
Nadace OKD podpořila Mateřskou školu 
v Doubravě. V rámci projektu zaměřeného na 
mezigenerační spolupráci proběhla v únoro-
vém týdnu v MŠ výstava dobových šatů a hra-
ček. Občané nejen Doubravy nám zapůjčili 
staré hračky, oděvy a další dobové exponáty.
Tyto připomínaly dobu již dávno minulou, 
léta přibližně 1900-1980. 

Zapůjčené k expozici byly brusle na klíček, 
houpací koně, kočárek košatina,vyřezávané 

loutky, šaty z tanečních, pléd po babičce 
z přelomu 19.-20. století, háčkovaná peřinka 
s poviánem, sada starých modelů autíček, 
část lidového kroje, dřevěná koloběžka, pa-
nenky a mnoho dalšího.

Naše současné děti měly možnost pro-
střednictvím výstavy poznat, jaké hračky byly 
kdysi, co se oblékalo a vše porovnat se sou-
časným vybavením.

Návštěvníků za výstavní týden bylo 
opravdu mnoho. Žáci tříd základní školy přišli 
za doprovodu pedagogů. Pro školní chlapce 
byl obvzvášť zajímavý pletací stroj, takový 
ještě neviděli. Dospělí návštěvníci, rodiče 
a prarodiče a obyvatelé Doubravy zavzpomí-
nali se zápisem v návštěvní knize: Děkujeme 
za hezkou vzpomínku na naše mládí.

Leden 2019 č. 12

Dobové šaty i hračky v mateřské škole 

(pokračování na straně 3)

Březen 2020

Pojďme a pomozme k čistotě obce. Co pro to udělat? 
Úklidová akce proběhne v týdnu od pondělí 30. 3. do soboty 4. 4. 2020

Věnovat chvilku svého času k zaregistrování na www.uklidmecesko.cz jako dobrovolník 
v obci Doubrava. Bližší informace budou před akcí na www.doubrava.cz.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Z DOMÁCNOSTÍ
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 04. 04. 2020 od 8:00 hod. do 12:30 
hodin na předem určených stanovištích.

Svoz starých televizorů, praček, ledniček, akumulačních baterií, plechovek od barev, mono-
článků, starých léků, rtuťových výbojek (zářivek), starého oleje apod. 

Sběr bude prováděn firmou Marius Pedersen a.s. vozidlem se speciálním kontejnerem na 
následujících stanovištích v určeném čase. ODBĚR ODPADU JE ZDARMA!

Stanoviště Zahájení v hod. Ukončení v hod.

VRCHOVEC u bývalého bytového domu č. p. 571 08.00 08.30
Sběrný dvůr za obecním úřadem Doubrava 09.00 09.30
NÁMĚSTÍ potraviny Emel 10.00 10.30
UPLIŽ stanoviště kontejnerů u RD č.p. 428 11.00 11.30
HRANICE u RD č.p. 233 12.00 12.30

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a před námi je první 
jarní měsíc. Již minulý měsíc se díky mírné 
zimě objevily u bytového domu č.p. 348 bílé 
květy sněženek. Sněhu si děti letos mnoho 
neužily, za to o vichřice nouze nebyla. Ne-
chyběla ani únorová duha. Výpadky elek-
trické energie, na které je náš život plně 
závislý, znepokojily nejednoho z nás. Jako 
starostka obce mám přístup na krizovou 
linku společnosti ČEZ, kde jsou poskytnuty 
informace o situaci v distribuci elektřiny. 
Stejných informací se mi dostalo na webo-
vých stránkách www.bezstavy.cz. Doporu-
čuji občanům v obdobných situacích pro 
získání aktuálních informací tyto stránky 
navštívit. 

Plesová sezona skončila a členové 
pořádajících spolků odvedli kus pořádné 
práce při organizaci tradičních vesnic-
kých plesů. Poděkování patří myslivec-
kému sdružení, SDH a Baníku OKD. Také 
další spolky chystají v letošním roce zají-
mavé akce, o kterých jste průběžně infor-
mováni ve zpravodaji a i ony si zasluhují 
poděkování za pestrý život v obci. Se 
skvělým nápadem zorganizovat výstavu 
dobových hraček a oblečení přišla ma-
teřská škola. Akce se nejen vydařila, ale 
přilákala zájemce i z okolí Doubravy. Ve 
stejné budově, ale tentokrát v knihovně, 
se uskutečnila výstava dřevořezeb pana 
Filipa. Obě akce jsou v naší obci inova-
tivní a přínosem pro nás všechny.

Je potěšující, že naše obec je zajímavá 
i pro spolky z okolí. Přitahuje je zvlněná 
zelení prorostlá krajina, secesní budovy 
a celkový zachovalý ráz obce. V minulosti 
to byly zajímavé závody psích spřežení, 
tradiční srazy automobilových veteránů 
a i letos se můžeme těšit na cyklistický 
závod žen „Gracia“, jejíž trasa povede 
naší obcí. Zcela nově se chystá ukázka 
bojů česko – polské sedmidenní války 
organizovaná Československou obcí 
legionářskou.

Probíhající rekultivace Kotlin bude 
vyžadovat v průběhu roku i jistá dopravní 
omezení. O nich budete v předstihu in-
formováni. Brzy z jara bude položen 
nový živičný povrch na komunikaci pod 
Ujalou a tak se zjednoduší spojení obce 
s Dětmarovicemi. Po vybudování ma-
nipulační plochy pro nákladní dopravu 
hmot na navyšování oddělovací hráze 
na jezeru Kozinec se bude pokračovat 
v rekultivačních pracích v této lokalitě. 
V současnosti OKD zajišťuje úpravu pro-
jektové dokumentace na základě poža-
davků obce dle zpracované urbanistické 
vize. Jedná se o úpravy v oblasti oddělo-
vací hráze a plánované pláže.

Podněty občanů týkající se situace 
na komunikacích mezi finskými domky 
jsou tématem jednání s Policií ČR, doprav-
ním inspektorátem, ale také s vlastníky 
pozemků. Přestože se snažíme o zlepšení 
situace, vždy to bude o vzájemné tole-
ranci a ohleduplnosti. A tady je příleži-
tost pro každého, aby těm, co bydlí vedle 
či naproti, bylo s námi dobře.

Ke spokojenosti občanů přispívá také 
čistota obce. Mezi rodinnými domky je 
většinou úplně čisto, horší to je kolem 
cest, kde často odpadky skončí v příko-
pech. V době, kdy tráva ještě není vy-
soká, jsou dobře viditelné a dají se dobře 
vysbírat. Do celostátní akce „Ukliďme 
Česko“ se dobrovolně zapojují všichni, 
komu záleží na čistotě místa, kde žije. 
A mezi ně patří i řada občanů naší obce. 

Dáša Murycová,  
starostka obce

•	Rada	obce	schválila	podání	žádosti	o	do-
taci na realizaci projektu "Sběrný dvůr 
v Doubravě". Dotace byla vyhlášena Mi-
nisterstvem životního prostředí, výzva 
č. 126 – PO3 – zpracování odpadů.

•	Rada	 obce	 schválila	 podání	 žádosti	
o dotaci na realizaci projektu "Vybudo-
vání přírodní zahrady při ZŠ Doubrava". 
Dotace byla vyhlášena Státním fondem 
životního prostředí České republiky, vý-
zva č. 7/2019 – přírodní zahrady.

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

Aktualizace žádosti 
o přidělení bytu
Všichni občané, kteří mají podanou žádost 
o přidělení bytu u zdejšího úřadu a chtějí, 
aby byla i nadále platná, si musí tuto žádost 
aktualizovat. Lhůta pro aktualizaci je nejpoz-
ději do konce března letošního roku. Prodlou-
žení platnosti žádosti si můžete vyřídit vždy 
v úřední den (tj. pondělí nebo středa) u paní 
Dagmar Rentové, 1. poschodí, kancelář č. 14.

Dagmar Rentová 

Vstřícný úřad
Na našem obecním úřadě pracují úředníci 
v kumulovaných funkcích a ve dnech, kdy 
nejsou úřední hodiny pro veřejnost, si plá-
nují další činnosti, které patří k jejich náplni 
práce. Prosíme občany o respektování stano-
vených úředních hodin. Pokud v naléhavých 
případech potřebujete vyřídit něco na úřadě 
i mimo tyto hodiny, předem se s daným pra-
covníkem telefonicky domluvte.

Úřední hodiny OÚ Doubrava:
Po 7:30–11:30 a 12:30–17:00
St 7:30–11:30 a 12:30–17:00

Kontakty na zaměstnance OÚ: 
Mgr. Dáša Murycová 596 549 019
Ing. Tadeáš Bijok 596 549 028
Ing. Pavel Szostok 596 549 096
Jiří Sznapka 596 512 953
Pavel Slávik 596 513 032
Dagmar Rentová 596 549 410
Šárka Hugáňová 596 512 980
Jana Osvaldová 596 512 992
Marie Procházková 596 549 088

Více informací k jednotlivým agendám 
zaměstnanců naleznete na webových strán-
kách obce www.doubrava.cz .

Dáša Murycová, starostka obce

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko
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AKTUÁLNÍ 
ČETBA
Nabízím vám knihy 
dvou velikánů české 
literatury. Dášeňku, 
Devatero pohádek, Válku s mloky… KARLA 
ČAPKA, od jehož narození v lednu uply-
nulo 130 let a od BOŽENY NĚMCOVÉ, která 
se narodila v únoru před 200 lety, Babičku, 
pohádky, povídky... V knihovně vás k to-
muto tématu čekají čtení na pokračování, 
slovní hra se synonymy, obrázkové pexeso 
i zajímavosti ze života obou spisovatelů.

Hana Sábelová, knihovnice

Jak jsem Vás již informoval, rok 2020 je ro-
kem volebním, ve kterém si sbory volí nové 
vedení. V lednu se konaly valné hromady 
ve sborech a v únoru pak v okrscích. V na-
šem okrsku Orlová proběhla dne 8. 2. 2020 

v místní požární zbrojnici Orlová Poruba. Za 
náš sbor byli zvoleni do okrsku Orlová tři zá-
stupci: Pavel Slávik do funkce náměstka sta-
rosty okrsku, Jiřina Rovňaníková do funkce 
hospodářky a jednatelky okrsku a Svatopluk 
Kotas jako člen okrsku. Zdeněk Sosna byl 
navržen do funkce náměstka starosty vý-
konného výboru OSH Karviná. Na této valné 
hromadě byli také oceněni naši členové. 
Pavlovi Slávikovi a Jiřině Rovňaníkové byla 
udělena medaile sv. Floriána a Zdeňku Sos-
novi bylo uděleno čestné uznání za pocti-
vou práci ve výboru okrsku Orlová v letech 
2010 až 2020. 

Náš sbor v únoru pořádal tradiční ples, 
který by se neobešel bez sponzorů, kterým 
bych chtěl touto cestou poděkovat za dary 
do tomboly.

Sponzorovali nás: Tiz s.r.o.; Jeskyně Dět-
marovice s.r.o.; auto servis Hana a Martin 

Sosnovi; truhlářství Kajzar 
a Kotas; revize hasicích pří-
strojů Stanislav Sučan; řeznictví Jochymek; 
restaurace Národní dům; pekárna Komen-
dir; autodoprava Sobik; Potraviny U Bob-

říků; Obecní úřad Doubrava; DVOŘÁK LESY, 
SADY, ZAHRADY s.r.o.; ELTOM, s.r.o.; potra-
viny EMEL; zahradnické potřeby Jindřiška 
Daříčková; hasičská výzbrojna Ostrava; An-
drea Šebestová; Věra Šebestová; Zdeněk 
Kolář; broušení nástrojů Szabo; klempířství 
Tomáš Jachymčák; Olga Granieczná; senátor 
Radek Sušil; PATYS LOAD s.r.o.; SDH Doub-
rava; řeznictví Kovaříková; Auto JAS; oprava 
komunikací Milan a Petr Novákovi; Zámecká 
stáj Doubrava; EXA společnost s.r.o.; CAR-
BOKOV AUTO s.r.o; Gražyna Vaňková; Věra 
Malcharová; Květuše Szyroká; Marie Dušič-
ková, Jana Kolísková, úklidové práce Mo-
nika Ledwoň, LKZ servis Lubomír Kozubek, 
Jiřina Rovňaníková, Dáša Murycová, Naďa 
Hasalová.

Za SDH Doubrava  
Svatopluk Kotas

www.sdhdoubrava.estranky.cz 

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – březen, duben 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
Březen 11,25 18 12 4
Duben 8,22 15 9 1,15,29

Pozvání na výstavu přijala také paní ředi-
telka Nadace OKD se svým týmem. Podívat 
se přijeli klienti Domova Alzheimer v Karviné 
Darkově s doprovodem. Pobyt na výstavě 
v nich vyvolal dojemnou vzpomínku na mládí 
umocněnou přítomností dětí.

Děti naší mateřské školy chodily na vý-
stavu denně, učarovaly jim houpací koně, 
starý šicí stroj a mlýnek. Vše bylo poučné 
a rozšířilo obzory poznání. A to, že dětské 
hlavičky jsou bystré a přemýšlivé, dokazují je-
jich slova: „Paní učitelko, pojďte sem, tady je 
nějaké velké cédéčko“(gramofonová deska). 
„Paní učitelko, mohu to staré auto trochu nad-
zvednout abych se podíval, jaké má řízení?“

Radomíra Jasenková, MŠ Doubrava

(pokračování ze strany 1)
Dobové…

Král a královna plesu. Foto: Pavel Slávik z

Den otevřených dveří 
v mateřské škole
Ve čtvrtek 19. 3. 2020 zveme 
rodiče s dětmi k prohlídce 
mateřské školy. V tento den 
můžete navštívit Mateřskou 
školu Doubrava, která je ote-
vřená od 8:00 do 16:00 hodin. 
Navštívit ji mohou všichni, 
kteří ji neznají nejen děti, ale také dospělí. 

Radomíra Jasenková,  
MŠ Doubrava

Knihovna 
informuje

HASIČSKÉ OKÉNKO
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Stavba školní hřiště – rozhovor 
s paní starostkou
V kroužku multimediální tvorby jsme už dlouho 
přemýšleli nad článkem o našem školním hřišti. 
Zajímaly nás různé zajímavosti a komplikace 
při stavbě, nějaké další budoucí plány s hřištěm 
i školou, a tak se žák Břéťa Hroch v doprovodu 
s paní učitelkou Kolompárovou vydal v pondělí 
3. února na obecní úřad, aby udělal rozhovor 
přímo s paní starostkou…

 „Dobrý den, paní starostko, děkujeme, že 
jste si na nás udělala čas. Jak jsme psali již 
v e-mailu minulý týden, jsme zde proto, aby-
chom zjistili více informací o našem školním 
hřišti. Nejprve jsme sbírali informace od naší 
paní ředitelky a paní zástupkyně. Ty nás ale 
odkázaly na Vás.“

„Ano, vím. Předem chci říci, že mě velmi 
potěšil Váš zájem. Budu se snažit shrnout pár 
nejdůležitějších informací a Vy se pak můžete 
doptat. Pokud bych byla v úzkých, tak si zajdu 
pro pomoc, ano?“

„Nápad vybudovat nějaké sportoviště 
vznikl již v minulém volebním období. Sama 
jsem učitelka, a tak vím, že existují různé atle-
tické soutěže a že je potřeba tyto disciplíny ně-
kde trénovat. Usilovala jsem tedy o to, aby se 
vybudovala dráha s doskočištěm alespoň pade-
sát metrů. Vznikl projekt s názvem „Sportujeme 
v každém věku“, podali jsme žádost na Nadaci 
OKD. Nakonec jsme se rozhodli, že vybudujeme 
k této dráze i hřiště a že celé sportoviště budeme 
stavět v etapách. V prosinci roku 2016 jsme po-
depsali smlouvu s projektantem. Nicméně tato 
spolupráce nebyla příliš růžová. Další problémy 
nastaly s územím, kde mělo být hřiště vybudo-
váno. Dešťová voda byla dosud odváděna do 
vodoteče na sousedním pozemku společnosti 
Asental. S odvodněním hřiště do této vodoteče 
však nesouhlasili, proto se původní projekt mu-
sel přepracovat. Nejprve se toto území vybag-
rovalo, následně se celé území zasypalo 
kamenivem. Kamení je propustné a od-
vádění dešťových vod je řešeno vsakem. 
Do 31. 12. 2018 byla vybudována první 
etapa, to byla ta běžecká dráha s dosko-
čištěm včetně zmíněných zemních prací. 
Do 31. 8. 2019 se budovala druhá etapa, 
to bylo to multifunkční hřiště. Během 
stavby hřiště se vyskytly další nepříjem-
nosti, a to se smlouvou na dotaci. K dotaci 
se váže i další problém. V této smlouvě 
totiž nebyla zahrnuta částka na noční 
osvětlení, i když v původním návrhu se 
s těmito světly počítalo. To by bylo pří-
liš drahé. Navíc si nejsem jistá, zda by se 
zrovna u nás v Doubravě hřiště využívalo 
i v nočních hodinách. Počítali jsme s tím, 
že hřiště se bude využívat spíše v letních 
měsících, kdy bývá déle světlo. Nakonec 
jsme tedy nechali vybudovat světla pro-
vozní, bezpečnostní. Také jsme nechali 
vybudovat kamerový systém, protože je 
třeba hřiště kontrolovat. Na kamery se 
mohu podívat i já, mám je napojené tady 
na počítač. V sezoně hřiště kontroluje 
správce.„

„Já už jsem se vypovídala, takže teď 
se mě můžete na cokoliv zeptat.“

 „Znám takovou holku, která k nám na 
školu chodila v době, kdy jsem byl na prv-
ním stupni. Ona mi říkala, že se už dlouho 
mluvilo o tom, že se za školou bude stavět 
hřiště. Tak bych se chtěl zeptat, kdy vůbec 
vznikl ten první nápad.“

„Možná se spíš povídalo o tom, že to hřiště 
chybí. Možná ten nápad vznikl už dávno před 
tím, než jsem se stala starostkou. Nicméně vždy 
je potřeba nejprve zpracovat projektovou do-
kumentaci, a ta dříve nebyla.“
 „Plánuje se i další rozvoj hřiště? Plánujete 
ještě něco k hřišti vybudovat?“

„Ano, plánujeme přírodní zahradu. Vždy je 
to o potřebách. Pokud budete všichni sportovat, 
budete chtít sportovat a bude Vám k tomu něco 
chybět, pak bude i důvod budovat něco dál.“
 „V minulém čísle našeho školního ča-
sopisu Doubraváček jsme dělali anketu 
mezi žáky, co by si ještě přáli. Nejvíce žáci 
psali o zvětšení tělocvičny, také by si přáli 
nějaké workoutové hřiště. Plánujete něco 
podobného?“

„Ano, vím. Tělocvična má omezené pro-
story. Musela by se nejprve celá zbourat a stálo 
by to možná několik desítek milionů. V takovém 
počtu žáků jako má naše základní škola, je ale 
prostor tělocvičny zatím dostačující. Problém 
je se střechou nad tělocvičnou, proto momen-
tálně budeme řešit toto. Musíme tedy nejprve 
vyřešit aktuální problémy jako výměnu topení, 
střechu nad tělocvičnou, do budoucna bychom 
chtěli vyměnit i podlahy a zmodernizovat počí-
tačovou učebnu.“
 „Rozumím, děkuji za odpověď.“

„Zaujal mě také nápad na workoutové hřiště. 
Mohli byste se, prosím, zeptat dětí ve škole, v jaké 
lokalitě by si děti toto hřiště představovaly?“
 „Ano, určitě se zeptáme. Ještě jednou dě-
kujeme za to, že jste si na nás udělala čas.“

„I já děkuji. Velmi mě potěšil Váš zájem. 
A Tobě, Břéťo, přeji mnoho úspěchů ve druhém 
pololetí.“
Autor rozhovoru: Břetislav Hroch, Mgr. Lenka 

Kolompárová

inzerce

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Slavnostní otevření hřiště u základní školy. Foto: Ivana Siekierová. z
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Letošní rok je pro náš spolek velmi významný. 
Je to už 30 let od znovuzaložení samostatné 
činnosti Pionýra. Pionýr je demokratický, dob-
rovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, 
mládeže a dospělých. Předmětem hlavní čin-
nosti Pionýra je veřejně prospěšná činnost. Být 
pionýrem přináší přátele, zážitky, romantiku 
a dobrodružství i v tzv. všedním životě. Ideály 
Pionýra nejsou příkazy, ale mety. K jejich do-
sahování je potřebná chuť i vůle, rozvoj sebe 
sama i týmového ducha. A týmového ducha 
a chuť překonávat máme. V roce 2014 jsme 
v Doubravě začínali s oddílem o 10 dětech 
a s celkovým počtem členů 26. Letos jsou to 
již 2 oddíly o 23 dětech a karvinský oddíl s 12 

členy. Celkový počet našich členů k 31. 1. je 66. 
I to je důvod k oslavám. Letošní jubilejní rok 
pro nás bude nabitý společnými zážitky.

Máme za sebou republikovou akci „Ledová 
Praha“, kam o pololetních prázdninách odjelo 
22 dětí a 4 vedoucí. Děti poznaly krásy hlavního 
města a spoustu zajímavých muzeí. Navštívily 
Galerii ocelových figurín, petřínskou rozhlednu 
i bludiště, Muzeum policie ČR, Pražské Benátky 
a Muzeum Karlova mostu i Botanickou zahradu. 
Asi největším zážitkem byla návštěva největšího 
hračkářství v Praze Hamleys.

Společně zažehneme ohně. O co půjde? 
V tradiční den spojený s počátkem jara, v sobotu 
21. 3., v podvečer se zapálí na co nejvíce místech 

po celé republice pionýrské ohně. Přivítáme tak 
jaro a přilétající vlaštovky. Také se tím pokusíme 
o nový český rekord v počtu ohňů zapálených 
ve stejný čas! A zapojíme se i my v Doubravě 
svým malým slavnostním ohněm a malou jarní 
oslavou v naší doubravské klubovně. Pokud 
byste měli chuť, můžete se k pokusu o rekord 
připojit a oslavit s námi příchod jara. Klubovna 
bude otevřena od 14:00. Společné zapálení 
ohně se bude konat v 16:30.

Za Pionýr, z. s. – 17. Pionýrskou skupinu 
Karviná Katka Jachymčáková

Školní kolo recitační soutěže
Dne 4. února proběhlo školní kolo recitační 
soutěže. Žáci soutěžili ve třech kategoriích od 
první až do deváté třídy. Porota byla neroz-
hodná, síly všech byly velmi vyrovnané. Na-
konec se nám podařilo obsadit místa ve všech 
kategoriích, první a druhá místa postupují do 
městského kola recitační soutěže v Orlové. 
Výherci byli oceněni, ostatní dostali sladkou 
odměnu za účast. Děkujeme všem zúčast-
něným a postupujícím přejeme hodně štěstí 
v dalším kole. 

Mgr. Lenka Kolompárová

SLAVÍME 30

Ocenění dárce krve
V lednu se uskutečnilo setkání paní starostky 
s oceněným dárcem krve panem Martinem 
Saranem. Ten obdržel ocenění Českého čer-
veného kříže Zlatý kříž II. třídy za 120 bez-
příspěvkových odběrů. Děkujeme všem 
dobrovolným dárcům krve za přínos k zá-
chraně lidských životů. ŠH

Děti vyrazily o pololetních prázdninách do hlavního města Prahy. z
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Tarify

Slevy

WWW.VEJNET.CZ

555 500 800 / 602 324 243 / KANCELAR@VEJNET.CZ

Premium 50/20 Mb

Optimal 25/10 Mb

Mini 5/1 Mb

Senior (příjemce starobního důchodu)

Držitel ZTP/P průkazu

AKTIVACE 
ZA 1 KČ

BEZ 
ÚVAZKU

inzerce

První válka Československé republiky
Boje na Těšínsku v roce 1919
Dne 28. března se v Doubravě uskuteční rekonstrukce bojů 
„Těšínsko 1919“ pořádaná Československou obcí legionářskou 
– jednotou Ostrava I. Podrobnosti nejen lednového střetnutí 
roku 1919, ale také pozadí celého sporu o Těšínsko s přihléd-
nutím na doubravské rodáky pak představí přednáška „Doub-
rava a spor o Těšínsko 1918-1920“, pořádaná 26. března 2020 
v Národním domě v Doubravě.

V letošním roce si připomene 100. výročí rozdělení Těšínského 
knížectví mezi nově vzniklé Československo a Polsko. Toto historické 
území ohraničené řekami Ostravicí na západě a Białou na východě 
vzniklo na konci 13. století jako doména hornoslezských Piastovců. 
Již první generace těšínských knížat inklinovaly k Českému království 
– dcera prvního knížete Viola Těšínska se stala manželkou posled-
ního přemyslovského krále Václava III. a její bratr Kazimír I. Těšínský 
složil roku 1327 lenní hold králi Janu 
Lucemburskému. Od této doby bylo 
Těšínsko integrální součástí Českého 
království až do rozpadu Rakousko-
Uherska v roce 1918.

Po rozpadu Podunajské mo-
narchie na území Těšínska vznesly 
nárok hned dva nástupnické státy – 
mladé Československo a obnovené 
Polsko. Čechoslováci argumentovali 
historickým právem, nezbytností 
hospodářského zázemí tvořeného 
černouhelnými doly, hutním a che-
mickým průmyslem a také Košic-
ko-bohumínskou dráhou, jedinou 
vysokokapacitní spojnicí českých 
zemí se Slovenskem. Polská strana 
naopak argumentovala právem na 
sebeurčení, neboť dle posledního 
sčítání lidu z roku 1910 bylo 53 % oby-
vatel Těšínska polsko-jazyčných. Obě 
strany se prostřednictvím místních 
národních výborů dohodly počátkem 
listopadu 1918 na prozatímním roz-
dělení sfér vlivu, dle kterého se Doub-
rava ocitla pod správou polské Rady 
Narodowe Księstwa Cieszyńskiego 
v Těšíně. Dohoda měla mít dočasný 
charakter a konečné rozřešení situace 
ponechávala centrálním vládám. Pol-
sko však vyhlásilo na 26. ledna 1919 
volby do Ústavodárného sněmu, a to 
i na území Těšínska. Jelikož se jednalo 
o faktický výkon státní moci v roz-
poru s předchozí úmluvou, bylo třeba 
konání voleb na Těšínsku zabránit. 
Československo se rozhodlo území 
vojensky obsadit. Dne 23. ledna 1919 
se daly do pohybu dva proudy česko-
slovenských legionářů z Francie pod-
porované jednotkami čs. domácího 
vojska – jeden ve směru na Bohumín 
a druhý do srdce Ostravsko-karvin-
ského revíru – na Doubravu a Karvi-
nou (dnes Karviná-Doly). 

U Doubravského nádraží a šachet 
Eleonora a Bettina došlo ke střetu 
obou znesvářených stran, a právě 
o tomto střetnutí bude pojedná-
vat rekonstrukce bojů pořádaná 28. 
března 2020 ve 14.00h v Doubravě 
Československou obcí legionářskou 
– jednotou Ostrava I.

Mgr. Tomáš Rusek

Ukázka bitvy a historická přednáška v Doubravě
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Kam vyrazit… 

Zemřeli
Jan Jachimčák
Viktor Rovňaník

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Společenská kronika

 KREATIV JARO
20.–22. 03. 2020, výstaviště Černá louka 
Ostrava

Prodejní výstava Kreativ Jaro 2020 na-
bídne více než 100 vystavovatelů, kteří před-
staví pestrou škálu materiálů ke tvoření a také 
to nejlepší ze své tvorby. K vyzkoušení zde 
bude spousta rukodělných prací, technik a ji-
ných workshopů.

Více informací na www.cerna-louka.cz .
 SLAVNOSTNí ZAHÁJENí NOVÉ SEZONY
Zámek Fryštát v Karviné 
v prvorepublikovém stylu
28. 03. 2020, zámek Fryštát v Karviné

Vítejte v dobách první republiky, kde ele-
gance mužů soutěžila se šarmem dam. Ve vy-
soké společnosti bohatých továrníků však nejde 
vždy jen o iluze, ale především o prestiž a moc. 
Čeká Vás zcela netradiční interaktivní prohlídka 
zámku, během které zažijete napětí i zábavu 
během vyšetřování detektivního příběhu.

Více informací na www.zamek-frystat.cz .
 SLAVNOSTNí OTEVŘENí HRADU HUKVALDY
28. 03. 2020, hrad Hukvaldy

Čeká vás den plný šermířských soubojů, 
ukázek zbraní a zbroje, dobového vojenského 
ležení...

Více informací na www.hradhukvaldy.eu.
 ZAHÁJENí SEZONY V DOLU MICHAL
28. 03. 2020 – 29. 03. 2020, Důl Michal

Více informací na www.dul-michal.cz.
 FESTIVAL SKÁKACíCH HRADů
27. 03. – 05. 04. 2020, Trojhalí Karolina

Největší festival skákacích hradů potřetí 
v Trojhalí.

Více informací na www.trojhali.cz.

Po ukončení podzimní části fotbalových 
soutěží byla až do začátku ledna plánovaná 
přestávka v činnosti našich družstev.

Mezi tím proběhla 13. prosince 2019 Valná 
hromada klubu s programem nové volby statu-
tárního orgánu, výkonného výboru a kontrolní 
komise. Staronovým statutárním orgánem na-
šeho spolku byl opět zvolen předseda Baníku 
pan Jaroslav Franek. Valná hromada také vzala 
na vědomí rezignaci trenéra mužů pana Mar-
tina Monczky, kterého pro jarní část soutěže 
nahradí pan Petr Kuzník.

Dne 8. prosince 2019 se naši dorostenci 
zúčastnili základního kola 8. ročníku halového 
turnaje „O pohár Moravskoslezského fotba-
lového svazu“ v kategorii U-17 ve Stonavě. 
Při účasti 5 družstev jsme obsadili 3. místo 
a postoupili do semifinále, které se konalo 
12. ledna 2020 v Orlové. Po solidním výkonu 
naše družstvo obsadilo 4. místo ze 6 účast-
níků. Je nutno ocenit i fakt, že hoši statečně 
bojovali proti družstvům z vyšších krajských 
soutěží. S podaným výkonem byl spokojen 
i trenér Peter Turaz.

Zimní příprava našich mužů začala 
14. ledna na hřišti s umělým povrchem Sla-
vie Orlová a bude pokračovat i přípravnými 
přátelskými zápasy až do zahájení jarní části 
okresního přeboru dne 28. března 2020 
na hřišti Viktorie Bohumín. První domácí 
utkání dorostenců a mužů bude v sobotu 
4. dubna 2020. Žáci pod vedením trenéra 
Ládi Stachowicze se připravují v tělocvičně 
naší školy a v neděli 8. března od 8 hodin se 
zúčastní turnaje v hale Gymnázia v Orlové. 
Věříme, že zimní příprava našich družstev 
přinese ovoce i v kvalitních výkonech v jarní 
části okresního přeboru ročníku 2019/2020.

Velmi smutnou událostí nejen v našem 
klubu, bylo úmrtí našeho dlouholetého člena 
pana Viktora Rovňaníka. Pan Viktor byl ne-
jen člen kontrolní komise Baníku, ale rovněž 
člověk kamarádské povahy, který se aktivně 
zúčastňoval téměř všech činností klubu. 
Vzpomínka na něj zůstane v našich myslích 
ještě dlouhá léta zachována.

Peter Szabó

Zimní přestávka na Baníku

Na obecním úřadě a nově také v obecní 
knihovně si i nadále můžete vyzvedávat IN.F. 
obálky. Jedná se o plastovou obálku, která 
obsahuje informační leták s pokyny k vypl-
nění, formulář k vyplnění, propisku, magnetu 
nebo samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obá-
lka, s telefonními čísly na složky záchranného 
systému). Slouží k předání údajů o zdravotním 

stavu, užívaných lécích, kontaktech na pří-
buzné či blízké, v případě, že se senior v do-
mácnosti ocitne v nebezpečí či ohrožení 
života, složkám záchranného systému, které 
jsou o této aktivitě informovány.

Projekt je spolufinancován ze státního 
rozpočtu České Republiky a rozpočtu Morav-
skoslezského kraje.

OBÁLKY JSOU NA OBECNÍM ÚŘADĚ 
V DOUBRAVĚ K VYZVEDNUTÍ V PŘÍZEMÍ, 
KANC.Č.2 U PANÍ HUGÁŇOVÉ. ŠH

Senior Point nově také v Orlové
V Městské knihovně Orlová je od 

31. ledna 2020 nově otevřen Senior point – 
kontaktní místo přátelské seniorům. Kancelář 
bude umístěna v přednáškovém sále, pro-
vozní doba každé úterý a pátek od 8:00 do 
12:00 hodin. Veškeré služby jsou bezplatné. 

Senior Point byl zřízen za podpory Moravsko-
slezského kraje.

Pro více informací navštivte Městskou 
knihovnu Orlová. Další informace o Senior 
pointech naleznete na www.seniorpointy.cz.

ŠH (zdroj: Městská knihovna Orlová)

Přehledný seznam sociálních služeb
V rámci komunitního plánování sociálních služeb města Orlová byl vydán přehled so-

ciálních služeb ve městě Orlová a jeho správním obvodu. V tomto přehledu jsou rozděleny 
sociální služby dle zaměření, uvedena jejich provozní doba a kontaktní informace. Letáky 
jsou k dispozici na obecním úřadě, v obecní knihovně a na pobočce pošty. Elektronicky je 
přehled sociálních služeb k dispozici ke stažení na webových stránkách obce www.doub-
rava.cz v sekci Informace pro občany.  ŠH

Stále si můžete vyzvednout obálky pro seniory

Pan Viktor na Baníku mezi kamarády (druhý zprava). z

Pan Viktor v pracovní  z
přestávce při jedné z brigád 
Baníku.
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Jedu s dobou – vzdělávací 
program pro seniory
Vzdělávací program Jedu s dobou je určen široké aktivní mo-
toristické veřejnosti seniorského věku od 65 let. Vhodný je 
nejen pro ty, kteří hledají pocit jistoty za volantem, ale i pro 
seniory s celoživotními řidičskými zkušenostmi. Finanční 
podporu projekt získal z fondu zábrany škod a díky tomu je 
pro účastníky zcela zdarma.

Podmínkou účasti je se zaregistrovat na stránkách www.
jedusdobou.cz. Zde jsou uvedeny také veškeré termíny. 

V týdnu
od 30. 3. 
do 4. 4.

Pojďme společně
uklidit Doubravu

Akce proběhne ve 
všech lokalitách obce

Bližší informace před akcí na
www.doubrava.cz

Kontaktní osoba: Dáša 
e-mail: starostkaobce@doubrava.cz

Pojďme společně
Doubravu.

Akce proběhne ve 
všech lokalitách obce.

Bližší informace před akcí na

Dáša Murycová, 732384129
starostkaobce@doubrava.cz

732384129

Březnové pranostiky
Březen – za kamna vlezem.

V březnu vítr břízy fouká.

V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest.

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.

Březen bez vody – duben bez trávy.

Na déšť březnový následuje požehnání boží.

Jak prší v březnu, tak také v červnu.

Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.

Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po 
Velikonocích.

Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný 
sedlák, který neoře. 

Mrzne-li na sv. Gertrudu, mrzne ještě celý měsíc.


