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Leden 2017 č. 1

Kulturně bohatý adventní čas

Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu   
s jarmarkems jarmarkem

Mikulášská nadílka, foto: archiv SDH DoubravaMikulášská nadílka, foto: archiv SDH Doubrava  

Vánoční prodejní výstavka ve školní Vánoční prodejní výstavka ve školní   
družinědružině

Advent v Doubravě, to je vždy spousta vá-

nočních akcí, tvořivých dílen, rozsvěcuje 

se obecní vánoční strom a následně se 

u něj zpívají vánoční koledy. Nechybí vá-

noční jarmark, prodejní výstavka, miku-

lášská nadílka ani adventní koncert.

Děti z mateřské školy hrají v předvánočním 
čase svou pohádku. Zdobí se perníčky i peče 
cukroví. Spolky a organizace, základní i ma-
teřská škola, obec, ti všichni se podílejí na 
bohatém kulturním životě naší obce, a to 
nejen v adventním čase. Děkujeme Nadaci 

OKD, která už nejeden rok podporuje kulturu 
v Doubravě. Vážíme si veškeré spolupráce při 
organizaci obecních akcí a jsme rádi, že tato 
spolupráce i nadále funguje a naše obec „pro-
stě žije“. ŠH

Blahopřání 
jubilantům
 Již třetím rokem budeme blahopřát jubi-

lantům. Těšíme se na ty, kteří v letošním 

roce dovrší 70,75,80 a více let, mají trvalý 

pobyt na území obce a mají zájem o slav-

nostní setkání jubilantů nebo osobní ná-

vštěvu v domácím prostředí.

Občané, kteří v roce 2017 slaví výše uvedené 
životní jubileum a chtějí se zúčastnit blahopřání 
jubilantům, se musí přihlásit prostřednictvím for-
muláře na obecním úřadě v Doubravě. Vyplněný 
a podepsaný formulář je možné zaslat na adresu 
obecního úřadu, případně vhodit do schránky 
umístěné na hlavních dveřích úřadu, nebo jej 
předat osobně v budově obecního úřadu, pří-
zemí, kancelář č. 2. Formulář je k dispozici na 
obecním úřadě a na internetových stránkách 
obce “tiskopisy ke stažení – vnitřní věci”. 
JUBILANTI NAD 80 LET, KTEŘÍ JIŽ 
PODEPSALI SOUHLAS S GRATULACÍ 
V LOŇSKÉM ROCE, BUDOU AUTOMA-
TICKY ZAŘAZENI TAKÉ MEZI JUBI-
LANTY PRO ROK 2017. 

Bližší informace: Obecní úřad Doubrava, 
úsek vnitřních věcí, kontaktní osoba Dagmar 
Rentová, tel.: 596 549 410, nebo Šárka Hugá-
ňová, tel.: 596 512 980 

Dagmar Rentová, 
matrika, evidence obyvatel 

Všechno nejlepší 
do nového roku 2017 

všem našim čtenářům! 
Pevné zdraví, 

hodně pohody a radosti. 
Vedení obce 

a redakce Obecního zpravodaje
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Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – leden, únor 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

Leden 4,18 11,25 25 19 17

Únor 1,15 8,22 22 16 14

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

Vážení občané. 
V závěru roku 2016 
jsme byli nuceni 
řešit situaci, která 
se týká rekon-
strukce páteřní ko-
munikace vedoucí 
centrem obce. 
Začátek celé akce 
se datuje do roku 
2010. Obec podala 
žádost k mezire-
sortní komisi. Meziresortní komise je in-
stituce, která funguje mezi ministerstvem 
průmyslu a ministerstvem financí ČR. Je-
jím hlavním programem je pomoc při revi-
talizaci území poškozených důlní činností. 
Na tuto budoucí stavbu již bylo vydáno 
územní rozhodnutí. V současné době je si-
tuace taková, že projekční kancelář, kterou 
si vybralo ministerstvo financí ve veřejné 
soutěži, chce od smlouvy odstoupit. V této 
projektové činnosti je dle našich zjištění 
několik zásadních chyb, díky kterým nelze 
dále oslovovat majitele pozemků, kterých se 
budoucí stavba komunikace bude dotýkat. 
Tyto chyby by musela projekční kancelář 
opravit na vlastní náklady. Což je uvedeno 
ve smlouvě s MF (ministerstvo financí). 
Tomu se zřejmě snaží vyhnout a pokouší 
se ukončit smluvní vztah. Písemně jsme 
upozornili MF v prosinci loňského roku 
o chybách v dotčené projektové dokumen-
taci a zároveň jsme požádali ministerstvo 
o uskutečnění společné schůzky dotčených 
stran. Tím je MF ČR, projekční firma a obec 
Doubrava. Zatím je to věc otevřená a záleží 
na ministerstvu, jak se k tomu vyjádří. 

Rád bych na počátku roku chtěl popřát 
hodně úspěchů a hlavně zdraví v roce 2017.

Váš starosta Pavel Krsek

SLOVO 
STAROSTY  Rada obce svěřila Mateřské škole Doubrava, 

okres Karviná, příspěvkové organizaci, 
komplexní poskytování služby – zajišťo-
vání obědů cizím strávníkům s účinností 
od 1. 1. 2017. K tomuto datu budou zrušeny 
stávající smlouvy o zajištění a dovozu (do-
nášce) obědů a uzavřeny nové. Platby pro 
odběratele se tímto nezmění.

 Rada obce schválila vydání souhlasného 
stanoviska k ražbám důlních děl č. 22 4010, 
22 4056/2 a 22 4008sp pro přípravu porubu 
č. 22 4056 a ražba č. 22 4001 pro přípravu 
porubu č. 22 4052 ve 40. sloji 22. kře v do-
bývacím prostoru Doubrava u Karviné. 
Jedná se o oblast ohradníků bývalého dolu 

Doubrava, která již není osídlená.
 Rada se zabývala možnostmi využitelnosti 

pozemků „nad Dominikem“ pro výstavbu 
rodinných domků. V této oblasti bylo 
v minulosti počítáno s komplexní výstav-
bou malometrážních domků s pečovatel-
skou službou, což prostorově nevyhovuje 
individuální výstavbě. Dle studie jsou tyto 
pozemky vhodné pro výstavbu maximálně 
dvou rodinných domů.

 Rada obce schválila poskytnutí již čtvr-
tého peněžního daru ve výši 10 000 Kč na 
výměnu kotle v rámci programu „Kotlí-
kové dotace MSK“.

Mgr. Dáša Murycová, místostarostka obce

Radniční okénko

V uplynulých dvou letech vedení obce 
nepřetržitě pracovalo na úsporných krocích, 
díky kterým jsme se vypořádali s deficitem 
plateb do příjmu obce od společnosti OKD. 
Tyto příjmy se v roce 2016 nenaplnily tak, 
jak bylo počítáno. V rozpočtu na rok 2017 se 
proto v příjmové části nepočítá s finančními 
prostředky od společnosti OKD za vytěžené 
prostory a vydobyté nerosty. Pokud k těmto 
platbám dojde, bude jich možné využít na další 
investice. 

Obec bude hospodařit s částkou 21 555 000 Kč. 
Ta je tvořena příjmy ve výši 17 775 400 Kč 
a financováním ze zůstatku z minulých let ve 
výši 3 779 600 Kč, což činí rozpočet schod-
kovým, nikoliv zadluženým. Pro srovnání 
uvádím, že rozpočet pro rok 2016 byl ve výši 
28 391 000 Kč.

V rozpočtu je počítáno s vybudováním bě-
žecké dráhy s doskočištěm v areálu základní 
školy. Dle finančních možností se bude po-
kračovat v rozšiřování tohoto sportoviště. 

Rozpočet zabezpečuje provoz našeho školství, 
knihovny, zdravotního střediska, zajištění do-
pravní obslužnosti, provoz Národního domu 
pro společenskou a kulturní činnost v obci, 
péči o bytové a nebytové prostory, silnice 
včetně zimní údržby, čističky odpadních vod, 
hřbitov, veřejné osvětlení, koupaliště, péči 
o veřejnou zeleň, a v neposlední řadě podpora 
naší bohaté spolkové činnosti. Do nákladů 
obce patří také prostředky na činnost místní 
správy a zastupitelstva obce, požární ochrany, 
náklady na odchyt a umístění pejsků do útulku 
včetně jejich veterinární péče.

S rozpočtem se podrobněji můžete sezná-
mit na webových stránkách obce.

K lepšímu hospodaření obce může přispět 
každý z nás třeba tím, že budeme produkovat 
co nejméně směsného odpadu důsledným tří-
děním. Náklady Doubravy na sběr a svoz ko-
munálního odpadu jsou o 100% vyšší než ve 
srovnatelných obcích. Dokážeme to?

Mgr. Dáša Murycová, místostarostka obce

Rozpočet obce na rok 2017 byl schválen

Oznámení o změně ceny vodného 

a stočného od 1. 1. 2017
Na konci listopadu 2016 bylo společností 

Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. oznámeno, že na základě 

usnesení představenstva akciové společ-

nosti byly v souladu s platnou legislativou 

schváleny nové ceny vodného a stočného 

s účinností od 01. 01. 2017.

Voda pitná (vodné) /36,01 Kč/m3 (bez DPH) / 
41,41 Kč (vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné) / 32,45 Kč/m3 (bez 
DPH) / 37,32 Kč (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči všem od-
běratelům po prvním odečtu měřidel následu-
jícím po 1. lednu 2017, popř. bude postupováno 
podle uzavřených smluvních vztahů mezi od-
běratelem a dodavatelem. 

Oproti roku 2016 se jedná o zvýšení za 
1 m3 vodného o 0,71 Kč (včetně DPH) a o 0,14 
Kč (včetně DPH) u stočného.

Pavel Slávik, 
životní prostředí a majetková správa

Žadatelé z řad spolků a organizací, kteří 
mají zájem o poskytnutí prostředků na svou 
činnost, popř. projekt, si opět mohou podávat 
žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2017. 
Vše dle schválených Zásad pro poskytování 
neinvestičních dotací z rozpočtu obce, dle 
kterých jsou stanovena pravidla a povinnosti, 
které musí žadatel splnit a dodržovat. Formu-
láře 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 .

Zároveň upozorňujeme všechny, kterým 
byla poskytnuta dotace z rozpočtu obce v roce 
2016, na termín vyúčtování dotace, který je dle 
smlouvy 31. 01. 2017. Žádosti o dotaci z roz-
počtu obce na rok 2017 musí být odevzdány 
nejpozději do 15. 02. 2017.

ŠH

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2017
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Aktualizace žádosti 
o přidělení bytu

Všichni žadatelé, kteří mají podanou 
žádost o přidělení bytu v obci Doubrava, 
jsou povinni jednou ročně, a to v termínu 
od 02. 01. 2017 do 31. 03. 2017 provést 
její aktualizaci následovně: v úřední dny 
(pondělí nebo středa) se dostaví na obecní 
úřad v Doubravě, do kanceláře č. 2, paní 
Dagmar Rentová, potvrdí trvání žádosti, 
žádost zkontroluje a provede případné 
změny. 

Dagmar Rentová, 
matrika, evidence obyvatel

Školní jídelna při MŠ Doubrava ve spolu-

práci s obcí Doubrava zajišťuje obědy pro 

cizí strávníky. Nahlášení zájemci se mo-

hou denně v době od 11,30 hod. do 12,00 

hod. docházet do školní jídelny stravovat.

Naše strava splňuje výživové normy dané 
pro školní stravování, které respektují zásady 

spotřebního koše tak, aby připravovaná strava 
byla vyvážená.

Důchodcům obce Doubrava a osobám 
se sníženou mírou soběstačnosti jsou obědy 
dováženy až do domu. Přihlášky a odhlášky 
stravy je nutno řešit s pracovníkem dodávají-
cím obědy. Případně také telefonicky na čísle 
školní jídelny: 596 549 064.

Občané, kteří mají o tuto službu zájem, 
se mohou přijít osobně informovat nebo za-
telefonovat vedoucí školní jídelny na t. č. 
596 549 064. Ráda Vám informace poskytne.

Za kolektiv školní jídelny 
při MŠ Doubrava 

Zuzana Kullová

Kulturní a společenské akce pořádané 

obcí Doubrava

 BRUSLÍME SI PRO RADOST

leden, únor 2017, zimní stadion Karviná

 BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2017

březen 2017, obecní knihovna

V měsíci březnu se v knihovně uskuteční různé 
akce reprezentující obecní knihovnu.
 PIETNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI DNE VÍTĚZSTVÍ

3. května 2017 v 16.00 h., náměstí v Doubravě

Položení kytic u pamětní desky obětem II. sv. 
války na náměstí.
 SPOLKOVÁ VÝSTAVA, VÝSTAVA BONSAJÍ

19.–20. května 2017, Národní dům v Doubravě

Tradiční výstava spolků a organizací a soutěžní 
výstava bonsají
 CIMBÁLOVKA NA HRANICÍCH 

3. června 2017, hospůdka U Kantora

Posezení pro občany Doubravy s cimbálovou 
muzikou.
 DOUBRAVSKÉ SLAVNOSTI

19. srpna 2017, náměstí

Každoroční obecní slavnosti. 
 TÝDEN KNIHOVEN 2017

říjen 2017, obecní knihovna

Týden knihoven je v celé České republice týdnem, 
ve kterém se jednotlivé knihovny ještě více zamě-
řují na propagaci čtení a čtenářství. Součástí týdne 
knihoven je vždy také Drakiáda, která celý týden 
knihoven završí.
 DRAKIÁDA

6. října 2017 

Tradiční pouštění draků. Akce ve spolupráci 
s obecní knihovnou. 
 PIETNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ DNE VZNIKU 

SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

25. října 2017 od 15:30 h., náměstí

 SVĚTLUŠKOVÁNÍ 

4. listopadu 2017, Národní dům v Doubravě

Podzimní akce pro děti. Zábavný program v Ná-
rodním domě s pohádkovými bytostmi. Večerní 
světluškový průvod Doubravou.
 DEN VETERÁNŮ

10. listopadu 2017, pietní místa 

 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A VÁNOČNÍ 

JARMARK V DOUBRAVĚ 

2. prosince 2017, náměstí

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a tradiční 
vánoční jarmark se stánkovým prodejem vánoč-
ního zboží, občerstvením, ukázkami lidové tvorby, 
atrakcemi pro děti a kulturním programem.
 SLAVNOSTNÍ MŠE U PŘÍLEŽITOSTI SV. BARBORY, 

PATRONKY HORNÍKŮ

prosinec 2017, Římskokatolický kostel sv. 

Hedviky

 ADVENTNÍ KONCERT

prosinec 2017

Tradiční adventní koncert. 
(Změna programu vyhrazena)

Kulturní a společenské akce pořádané 

spolky a organizacemi Doubrava

 LEDEN

20.01 Myslivecký ples (MS Orlová 
a Doubrava)

28.01 Reprezentační ples PZKO (PZKO 
Doubrava)

 ÚNOR

18.02. Hasičský ples (SDH Doubrava)
25.02. Banické šibřinky (Baník OKD 

Doubrava)
 BŘEZEN

23.03 Den otevřených dveří MŠ Doubrava

24.03. Cestopisná přednáška (PZKO 
Doubrava)

 DUBEN

06.04. Zápis do první třídy ZŠ Doubrava

11.04 Velikonoční jarmark (SRP ZŠ a MŠ 
Doubrava)

14.04 Velký pátek s Doubraváčkem (Pionýr, z.s.)
22.04. Jarní taneční zábava (SDH Doubrava)
29.04. Soutěž „starých pánů“ a stavění 

májky (SDH Doubrava)
 KVĚTEN

02.05. Zápis dětí do MŠ Doubrava

27.05. Smažení vaječiny a kácení májky 
(SDH Doubrava)

 ČERVEN

02.06. Smažení vaječiny na hřišti a turnaj 

v nohejbale (Baník OKD Doubrava)
10.06. Soutěž o putovní pohár starosty obce 

(SDH Doubrava) 
24.06. DĚTSKÉ RADOVÁNKY (SRP ZŠ a MŠ 

Doubrava)
 ČERVENEC

29.07. Letní turnaj v kopané a nohejbalu 
(Baník OKD Doubrava)

 SRPEN

19.08. Memoriál Jana Neděly (SDH Doubrava)
 ZÁŘÍ

01.09. 40. let 17. PS Karviná – Doubravská 

pionýrská stezka (Pionýr, z.s.)
09.09. Turnaj v nohejbale ke Dni horníků 

(Baník OKD Doubrava)
 ŘÍJEN

14.10. Podzimní besídka (PZKO Doubrava)
 LISTOPAD

22.11. Adventní tvoření (Pionýr, z.s.)
25.11 Den otevřených dveří na ZŠ Doubrava

25.11. Vánoční jarmark ve školní družině 

(SRP ZŠ a MŠ Doubrava)
 PROSINEC

05.12. Mikuláš pro děti (SDH Doubrava)
20.12 Zpívání u vánočního stromu (SRP ZŠ 

a MŠ Doubrava)

(Zveřejněny jsou veškeré řádně nahlášené akce. 
Termíny i množství akcí se mohou během roku 

měnit.)

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V ROCE 2017

Poskytování obědů pro cizí strávníky

Ukládání pošty 
osobám s trvalým 
pobytem na 
adrese ohlašovny

Je-li ve správním řízení zrušen údaj 
o místu trvalého pobytu občana, který nemá 
možnost přihlásit se jinam k trvalému po-
bytu, je mu přidělena úřední adresa – Doub-
rava č.p. 599, ohlašovna Doubrava. Tato 
adresa je jen evidenčním údajem, sloužícím 
především pro vydání osobních dokladů. Na 
sídlo ohlašovny nelze doručovat, neboť v bu-
dově obecního úřadu nikdo z občanů s úřední 
adresou fyzicky nebydlí a není možné jim 
žádnou korespondenci doručit. Obecní úřad 
Doubrava není oprávněn přebírat soukromou 
korespondenci fyzických osob. Upozorňu-
jeme občany, kteří mají v důsledku zrušení 
údaje o místu trvalého pobytu jako svou 
adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí 
doručování své korespondence řešit přímo 
s Českou poštou s. p., případně s odesílateli 
(např. pojišťovny, banky, mobilní operátoři, 
atd.). Obecní úřad ukládá pouze oznámení 
o uložení doporučené zásilky, a to dle platné 
legislativy. 

Počínaje dnem 01.01.2017 obec Doub-
rava nebude přebírat žádnou korespondenci 
pro občany, jimž byla přidělena úřední ad-
resa Doubrava č.p. 599. Výjimkou je pouze 
již výše uvedené oznámení o uložení zásilky 
a výzva s poučením, která bude převzata 
a uložena na podatelně obecního úřadu. 
Každý občan si může zajistit doručování své 
pošty některým z výše uvedených vhodných 
způsobů.

ŠH
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V souladu s ustanovením § 4a Tiskového zá-
kona, poskytne vydavatel zastupitelům obce přimě-
řený 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 
současně s příspěvkem také jeho rozšířenou verzi 
v neomezeném rozsahu k uveřejnění na webových 
stránkách obce www.doubrava.cz, „Názory zastu-
pitelů“. Jednotlivé příspěvky budou do rubriky řa-
zeny 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 Radou obce Doubrava dne 
10. 02. 2016 usnesením č. 345/27/16.

 Na zasedání zastupitelstva v prosinci 2016 byl 
přítomen zástupce firmy Marius Pedersen, která 
nově od 1. 12. 2016 zajišťuje odvoz odpadu v naší 
obci. Z odpovědí na naše dotazy jsme se dozvěděli, 
že firmě nezpůsobuje žádné technické potíže od-
voz popela z plechových nádob. Je to věcí vedení 
obce, zda pro občany, kteří topí tuhými palivy, 
bude přistavena plechová nebo plastová nádoba. 
Přimlouvala jsem se, aby těm občanům, kterým 
nevyhovuje plastová nádoba na popel, byla pře-
dána nádoba plechová.

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

DOUBRAVA
 Protože neexistuje žádná zákonná povinnost, aby 
musel být popel ukládán do plastové nádoby, proto 

pevně věříme, že argumenty zastupitelky Jiřiny Fe-
renčíkové budou vyslyšeny. A obec vyhoví požadav-
kům občanů, kteří chtějí používat na popel plechové 
nádoby. O způsobu výběru nové firmy, o způsobu 
odvozu odpadů, výběr obalů a nádob pro odpady ani 
o četnosti vývozu odpadů nerozhodovalo zastupitel-
stvo, ale rada obce. To, že z pohledu občana došlo ke 
zvýšení ceny je důsledkem rozhodnutí rady obce.

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

 Máme nový rok 2017, proto stojí za to poohléd-
nout se, jak ve starém roce „úřední šiml zařehtal.“ 
Občanka se rozhodla, že se bude i v seniorském 
věku vzdělávat. Po vzoru svých stejně smýšlejících 
kamarádek z okolních měst a obcí požádala naši 
obec o roční příspěvek 50 % z částky 1.200 Kč. 
Rada obce se žádostí svědomitě zabývala a vydala 
usnesení, kterým rozhodla, že žadatelce neschva-
luje poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu obce 
ve výši 12.000Kč. Rozhodne rada obce o částce 
uvedené v žádosti?

Lukáš Szebesta, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

(Poznámka redakce: Uvedení částky 12.000,- Kč 
v usnesení je evidentní „chybou v psaní“, která na 
rozhodnutí rady obce (o neschválení příspěvku) 
neměla žádný vliv. Členové rady měli k dispozici 
žádost, v níž žadatelka uvádí, že roční poplatek 
za vzdělávání činí 1200 Kč. Svou představu o výši 
příspěvku žadatelka nesdělila. Pouze jako příklad 
uvedla, že město Orlová a Petřvald přispívá seni-
orům 50 % z této částky. Žadatelce bylo obecně, 
bez konkretizace částky, sděleno, že poskytnutí 
příspěvku (peněžitého daru) nebylo schváleno. 

Informaci o „chybě v psaní“ vzala rada obce na 
vědomí na své schůzi dne 19. 12. 2016.)
 Zastupitelstvo rozhodovalo i o rozpočtu obce 
na rok 2017. Jak všichni víme situace v OKD je 
velmi složitá a obec musí hodně šetřit. Bez ohledu 
na to vedení obce na straně příjmů počítá s částkou 
500.000Kč za prodej pozemků. Nic divného by na 
tom nebylo, kdyby obec měla alespoň předjedna-
ného kupce na pozemek. Ale obec kupce nemá, 
přesto se rozhodla rozdělit 500.000Kč ve výda-
jích. S tímto postupem jsme nemohli souhlasit. 
Schodkový návrh rozpočtu na rok 2017 v částce 
-3,779.600 Kč jsme nepodpořili.

Šárka Venglářová, zastupitelka za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

 Na programu zastupitelstva byl předložen návrh 
obecně závazné vyhlášky o umístění zvláštních 
sběrných nádob v obci. Předložený návrh nepočí-
tal s umístěním sběrných nádob v lokalitě finských 
domků. Proto zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU 
navrhli doplnění vyhlášky o umístění sběrných 
nádob nejméně o dvě stanoviště v lokalitě finských 
domků. Tento náš návrh byl podpořen všemi zastu-
piteli. Vedení obce rozhodne o určení konkrétních 
stanovišť pro umístění zvláštních sběrných nádob.

Libor Trzaskalik, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

 Vážené a milé sousedky a sousedé, zastupitelé 
za NAŠI DOUBRAVU vám přejí v novém roce 
2017 pevné zdraví, hodně štěstí, rodinnou pohodu, 
pracovní úspěchy, a aby se vám všem spokojeně 
v naší obci žilo.

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

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

Třiďme odpad, je to nutné
Od prosince začala v Doubravě svážet odpad 

firma Marius Pedersen. Občané obdrželi nové plas-
tové popelnice a zároveň žluté pytle na plasty, tetra-
pak a kovové obaly a modré na papír. Pytle jsou na 
jedno použití s logem Marius Pedersen. Další jsou 
k vyzvednutí na OÚ Doubrava. Dle sdělení zástupce 
svozové firmy je možno třídit do jakýchkoliv pytlů či 
velkých plastových tašek. Odvezeny budou.

Vše, co zbude po vytřídění plastů, tetrapak – 
nápojových kartonů, kovových obalů a papíru, pak 
patří do popelnice. A věřte, je toho méně. Samo-
zřejmě – popel z kotle ústředního topení patří do 
černé popelnice, ale ne horký. Ten je třeba nechat 
zchladnout.

Skutečné náklady na odvoz a likvidaci ko-
munálního odpadu jsou na jednoho občana v naší 
obci cca 1 400 Kč/rok. Od občanů obec vybírá po-
platek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu 
500 Kč/rok. Vzniklý rozdíl 900,- Kč na občana za 
rok doplácí obec ze svého rozpočtu. Ročně doplácí 
obec celkem pro 1 246 obyvatel 1 121 400 Kč.

A proto třiďme. Protože za separovaný od-
pad obec získává zpět do rozpočtu finance, které 
celkové náklady sníží. V roce 2015 to bylo 57 tisíc. 
V roce 2014 to bylo jen 45 tisíc. Zde je vidět, že 
jsme v třídění zodpovědnější.

Pokud občané budou třídění považovat za zby-
tečné a omezující, je velmi pravděpodobné, že obec 
bude nucena přistoupit k úpravě poplatku za odpady, 
aby rozdíl mezi příjmy a výdaji nebyl tak vysoký.

Za Radu obce Doubrava 
Mgr. Radomíra Jasenková

Úspěšnou akci z minulých let – zdo-
bení perníčků pro děti z mateřské a zá-
kladní školy v letošním roce zopakovaly 
zahrádkářky ze ZO ČZS v Doubravě. Akce 
se uskutečnila v budově základní školy 
dne 9. prosince. Všemu předcházela žádost 
o darování potravin na výrobu perníčků ve 
zdejším obchodě EMEL. Vedoucí, pan Libor 
Oleš, nám pomohl a část surovin pro výrobu 
perníků a polevy daroval, a tak mohla celá 
akce s mícháním těsta a pečením perníčků 
začít. Zahrádkářky namíchaly a napekly 
pro děti asi 500 kusů perníčků. Připravily 5 

druhů barevných polev a závěrečné zdobení 
již patřilo dětem. Barevné polevy, přestože 
se lepily na prstíky, vytvářely na perníčcích 
krásné ozdůbky. Zdobení si přišly vyzkoušet 
také děti z mateřské školy a za malé podpory 
se i jim zdobení povedlo.

Firma DVOŘÁK – LESY, SADY, ZA-
HRADY s.r.o. nám věnovala vánoční stro-
mečky pro základní i mateřskou školu. Děti 
je nastrojily ozdůbkami, které si předem samy 
zhotovily. Poděkování patří všem, kteří tuto 
aktivitu podpořili.

Za výbor ZO ČZS Doubrava 
Oldřich Janků

Zdobení perníčků ve škole

Poděkování
Všechny děti naší 

základní školy moc dě-
kují „hodným paním ze 
zahrádkářů“ za nape-
čení úžasných perníčků. 
Tak jako každoročně 
je málokdo donesl až 
domů, ochutnávaly se 
už cestou do třídy.

Za všechny „ 
výtvarníky“ 

Mgr. Šárka Molíková
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VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

V pondělí 5. prosince navštívila naše třída 
s paní učitelkou Ošeldovou Psí útulek v Dětma-
rovicích. Rozhodli jsme se totiž uspořádat pro 
tento útulek sbírku. Pejsci byli hodní a všichni 
nás vítali. Přes jejich hlasitý vítací štěkot jsme 
ani neslyšeli, co nám paní vedoucí útulku po-
vídá. Pojmenovali jsme také dva nové pejsky, 
které jsme si půjčili na procházku. Dali jsme jim 
jména Doubravka a Džona. Tento výlet by se 
neuskutečnil bez pomoci SDH Doubrava a pana 
Slávika, který nás bezpečně dopravil na místo. 
Touto cestou bychom rádi poděkovali nejen 
panu Slávikovi, ale také všem, kteří se zapojili 
do vyhlášené sbírky a pomohli pejskům přečkat 
zimu a zpříjemnit jim vánoční svátky. 
Eliška Kulichová a Adéla Sláviková, VI. třída

Bc. Denisa Semerádová

Návštěva psího útulku Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka pro MŠ a ZŠ Doub-

rava proběhla letos 5. prosince 2016. Mikuláš 
k nám zavítal s andílky a s pořádnou tlupou 
čertů. Nejprve Mikuláš navštívil nejmenší 
děti v mateřské škole. Děti měly pro Mikuláše 
připravenu spoustu krásných básniček i pís-
niček. Odvážnější děti se s čertíky i vyfotily 
a všechny děti dostaly sladkou nadílku. Poté 
přišel Mikuláš s anděly a čerty i do školy. Děti 
zpívaly koledy, písničky a měly připraveny 
také pěkné básničky. Některé zlobivější děti si 
čerti vzali na chvíli do pytle, ale Mikuláš pak 
čerty uklidnil, a tak si ani letos čerti do pekla 
nikoho neodnesli. Navíc všichni zlobivci slí-
bili, že příští rok se určitě polepší. Škoda jen, 
že na letošní mikulášské nadílce chyběli devá-
ťáci... Nebo nechyběli?
Valentýna Lachová, IX. třída 

Mgr. Markéta Schreiberová
„Naše mládež miluje přepych. Nemá správné 
chování. Neuznává autority a nemá úctu před 
stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při 
jídle a tyranizují své učitele.“ Sokrates

Ač někteří lidé považují tento citát za stále 
aktuální, na naší škole neplatí. Žáci deváté třídy 
v rámci etické výchovy uvedli do života nový pro-
jekt – Spolupráce s Domem seniorů „POHODA“ 
v Orlové. V rámci tohoto projektu již několikrát 
navštívili jeho klienty se snahou zpříjemnit jim 
podzim života, pomoci ho prožít v důstojnosti 
a s láskou. Uvědomují si, že na vztahu společ-
nosti ke starým lidem se naplno ukazuje, jak je 
tato společnost vyspělá, jaké uznává hodnoty, 
jaké má tradice. Jsou si vědomi toho, že staří lidé 
mnohé dokázali a vybudovali a často mohou i ve 
vysokém věku posloužit svou radou, zkušeností 
či vlastním úhlem pohledu. Poslední návštěva 
byla ve znamení Vánoc. Děti přinesly do Pohody 
kus sváteční atmosféry v podobě vlastnoručně 
vyrobených vánočních prostřihů a ozdob a po-
přály krásné prožití nadcházejících svátků. 
Zde jsou jejich postřehy:
● „Líbily se mi úsměvy babiček a dědečků. 

Když jsme jim vyzdobili okno, měla jsem 

z toho dobrý pocit.“ Daniela Kolísková
● „Mám velmi krásný a hřejivý pocit z toho, 

když jsem viděl rozzářené oči osamělých 
důchodců.“   Ondřej Brzyszkowski

● „Jeden pán nám řekl, že je tam pěkně, že se 
pro ně pořádá mnoho akcí, ale přesto je 
tam smutný. Byli jsme rádi, že jsme jim po-
mohli zpestřit život, ale zároveň nám jich 
bylo líto.“ Pavel Kulla

● „Byl to zvláštní pocit, když se na nás ti lidé 
koukali a usmívali se. Byli rádi, za takové 
věci, které nám přijdou obyčejné. Potom 
vidíte, že jste udělali fakt něco dobrého, 
děkuji Vám… je to nádhera.“ Oto Šafarčík

● „Návštěva v Pohodě v nás zanechala velmi 
dobrý pocit. Lidé, kteří v tomto senior-
ském domově pobývají, nemají ve většině 
případů rodinu, a protože se blíží Vánoce, 
chtěli jsme jim tento čas zpříjemnit a vá-
nočně vyzdobit pokoj. Babičkám a dědeč-
kům se ukázal na rtech úsměv a z jejich očí 
vycházel moc krásný pocit radosti.“

 Valerie Lachová
● „Měli jsme s sebou vlastnoručně vyro-

bené ozdoby do oken a na stůl. V každém 

pokoji jsme si popovídali, některé babičky 
se rozplakaly, protože je už nikdo nena-
vštěvuje. Návštěva mě zahřála u srdce.“
 Denisa Swakońová

● „Měl jsem radost, že se na nás usmívali.“ 
 David Swakoň

● „Byl jsem smutný, když jsem rozplakal jednu 
paní, které jsme vyzdobili pokoj a popřáli 
jí hezké svátky. Na druhou stranu jsem měl 
radost z úsměvů ostatních.“ Jakub Juráček

● „Když jsme poprvé jeli do domova seniorů, 
hodně mě to zahřálo u srdce. Blíží se Vánoce 
a tentokrát jsme jim jeli slavnostně vyzdobit 
pokoj. Už podle pohledů jsme poznali, že se 
jim to líbí a že jsou šťastní. Někteří říkají, že 
jsou sami, ale nejsou! Mají nás a my jsme 
tu pro ně! Je mi jich strašně líto ale také je 
velmi obdivuji.“  Kimberley Ferková

● „Myslím, že klienti domova byli velmi rádi, 
že jsme je navštívili.“  Filip Kozubek

● „Návštěva v Pohodě byla super, lidi měli ra-
dost. Rád jsem to viděl – měli radost z věcí, 
které pro ně děláme.“  Milan Kováč

Mgr. Jana Ošeldová, 
www.zsdoubrava.cz 

Že by se Sokrates mýlil?

Poděkování
Vážená paní ředitelko, přijměte mé podě-

kování za spolupráci s vaší základní školou. 
Velmi oceňuji ochotu všech zúčastněných 
zpříjemnit období adventu našim uživatelům 
a pomoci jim tak prožít toto náročné a citově 
vypjaté období co nejlépe. Nelze se nezmí-
nit o výjimečné vzájemně sdílené úctě mezi 
Mgr. Ošeldovou a žáky, která podtrhovala 
atmosféru setkání. Myslím si, že se to dnes 
tak často nevidí. Právě proto bych chtěla ještě 
jednou jménem svým, zaměstnanců i klientů 
Domova seniorů „POHODA“, o.p.s. vyjádřit 
vřelé poděkování. Vážím si Vaší vstřícnosti 
a pevně věřím v další setkání. 

Hana Třasková, volnočasový pracovník 
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Mikuláš v Národním domě

HASIČSKÉ 
OKÉNKO

Na konci listopadu, 
přesněji 23. 11. v dopoled-
ních hodinách, byla naše 
jednotka povolána k vý-
buchu plynových kamen 
na č.p. 474 v Doubravě. 
Na místě zasahoval Slávik P. a Dluhosz D. 

Výbor SDH Doubrava děkuje všem, 
kteří navštívili hasičský stánek na vá-
nočním jarmarku. Další informací z jed-
nání našeho výboru je to, že se v průběhu 
roku 2017 začne s postupnou výměnou 
stávajících členských průkazů za nové. 
Nejprve budou vyměněny průkazky 
u dětí, mládeže a dospělých do věku 
35-ti let a poté budou provedeny výměny 
všem zbývajícím členům. O přesném ter-
mínu výměny se všichni členové dozvědí 
v průběhu roku. Výměny budou probíhat 
v letech 2017 a 2018 a jsou dány změ-
nami stanov.

V sobotu 18. 02. 2017 pořádá náš sbor 
v Národním domě v Doubravě od 19.00 ho-
din tradiční Hasičský ples. Lístky je možno 
koupit u paní Rovňaníkové, tel.: 732 948 
737 nebo prostřednictvím členů našeho 
sboru.

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

OKÉNKO mateřské školy

Dospěláci, myslíte si, že malé děti před 
Vánocemi dokážou jen zlobit? Je jich všude 
plno a nenechají vás v klidu otázkami „kdy už 
přijde Ježíšek“? Kdepak, my je známe jinak. 
S příchodem prosince se děti těší a nezlobí.

Těžko rozlišíte, zda si hrajeme nebo pracu-
jeme. Chodba nám ožila papírovými čertíky, 
umíme podle receptu zadělat těsto na cukroví, 
vytvarujeme rohlíčky na plech, paní kuchařky 
nám je upečou, zdobíme, ochutnáváme.

Strojíme stromeček, letos dokonce dva, je-
den do třídy a druhý na chodbu.

V jednom prosincovém dni proběhlo tvo-
ření s rodiči. Na materiál nám přispěla Nadace 
OKD v projektu „Mámo, táto, babi, dědo pojď 

si znovu hrát“. Společně s rodiči děti vyrobily 
vánoční dekoraci a zážitek, kdy může dítě 
s dospělým sedět v té své školce u jednoho 
stolu, zůstává po celý život.

Celou dobu nás provázely hry „na zví-
řátka“, „na jezinky“, zpívání, recitování, posí-
lali jsme svá přání Ježíškovi. Připravovali naši 
pohádku. A hlavně se těšili na dárky pod stro-
mečkem. Dětem mohou všichni závidět. Mají 
nadílku dvakrát. Jednou v mateřské škole, a to 
za přispění NOKD a podruhé doma. A proto 
jim na zlobení čas vůbec nezbývá.

Za pedagogy MŠ Doubrava 
Radomíra Jasenková
www.msdoubrava.cz 

Těším se nebo zlobím?

Již tradičně jsme pořádali 05.12.2016 Mikuláše pro děti v Národ-
ním domě. Na tuto akci přišlo celkem 35 dětí i s rodiči. Všichni dostali 
malé občerstvení. Děti si zahrály i zatančily a pak přišlo nadělování 
dárečků, které jim rozdával samotný Mikuláš se svými pomocníky, 
andělem a čerty. Zdeněk Sosna, starosta sboru

ZNÁTE KIN-BALL?

V prosinci jsme tělocvičnu Základní školy Doubrava obsadili 
s Kin-ballem. Zažili jsme s tímhle velkým míčem kupu srandy a na-
učili jsme se základní pravidla hry Kin-ball. Víte, že v této hře hrají 
hned tři družstva proti sobě? Je to prostě parádní hra. Nás ji učil Petr 
Stromko, vedoucí pionýrské skupiny Těpéra z Karviné. S Těpéry 
spolupracujeme velmi často. Chodíme společně bruslit na karvinský 
zimní stadion, jezdíme společně na hory. 

Pokud byste chtěli zavítat mezi nás a zahrát si s námi nejen Kin-
ball, přijďte za námi ve středu v 15:00 do klubovny. Nebo sledujte náš 
facebook a web www.17ps.cz a přidejte se k nám na nějaké z našich 
akcí. Pokud byste chtěli docházet pravidelně, stačí si přijít pro při-
hlášku na rok 2017 a zaplatit roční registrační poplatek 350 Kč.

Těšíme se na nové pionýry.
Za Pionýr, z. s. – 17. pionýrskou skupinu Karviná 

Katka Jachymčáková 

TJ Sokol pořádá tradiční

MAŠKARNÍ PLES
pro všechny děti, jejich rodiče a přátelé,

který se koná v Národním domě Doubrava
11. února 2017 od 15:00 hodin

Hudba, soutěže o ceny s občerstvením, to vše pro vás bude zajištěno!
Srdečně zve výbor TJ Sokol
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 Výstava LEGO ve městě 
Gliwice v Polsku

18.11.2016 -05.02.2017
V Polsku probíhá v těchto dnech výstava 

staveb z kostek LEGO. Výstava je umístěna 
v prostorech obchodního centra Europa cen-
tralna ve městě Gliwice. Čeká na vás celkem 
15 nákladních aut s kostkami a vybavením, 
2500 m2 výstavní plochy, více než 100 ma-
ket prezentujících fantastické stavby, největší 
letadlo na světě z kostek, a také zábavní zóna 
s kostkami – Fun Park a spousty dalšího. 
Město Gliwice je kousek od českých hra-
nic, a nadšenci této stavebnice jsou srdečně 
zváni.

Více informací na www.vystavakostek.cz 

 Korunovační klenoty 
v dějinách světa 
v Ostravském muzeu
9. prosinec 2016 – 5. březen 2017

Ostravské muzeum představí desítky 
unikátních replik korunovačních klenotů vý-
znamných říší Evropy. Návštěvníci budou mít 
mimořádnou příležitost potěšit se skvosty, 
které nosili panovníci známých říší Asie, pa-
novníci v Americe či panovníci afrických 
kmenů.

Více informací na www.ostrmuz.cz 

 Masopust na hradě

25.02.2017, Slezskoostravský hrad Ostrava
Masopustní veselí ovládne Slezskoostrav-

ský hrad. Čekat Vás budou ukázky lidových 
zvyků, rej masopustních masek, lidové pís-
ničky a spousta dobrého jídla.

Více informací na www.cerna-louka.cz 

Kam vyrazit……

PŘIVÍTALI JSME 
NOVÉHO OBČÁNKA

Dne 26.11.2016 byl přivítán tento nový 
občánek:

Blahopřejeme k narození děťátka!
Filip KawulokFilip Kawulok

V sobotu 26. listopadu 2016 opět k nám do 
Národního domu zavítal ochotnický divadelní 
soubor BOBAN z Bohumína. BOBAN se před-
stavil s divadelním představením „Slaměný 

klobouk aneb Helenka měla vždycky jedničky,“ 
v podání Vlastimila Peška. Diváci, kteří tuto 
komedii znají ve zpracování režiséra Oldřicha 
Lipského, který zasadil děj do počátku 20. sto-
letí do prostředí Francie, obsadil do hlavních rolí 
Miloše Kopeckého, Ivu Janžurovou, Vladimíra 
Menšíka, Pavla Landovského a další známé 
herce, se o to více v sále Národního domu ba-
vili. Rozverná fraška v podání BOBANU byla 
doprovázena živými zpěvy herců a živou hud-
bou kapelníka Oty Maňáka. Děj komedie byl 
zasazen na Moravu, do Brna a nedaleké Lojzovy 
Lhoty. Velmi svérázní herci mluvili v brněnském 

nářečí. Za zmínku zcela jistě stojí, že hlavní roli 
bonviána pana Fouska velmi zdařile ztvárnil náš 
soused a zastupitel za NAŠI DOUBRAVU Lu-
káš Szebesta, který sklidil velké pochvaly od pří-

tomných diváků. Úspěšný BOBAN 
si získal své diváky i v Doubravě, 
o čemž svědčil sál zaplněný diváky, 
kteří se náramně bavili. Spokojení 
diváci také ocenili občerstvení a po-
chutnali si na naší nabídce domácích 
zákusků a dalšího občerstvení. 

Těšíme se, že jsme vás naše sou-
sedky, sousedy a příznivce potěšili 
zorganizováním divadelního před-
stavení. Divadelní představení bylo 
poslední kulturní akcí, kterou jsme 
pro Vás v roce 2016 rádi připravili. 
V současné době pracujeme na plánu 
kulturních a společenských akcí na 

rok 2017. O konání jednotlivých akcí Vás bu-
deme informovat prostřednictvím obecního 
zpravodaje, našich webových stránek www.na-
sedoubrava.cz a obecních vývěsních desek. 

Závěrem bych velmi ráda poděkovala 
všem, kteří pomáhali s organizací divadelního 
představení, s přípravou a prodejem domácího 
občerstvení a že nás nebylo málo, za perfektní 
a profesionální přístup k celé akci.

Těšíme se na setkání s Vámi na našich dal-
ších kulturních i společenských akcích
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, předsedkyně NAŠE 

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

Divadelní představení 
„Slaměný klobouk“ se vydařilo

Foto: Miroslav KajzarFoto: Miroslav Kajzar  

Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na 
organizaci PODZIMNÍ ZÁBAVY a přispěli 
tak ke zdařilé akci, jejíž výtěžek bude věnován 
dětem naší mateřské a základní školy. Zároveň 
všem občanům přejeme pevné zdraví, hodně 
štěstí, lásky a rodinné pohody v novém roce 
2017.

Za SRPŠ Romana Moskalová

Podzimní zábava 
v Doubravě

 Společenský život

Na konci 19. století se začaly zakládat 
české spolky. V roce 1891 byl v hostinci u Zif-
fra na Vrchovci založen Čtenářský spolek, 
který v roce 1904 změnil název na Čtenářský 
spolek v Dombrové a Orlové. 

30. 10. 1898 ustavila dvaatřicetičlenná 
valná hromada Sbor dobrovolných hasičů. 

V prosinci 1899 vznikl v Doubravě polský kul-
turní spolek pod názvem Jedność a další velmi 
aktivní byl spolek Macierzy szkolnej. Češi 
pak 30. 01. 1901 založili Matici osvěty lidové, 
o rok později bylo založeno Družstvo Národ-
ního domu, byl zvolen přípravný výbor a v ná-
sledujícím roce dle plánů stavitele Miroslava 
Martince postaven Národní dům. Národní 
dům se stal střediskem kulturního a společen-
ského života a je jím stále. V předvečer 3. října 
1903 prošel z Orlové do Doubravy lampionový 
průvod a večer sehráli divadelní ochotníci or-
lovského Sokola Tylovu hru „Paní Marjánka 
matka pluku“. Slavnostního otevření se 4. 
října 1903 zúčastnil spisovatel František Sokol 
Tůma.

Problém tohoto společenského střediska 
spočíval v tom, že byl postaven na dluh. 

Historické okénko

Fotka Národního domu z roku 1914Fotka Národního domu z roku 1914   (pokračování na straně 8)



8 OBECNÍ ZPRAVODAJ / LEDEN 2017

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

doubrava.cz • Fotosazba a tisk: Tiskárna Schenk, Ostrava • UZÁVĚRKA PŘÍSTÍHO ČÍSLA JE 13. ledna 2017 do 09:00 hodin • Redakcí neobjednané rukopisy, 
fotografie a kresby se vracejí pouze na žádost • Redakce si v případě potřeby vyhrazuje právo ke krácení a upravování příspěvků • www.doubrava.cz.

Finanční situace se zlepšila až po udělení hos-
tinské koncese a s přispěním místní sokolské 
jednoty, která vznikla 03. 04. 1910. První její 
veřejné cvičení se konalo již 21. 08. téhož roku. 
V Národním domě našla prostor i loutkářská 
činnost, která pak pokračovala v budově Lout-
kového divadla. Oblíbeným výletním místem 
Doubravanů býval les Grychťok na Doubrav-
ském kopci, kde si lidé o svatodušních svátcích 
smažili vaječinu. Zde uprostřed lesa na tak-
zvaných Mokřadech se střetávaly dva prameny 
a lidé věřili v jejich léčebné účinky.

Nelze nepřipomenout rok 1906, který byl 
pro obec společensky významný především 
návštěvou rakouského císaře Františka Josefa, 
jenž sledoval menší vojenské cvičení na se-
verní straně jámy Bettina.

Společenský život obce narušily obě 
světové války, ale vždy se našlo dost lidí 
ochotných pokračovat. V roce 1921 vznikla 
v Doubravě obecní knihovna, byl to vskutku 
chvályhodný počin.

Slavnostní dnem byl 6. červenec 1930, kdy 
při své návštěvě Těšínska projížděl obcí první 
prezident ČSR T.G. Masaryk. Byl uvítán něko-
lika tisíci lidmi a projev pronesl starosta obce 
Ferdinand Sebera.

Společenský a kulturní život obce zajiš-
ťovaly tyto společenské organizace: Místní 
jednota Čs. svazu požární ochrany, Česko-
slovenský červený kříž, TJ Baník Doubrava – 
střed, Svaz československých žen, Svaz Čs. 
mládeže, PZKO, ZO Čs. ovocnářského a za-
hrádkářského svazu, ZO Čs. svazu včelařů, 
Lidová myslivost, ZO Čs. svazu chovatelů 
drobného zvířectva, Kynologická místní orga-
nizace a byly vybudovány spolkové klubovny 
zahrádkářů a chovatelů. 

Ing. Květuše Szyroká, kronikářka obce

(pokračování ze strany 7)
Historické okénko

Návštěva T.G. Masaryka v DoubravěNávštěva T.G. Masaryka v Doubravě  

Plesová 
sezóna začala
20.01.2017  Myslivecký ples 

(MS Orlová a Doubrava)

28.01.2017  Reprezentační 
ples PZKO (PZKO Doubrava)

18.02.2017  Hasičský ples 

(SDH Doubrava)

25.02.2017  Banické šibřinky 

(Baník OKD Doubrava)
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