
Leden 2019 č. 12

Kulturně bohatý advent 
Adventní čas plný povinností, shonu a stresu. 
Kdo se na chvíli zastavil, zvolnil tempo a za-
vítal na některou z mnoha předvánočních 
akcí, určitě nelitoval. Rozsvítili jsme obecní 
vánoční strom, tvořili vánoční dekorace, zpí-
vali koledy, užili si adventní koncert, zhlédli 

dětskou pohádku v Národním domě a mnoho 
dalšího. Nejkrásnějším dárkem je zážitek 
a každý z organizátorů se snažil, aby právě ten 
jejich byl pro vás tím nejlepším. Každoročně 
nás podporuje Nadace OKD, díky které jste si 
mohli vychutnat program na náměstí v rámci 

Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou 
nadílkou a následným ohňostrojem. Tradič-
ním podporovatelem adventu v naší obci je 
také skupina ČEZ, díky které jsme mohli bu-
dovu obecního úřadu vyzdobit novým vá-
nočním osvětlením.  ŠH

Leden 2020

Foto: Petr Poláček. z

Pečení perníčků v základní škole. Foto: archiv ZŠ. zVánoční pohádka dětí z mateřské školy. Foto: archiv MŠ. z
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Vážení spoluobčané,
přeji Vám nejen úspěšné vkročení do nového 
roku 2020. Máme letos rok přestupný, bu-
deme mít o málo větší prostor na práci, ale 
i na radost a společné prožitky. K tomu Vám 
přeji pevné zdraví a spoustu pohody.

Na prosincovém zasedání zastupitelé 
schválili rozpočet obce Doubrava na 
rok 2020 v celkové výši 32.513.560 Kč, 
které budou kryty příjmy roku 2020 ve výši 
24.580.560 Kč a zbývající část bude kryta ze 
zůstatku z minulých let ve výši 7.933.000 Kč. Ve 
výdajích se počítá s částkou 9.496.000 Kč na 
investice a opravy a s částkou 2.049.560 Kč 
na ostatní záležitosti bydlení, komunálních 
služeb a územního rozvoje včetně rezervy 
na krizová opatření. S čím se tedy ve výdajích 
v roce 2020 počítá? Prostranství mezi byto-
vým domem 572 a opravenou hospodářskou 
budovou bude nově upraveno, aby lépe 
sloužilo potřebám nájemníků obecních bytů, 
počítáme s dalšími postupnými opravami 
obecních bytů, ale také budovy obecního 
úřadu a základní školy. Připravujeme projek-
tovou dokumentaci pro změnu vytápění ve 
školských zařízeních a rovněž se musíme při-
pravit na výměnu kotlů v budově obecního 
úřadu a Národního domu tak, aby tyto vyho-
vovaly platným emisním normám. Mezi velké 
investice, se kterými se počítá je revitalizace 
veřejného osvětlení a vybudování nového 
sběrného dvoru. Tady to ovšem bude odvislé 
od schválení dotací, aby prostředky, které 
se následně obci vrátí do rozpočtu, mohly 
být dále investovány v následujícím období. 
Chceme zlepšit parkovací podmínky pro ná-
vštěvníky letního koupaliště, aby svými auty 
nevjížděli do již tak úzkých ulic mezi finskými 

domky. V záležitosti řešení parkování v dané 
lokalitě připravujeme jednání s majiteli sou-
sedních pozemků. 

Přestože jsme v roce 2019 vyvinuli nemalé 
úsilí o navázání spolupráce s Městem Orlová 
a Českým červeným křížem, pro letošní rok se 
nám nepodařilo zajistit spolupráci na provo-
zování senior taxi. Město Orlová by v závěru 
letošního roku mělo z podaného projektu 
získat vozidlo pro provozování této služby 
a počítá i s pokrytím Doubravy v roce 2021 
v rámci své rozšířené působnosti. 

Vládou prošly v prosinci čtyři návrhy 
z balíku nové odpadové legislativy. Nové 
zákony řeší dostatečně odklon od skládek 
a to k roku 2030 na 10% současné hodnoty. 
K tomu nás má kromě jiného motivovat ra-
zantní zvyšování poplatku za skládkování 
nevytříděného odpadu. Musíme se na to při-
pravit. Již při nákupech bychom se měli za-
myslet, zda s nákupem nepřineseme domů 
nadbytečný odpad a následně, ten který se 
k nám domů dostane, zodpovědně vytřídit, 
aby se nedostal přímo na skládku. Místní 
poplatek, který se týká provozu systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních od-
padů, se pro letošní rok nemění. Pokud však 
objem směsného odpadu nebudeme sys-
tematicky snižovat, budou stoupat náklady 
s jeho skládkováním a následně bude muset 
i naše obec přistoupit k úpravě místního po-
platku. Máme informace od občanů, kteří již 
dnes pečlivě třídí odpad, že objem toho, co 
se dostane do nádoby na směsný odpad, je 
minimální. Děkuji všem, kteří jste šetrní k ži-
votnímu prostředí a chováte se hospodárně.

Dáša Murycová, starostka obce

•	Rada	 obce	 doporučila	 Zastupitelstvu	
obce Doubrava schválit rozpočet obce 
Doubrava pro rok 2020.

•	Rada	 obce	 schválila	 rozpočet	 Základní	
školy Doubrava pro rok 2020.

•	Rada	 obce	 schválila	 rozpočet	Mateřské	
školy Doubrava pro rok 2020.

•	Rada	 obce	 doporučila	 Zastupitelstvu	
obce Doubrava schválit Zásady pro po-
skytování individuálních neinvestičních 
dotací z rozpočtu obce.

•	Rada	 obce	 doporučila	 Zastupitelstvu	
obce Doubrava schválit Obecně závaz-
nou vyhlášku obce Doubrava o míst-
ním poplatku ze psů s účinností od 
1. ledna 2020.

•	Rada	 obce	 doporučila	 Zastupitelstvu	
obce Doubrava schválit Obecně závaz-
nou vyhlášku obce Doubrava o místním 
poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadů 
s účinností od 1. ledna 2020.

•	Rada	 obce	 doporučila	 Zastupitelstvu	
obce Doubrava schválit Obecně závaz-
nou vyhlášku obce Doubrava o místním 
poplatku za užívání veřejného prostran-
ství s účinností od 1. ledna 2020.

•	Rada	 obce	 schválila	 výstavbu	 nového	
sloupu veřejného osvětlení v areálu fot-
balového hřiště Doubrava.

•	Rada	obce	 schválila	poskytnutí	peněži-
tých darů členům výjezdové jednotky 
SDH Doubrava za celoroční aktivní práci 
pro obec Doubrava za rok 2019.

•	Rada	 obce	 schválila	 uzavření	 dodatku	
č. 1 ke smlouvě o poskytování kon-
zultačních a poradenských služeb na 
zpracování projektu „Integrovaný plán 
využití rozvojového potenciálu obce 
Doubrava“ se společnosti BeePartner, 
a.s.

•	Rada	 obce	 vzala	 na	 vědomí	 petici	 ob-
čanů Doubravy na zřízení "Obytné zóny" 
- Finské domky.

•	Rada	 obce	 doporučila	 zastupitelstvu	
obce Doubrava schválit Jednací řád vý-
borů Zastupitelstva obce Doubrava.

•	Rada	 obce	 doporučila	 zastupitelstvu	
obce Doubrava schválit plán práce 
Zastupitelstva obce Doubrava na rok 
2020.

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

V prosinci 2019 bylo společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
oznámeno, že na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu 
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2020.

Voda pitná (vodné) 41,10 Kč/m3 (bez DPH) 47,27 Kč (vč. 15 % DPH)
Voda odvedená (stočné) 36,51 Kč/m3 (bez DPH) 41,99 Kč (vč. 15 % DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči všem odběratelům po prvním odečtu měřidel následují-
cím po 1. lednu 2020, popř. bude postupováno podle uzavřených smluvních vztahů mezi od-
běratelem a dodavatelem. 

Oproti roku 2019 se jedná o zvýšení za 1 m3 vodného o 2,21 Kč (včetně DPH) a o 1,97 Kč 
(včetně DPH) u stočného. Pavel Slávik, referent ŽP, majetková správa

Oznámení o změně ceny vodného 
a stočného od 1. 1. 2020

Zimní údržba se provádí dle plánu zimní údržby pro 
daný rok. Plán zimní údržby vč. příloh je k nahlédnutí na 
stránkách obce Doubrava. Údržbu komunikací v letošní 
sezoně zajišťuje společnost Doubravan Car spol. s r. o., 
se sídlem 17. listopadu 1369, 735 14 Orlová – Lutyně.

Občané se mohou obracet se svými připomín-
kami k zimní údržbě na tel. 596 512 953 (v pracovní 
době obecního úřadu) zejména dojde-li k neprohr-
nutí komunikace nebo neprovedení posypu. 

Žádáme občany, aby odstavováním vozidel 
na pozemních komunikacích nebránili průjezdu 

mechanizace s pluhem. Bude-li bráněno průjezdu 
pluhu, nebude na příslušné části pozemní komuni-
kace provedena zimní údržba.

Upozorňujeme občany z lokality Finských domků 
na parkování vozidel u komunikace tak, aby ne-
bránili v průjezdu mechanizace na úklid a údržbu 
komunikací. 

V případě parkování vozidel u Finských domků 
bude provedena zimní údržba až po zajištění prů-
jezdnosti komunikace ve spolupráci s Policií ČR.

Jiří Sznapka, správa BaNF

Zimní údržba komunikacíKALENDÁŘ OBCE 
DOUBRAVA
Obecní kalendář na rok 2020 
byl distribuován do každé do-
mácnosti zdarma. Pokud jste 
kalendář nedostali a máte o něj 
zájem, můžete si jej stále vy-
zvedávat na obecním úřadě, 
přízemí, kanc. č. 2, u paní Hugá-
ňové. ŠH

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – leden, únor 2020
Směsný komunální odpad se vyváží 1x za dva týdny jedním svozem. Pytle na separovaný odpad 
(žluté) a sady tašek na třídění odpadu si mohou občané vyzvednout na Obecním úřadě Doub-
rava, 1. patro, kancelář č. 13, pondělí, středa od 7:30 do 11:30 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin.

PŘEHLED SVOZU ODPADU V ROCE 2020 NALEZNETE NA WEBOVÉ STRÁNCE OBCE  
(informace pro občany).

Měsíc Svoz odpadů  
ze 240 l nádob

Svoz plastů, nápojových 
kartonů, kovových 

obalů, ŽLUTÉ PYTLE

Svoz papíru
MODRÉ 

KONTEJNERY

Svoz bioodpadu
HNĚDÉ 

KONTEJNERY
Leden 3, 15, 29 22 16 8
Únor 12, 26 19 13 5

Od 1. 1. 2020 platí nová obecně závazná vyhláška 
obce Doubrava č. 2/2019 o místním poplatku ze 
psů a č. 3/2019 o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

U obou vyhlášek došlo ke změnám v obsa-
hové části, zejména ve stanovení lhůty pro vznik 
a zánik poplatkové povinnosti a lhůty pro ohlá-
šení údaje pro osvobození od poplatku. Údaje, 
na které se nevztahuje povinnost ohlášení, bu-
dou zveřejněny na úřední desce obce Doubrava.

Sazba a splatnost poplatku pro rok 2020 zů-
stává stejná jako v předchozích letech.

Poplatek ze psů:
1. platí se ze psů starších 3 měsíců,
2. k poplatku přihlašuje psa fyzická 

osoba s trvalým pobytem v obci dle evidence 
obyvatel nebo cizinec s pobytem v obci 
podle zákona o pobytu cizinců na území 
ČR, zákona o azylu nebo zákona o dočasné 
ochraně cizinců,

3. sazba poplatku za kalendářní rok činí za jed-
noho psa 150 Kč, za druhého a každého dal-
šího psa téhož držitele 200 Kč,

4. splatnost poplatku je nejpozději do 
30. června příslušného kalendářního roku.

Poplatek za odpad:
1. platí fyzická osoba přihlášená v obci 

(včetně cizinců) a fyzická osoba, 
která má ve vlastnictví stavbu určenou k in-
dividuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, 
ve kterých není přihlášená žádná fyzická 
osoba,

2. sazba poplatku za kalendářní rok za jednoho 
poplatníka činí 500 Kč,

3. splatnost poplatku je nejpozději do 31. srpna 
příslušného kalendářního rok.
Další informace naleznete v nových obecně 

závazných vyhláškách zveřejněných na webo-
vých stránkách obce Doubrava v sekci Právní 
předpisy obce.

Marie Procházková, referent správy daně

V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 
zákona, poskytne vydavatel zastupitelům 
obce přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, 
které vyjadřuje jejich názory týkající se obce. 
Vydavatel poskytne každému jednotlivému 
zastupiteli pro vyjádření názoru v každém 
vydání zpravodaje nejvýše 500 znaků včetně 
mezer s tím, že zastupitel může předat sou-
časně s příspěvkem také jeho rozšířenou verzi 
v neomezeném rozsahu k uveřejnění na webo-
vých stránkách obce www.doubrava.cz, „Ná-
zory zastupitelů“. Jednotlivé příspěvky budou 
do rubriky řazeny podle abecedního pořadí 
příjmení zastupitelů. Zveřejněné příspěvky ne-
musí být v souladu s názory redakce. Rubrika 
názory zastupitelů je v souladu se Zásadami 
pro vydávání Obecního zpravodaje, které 
byly schváleny Radou obce Doubrava dne 
10. 02. 2016 usnesením č. 345/27/16.

 Petici občanů z Finských domků pro zří-
zení obytné zóny nebylo vyhověno. Na 
prosincovém zasedání zastupitelstva byla 
mimo jiné zařazena k projednání petice 
občanů z Finských domků, kteří požado-
vali, aby byla v lokalitě Finské domky umís-
těna dopravní značka „obytná zóna“. Řidiči 
vědí, že zřízením obytné zóny by nemohla 
být parkována auta na silnici mezi finskými 
domky. Vozidla by musela být zaparkována 
na vyhrazených parkovištích nebo na dvoře 
každého finského domku. 

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,  
zastupitelka NAŠE DOUBRAVA

(Pozn. redakce: rozšířená verze příspěvku je 
k dispozici na www.doubrava.cz „Názory 
zastupitelů“)

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

Dotace z rozpočtu 
obce na rok 2020
Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce 
byly schváleny nové Zásady pro poskytování 
individuálních neinvestičních dotací z roz-
počtu obce Doubrava. S novými zásadami 
došlo také k určitým změnám v poskytování 
dotací. Žadatelé z řad spolků a organizací, 
kteří mají zájem o poskytnutí prostředků 
z rozpočtu obce, si opět mohou podávat žá-
dosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2020. 

Nové zásady a veškeré formuláře jsou 
dostupné na internetových stránkách obce 
www.doubrava.cz nebo na obecním úřadě 
v Doubravě, kancelář č. 2, kontaktní osoba: 
Šárka Hugáňová, referent úseku vnitřních 
věcí, tel: 596 512 980, huganova@doubrava.cz.

Žádosti o dotaci z rozpočtu obce na rok 
2020 musí být odevzdány nejpozději do 
31. 01. 2020. ŠH

V sobotu 30. 11. jsme provedli odstranění 
náletových dřevin v lokalitě U Starostky. Této 
akce se zúčastnili Slávik, Branny, Kotas J., Kotas 
S., Kotas S., Šebesta L., Majer a Verner. Výbor 
sboru by rád touto cestou poděkoval všem, 
kteří se v rámci vánočního jarmarku zastavili 
u našeho stánku a pomohli tak ke skvělé at-
mosféře během celého odpoledne. 

Také informujeme, že 
místenky v hodnotě 450 Kč 
na Hasičský ples, který se koná v sobotu 15. 2. 
v Národním domě v Doubravě, jsou k zakou-
pení u p. Sosnové, popř. přes naše členy. 

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

HASIČSKÉ OKÉNKO

Odstranění náletových dřevin. z

Místní poplatek 
ze psů a za odpad
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Jak ten čas letí
Že se k nám rádi vrací naši bývalí žáci, to 

se nám stává často. V sobotu 30. 11., kdy se 
konal Den otevřených dveří, nás navštívila po-
četná skupina „žáků“, kteří tuto školu navště-
vovali v době, kdy většina z nás ještě nebyla 
na světě. Bylo vidět, že na školní léta se s lás-
kou vzpomíná v každém věku.

Mgr. Jana Ošeldová,  
Mgr. Romana Moskalová

Poděkování
Bývalí žáci 9. A třídy ročník 1949, kteří 

letos všichni dovršili sedmdesáti let, se pra-
videlně schází každý rok i se svou třídní paní 
učitelkou Helenkou Frankovou. Letos jsme 
požádali paní ředitelku ZŠ Janu Ošeldovou, 
zda bychom si mohli před srazem 30. 11. 
prohlédnout v odpoledních hodinách školu, 
ve které jsme strávili krásných 9 let. Daného 
dne nás mile přivítala paní ředitelka s paní 
učitelkou Romanou Moskalovou, uvedly nás 
do cvičné kuchyňky, kde nám nabídly kávu 

a už se vzpomínalo nad kronikami na naše 
školní léta. Poté nás paní Moskalová provedla 
školou, viděli jsme nádherné učebny, za-
vzpomínali na to, kde kdo a s kým seděl. Asi 
po dvou hodinách jsme se rozloučili, popřáli 
škole další rozvoj, učitelům hodné a snaživé 
žáčky. Paní ředitelka a paní učitelka se s námi 
rozloučily, popřály hodně zdraví a ještě nám 

každému daly větvičku jmelí. Tímto chceme 
oběma z celého srdce poděkovat za jejich 
vstřícnost a ochotu se nám věnovat ve svém 
volném čase.

Děkují bývalí žáci 9. A třídy, dnešní sedm-
desátníci se svou paní učitelkou Helenkou 
Frankovou.

Miluše Kubátková

Výstava starých hraček a šatů. 
V týdnu od 10. do 14. února 

bude v Mateřské škole Doubrava 
probíhat výstava starých hraček 
a šatů pro veřejnost. Šatů, které 
kdysi nosily babičky našich dětí 
a hraček, se kterými si kdysi naše 
babičky a dědečkové hráli (časové období 
přibližně 1955–1975). Výstava se koná 
v rámci projektu „Tanečky s babičkou 
a dědečkem“ za podpory Nadace OKD.

Prosím, prohledejte šatníky a krabice 
a pomozte nám. Budeme rádi, když nám 
dobový materiál, hračky či šaty, klobouky, 
zapůjčíte. Výstava bude v uzavřených 
prostorách MŠ pod dohledem.

Kdo bude ochoten pro výstavní týden 

věci zapůjčit, nechť kontaktuje MŠ telefo-
nicky (tel.: 596549065) nebo osobně.

Děti se tímto seznámí s hračkami 
a šaty jejich babiček a dědečků, porovnají 
rozdíly v tom, co bylo kdysi a dnes a mnozí 
návštěvníci zavzpomínají na dobu dávno 
minulou.

Těšíme se na zajímavé exponáty.
Radomíra Jasenková,  

MŠ Doubrava

 Děti MŠ děkují spolku Zahrádkářů 
Doubrava za krásné perníčky, které 

upekli. Děti zdobily a mlsaly a celá 
školka byla sladká. Foto: archiv MŠ.

Bývalí žáci vzpomínali na léta strávená ve škole. z

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zdobení perníčků
Mráz, sníh a vůně cukroví. Přesně takto si 

snad každý představuje období Vánoc. Sníh 
sice ještě nenapadl, ale ve škole se rozvoněly 
čerstvě upečené perníčky, které nám do školy 
přijely upéct zástupkyně Českého zahrádkář-
ského svazu obce Doubravy. Společným zdo-
bením perníčků jsme se naladili na tu pravou 
předvánoční atmosféru. Za perníčky moc dě-
kujeme! Mgr. Lenka Kolompárová

Návštěva útulku 
Dne 9. 12. 2019 jsme s vybranými žáky navštívili útulek v Dětmarovicích. Při té příležitosti 

jsme zde pro pejsky předali spoustu dárků, které jsme vybrali během sbírky. Dokonce jsme měli 
možnost si jednoho pejska vypůjčit a vyvenčit. Všem dárcům, kteří přispěli, velice děkujeme, 
že jim není lhostejný osud opuštěných zvířat. Doufáme, že i příští rok bude sbírka pro pejsky 
štědrá jako letos. Ing. Zuzana Blatoňová
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Děti, přiveďte své rodiče, příbuzné, známé. 
Babičky i dědové, vezměte s sebou vnou-
čata a přijďte si zahrát tuto deskovou hru. 
Kdo ji nezná, naučím.

28. 01. 2020 vás budu čekat od 13. ho-
diny v knihovně. Můžete přicházet až do 
15,30 podle svých možností.

Dospěláci, už teď jste vítězi, pokud se 
rozhodnete, že trochu času věnujete mlá-
ďatům. Třeba jako dárek za to, že si celý 
půlrok plnila své školní povinnosti.

Zahraji si též. 
Hana Sábelová, knihovnice

Vlastníte historické 
fotografie naší obce?
Pokud vlastníte historické fotografie a ma-
teriály, které se týkají obce Doubrava, kon-
taktujte Obecní úřad Doubrava, paní Šárku 
Hugáňovou, referentku vnitřních věcí, tel.: 
596 512 980, e-mail: huganova@doubrava.
cz. Děkujeme vám za spolupráci. 

V sobotu 14. 12. 2019 se v kostele Sv. Hed-
viky v Doubravě konal adventní koncert, na 
kterém vystoupila Eliška Rusková, stříbrná 
SuperStar2018, za doprovodu kláves, na které 
zahrál Honzík Strýchal, Smíšený pěvecký sbor 
gymnázia Komenského Havířov pod vedením 
sbormistryně Mgr. Sylvy Mokrošové. Překva-
pením večera byl Pavel Sedláček, který zahrál 
na varhany. 

V době adventu, ve svátečním čase, na 
adventním koncertě došlo k vrcholnému pro-
lnutí mnoha významných událostí pro NAŠI 
DOUBRAVU. Na samém počátku byla myš-
lenka uspořádat adventní koncert. Následně 
spolek oslovil vystupující, požádal partnery 
o partnerství, ti finančně přispěli a společně 
s NAŠÍ DOUBRAVOU podpořili mladé talenty. 
Současně jsme díky tomu i důstojně vzpo-
mněli a oslavili výročí 790. let od vzniku obce 
Doubrava. Spolku se tak v závěru roku poda-
řilo nevídané, kostel byl zaplněn posluchači, 
kteří nadšeně sledovali a poslouchali všechny 
vystupující i poutavý výklad paní sbormis-
tryně. Na úvod se posluchači zaposlouchali 
do varhanní skladby Johanna Sebastiana Ba-
cha v provedení Pavla Sedláčka. Kostelem se 
ozýval sborový zpěv od klasiky až po soudo-
bou hudbu, zazpívali i sólisté za doprovodu 
sboru s písní Elvise Presleyho a Marka Ztrace-
ného. Hlas Elišky Ruskové zněl v kostele jako 
zvon. Eliška zazpívala vlastní písně i převzaté 
jak v českém, tak i v anglickém jazyce. V zá-
věru koncertu zazpívala za doprovodu sboru. 
Tak jako úvod i závěr patřil varhanám. Všichni 
vystupující byli odměněni dlouhým aplau-
sem posluchačů.

Děkujeme všem vystupujícím, že přijali 
naše pozvání, udělali si čas a vystoupili v kos-
tele Sv. Hedviky. Děkujeme panu Petru Stab-
lovi za poskytnuté technického zázemí. Mou 
milou povinností je poděkovat našim partne-
rům za jejich podporu, bez jejich finančního 

přispění bychom adventní koncert nemohli 
připravit. Děkujeme těmto partnerům: obec 
Doubrava, Autodoprava Aleš Sobik, Zdeněk 
Kolář Čistírny odpadních vod, Grand Pracovní 
oděvy s.r.o., TIZ s.r.o., Gabriela Piperková 
Copy centrum Orlová, Jindřiška Daříčková Za-
hradní potřeby a krmiva a Jolana Bobrzyková 
Potraviny u Bobříků. Moc děkujeme! Také dě-
kujeme biskupství a farnosti za to, že svolili, 
aby se adventní koncert konal právě v kostele 
Sv. Hedviky. Děkujeme posluchačům za to, že 
přišli, že jsme společně prožili adventní čas, 
za to, že vytvořili skvělou a neopakovatelnou 
atmosféru. Na závěr nikoliv však významem 
bych osobně velmi ráda poděkovala všem 
členům spolku NAŠE DOUBRAVA za jejich 
obětavou práci, kterou adventní koncert vy-
žadoval, a že toho nebylo málo. Na všech, byť 
i nepatrných kouscích práce, které do sebe 
perfektně zapadaly a následně vytvořily nad 
očekávání naprosto skvělý výstup adventního 
koncertu, bylo znát, že se tak děje s láskou 
a potěšením. Děkuji vám všem! Na pořízené 
fotografie z adventního koncertu se můžete 
podívat na www.nasedoubrava.cz.

Přejeme úspěšné vykročení do nového 
roku 2020!

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

www.nasedoubrava.cz 

ADVENTNÍ KONCERT K VÝROČÍ 790. LET 
OD VZNIKU OBCE DOUBRAVA SLAVIL ÚSPĚCH

Společenská kronika
Blahopřání

Dne 5. 1. 2020 oslavil  
krásné životní jubileum 88 let  

náš tatínek, dědeček, pradědeček

 Gustav Netri. 

Hodně zdraví a životní pohody do dalších 
let přejí dcera Veronika s rodinou a syn Ota 

s rodinou.

Obec Doubrava
srdečně zve doubravské občany

na zájezd do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě

na muzikál

KOČKY
V historii muzikálového divadla neexistuje titul, který by provázelo tolik superlativů! Jedná se o jeden z nejdéle uváděných muzikálů v historii 

londýnského West Endu i newyorské Broadwaye, který ve světě vidělo přes 67 milionů diváků! Ve svém domovském divadle New London 

Theatre byly Kočky uváděny celých 21 let! Muzikál získal dvakrát Cenu Grammy a sedm Cen Tony, což jsou nejprestižnější světová ocenění. 

Lloyd Webber rád vzpomíná, jak mu v dětství jeho matka Jean často předčítala veršované pohádky o kočkách od Thomase Stearnse Eliota. 

Napsal pak podle nich poetický taneční muzikál plný nádherné fantazie, který je zároveň jedním z realizačně nejnáročnějších divadelních děl.

29. 03. 2020 v 16:00

foto: (zdroj: Portál Národního divadla moravskoslezského)

Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři podatelny Obecního 
úřadu Doubrava.

Cena zájezdu včetně vstupenky je 200,- Kč.

Obec Doubrava
srdečně zve doubravské občany na zájezd do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě

na muzikál

KOČKY
29. 3. 2020 v 16.00 hodin

V historii muzikálového divadla neexistuje titul, který by provázelo tolik superlativů! Jedná se o jeden z nejdéle uváděných 
muzikálů v historii londýnského West Endu i newyorské Broadwaye, který ve světě vidělo přes 67 milionů diváků! Ve svém 

domovském divadle New London Theatre byly Kočky uváděny celých 21 let! Muzikál získal dvakrát Cenu Grammy a sedm Cen 
Tony, což jsou nejprestižnější světová ocenění. Lloyd Webber rád vzpomíná, jak mu v dětství jeho matka Jean často předčítala 

veršované pohádky o kočkách od Thomase Stearnse Eliota. Napsal pak podle nich poetický taneční muzikál plný nádherné 
fantazie, který je zároveň jedním z realizačně nejnáročnějších divadelních děl.

Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři podatelny Obecního úřadu Doubrava.
Cena zájezdu včetně vstupenky je 200 Kč.

Knihovna 
informuje
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1, 3 – foto: Nela Siekierová
2, 5, 6 – foto: ŠH
4 – foto: Petr Poláček
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Lednové pranostiky
V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda.
Leden jasný, roček krásný.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Leden studený, duben zelený.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.


