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Předposlední květnový víkend patřil spolkům. 
Hasičský fotokoutek, živé včely, hlavolamy, 
starodávné divadlo, hry s Kin-ballem, nád-
herné bonsaje a mnoho dalšího čekalo na ná-
vštěvníky Výstavy spolků a výstavy bonsají 
v Doubravě. Zúčastnilo se celkem deset spolků, 
které působí na území obce spolu s mateřskou 
a základní školou, nechyběla prezentace obce 
a knihovny. Každý z vystavovatelů si připravil 
prezentaci své činnosti a šlo o opravdu pove-
dený kus práce. Spolky a organizace obětovaly 
přípravám této akce svůj volný čas a zaslouží 
si poděkování. Právě díky nim mohla být vý-
stava uspořádána. Fungující spolková činnost 
v obci je velmi důležitá, a to nejen pro bohatý 
společenský život v obci. Děkujeme rovněž ZŠ 
Doubrava a okresnímu mysliveckému spolku 
Karviná za zapůjčení technického vybavení 
pro tuto akci. 

Přízemí Národního domu patřilo již tra-
diční výstavě bonsají. Příznivci tohoto ná-
ročného koníčka mohli obdivovat na třicet 
krásných zahradnických uměleckých děl. Vý-
stava dostala nový profesionálnější kabát a byla 
doplněna o výstavu keramiky, která vše skvěle 

doladila. Opět došlo i na hlasování o nejkrás-
nější bonsaj. Letos to byla již podruhé bonsaj 
pana Miroslava Želinského. Pan Želinský si 
rovněž zaslouží velké poděkování za profesio-
nální zajištění přípravy celé výstavy.

ŠH

Červen 2017 č. 6

Spolky stále mají 
co nabídnout

Uzavření knihovny 
v době letních prázdnin

Upozorňujeme čtenáře, že z důvodu 
plánované revize knihovního fondu a pro-
vádění výmalby vnitřních prostor ma-
teřské školy bude knihovna v období od 
3. 7. 2017 do 31. 8. 2017 uzavřena. Všechny 
rezervace a výpůjčky budou automaticky 
prodlouženy. 

Děkujeme za pochopení.
Zuzana Kretschmerová, knihovnice

Radniční okénko
• Náklady na bytový a nebytový fond
 Rada obce projednala náklady na bytový 

a nebytový fond. Obec za období 2010 až 
2016 vybrala na nájmech 12.691.313 Kč. 
Na opravy a investice obec vynaložila za 
uvedené období 14.417.112 Kč.

• Druhý domácí kompostér
 Rada obce schválila poskytnutí dalšího 

(druhého) domácího zahradního kom-
postéru na základě žádosti občanů do 
vyčerpání zásob.

• Výjimka z nižšího počtu žáků v zá-
kladní škole

 Rada obce schválila na základě žádosti 
ředitelky ZŠ výjimku z nižšího počtu 
žáků pro školní rok 2017/2018. Počet 
žáků pro příští školní rok zůstává ve 
stejné výši jako loni, tj. 126 žáků. Zá-
konem stanovený minimální počet žáků 
pro ZŠ s 9 třídami činí 153 žáků. 

• Bezplatná registrace žáků v obecní 
knihovně

 Rada obce schválila vydání průkazu bez 
úhrady registračního poplatku s platností 
jednoho roku v rámci knihovnické akce 
Pasování na čtenáře.

• Aktuální potřeby pro zkvalitnění 
vzdělávání v ZŠ 

 Vedení ZŠ informovalo Radu obce o nut-
nosti modernizovat počítačovou učebnu. 
Bude posouzena možnost stavebních 
úprav k zajištění bezbariérovosti, které je 
podmínkou čerpání dotací. 

Mgr. Dáša Murycová, 
místostarostka obce 
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 PROHLÍDKA OB-
JEKTU SÍDLA SO-
CIÁLNÍCH SLUŽEB 
MĚSTA ORLOVÁ
Dne 11. 5. 2017 jsem 
s paní místostarostkou 
Mgr. Dášou Mury-
covou přijal pozvání 
ředitelky sídla soci-
álních služeb města 
Orlová paní Mgr. Bc. 

Renaty Potyšové. Paní ředitelka nás provedla 
celým areálem, kde jsou poskytovány velmi 
rozmanité služby týkající se sociální politiky. 
Toto zařízení slouží pro občany Orlové, ale lze 
zde bez problémů umístit i občany naší obce. 
Nejedná se typický zdravotní ústav typu LDN. 
Je to doslova domov seniorů, kteří vyžadují ně-
jaký druh pomoci, kterou jim zde velmi odborně 
poskytují. V celém objektu jsem potkával samé 
usměvavé tváře a i v rozhovorech s některými 
ubytovanými jsme si vyslechli jen samou chválu. 
Je jen škoda, že takových úspěšných zařízení je 
v našem regionu poměrně málo. 

 PRŮBĚH JEDNÁNÍ O PŘIPOJENÍ CEN-
TRA OBCE NA NOVOU ČISTIČKU ODPAD-
NÍCH VOD
Firma SmVak, která v současné době pro-
vádí údržbu naší stávající kanalizační sítě, se 

připravuje vybudovat novou čističku pro od-
kanalizování finských domků. Této situace 
jsem využil a požádal ředitele divize kanali-
zace SmVaK pana Ing. Jana Tlolku o možnost 
napojení centra obce na tuto novou kanalizaci. 
Pro občany obce se nejedná o žádnou změnu, 
ale pro obec dojde ke změně velmi podstatné. 
Dojde k vyřazení (zrušení) čističek pod zá-
kladní školou, u obytného domu u koupaliště 
č. p. 135 a nakonec i čističky v parčíku vedle 
obytného domu č. p. 348 (bývalá Tesla). Spolu 
s nimi navždy odejdou i problémy, které pro-
voz těchto zařízení neustále provázejí. V sou-
časné době je vše ve fázi přípravy projektové 
dokumentace. 
 JEDNÁNÍ S FIRMOU T-MOBILE O  
ZHORŠENÉM SIGNÁLU MOBILNÍ SÍTĚ 
V NAŠÍ OBCI
V současné době probíhají jednání s firmou 
T-mobile o zhoršení mobilního signálu v naší 
obci. Komunikace s techniky firmy nepři-
nesla žádný efekt. Proto byla podána písemná 
stížnost. Nyní čekám na vyjádření. O průběhu 
jednání budu informovat.

 TRESTNÁ ČINNOST NA ÚZEMÍ OBCE
V poslední době se rozmáhá trestná činnost 
v podobě vloupání a krádeží v soukromých 
i obecních objektech. Chci tímto zdůraznit, 
že je ve většině případů důležitá součinnost 

občanů s policií. V čem to spočívá? V mnoha 
případech, kdy se vyšetřovala tato trestná čin-
nost, se dozvídáme, že spousta občanů slyšela 
neobvyklé zvuky a rány, ale reakce nepřišla. 
Nikdo policii nezavolal. Až druhý den zjis-
tíme, že se někdo vloupal do soukromých pro-
stor. To už je ale pozdě něco napravovat. Je to 
na každém z nás. 

 ZAČÍNÁ BOJ O DOUBRAVSKOU POŠTU
Dne 9. 5. 2017 jsem absolvoval první kolo 
rozhovorů s manažerem České pošty, který 
přišel s nabídkou, která se jmenuje Pošta part-
ner. Původně jsem se domníval, že přichází 
vyjednat lepší podmínky pro doubravskou 
pobočku. Opak je pravdou. Někde ve vedení 
České pošty se domluvilo, že doubravská 
pobočka je ztrátová a v tomto duchu bylo 
vedeno celé jednání. Je to ze strany vedení 
pošty nátlakové jednání se vším, co k tomu 
patří. Tak to v dnešní ekonomické společnosti 
chodí. V podstatě se vedení pošty na venek 
tváří, že poskytuje služby pro obyvatele, ale 
ve skutečnosti je to firma jako každá, která je 
zaměřena především na vygenerování zisku. 
Jednání budou pochopitelně pokračovat. Tato 
problematika bude projednávána i na násle-
dujícím zasedání zastupitelstva obce. Nutno 
však zdůraznit, že pošta v Doubravě byla, je 
a bude. Jen zatím ještě není známo, jakou for-
mou bude provozována. 

Mgr. Pavel Krsek, starosta obce

SLOVO STAROSTY

Důležitá 
informace 
pro opatrovníky osob 
omezených ve svéprávnosti:

 Pro ty, kterým tato informace unikla, sdě-
lujeme, že 30. 12. 2016 byl vyhlášen zákon 
č. 460/2016 Sb., jímž se mění zákon č. 82/2012 
Sb., občanský zákoník a další předpisy, který 
je účinný ohlášením. Tato úprava prodlužuje 
lhůtu stanovenou pro potřebu posouzení trvání 
podmínek pro omezení ve svéprávnosti u osob 
z 3 let na 5 let a dále umožňuje omezení své-
právnosti u osob ve výjimečných případech 
až na 5 let. Upozorňujeme, že u rozsudků plat-
ných od 01. 01. 2014 do doby vyhlášení zákona 
č. 460/2016 Sb., je nutno přezkoumat svépráv-
nost do 3 let od nabytí právní moci stávajícího 
rozsudku. To znamená, že opatrovník má podat 
nový návrh na prodloužení doby omezení na pří-
slušný soud, pokud příslušný soud sám nezahájil 
přezkum svéprávnosti. 

Dle novely občanského zákona je povinen 
sám opatrovník podat nový návrh na prodlou-
žení doby omezení. Soud nebude z moci úřední 
již zahajovat další přezkum u občanů, kterým 
dojde lhůta k omezení svéprávnosti. Soud bude 
zasílat opatrovníkům (jak v domácnostech, tak 
i veřejným) pouze výzvu, a to 3 až 4 měsíce 
před ukončením lhůty omezení s tím, že upo-
zorní ve výzvě na termín právní moci rozsudku 
a na to, že opatrovník má podat nový návrh na 
prodloužení doby omezení na příslušný soud. 

Dagmar Rentová, veřejný opatrovník 

TRADIČNÍ SETKÁNÍ DOUBRAVSKÝCH 
JUBILANTŮ S VEDENÍM OBCE 

V sobotu 13. května se konalo již tradiční 
setkání doubravských jubilantů s vedením obce. 
Letos přijalo pozvání 33 jubilantů, kteří osla-
vili nebo budou v letošním roce oslavovat své 
významné životní jubileum. V minulých letech 
se tato akce organizovala v prostorách obřadní 
síně obecního úřadu. Letos se pro velký počet 
zájemců přesunula do banketky v přízemí Ná-
rodního domu. V připraveném programu zazpí-
vala začínající hvězda Eliška Rusková, která již 
absolvovala všechny velké scény našeho regi-
onu. Dále vystoupili mladí tanečníci z dětského 
folklorního souboru Olšinka a k poslechu nám 
hrálo pět hudebníků z národopisného souboru 
Olšina. Ti ostatně krásně hráli celé odpoledne. 
Doufám, že pozvaní hosté byli spokojeni, jak 
s občerstvením, tak s programem, který byl pro 

ně připraven. Krátký pozdravný proslov jsem 
v úvodu přednesl já jako starosta obce i paní 
místostarostka Mgr. Dáša Murycová. Za osla-
vence se ujal slova pan Ing. Oton Wania, který 
vyjádřil poděkování a zároveň uspokojení nad 
tím, že vedení obce podobné akce pro jubilanty 
již tradičně pořádá. Chtěl bych tímto poděko-
vat hlavním organizátorkám akce, a to paní 
Šárce Hugáňové a paní matrikářce Dáše Ren-
tové. Bez nich by tato akce nebyla taková, ja-
kou jsme ji zažili. Zároveň děkuji tanečníkům 
a hudebníkům z Olšinky a Olšiny a v nepo-
slední řadě Elišce Ruskové za krásné písničky. 
Závěrem ještě jednou popřeji našim oslaven-
cům pevné zdraví a klidné stáří v kruhu svých 
milovaných. 

Mgr. Pavel Krsek, starosta obce



OBECNÍ ZPRAVODAJ / ČERVEN 2017 3

Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – červen, červenec 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

Červen 7,21 14,28 28 22 6,20

Červenec 5,19 12,26 26 20 4,18

Zasedání 
Zastupitelstva
obce Doubrava

Zasedání Zastupitelstva obce Doub-
rava se uskuteční dne 21. 06. 2017 od 16:30 
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 
v Doubravě.  ŠH

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.

 22. 2. 2017 se konalo na Obecním úřadě 
v Dětmarovicích společné jednání Výboru pro 
rozvoj obce Doubrava a Výboru pro hornic-
kou činnost obce Dětmarovice. Oba výbory se 
shodly na tom, že je nutné zachovat společ-
nou komunikaci pod Ujalou. Za přítomnosti 
členů výboru pro hornickou činnost z Dětma-
rovic se konalo 6. 3. 2017 na Obecním úřadě 
v Doubravě jednání výboru pro rozvoj obce, 
na kterém bylo přijato usnesení o zachování 
průjezdnosti komunikace pod Ujalou. Obou 
těchto jednání jsem se zúčastnila.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková 
 Je až s podivem, jak Jiřině Ferenčíkové leží 
obecní blaho a hlavně pořádek na srdíčku. Pak 
mě zaráží, že si nikdo z politického seskupení 
Naše Doubrava nevšiml, že proběhl již 3. roč-
ník Ukliďme Česko. Spousta lidí přišla zvele-
bit naši obec. Sympatizanti paní Ferenčíkové 
nikdy nepřišli. Raději naplánovali jinou akci, 

aby nemuseli uklízet. Tak jsem zjistil, že oni 
sice umí pracovat, ale pomocí cizích rukou. 

Mgr. Pavel Krsek
 Na dubnovém zasedání zastupitelstva obce 
se hlasovalo o rozpočtovém opatření, které ře-
šilo navýšení příjmů obce o finanční prostředky 
z Nadace OKD pro spolufinancování kultur-
ního života v obci. Pro někoho bude překva-
pením, pro někoho nikoliv, že ze zastupitelů za 
„Naši Doubravu“ hlasovala pro výše uvedené 
navýšení příjmu pouze paní zastupitelka Vrátná 
spolu s ostatními zastupiteli. A tak se můžeme 
těšit na všechny tradiční doubravské akce. 

Mgr. Dáša Murycová
 Přestože výbor pro rozvoj obce jednohlasně 
rozhodl požadovat za všech okolností zacho-
vání průjezdnosti komunikace pod Ujalou, 
byla následně v obecním zpravodaji v březnu 
2017 zveřejněna pozvánka vedení obce na 
setkání s občany 20. 3. 2017, které se bude 
problematikou zachránění cesty pod Ujalou 
zabývat. Postup vedení obce je pro nás zastu-
pitele za NAŠI DOUBRAVU velmi udivující. 
Pokud mělo být setkání s občany, tak toto 
mělo zcela jistě z logiky věci předcházet roz-
hodnutí výboru pro rozvoj obce.

MUDr. Pavel Spurný 
 Na jedné straně jsme se v obecním zpra-
vodaji březen 2017 dozvěděli, že vedení obce 
připadlo jako nadbytečné informovat občany 
o náročnosti správních řízení, ke kterým by 
se mohl občan ve věci odkanalizování obce 
vyjádřit. A na straně druhé po rozhodnutí vý-
boru pro rozvoj obce o zachování průjezdnosti 
komunikace pod Ujalou jsou vedením obce 
zváni občané, aby přišli o již rozhodnuté věci 
s ním tuto problematiku projednávat. Občané 
si zcela jistě udělají vlastní úsudek o způsobu 
jednání obce. Lukáš Szebesta 

 V květnovém vydání zpravodaje v článku 
Pavla Krska jsme si přečetli, že se konalo ve-
řejné projednání ohrožení obecní komunikace 
pod Ujalou. Tohoto „veřejného projednání“ 
v již dávno rozhodnuté věci jsem byl přítomen 
společně s Jiřinou Ferenčíkovou. Zástupce 
OKD Ing. Radim Tabášek, hned v úvodu po 
zahájení jednání vyjádřil, že nevidí problém 
v tom, aby byla průjezdnost komunikace pod 
Ujalou zachována, v takovém rozsahu jak po-
žaduje obec. Byli jsme svědky, že vlastně není 
co veřejně projednávat.

Libor Trzaskalik 
 Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU si velmi 
váží činností všech spolků a přejí jim pro je-
jich činnost co nejvíce peněz. V dubnu bylo 
na zastupitelstvu rozhodnuto o poskytnutí do-
tací spolkům. Patrně neexistuje žádný pevně 
stanovený klíč, podle kterého jsou dotace roz-
dělovány. Porovnáním požadovaných částek 
jednotlivými spolky s přidělenými dotacemi, 
byly rozděleny částky ve výši 30-70%. Pevně 
věříme, že rada obce příště najde v rozpočtu 
peníze pro ostatní spolky, aby obdržely 100% 
dle jejich žádostí.

Jana Vrátná
 Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU ne-
zastávají názor, že vedení obce je od toho, 
aby určovalo, co je a co není nadbytečné 
pro informovanost občanů. Jsme toho ná-
zoru, že občané nejsou v obci pro vedení 
obce ale, že je tomu právě naopak. Sousedé 
vědí, že jsme jediný zastupitelský klub, 
který založil spolek NAŠE DOUBRAVA, 
který pořádá kulturní a společenské akce. 
Pavel Krsek dosud nenašel odvahu, aby 
svou účastí podpořil akci pořádanou NAŠÍ 
DOUBRAVOU. Těší nás, že se podíval na 
naše webové stránky. Ing. Petr Vrubel

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

V sobotu 22. dubna 2017 z náměstí 
v Doubravě vyjel autobus s účastníky zájezdu 
směr výstaviště Flora Olomouc. Mezinárodní 
květinová výstava a zahradnický veletrh se 
v Olomouci pod tímto názvem konal letos už 
po padesáté. Letošní výstava pod názvem „Ta-
jemná tvář světa“ skrývala mnohá, nejen flo-
ristická překvapení. 

Hlavní hala byla velmi zdařile rozdělena 
do několika částí světa, mimo jiné jsme se 
ocitli v Benátkách, kde byla na vodní ploše 
floristicky nazdobena gondola, nechyběly ani 

pověstné benátské karnevalové masky, po-
kračovali jsme do Japonska, Afriky a Thaj-
ska. Středu pavilonu dominovala velká skála, 
po které se vinul obrovský květinami ozdo-
bený thajský drak. Mohli jsme se tak projít 
dračí slují, kde nás čekalo nejedno překva-
pení. Pro milovníky bonsají byl připraven 
pavilon E, který byl vytvořen za spolupráce 
s Bonsai museum Isabelia ze Starého Města 
u Uherského Hradiště. Na své si také zcela 
jistě přišli včelaři, kterým byl určen pavilon 
H pod názvem Hanácká včela. Mikroskopem 

jsme si mohli prohlédnout křídlo včely nebo 
škodlivého roztoče. Byla zde i možnost za-
koupit si včelařské produkty, včelařské oděvy 
či jiné potřeby nebo se účastnit odborných 
přednášek. Také letos byla možnost navštívit 
sbírkové skleníky a botanickou zahradu Uni-
verzity Palackého.

Samozřejmostí byly prodejní trhy s pes-
trou nabídkou cibulovin, semen, masožra-
vých květin, okrasných rostlin, zeleniny, 
keříků a stromků. Na výstavišti byly poprvé 

ZÁJEZD NA FLORU OLOMOUC SE VYDAŘIL

(pokračování na straně 4)
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farmářské trhy Flora. Kdo měl zájem, mohl si 
pochutnat například na různých druzích sýrů, 
tvarůžcích, čokoládách, koláčcích a dokonce 
i na tepelně zpracovaném pštrosovi. 

Programem provázel známý moderátor 
Vladimír Vlach z Country rádia a zahrádkářům 

známá Brand manažerka Receptáře Lenka 
Mieresová. Kdo měl zájem, mohl si poslech-
nout zahradní poradnu s Vlastíkem Šindelářem 
„Květiny našich babiček,“ „Povídání o víně“ 
s pozvánkou do Vinařství Bartoník v Miku-
lově, novinky z receptáře a další. Ani letos 
nechyběl koncert, na letošní Floře vystoupila 
populární zpěvačka Leona Machálková. 

Domů jsme se vraceli plni dojmů, zážitků 

a obohaceni inspirací nejen pro naše zahrádky. 
Děkuji všem členům spolku, kteří se aktivně 
podíleli na organizaci zájezdu. Současně dě-
kuji všem milým účastníkům zájezdu za skvě-
lou atmosféru po celou dobu zájezdu. 

Těšíme se, že se společně vypravíme na 
další zájezd za poznáním.

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

www.nasedoubrava.cz

Naše jednotka měla v poslední době dva 
zásahy, 28. 4. jsme byli 
povoláni k čerpání vody 
na adresu Karviná Staré 
Město, ul. Hlíny, zde zasa-
hovali Slávik P., Šebesta R., 
Šebesta L. a Kotas J., a 4. 5. 
jsme byli povoláni k po-
žáru hospodářské budovy na adrese Doubrava 
čp. 272, zde zasahovali Branny V., Kučera 
M., Šebesta R. a Dluhosz D.. Rovněž se nám 
pomalu začínají rozjíždět hasičské soutěže. 
Muži se prezentovali na Okrskové soutěži 
v Rychvaldě, kde zvítězili, v běhu na 100 m 
s překážkami opět zvítězil Vojtěch Branny. 
Starší páni měli zase soutěž na domácí půdě, 
kde také nenechali nikoho na pochybách 
a soutěž rovněž ovládli a zvítězili. U mladých 
hasičů jsou výsledky ve středu soutěžního 
pole, ale důležitější je, že je tato práce baví 
a všichni věříme, že se budou jen a jen zlep-
šovat, jejich umístění:Orlová Poruba 7. místo 
a Orlová Město 12. místo. Také jsme se zú-
častnili okrskového turnaje ve stolním tenise, 
kde jsme měli pětičlenné zastoupení a stupně 
vítězů byly opět v naší režii, první místo Pavel 
Slávik, druhé místo naše nová členka Karo-
lína Rašíková. Výbor SDH Doubrava děkuje 
všem, kteří se zúčastnili naší tradiční Jarní zá-
bavy a přispěli tím ke skvělé atmosféře.

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

HASIČSKÉ OKÉNKO

(pokračování ze strany 3)
ZÁJEZD NA…

OKÉNKO mateřské školy

V letošním měsíci květnu proběhl zápis dětí 
do mateřské školy v Doubravě. MŠ letos opustí 
11 předškoláků, na jejichž místo bylo zapsáno 
11 nových dětí. Pro pětileté děti je předškolní 
vzdělávání povinné a každé doubravské dítě 
uvedeného věku tuto povinnost plní. Celkem 
naši mateřskou školu navštěvuje 32 dětí.

A jak to u nás probíhá?
Ráno od 6 do 8 hodin se scházíme. Od 8 do 

10 hodin probíhá svačinka, spontánní a řízené 
činnosti. Zpravidla od 10 do 11.30 hodin se 
koná pobyt venku. Od 11.30 do 12.30 hodin je 
podáván oběd, následuje hygiena chrupu a pří-
prava na klidové činnosti a odpočinek. Děti 
odpočívají do 14 hodin. Pak následuje odpo-
lední svačina a do 16 hodin odpolední aktivity, 
při kterých se děti rozchází domů.

Při všech těchto činnostech se děti vzdě-
lávají v oblasti hudební, předmatematické, 
pohybové, pracovní, výtvarné, předčtenářské, 
grafomotorické a další. Pracují společně, ale 
taky skupinově či individuálně. Například ma-
nipulace s kostkami při stavbě domečku, různé 
variace cest a ohrádek pro zvířata je přípravou 
na matematické činnosti v ZŠ. Povídání nad 
knihou je velmi cenné pro předčtenářskou gra-
motnost dítěte. A to, že nám dochází předčítat 
pohádky pohádkové babičky a žáci základní 
školy, dětem nesmírně pomáhá ve čtenářské 
předgramotnosti a zároveň posiluje sociální 
vztahy. Děti se připravují také v oblasti poly-
technické. Pracujeme s nářadím, dřevem a spo-
jovacím materiálem. Vše, kde se děti vzdělávají, 
můžete zhlédnout zároveň ve fotogalerii na naší 
webové stránce www.msdoubrava.cz.

Radomíra Jasenková, ředitelka MŠ

Vzděláváme se hrou

Sbor dobrovolných hasičů obce Doubrava 
tímto zve všechny příznivce hasičského 

sportu 
v sobotu 10. 6. 2017 

na náměstí v Doubravě, 
kde se od 9.00 hodin bude konat 

SOUTĚŽ MLADÝCH 
HASIČŮ

a od 15.00 hodin se bude konat 

SOUTĚŽ MUŽŮ 
O PUTOVNÍ POHÁR 

STAROSTY OBCE 
DOUBRAVA

Vyhodnocení obou soutěží proběhne po 
jejich ukončení v areálu hasičské zbrojnice, 
kde bude nachystané občerstvení. Srdečně 

zve Výbor SDH Doubrava.
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VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
V úterý po velikonočních svátcích jsme 

odjeli na jedenáctidenní ozdravný pobyt do 
Velkých Karlovic v okrese Vsetín Zlínského 
kraje. I když nám počasí příliš nepřálo a ob-
čas se v okolí našeho penzionu „ženili všichni 
čerti“, nepodlehli jsme špatné náladě a užívali 
si bohatého programu na čerstvém vzduchu. 
Místo našeho pobytu je kromě krásné přírody 
známo také svou sklářskou tradicí již od první 
poloviny devatenáctého století. S tou jsme se 
měli možnost seznámit během dvou návštěv 
sklářských muzeí ve Velkých Karlovicích 
a v Karolínce. Vydali jsme se také na mnoho 
pěších túr, například k vodní nádrži Karolínka 
nebo na vrchol Javorníčku. Ti, kteří ještě trpěli 
nedostatkem pohybu, měli možnost se zapojit 
do kondičního běhu. Prohlédli jsme si zámek 
ve Vsetíně a navštívili vsetínskou hvězdárnu. 
V samotných Velkých Karlovicích bylo při 
procházkách také mnoho k vidění – muzeum, 
Karlovské fojtství, kostel Paní Marie Sněžné, 
bývalá synagoga a židovský hřbitov, budova 
fary a měšťanský dům, které jsou kulturními 
památkami. Zajímavý je také obchod s po-
travinami. Ten byl mnohokrát brán útokem 
hladovou výpravou. Avšak zde je nutno po-
dotknout, že v penzionu Gaudeamus, ve kte-
rém jsme byli ubytováni, vařili skvěle a jídla 
bylo vždy dostatek. A co se dělo, když jsme 
byli „doma“? Pracovali jsme na různých envi-
ronmentálních projektech, účastnili se velké 
spousty her a soutěží, hráli stolní tenis, zpívali 
s kytarou a povídali si. Nechyběly ani vtipné 
večerní televizní noviny v podání moderátorů 
z deváté třídy o aktuálním dění doubravské 

výpravy, závěrečné vyhodnocení, rozdávání 
cen a diplomů. 

Ostatně, o tom také vypovídá naše společná 
píseň: 
Výprava do Karlovic 
(Velrybářská výprava, Pacifik)
Jednoho dne přes ramena plácli nás jak hrom, 
pojedete do Karlovic, všude les a strom. 
Bude sněžit, bude pršet, bude krutej mráz, my 
z Doubravy nenecháme si však zlomit vaz. 
Ref.: Výprava do Karlovic za zdravíčkem 

vydařila se, protože bylo tam fajn a lhář je ten, 
kdo by řekl ne.
Túry, výšlap, kondiční běh, dobrá kuchyně, 
sranda, hry a bodování, to tě nemine. 
S pančkama si pokecáme, máme legraci, zapo-
menem na písemky a školní práci. 
Ref.: Výprava do Karlovic……
Luki, Cuki, otec Fura navštívili nás, protože je 
rádi máme, přijdou jistě zas. 
Pevnost Boyard, Superstar a plno soutěží, ne-
vyhrál jsi, o to přece tolik neběží. 
Ref.: Výprava do Karlovic…….

A tak děkujeme všem, kteří se podíleli na 
přípravě a realizaci tohoto ozdravného pobytu, 
na který budeme rádi vzpomínat. 

Irena Hubaczová

Dravci ve škole
V úterý 9. května se všichni žáci sešli na 

školní zahradě, kde proběhla komentovaná 
ukázka dravých ptáků. Na vlastní oči žáci 
viděli např. káně lesní, puštíka, kondora ha-
vranovitého, sovu pálenou, orla skalního, orla 

bělohlavého či poštolku obecnou. Žáci zhlédli 
dravce přímo v akci, např. při lovení kořisti. 
Sokolník Jaroslav Oszelda si pro žáky připra-
vil i celou řadu zajímavostí a žáci se už nyní 
těší na další návštěvu. 

Bc. Denisa Semerádová

Začala 
motorkářská 
sezóna

S postupnou změnou počasí a prodlužo-
váním dne přibývá na našich silnicích stále 
více motocyklistů, kteří se vydávají po dlouhé 
pauze na pohodové projížďky, které se však 
mohou velmi rychle změnit v minimálně 
hodně nepříjemný zážitek. Na rozdíl od auto-
mobilistů, kteří jsou v případě nárazu chráněni 
deformační zónou, je motocyklista chráněn 
pouze ochrannou přilbou a několika milimetry 
oblečení, které má na sobě. Jezdec na motorce 
je tedy mnohem zranitelnější než řidič auta. 

Obecně jsou dopravní nehody zaviněny 
vlastní chybou motorkáře, stále častěji však 
motocyklisté doplácí na chyby a nepozornost 
ostatních účastníků silničního provozu.

Proto apelujeme na řidiče motorových vo-
zidel, aby byli ohleduplní a tolerantní, jediná 
„schválnost“ či nepozornost může vést k tomu 
nejhoršímu, zbytečnému vyhasnutí, mnohdy 
mladého, lidského života…
 Rady pro motorkáře:

Přehnaná agresivita a defenzivní jízda 
vám může ublížit, ohleduplnost a tolerance je 

(pokračování na straně 6)
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klíčem k úspěchu. Jezdec na motorce je mno-
hem zranitelnější než řidič auta, proto před-
vídejte a problémům raději předcházejte. Na 
jízdu je potřeba se soustředit, nikdy nejezděte, 
pokud se na to necítíte. 

Před každou jízdou je potřeba zkontrolo-
vat motorku (tlak v pneumatikách a jejich stav, 
správnou funkčnost brzd). Zabere to minutku 
a vy budete mít jistotu, že se na svoji motorku 
můžete spolehnout. Během prvních kilometrů 
je dobré své motorce a gumám dopřát, aby 
se ohřály na správnou provozní teplotu. Není 
třeba připomínat, že alkohol ani jiné návykové 
látky ovlivňující koncentraci k řízení nepatří!

Základní bezpečnostní pravidla: 
- dodržujte stanovenou rychlost – ostatní 

účastníci silničního provozu většinou ne-
umí odhadnout vaši rychlost,

- pořiďte si správnou, kvalitní a kompletní 
základní výbavu (přilba, kombinéza, ru-
kavice a moto boty), mnohdy vám může 
zachránit život, přes kombinézu je dobré 
navléci reflexní šle či vestu

- základní podmínka je předvídat – svou bez-
pečnost máte především ve svých rukou,

- nikdy nemáte 100 % přednost – vždy je 
zapotřebí počítat s tím, že vás může někdo 
na silnici ohrozit, byť máte podle předpisů 
přednost,

- neustále vyhodnocujte okolní situaci, nepo-
levujte v pozornosti, mějte neustále přehled 
o všech a o všem,

- udržujte bezpečný odstup,
- v žádném případě nevjíždějte rychle do za-

táček, u kterých nevidíte konec a nemáte 
přehled, co se v nich děje,

- nepředjíždějte u křižovatek a odboček, vy-
hněte se předjíždění prudce brzdících aut, 
nikdy nevíte, proč brzdí, co je před nimi,

- nejezděte se strachem při krajnici, použí-
vejte zpětná zrcátka.

A ještě jedna dobrá rada – nikdy není 
chyba si předjíždění rozmyslet a počkat na 
vhodnější dobu... 

por. Mgr. Lenka Sikorová, 
komisař Policie ČR 

Moravskoslezského kraje

(pokračování ze strany 5)
Začala…

V prodlouženém víkendu od 5. 5. do 
8. 5. 2017 se jela školit naše děvčata Štěpánka 
Kupcová a Terezka Kozubková. Školení bylo 
výjezdní a děvčata strávila nabité dny v Klo-
kočově u Vítkova. Dívky prošly vzděláváním 
v oblastech pedagogiky a psychologie dítěte, 
bezpečnosti, ochrany zdraví a zásad požární 
prevence, právního minima, zdravovědy a hy-
gieny. Vše bylo doplněno mnoha praktickými 
ukázkami. Poznaly tam spoustu nových přá-
tel a společně si ty dny nabité vzděláváním 

pořádně užily. Vrcholem jejich činností byla 
ústní i praktická zkouška, kterou úspěšně slo-
žily a z holek se staly Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy akreditované oddílové 
vedoucí dětského kolektivu. Děvčata své zna-
losti využijí prakticky v našem oddíle Doubra-
váček a na našich táborech. 

Za Pionýr, z.s. – 17. pionýrskou skupinu 
Karviná

Katka Jachymčáková 

Proškolené oddílové vedoucí

Při pohledu na současný vývoj společnosti 
a především její technický „upgrade“ se 
musíme ptát, kam až to povede? Jaké to 
může mít následky? Je to bezpečné? Od-
pověď je prostá, je to natolik bezpečné, 
jak bezpečně k tomuto budeme jako jed-
notlivci či jako skupiny přistupovat, jak se 
budeme chovat, jak budeme techniku vní-
mat jako nástroj, který nám může v mnoha 
směrech pomoci, ale musíme si také uvě-
domit, že nám může i ublížit. 

Ve všech dobách, i v té dnešní, vždy platilo 
a platit bude, že nejlepší je zdravý „selský“ 
rozum. V dnešní přetechnizované době se do-
stáváme do fáze, kdy téměř všichni obyvatelé 
naší planety žijí v online prostředí, tedy v ky-
berprostoru. Máme emaily, účty na různých 
komunikačních portálech, na sociálních sítích 
a všude zde se pohybujeme, komunikujeme, 
bavíme se, informujeme se, podnikáme a pro-
vádíme různé činnosti. V kyberprostoru jsme 
ve vzájemné interakci s ostatními lidmi, ale 
také s různými organizacemi, sdruženími a ji-
nými subjekty. Stejně jako v reálném životě, 
ani zde nejsou všichni „hodní“ a navíc s nimi 
nekomunikujeme tak říkajíc tváří v tvář, což 
dává dosti velkou míru anonymity. Proto je na 
místě být v kyberprostoru opatrný, řídit se ur-
čitými pravidly, hlídat si své soukromí, prostě 
chovat se tak, abychom se nestali obětí, a to jak 
po stránce fyzické, tak po stránce psychické.

Naše děti s touto vyspělou komunikační 
technikou vyrůstají a věk, kdy člověk jako takový 
poprvé okusí „chuť“ kyberprostoru, se snižuje 
až k hranici, kdy se naučíme aktivně komuni-
kovat s okolím, mnohdy i pod tuto hranici. Zde 
je nutné si uvědomit, nakolik dokáže například 
malé dítě rozpoznat možné nebezpečí, které mu 
na sociálních sítích či internetu hrozí. Mnohdy 
to nedokáže rozpoznat ani dospělý. Navíc s roz-
vojem komunikačních a informačních techno-
logií se rozvíjí i kriminalita s využitím těchto 
prostředků. Pachatelé trestných činů jsou čím 
dál více sofistikovanější a nutno říci, že i „vy-
nalézavější“. Opravdu se nebojí použít jakýko-
liv prostředek k dosažení svého cíle a mnohdy 
využívají zranitelnosti potenciální oběti spočí-
vající především v nedostatečných informacích 
či znalostech, jak zacházet s internetem a soci-
álními sítěmi, potažmo s technikou, která tyto 
novodobé „zážitky“ zprostředkovává.

Nejčastějšími trestnými činy v souvis-
losti s internetovou kriminalitou jsou krádeže 
a podvody prostřednictvím nákupů a prodeje 
pomocí e-shopů. Dále podvodné nabídky 
různých pracovních příležitostí a přivýdělků 
s možností finančních zisků. A v neposlední 
řadě jsou to trestné činy neoprávněný přístup 
k počítačovému systému a nosiči informací, 
trestné činy v souvislosti s výrobou a šířením 
pornografie, vydírání, nebezpečné vyhrožo-
vání, nebezpečné pronásledování, navazování 
nedovolených kontaktů s dítětem a další. 

Moravskoslezští policisté sází na prevenci. 
Preventivní projekt „Poldík Webík“ již osmým 
rokem děti, mládež, dospělé a seniory upozor-
ňuje na možná rizika spojená s užíváním inter-
netu a sociálních sítí. Formou přednášek napříč 
základními školami, středními školami, ale také 
domovy pro seniory policisté i za pomoci sku-
tečných případů nabádají posluchače, aby byli 
na internetu a sociálních sítích vždy ve střehu 
a dali si pozor na určité chování a jevy, které 
ohrožují jejich bezpečnost, majetek či zdraví. 
Pro seniory pořádají policisté navíc přednášky 
přímo ve školícím sále v areálu Krajského ředi-
telství policie Moravskoslezského kraje. 

 „Nepřišel“
Na internetovém bazarovém serveru si vyhlédl de-
větadvacetiletý muž mobilní telefon. Přes kontaktní 
email oslovil prodejce komunikující přes emailovou 

„Životy online žijeme, záda si málo kryjeme!“
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schránku na ženské jméno. Dle předchozí domluvy 
zaslal koncem měsíce března letošního roku na 
bankovní účet požadovanou částku pět tisíc korun. 
Mobilní telefon mu však ani po urgencích zaslán 
nebyl a prodejce přestal s poškozeným komuniko-
vat. Nevymohl si tak ani navrácení zaslané částky. 
Ostravští policisté v dané věci zahájili úkony 
trestního řízení pro objasnění a prověření 
všech skutečností důvodně nasvědčujících 
tomu, že byl spáchán přečin podvod. V případě 
dopadení hrozí pachateli trest odnětí svobody 
až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí 
věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

Ostravští policisté reagují
V případě nakupování zboží na internetu 

a především tedy na bazarových stránkách je 
vždy důležité zvážit „výhodnost nabídky“. Je 
třeba myslet na to, že nemáme možnost zboží 
si předem prohlédnout, vyzkoušet či ověřit 
pravost nabídky. Pokud reagujeme na nabídku 
zboží, které je v prodeji za zvlášť výhodnou 
cenu oproti ceně standardní, měli bychom být 
obzvlášť obezřetní a zcela jistě zvážit platbu 
předem. Když už se staneme obětí podvodu, 
doporučujeme toto oznámit policii bezod-
kladně. Nedbat výmluv prodejce, které se mo-
hou týkat například problému s dopravou nebo 
časovým vytížením. Doporučujeme při podání 
oznámení vzít s sebou na policii následující:
- kopii inzerátu nebo nabídky (vždy doporučujeme 

kopii pořídit již před první reakci na nabídku),

- emailovou a SMS komunikaci,
- případný výpis z bankovního účtu nebo 

jiný doklad prokazující platbu,
- veškeré získané identifikační údaje 

k prodejci (emailovou adresu, nick pro-
dejce, bankovní spojení, telefon…). 

por. Bc. Richard Palát, 
komisař skupiny tisku a prevence Ostrava

Zemřeli
Alena Tomalová 

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

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 Doubravě paní Dagmar Rentová, matrikářka, kanc.č. 2, přízemí, tel.: 596 
549 410, e-mail: rentova@doubrava.cz. Dagmar Rentová, matrika

Kam vyrazit…

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, 
neumírá…
Dne 9. 6. 2017 
vzpomeneme 
páté smutné výročí 
úmrtí naší drahé 
Alenky Vackové. 
S láskou vzpomíná 
manžel, dcery 
s rodinami 
a sourozenci.

Poděkování
Milí spoluobčané, ráda bych touto cestou poděkovala panu sta-

rostovi Mgr. Pavlu Krskovi, zaměstnanci obecního úřadu Pavlu 
Slávikovi a vůbec všem, kteří se podíleli na zřízení pouličního 
osvětlení. Jsem velice ráda, že v tak krátké době byla má žádost 
uskutečněna a doufám, že i občané v mém okolí se mnou budou 
souhlasit a zpříjemní jim to cestu třeba do práce, jelikož v místě byla 
tma „jako v pytli“. Ještě jednou děkuji všem, co se podíleli.

S pozdravem Ivete Giertliová s rodinou.

inzerce

Vzpomínka

SSpolečenská polečenská kronikakronika

 Vyhlídkové plavby na Slezské Hartě
Poznejte krásy a zajímavosti Slezské Harty nejen z břehů, ale také 

z její hladiny! Loď Santa Maria vás proveze po celé vodní nádrži, za-
vede na zajímavá místa, ukáže malebné zátoky, dozvíte se o historii 
nádrže a o okolních obcích, kterých se výstavba vodního díla dotkla.

Více informací o provozní době a objednávkách na www.
slezskaharta.eu. 

 Terakotová armáda ve Zlíně
18. květen 2017 – 31. červenec 2017
Zlínské filmové ateliéry – Terakotová armáda představuje unikátní 
výstavu, která nabízí pohled do hrobky prvního čínského císaře Čchin 
Š‘-chuang-ti, který dokázal sjednotit Čínu a ukončil tak období chaosu 
mezi všemi čínskými státy. Jeho Terakotová armáda se označuje jako 
„osmý div světa“ a výstava této ar-
mády ve Zlíně je příležitostí, díky 
které je v českém prostředí možné 
dozvědět se více o životě prvního 
čínského císaře a prohlédnout si 
detailně propracované sochy v ži-
votní velikosti.

Více informací na http://www.
chinese-emperor.com/ .
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