMĚTE S SEBOU OČKOVACÍ PRŮKAZ PSA!
Z bezpečnostních důvodů přiveďte psa na vodítku, s náhubkem v doprovodu dospělé osoby!

Dodržte prosím stanovenou dobu očkování!
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Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – květen, červen 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

Květen 10,24 3,17,31 24 25 9,23

Červen 7,21 14,28 28 22 6,20

Radniční okénko
• Noví přísedící Okresního soudu 

v Karviné
 Rada obce doporučila zastupitelstvu 

obce zvolit do funkce přísedících Okres-
ního soudu v Karviné pro volební období 
2017 – 2021 pět občanů naší obce.

• Záměr pronájmu areálu letního 
koupaliště

 Rada obce schválila záměr pronájmu are-
álu letního koupaliště s dobou pronájmu 
od 1. června 2017 do 31. prosince 2027.

• Žádost o dotaci z programu „Dotace 
pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018

 V případě úspěšnosti podané žádosti by 
byla realizována revitalizace požární 
zbrojnice včetně systému vytápění.

Mgr. Dáša Murycová, místostarostka

(pokračování ze strany 1)

Bioodpad je biologicky rozložitelný odpad 
pocházející především z údržby zahrad, 
ale i kuchyní. Bioodpady je také možné 
jako jediné legálně využít na zahradách 
v zahradních kompostérech, které pro 
občany nabízíme zdarma na základě po-
dané žádosti. Bioodpady jsou zahrnuty ve 
svozech tříděného odpadu z domácností 
a ukládat jej můžete do černých pytlů 
k tomu určených.

Termíny svozu bioodpad z domácností – 
černé pytle
Měsíc Den svozu

KVĚTEN 9,23
ČERVEN 6,20
ČERVENEC 4,18
SRPEN 1,15,29
ZÁŘÍ 12,26
ŘÍJEN 10
LISTOPAD 7
PROSINEC 5

 DO KONTEJNERŮ A ČERNÝCH 
PYTLŮ NA BIO ODPAD můžete odkládat 
tyto materiály:
ANO

Odpady z domácností, to znamená zbytky 
a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, já-
dřince, pecky z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné 
skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, čistý 
starý papír, lepenka, papírové kapesníky, 
zbytky vlasů a vousů, popel ze dřeva.

Odpady ze zahrady, tím se rozumí pose-
kaná tráva, listí, větvičky, drny, stará zemina 
i hlína z květináčů, piliny, hobliny, kůra, 
plevele, dřevní štěpka, spadané ovoce, seno, 
sláma, košťály i celé rostliny

NE
Kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a je-

jich exkrementy, kameny, pytlíky z vysavače, 
cigarety, omáčky, pomazánky, vařené těsto-
viny, zbytky jídel a jedlé oleje.

Nové černé pytle si můžete vyzvednout na 
obecním úřadě v Doubravě, 1. patro, v kance-
láři č. 14 u pana Jiřího Sznapky.

Třídit bioodpad lze také prostřednictvím 
kompostérů. Obec Doubrava nabízí občanům 
kompostéry zdarma. Občané, kteří mají zájem 
si pořídit domácí kompostér, můžou podat pí-
semnou žádost na podatelnu obecního úřadu. 
Kompostéry jsou, na základě podané žádosti 
a podepsané smlouvy o výpůjčce (bezplatné), 

vydávány ve sběrném dvoře obce Doubrava.
Obec umožňuje svoz tříděného odpadu 

z domácností. Na celém území obce jsou roz-
místěny kontejnery na tříděný odpad a k dis-
pozici je rovněž fungující sběrný dvůr, kde je 
třídění odpadu samozřejmostí. Kalendář svozů 
odpadů je uveden v každém vydání Doubrav-
ského zpravodaje, rovněž je umístěn na webo-
vých stránkách obce Doubrava. 

Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

JAK TŘÍDIT BIOODPAD V NAŠÍ OBCI

Foto: EKO-KOM, a.s. 

Také děti z mateřské a základní školy uklízely v rámci akce „Ukliďme Česko“. Foto: archiv MŠ a ZŠ 
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V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 
zákona, poskytne vydavatel zastupitelům obce 
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které 
vyjadřuje jejich názory týkající se obce. Vydava-
tel poskytne každému jednotlivému zastupiteli pro 
vyjádření názoru v každém vydání zpravodaje nej-
výše 500 znaků včetně mezer s tím, že zastupitel 
může předat současně s příspěvkem také jeho roz-
šířenou verzi v neomezeném rozsahu k uveřejnění 
na webových stránkách obce www.doubrava.cz, 
„Názory zastupitelů“. Jednotlivé příspěvky bu-
dou do rubriky řazeny podle abecedního pořadí 
příjmení zastupitelů. Zveřejněné příspěvky nemusí 
být v souladu s názory redakce. Rubrika názory 
zastupitelů je v souladu se Zásadami pro vydávání 
Obecního zpravodaje, které byly schváleny Ra-
dou obce Doubrava dne 10. 02. 2016 usnesením 
č. 345/27/16.

 V předešlém vydání zpravodaje jsme se 
z článku Pavla Krska dozvěděli: „Stejně se 
provede násyp v místě školní autobusové za-
stávky na Hranicích, kde si paní místostarostka 
všimla, že v případě deštivého počasí naše děti 
stojí skoro v bahně.“ Alespoň z části tuto situaci 
rekapitulujeme. Od zřízení Osadního výbor Na 
Hranicích (2012) jsme poukazovali na nevyho-
vující stav vozovky, bezpečnost a nekryté stání 
pro děti čekající na školní autobus. Minulým ve-
dením obce bylo přislíbeno zpevnění plochy.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková 
 Stačí několik ochotných rukou a hned to okolo 
nás vypadá líp. Na společné akci „Ukliďme 
Česko“ bylo vidět, že v Doubravě bydlí i lidé, 
kterým záleží na tom, v jakém prostředí žijí. Ně-
kteří přišli na společná prostranství, jiní uklízeli 
okolí cest nebo prostory okolo svých domovů. 
A to je důležité, protože ten, komu záleží, jak 
vypadá jeho blízké okolí, si váží práce druhých 
a chová v sobě určité hodnoty.

Mgr. Radomíra Jasenková

 Kdo je kdo? To je otázka. Když se prezentuje 
spolek Naše Doubrava, najdeme odkaz www.
nasedoubrava.cz. Když se naopak prezentuje 
politická skupina zastupitelů Naše Doubrava, 
opět nacházíme stejný odkaz. Tak jak to je? Je 
to spolek nebo skupina politiků? Tento kočko-
pes mnoha našim sousedům vrtá hlavou. Jen mě 
napadá, podaří se vůbec někdy vyřešit tuto zá-
hadu? A takových záhad zde asi bude více.

Mgr. Pavel Krsek 
 Jarní sluníčko vylákalo cyklisty na výlety. Vi-
dím je na různých místech naší naučné stezky, 
zastavují se u informačních tabulí, a tak se 
informace o naší obci dostávají do povědomí 
dalších občanů. Všechna místa s možným po-
sezením byla opatřena hezkými odpadkovými 
koši. Dlouho na místě však nevydržely. Van-
dalové kovové držáky zabetonované v zemi 
odřezali a koše zcizili. Než bude realizováno 
náhradní řešení, případné odpadky si odneseme 
domů. Snad vás to neodradí a rádi se Doubravou 
projedete.

Mgr. Dáša Murycová
 V poslední době se v naší obci zvýšil počet 
vyloupených chat, kůlen a zahrad. Proto bych na 
tuto trestní činnost chtěla upozornit. Nebuďme 
lhostejni k cizím věcem a více si všímejme 
dění kolem nás. Když se někdo stane svědkem 
vloupání nebo se stane osobou, která byla vy-
loupena, ať ihned kontaktuje linku 158 Policie 
České republiky.

Ivana Siekierová
 V obecních zpravodajích jsme Vás informo-
vali o našich podnětech zlepšit situaci. V říjnu 
2013 jsme se radovali, že děti už nebudou muset 
stát v blátě. „Osadnímu výboru se podařilo pro-
sadit zpevnění plochy v místě nástupu a výstupu 
dětí ze školního autobusu. Dosud děti nastupo-
valy a vystupovaly z autobusu na nezpevněnou 
plochu, přitom stačilo, aby jen trochu zapršelo 
a děti se musely brodit blátem.“ Jsem potěšen, 

že po letech provozu školního autobusu byl vy-
slyšen požadavek Osadního výboru.

MUDr. Pavel Spurný
 Leden 2014: „Už v minulosti jsme upozor-
ňovali na potřebu zlepšit situaci pro děti na za-
stávce školního autobusu. Budeme proto moc 
rádi, pokud se nám v novém roce podaří pro-
sadit, aby došlo ke zpevnění plochy zastávky 
a k jejímu zastřešení, aby děti nemusely stát 
v dešti a nenosily na botách bláto.“ Únor 2015: 
„Také jsme navrhli, aby děti čekající na školní 
autobus Na Hranicích nemusely stát v blátě, 
aby mohly vyčkat příjezdu autobusu na bez-
pečném ostrůvku a před nepřízní počasí byly 
chráněny

Lukáš Szebesta
 zastřešenou autobusovou zastávkou.“ Leden 
2016:„Opětovně jsme připomněli radě obce, že 
není dlouhodobě nijak řešena zastřešená za-
stávka pro děti a cestující Na Hranicích. Děti 
čekající na příjezd školního autobusu již něko-
lik let stojí za nepříznivého počasí, v dešti, za 
silného větru, ve sněhu, v blátě, a nekrytém 
prostranství, jehož plocha není nijak zpevněna. 
Proto jsme předložili radě obce podnět, aby byla 
do rozpočtu obce na rok 2016 zahrnuta investice 
do zastřešení pro cestující čekající

Libor Trzaskalik 
 na příjezd školního autobusu a zpevnění plo-
chy asfaltem.“ Rada obce leden 2016: „V pří-
padě uvedených problémů se stavem nástupního 
místa účelového spoje (školního autobusu) na 
Hranicích, byli osobně navštíveni zákonní zá-
stupci dojíždějících dětí. Ukázalo se, problém 
nemají, ani děti, ani jejich rodiče, jak nám opak 
nepravdivě předkládala paní Ferenčíková.“ 
Nasypaná struska zvýšila výdaj obce, ale ne-
vyřešila stav plochy. Věříme, že vedení obce 
najde co nejdříve peníze ke zpevnění plochy 
asfaltem.

Ing. Petr Vrubel 

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

Vážené a milé sousedky a sousedé,
asi všechny z Vás hluboce zasáhla nečekaná 
zpráva o odchodu jedné z nejlepších a nejvý-
raznějších osobností českého popu a rocku, 
ostravské zpěvačky paní Věry Špinarové, do 
hudebního nebe. Hlavní hvězdou námi při-
pravované kulturní akce „V rytmu orchestrů 
a dalších překvapení,“ která se měla konat 
letos v květnu v Doubravě na náměstí, měla 
být právě zpěvačka Věra Špinarová s kapelou 
Adama Pavlíka BAND. Omlouváme se všem 
sousedkám, sousedům, fanynkám, fanouškům 
a příznivcům, s ohledem na uctění památky 
paní Věry Špinarové se tato kulturní akce letos 
konat nebude. 

Moc děkujeme doubravským hasičům 
za projevenou přízeň spolupracovat s námi 
na akci „V rytmu orchestrů a dalších překva-
pení.“ Velmi se tohoto ceníme. Osobně děkuji 
za projevenou ochotu a vstřícnost panu Pavlu 
Slávikovi. Pevně věříme, že ještě bude spolu-
práce možná na jiné kulturní akci. Děkujeme 

všem našim sponzorům, kteří byli připraveni 
finančně podpořit naši akci. Děkujeme všem 
sousedkám, sousedům a dobrovolníkům, kteří 
byli ochotni a připraveni zdarma a ve svém 
volném čase nám pomáhat při akci. Osobně 
velmi děkuji všem členům spolku, kteří byli 
připraveni, ostatně tak jako vždy, pomá-
hat zdarma a ve svém volném čase, aniž by 
za to něco očekávali. Děkujeme panu faráři 
PaedDr. ThLic. Marcelu Puvákovi, za proje-
venou ochotu bezplatně propůjčit pozemek 
v době konání akce. Děkujeme vedení obce, 
že v souladu s vyhláškou nám bylo umožněno 
používat v době konání akce zdarma prostory 
doubravského náměstí. 

Děkujeme Vám všem za pochopení a tě-
šíme se, že se s Vámi setkáme na některé z na-
šich akcí.

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

www.nasedoubrava.cz

NAŠE DOUBRAVA 
INFORMUJE

PŘEDNÁŠKA
Základní organizace ČZS 

v Doubravě pořádá
23. května 2017 v 17:00 hod.

v Národním domě v Doubravě
přednášku pod názvem 

„Nové směry 
v pěstování 

jabloní“
Přednáší odborný instruktor 

Ing. Vladislav Samek 
místopředseda ÚS ČZS.

Na přednášku zveme 
zahrádkáře a širokou veřejnost. 

Vstup zdarma.
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Ve středu 22. 3. jsme byli povoláni 
k domu č. p. 82 v Doubravě, kde byl nahlášen 
úhyn 4 ks drůbeže. Podezření na výskyt ptačí 
chřipky se naštěstí nepotvrdil, k úhynu došlo 
z důvodu napadení blíže nezjištěným drav-
cem. Na místě zasahovali Šotkovský L., Vidlička M. a Kotas J. 
V sobotu 25. 3. jsme v rámci brigády provedli ořez náletových 
a přestárlých stromů na pozemku obce u hostince p. Bobrzy-
kové. Po důkladném vyčištění od stromů a následném úklidu 
větví zaměstnanci obce tato část celkem prokoukla. V sobotu 
18. 3. se naši muži zúčastnili letošní první soutěže v Rychvaldě, 
kde se nám podařilo po šesti letech opět zvítězit v konkurenci 
deseti družstev. Ve středu 5. 4. jsme v areálu firmy Doubravan 
Car v Orlové předvedli naší cisternu zn. Tatra dětem z Mateř-
ské školy v Orlové Lutyni, K. Dvořáčka, akce se zúčastnili 
Šotkovský a Dluhosz. V pátek 31. 3. se v hasičské zbrojnici 
v Rychvaldě konaly zkoušky odbornosti mladých hasičů. Náš 
sbor zde zastupovali tito mladí hasiči: Denisa Swakońová – 
odbornost Instruktor, Eliška Kulichová – odbornost Preven-
tista junior, Robin Tutka a Alex Sopr – oba odbornost Strojník 
junior. Všichni jmenovaní své znalosti před porotou předvedli 
a úspěšně zkoušky zvládli.. 

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

HASIČSKÉ OKÉNKO

Sbor dobrovolných hasičů obce 
Doubrava 

zve všechny příznivce na

KÁCENÍ MÁJKY, 
které je spojené se smažením 

vaječiny. 
Akce se koná v hasičské zbrojnici 

v sobotu 27. 05. od 15.00 hodin.

Stále sbíráme víčka pro Stelinku
Na obecním úřadě v Doubravě již pár let funguje sběrné místo, kam můžete 

nosit plastová víčka od PET lahví. Připomínáme, že tato víčka jsou předávána dále 
a slouží na podporu léčby Stelinky, která onemocněla Rettovým syndromem. Všem, 
kteří nám víčka pravidelně nosí, děkujeme. Víčka můžete odevzdávat vždy v úřední 
dny na obecním úřadě v Doubravě, přízemí, kancelář č. 2, u paní Hugáňové. ŠH

Oddíl Doubraváček se ve spolupráci s obcí Doubrava již 3. rokem za-
pojil do celostátní akce „Ukliďme Česko“. Letos se sešlo celkem 15 dětí 
a 3 dospělí. Uklidili jsme společně kus lesíka a trasu Doubravské naučné 
stezky. Našli jsme tam velmi zajímavé věci, které opravdu do přírody 
nepatří, a bylo jich tolik, že nám ani nestačily odpadkové pytle. Děti za 
odměnu dostaly sladkosti a diplomy dodané obecním úřadem.

Tradiční je také pořádání veřejné akce Velký pátek s Pionýrem. Na 
Velký pátek jsme se tentokrát sešli v klubovně a společně jsme tvořili 
velikonoční dekorace. Nesešlo se nás tam moc, ale o to jsme měli vetší 
klid u tvoření krabičky na vajíčko a kuřátek z bambulek. Dětem šla práce 
od ruky a za svou snahu dostaly čokoládové vajíčko a kraslici. 

Velikonoční radovánky jsme s některými členy oddílu zakončili 
v Gutech společně s pionýrskou skupinou Těpéra z Karviné. Na ve-
likonoční pobyt odjely děti na Velký pátek a vrátily se odpoledne na 
Velikonoční pondělí. V Gutech se děti nadýchaly čerstvého vzduchu, 
vyšláply si vrch Javorový, zahrály si spoustu her, velikonočně tvořily 
a nechyběl ani pořádný velikonoční pondělní výprask. Bylo nám tam 
prostě báječně. Další pobyt na horách plánujeme v období podzimních 
prázdnin. 

Za 17. PS Karviná a PS Těpéra Karviná 
Katka JachymčákováVelikonoční tvoření. 

NABITÉ PIONÝRSKÉ JARO
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Jaro na Baníku 
Doubrava

Před zahájením jarní sezony fotbalistů 
Baníku Doubrava proběhla 13. ledna 2017 
Valná hromada spolku, která vyhodnotila 
rok 2016 a určila hlavní program činnosti 
na letošní rok.

25. února jsme uspořádali tradiční Ba-
nické šibřinky, které ocenil rekordní počet 
zúčastněných jako jedny z nejlepších. Na 
tomto místě je třeba ocenit nejen organi-
zátory akce, ale především všechny, kteří 
přispěli do úspěšné tomboly.

Jarní sezonu fotbalistů okresního pře-
boru jsme zahájili 25. 3. zápasem doma 
proti FK Těrlicko. Družstvo našich mužů 
se dlouhodobě pohybuje ve špičce tabulky 
okresního přeboru a ne jinak je to i v této 
sezoně 2016/17, pouze s tím rozdílem, že 
o postup do krajského přeboru 1. B třídy 
usiluje šest vyrovnaných mužstev. I z tohoto 
důvodu budeme rádi za přízeň fanoušků, 
kteří podpoří naši snahu o postup. U muž-
stva dorostenců probíhá stále tréninková 
a herní konsolidace. Výsledky podzimu 
i jara zatím nejsou dobré, ale věříme v obrat 
k lepšímu. Družstvo žáků stále usiluje pod 
vedením trenérů Ládi Stachowicze a Mar-
tina Czyže minimálně o 3. místo v soutěži.

Po posledním mistrovském zápase žáků 
v sobotu 10. 6. se bude na hřišti Baníku ko-
nat tzv.“dokopná“ přátelským utkáním mezi 
žáky a jejich rodiči od 14 hodin. Na tuto 
akci zveme srdečně i všechny rodinné pří-
slušníky a příznivce mládežnické kopané. 
V průběhu letošního roku máme v plánu 
rekonstrukci starých dřevěných šaten za fi-
nanční podpory Nadace OKD. Tento úkol 
bude pro nás velmi náročný i vzhledem 
k tomu, že veškeré práce budou prováděny 
svépomocí, a proto bychom uvítali jakou-
koliv pomoc nejen od členů Baníku.

Pro konkrétní informace o dění v našem 
sportovním klubu i dosažených výsledcích 
doporučujeme navštěvovat a sledovat naše 
webové stránky www.banikokddoubrava.cz.

za výkonný výbor Peter Szabó

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
Čtení nás baví

V novém pololetí jsme rozběhli 
další nový projekt se školkou. Aby se 
budoucí školáčci ve škole nebáli a vě-
děli, že u nás budou mít kamarády, 
budeme jim do školky chodit číst po-
hádky před spaním. Jako první se od-
vážili šesťáci, kteří si vybrali pohádku 
„Draka je lepší pozdravit“. Měli trošku 
trému, neboť ještě nikdy nečetli tolika 
posluchačům. Díky tomuto zážitku si 
také uvědomili, jak důležité je umět 
číst tak, aby jim druzí rozuměli.

Mgr. Jana Ošeldová

Naši „velcí“ a „malí“ kamarádi, tedy žáci 
první a deváté třídy, spolu prožili další příjemné 
chvíle. Prvňáčci předvedli pod vedením paní 
učitelky, co vše již znají z angličtiny, a pak se 
všichni vydali na cestu do pravěku. Rozděleni 
do společných tlup předvedli pravěký magický 
rituál a jako lovci i první zemědělci prosili svá 
božstva o slunce, vodu, úrodu či bizona, aby jim 
dal své maso. Po prohlédnutí kratičké prezen-
tace o významných archeologických nálezech 
(např. jeskyně Altamira, Lascaux) děti společně 
tvořily jeskynní malby. Výsledek jejich jeskyn-
ního umění si můžete prohlédnout při vstupu na 
chodbě naší školy.  Irena Hubaczová

Jaro v Pohodě
S nástupem jara jsme opět navštívili 

„Dům seniorů Pohoda“, abychom se pokusili 
vytvořit jarní atmosféru i za zdmi domova. 
Tentokrát jsme návštěvu začali netradičně 
přednáškou o bazální stimulaci. S touto 
zajímavou metodou podporující vnímání, 
komunikaci a pohybové schopnosti člověka 
nás seznámila paní Bc. Vítězslava Lojková. 
Obohaceni o nové informace jsme se poté 
vypravili vyzdobit pokoje klientů a s před-
stihem jsme jim popřáli krásné prožití veli-
konočních svátků.

Mgr. Jana Ošeldová

Velcí pomáhají malým aneb putování do pravěku

OKÉNKO mateřské školy

V MŠ vzniká nová úspěšná hudební skupina. Hrajeme si na knihovnu. 
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Zemřeli
Josef Palušák
Monika Kupcová 

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

SSpolečenská polečenská kronikakronika

Výročí, svatby 
a vítání občánků

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

Dagmar Rentová, matrika

 Cimbálovka na Hranicích – letos již 
počtvrté

Co nejsrdečněji zveme všechny příznivce 
přátelského posezení za doprovodu cimbálové 
muziky Olšinka do Hospůdky u Kantorů v so-
botu 3. června od 16. hodiny. Tato akce, kterou 
obec Doubrava pořádá spolu s folklorním sou-
borem Olšinka se letos opakuje již počtvrté. 
Opět na vás čeká kromě muziky a milých se-
tkání také veselé losování o ceny. Pokud bu-
dete mít chuť a čas, přijďte se pobavit.

Mgr. Dáša Murycová

 Polský zábavní park pro celou 
rodinu – Inwald Park

Vezměte své děti za neuvěřitelným dob-
rodružstvím do polského zábavního Inwald 
Parku, který leží nedaleko hranic. Z Ostravy 
tam autem dojedete zhruba za hodinu a půl.

Celý park je rozdělen do pěti částí. Park 
Miniatur, kde naleznete 60 věrných reprodukcí 
známých staveb světa, velký zábavní park, ze-
lený labyrint, 5D kino, nebo navštívíte výstavu 
Tutanchamon a Egypt Horror Show. Druhým 
je Dinolandia, park dinosaurů. Prohlédnout si 

můžete více než 50 dinosaurů, navštívit tajem-
nou jeskyni, zahrát si minigolf. Je zde pláž, 
a také lanový park.

Třetí částí je středověká pevnost Inwald, 
kde budete obklopeni draky a rytíři. Mini zoo 
Kucyk je čtvrtou částí parku, do které lze dojet 
vláčkem z jiných částí parku a nabízí přes 40 
druhů známých i méně známých zvířat, indi-
ánskou vesnici, je zde možnost jízdy na koni 
a nabízí také vyhrazená místa pro stanování. 
Poslední částí je Zahrada Jana Pavla II. Jedná 
se o 8 km dlouhou trasu alejí a putování mezi 
tisíci keři a květinami. Součástí je také obraz 

papeže Jana Pavla II., sestavený z živých rost-
lin, na ploše 3 ha. Nechybí spousty dětských 
atrakcí a možností občerstvení.

Více informací na www.inwaldpark.pl. 

 Bohumínský bunkr Na Trati se po 
zimě otevírá

V pěchotním srubu Na Trati ve Starém 
Bohumíně, který stojí v těsné blízkosti dál-
ničního sjezdu, začala nová sezóna. Členové 
Klubu vojenské historie Bohumín, kteří pa-
mátkově chráněný objekt spravují, v zimě 
nezaháleli a připravili pro letošní sezonu opět 
řadu novinek. 

Památkově chráněný objekt si i letos 
mohou zájemci prohlédnout každý víkend. 
Muzeum pěchotního srubu bude mít letos ote-
vřeno od dubna do konce září. Přístupné bude 
veřejnosti vždy o víkendech a státních svátcích 
od 14 do 18 hodin. Naposledy se bunkr otevře 
ještě v sobotu 28. října, v Den vzniku samo-
statného československého státu. Prohlídky 
trvají hodinu a začínají vždy v celou.

Více informací o pěchotním srubu lze najít 
na webu www.bunkr-bohumin.cz a na 

facebooku MO-S5.

Kam vyrazit…

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY
Dne 25. 03. 2017 byli přivítáni tito noví občánci:

Blahopřejeme k narození děťátka!
Beáta WeissováBeáta Weissová Vojtěch ŘezníkVojtěch Řezník Matyáš WaloszekMatyáš Waloszek

BLAHOPŘÁNÍ
Paní 
Jiřina Šeligová 
z Doubravy dne 
17. dubna 2017 oslavila 
krásné životní jubi-
leum 90 let. Do dalších 
let přejí hodně zdraví, 
pohody a lásky všech 
blízkých dcery Svatava 
a Marcela s rodinami.

Poděkování členů Western 
clubu Black & Brown

V sobotu 18. 3. 2017 jsme již po osmé pořá-
dali Josefovskou zábavu – country bál, tentokráte 
s podtitulem „Tancovačka ve stodole“. K tanci 
nám již po několikráté hrála country skupina 
Šviháci a program jsme zajišťovali my – členové 
Western clubu Black & Brown - společně s našimi 
kamarádkami z těšínské skupiny Skandál. Naši 
mladší členové Vám předvedli country tance, a co 
již dokážou s biči, dále jste mohli vidět show s lasy 
a kolty a celé vystoupení završil Skandál stepem.

Velice děkujeme sponzorům z Doubravy, kteří 
nám přispěli svými dary do tomboly a to: Sekáč - pí. 
Eva Lipowská, Řeznictví - pí. Kovaříková, Pekárna 
Komendir, Restaurace Národní dům - pí. Stablová, 
Potraviny EMEL - p. Oleš, Krmiva a zahr. potřeby 
- pí. Daříčková, pedikúra - pí. Trzaskaliková, neh-
tová modeláž - pí. Pěčonková, masáže - pí. Stacho-
viczová, Oprava obuvi - p. Szabo – DĚKUJEME.

Děkujeme Vám „Doubravákům“, že nám za-
chováváte věrnost a chodíte se s námi pobavit . 

Těšíme se na příští rok zase kolem svátku Josefa. 
 Za Western club Black & Brown 

Petra Pet Michalková
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Obec Doubrava a folklorní soubor Olšinka
zvou všechny příznivce lidové muziky na čtvrté přátelské setkání

u CIMBÁLOVKY NA HRANICÍCH

Dne 3. června 2017 od 16 hodin v hospůdce U Kantorů na Hranicích

Občerstvení a soutěž o ceny zajištěny.

Pořadatel: Obec Doubrava a folklorní soubor Olšinka VSTUP ZDARMA

Obec Doubrava Vás srdečně zve

SPOLKOVÁ VÝSTAVA • VÝSTAVA BONSAJÍ
PREZENTACE SPOLKOVÉ ČINNOSTI V OBCI DOUBRAVA

19. 05. - 20. 05. 2017
v Národním domě v Doubravě

19. 05. 2017 od 08.00 do 14.00 hodin
(vstup zejména pro žáky mateřské a základní školy)

20. 05. 2017 od 10:00 do 16:00 hodin

spolková výstava s programem ● výstava bonsají ● ukázky prací žáků mateřské a základní školy ● prezentace Obecní knihovny
Pořadatel: Obec Doubrava VSTUP ZDARMA (změna programu vyhrazena)
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