
Leden 2019 č. 12

Všemi radostně očekávaný den je konečně 
tady! 1. září. Významné datum hlavně pro 
naše nejmenší – prvňáčky. Ti se na něj moc 
těšili. Poprvé usedli do školních lavic a stali se 
z nich opravdoví školáci. Mohli si vyzkoušet 

pár aktivit, naučili se básničku, namalovali 
obrázek. Na žáky se přišla podívat a přivítat 
je také paní starostka, která všechny obdařila 
dárkem – obrovským kornoutem plným slad-
kostí, což děti velmi potěšilo.

Milí prvňáčci, ať se vám v průběhu celého 
školního roku daří.

Hurá do světa poznání a objevování no-
vých věcí…
Gražyna Porošin, třídní učitelka první třídy

Zahájení školního roku

Říjen 2020
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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou říjnové číslo zpra-
vodaje v období průběhu senátních voleb. 
Věřme, že zvoleni kandidáti budou zdro-
jem reálných informací o potřebách našeho 
regionu. 

Prázdninové měsíce byly v našem re-
gionu z epidemiologického hlediska pro-
blematické, postupně se zhoršená situace 
dostala do jiných regionů a nyní platí celo-
plošná hygienická opatření. Musíme je do-
držovat a snad budou dobrou prevencí pro 
následující období, abychom nemuseli rušit 
naše společné akce.

Slavnostní setkání jubilantů se usku-
teční letos až 24. října. Původně plánované 
setkání v květnu bylo z důvodu nouzového 
stavu přesunuto na podzim, a tak se moc tě-
šíme na setkání, které bude zpestřeno kul-
turním programem.

Podlahy ve třídách základní školy září 
novotou a žáci všech tříd mohli zasednout 
do svých kmenových tříd, které prošly také 
výmalbou. Obrovské poděkování patří ve-
dení školy spolu s celým kolektivem peda-
gogických i nepedagogických pracovníků, 
kteří vynaložili obrovské pracovní úsilí do 
uvedení všech tříd zpět do provozu. Za tr-
pělivost děkujeme také všem žákům a je-
jich rodičům. Od podání žádosti o dotaci 
na Ministerstvo financí do realizace díla 
uběhla velmi krátká doba. Hodnota celé 
opravy je 2 233 650 Kč, schválená dotace je 
ve výši 1 905 128 Kč, spoluúčast obce činí 
328 522 Kč. Pro příští rok se připravuje vy-
budování přírodní zahrady v areálu základní 
školy, na jejíž realizaci pod názvem „Učíme 

se v přírodě při ZŠ Doubrava“ byla schvá-
lena dotace ve výši 498 553,10 Kč.

Budova Obecního úřadu je zahalena 
do lešení z důvodu probíhající opravy krovů 
a výměny střešního pláště budovy. Na nákla-
dech se podílí OKD spolu s obcí, dokončení 
prací se předpokládá počátkem listopadu. 

Probíhá výměna světel veřejného 
osvětlení ve všech částech obce. Jejich vý-
měnou dojde k úspoře elektrické energie 
a eliminuje se současná poruchovost u star-
ších svítidel. Vzhledem k nižším daňovým 
příjmům obce v letošním roce, ale i v násle-
dujícím roce, budou výše uvedené úspory 
velmi žádoucí. S ohledem na tyto skuteč-
nosti přistupujeme k přípravě rozpočtu pro 
rok 2021.

Letos uplyne 102. výročí vzniku samo-
statného československého státu, které 
připomeneme na pietním aktu, který se 
uskuteční 26. října v 15:00 u pomníku obětí 
první světové války na náměstí. 

S přáním krásného podzimu a stálého 
pevného zdraví 

Dáša Murycová, starostka obce

Rada obce schválila:
•	 uzavření	 smlouvy	o	dílo	pro	akci	 "Vý-

měna světel veřejného osvětlení v obci 
Doubrava"

•	 plán	zimní	údržby	v	obci	Doubrava	pro	
období od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021.

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – říjen, listopad 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 ve sběrném dvoře.  
ST: 13:00–17:00, SO: 8:00–12:00. PŘEHLED SVOZU ODPADU V ROCE 2020 NALEZNETE NA WE-
BOVÉ 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
Říjen 7,21 14 8 14
Listopad 4,18 11 5 11

ZměNA OtEVíRACí DOBy 
pobočky České pošty 
v Doubravě
Od 01. 10. 2020 dochází ke změně otevírací 
doby pošty v naší obci.
Po: 14:00–18:00 hodin
Út: 08:00–12:00 hodin
St: 14:00–18:00 hodin
Čt: 08:00–12:00 hodin
Pá: 08:00–12:00 hodin

Poslední srpnové odpoledne patřilo našim skvělým, odvážným a pracovi-
tým ženám, které svým rychlým rozhodnutím pomoci druhým zabezpečily 
ušitými rouškami občany v Doubravě a v sociálních zařízeních v Karviné 
a Petřvaldu. Pozvání na radnici vedením obce bylo přijato všemi třinácti 
dobrovolnicemi, mezi něž patří i pracovnice školní jídelny, které v době nou-
zového stavu zabezpečovaly vaření obědů pro naše seniory. Všem přítom-
ným za všechny občany poděkovaly starostka a místostarostka obce. Patří 
jim poděkování za vše, co již vykonaly, ale i za rozhodnutí i nadále pomá-
hat, když bude potřeba. Mezi tyto skvělé ženy patří paní Jana Osvaldová, Bc. 
Kateřina Jachymčáková, Dis. Petra Glacová, Šárka Glacová, Zuzana Kullová, 
Renata Potyšová, Monika Burianová, Jiřina Stachowiczová, Anna Žáčková, 
Alena Chlupová, Světluše Šotkovská, Iveta Magušínová a Alena Páleš. 

Dáša Murycová, starostka obce

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU Z DOmÁCNOStí
Svoz nebezpečného odpadu se 
uskuteční v sobotu 07. 11. 2020 
od 8:00 hod. do 12:30 hodin na 
předem určených stanovištích.

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

Sběr bude prováděn firmou Marius Pe-
dersen a.s. vozidlem se speciálním kontejne-
rem 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

Poděkování dobrovolníkům na radnici

SLOVO StAROStK yRadniční okénko



3 

IN.F.Obálky stále 
k dispozici pro seniory 
z naší obce

Informace  
o odstávkách elektřiny

Senioři si stále mohou na obecním úřadě 
vyzvedávat tzv. seniorské obálky. 
IN.F.Obálka je plastová obálka, která obsa-
huje informační leták s pokyny k vyplnění, 
formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo 
samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka, 
s telefonními čísly na složky záchranného 
systému). Slouží k předání údajů o zdravot-
ním stavu, užívaných lécích, kontaktech na 
příbuzné či blízké, v případě, že se senior 
v domácnosti ocitne v nebezpečí či ohrožení 
života, složkám záchranného systému, které 
jsou o této aktivitě informovány. 

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

Dnem 31. 12. 2020 skončí výlep papírových 
oznámení o plánovaných odstávkách elek-
třiny. Chcete-li být stále informováni o těchto 
oznámeních, můžete se zaregistrovat a do-
stávat informace o plánovaných odstáv-
kách či poruchách do e-mailu. Oznámení 
také můžete sledovat bez registrace on-
line. Více informací se dozvíte na stránkách 
www.cezdistribuce.cz . ŠH

Výměna svítidel veřejného 
osvětlení v obci
Upozorňujeme občany, že vzhledem k pro-
váděné výměně světel veřejného osvět-
lení již nebudou prováděny žádné opravy 
dosavadních svítidel. Opravovat se budou 
pouze výpadky, které postihnou celou vě-
tev svítidel nebo konkrétní oblast. Během 
zmiňované výměny dojde i k novému očís-
lování všech světelných bodů, které budou 
na sloupech barevně vyznačeny. 

Pavel Slávik, referent ŽP,  
majetková správa

Provozní doba hřbitova 
v období Památky zesnulých 
Veřejné pohřebiště v Doubravě 
je v období Památky zesnu-
lých dle Řádu veřejného pohře-
biště obce Doubrava v období 
od 24. října do 2. listopadu přístupné 
od  7:00 do 20:00 hod.

Marie Procházková, referent na úseku 
majetkové správy

OKÉNKO mAtEŘSKÉ ŠKOLy
Budeme si hrát se seniory

V průběhu tohoto školního roku nás če-
kají hry se seniory. MŠ Doubrava uspěla s pro-
jektem Hry s babičkou a dědečkem u NOKD 
v programu Pro region. Finanční podpora činí 
10 000,- Kč a cílem projektu je přilákat k nej-
mladší generaci tu nejstarší a nejzkušenější. 
Prostřednictvím MŠ tak udržujeme tradici 
společných setkávání a zapojujeme tímto 
všechny do společných činností.

Věřím, že i přes epidemiolo-
gicky složité období bude pro-
jekt přínosem a veškeré aktivity 
se podaří zrealizovat. K již tradič-
ním akcím, jako je Pohádková ba-
bička, vánoční tvoření, pohádka, 
přibydou letos i hry s babičkami 
a dědečky.

Radomíra Jasenková,  
ředitelka MŠ

Září v mŠ
První den v MŠ byl plný smí-

chu, vítání nových a starých ka-
marádů. Objevilo se i pár slziček, 
stesk po maminkách a zároveň 
dojetí při odpoledním setkání. 
To vše ale k začátku školního 
roku patří. Děti si první den s ka-
marády užily a už se těší na další 
společně strávené dny ve školce, 
na procházkách a výletech. Ten 
první výlet jsme si naplánovali 
do ZOO v Ostravě, kde jsme si jej 
náležitě užili.

Michaela Zatloukalová, 
učitelka MŠ

VE ŠKOLE ROZHODNě NENí NUDA
Už jste byli na zámku v Karviné?
Druháčci a třeťáčci z naší ZŠ se do zámku podí-
vali hned třetí den školy. A že se bylo opravdu 
na co dívat. Děti se na malou chvíli ocitly 
v době, která je jim známá jen z pohádek. 
Prošly se historicky zdobenými komnatami 

s dobovým nábytkem. Viděly bohaté kos-
týmy, vzácné lustry, nádobí, obrazy a další 
zajímavé artefakty, o kterých nám poutavě 
vyprávěla paní průvodkyně. 

Veronika Durasová

Záchrana dravce
Abychom neměly pocit, že je práce peda-
goga jednotvárná, postaral se nám v pátek 

o zpestření dne krahujec. Patrně díky pečlivé 
práci naší paní uklízečky přehlédl okno a na-
razil v plné rychlosti do skla v ředitelně. Po-
lekány velkou ranou, aniž bychom tušily, co 
ji způsobilo, jsme s paní zástupkyní šly zjis-
tit příčinu našeho úleku. Pod okny ředitelny 
jsme našly v trávě ležet otřeseného dravce, 
který evidentně potřeboval pomoci. Nijak 
se nebránil přemístění do krabice a převozu 
do Záchranné stanice Bartošovice. Tam jsem 
se dozvěděla, že se jedná o letošní mládě 
krahujce. A podle prvního vyšetření jsme 
byly ujištěny, že samička krahujce bude 
v pořádku. 

Jana Ošeldová

HURÁÁÁ DO ZOO!
Žáci 1. stupně ve dnech 

9.–10. 9. navštívili ostravskou 
ZOO. Během prohlídky jsme 
zjišťovali různé zajímavosti 
o zvířatech a zároveň jsme si 
připomněli učivo z přírodo-
vědy o dělení živočichů do 
skupin podle určitých znaků. 
Prohlídku jsme si zpestřili 
pobíháním po průlezkách 
a nákupem dobrot. I když 
nám počasí moc nepřálo, 
výlet se nám líbil…

Jana Škutová
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inzerce

SVětLíČKA A tmÁNI
Víte, že si nás děti takto 
rozdělují? Na usměvavé 
a zakaboněné? Alespoň 
v knize Dagmar Lho-
tové tomu tak je.

O těch prvních píšou: „Mají pro 
nás hodně otevřené ucho a správně 
naladěnou anténu.“ „Když náho-
dou nemají štěstí, tak si nějaké hned 
vymyslí.“

Ty druhé nazývají takto: „Lenoch 
obecný, Nedbal velký, Zapomnětliv-
ník ostudný, Lhostejník udělejzamne, 
Pan jemitojedno…tedy Tmán.“ 

My Světlíčka v podobě sluní-
ček využijeme k letošní knihovnické 
soutěži. Ke čtení si návštěvníci mo-
hou vybrat z různě ohodnocených 
publikací – třeba tu výše zmíněnou. 
Z množství nasbíraných světélek vze-
jdou na konci května vítězové s mož-
ností výběru odměn.

Držím vám palce. 
Hana Sábelová

Knihovna 
informuje

(pokračování na straně 5)

Léto se pomalu blíží ke konci, večery a rána 
bývají již chladnější a podzim pomalu klepe 
na dveře a s ním i začíná starost, jak si vyhřát 
své domovy. Hasiči v Moravskoslezském kraji 
v tomto období velice často vyjíždějí k požá-
rům sazí a dehtových usazenin ve špatně udr-
žovaných komínech. 

Hlavní příčinou požárů komínů bývá za-
nedbaná údržba komínového tělesa. Proto 
bychom neměli zapomínat na povinnosti sou-
visející s provozem spalinových cest, které jsou 
stanoveny vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, 
kontrole a revizi spalinové cesty. Pravidelné 
čistění komínů a vybírání sazí z komínových 
sběračů by mělo být samozřejmostí, stejně 
jako kontrola technického stavu komína od-
borníky kominíky. Je třeba mít na paměti, 
že i sebemenší nečistoty v komíně mohou 
snadno způsobit velké nepříjemnosti, 
ať již dlouhodobé žhnutí a následný 
otevřený požár, nebo otravu obyvatel 
domu jedovatým oxidem uhelnatým.

Abyste se i Vy nestali smutným 
číslem ve statistice požárů způsobe-
ných zanedbáním čištění a kontrol 
spalinových cest, je dobré si opě-
tovně připomenout hlavní zásady je-
jich provozování.

V jakých lhůtách se tedy kont-
roly, revize a čištění spalinových 
cest musí provádět a kdo je může 
provádět? 

Kontrolu a čištění spalinové cesty 
provádí oprávněná osoba, kterou 
je držitel živnostenského oprávnění 
v oboru kominictví.

Čistění spalinové cesty sloužící 
pro odvod spalin od spotřebiče na 

pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW 
včetně je možné provádět svépomocí. Ačkoli 
lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 
50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší 
se spolehnout na odborníky.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty 
uvádí následující tabulka. Za sezonní provoz 
se považuje provoz spalinové cesty po dobu 
nepřesahujících v součtu 6 měsíců v kalen-
dářním roce (viz tabulka).

Revizi spalinových cest může provádět 
oprávněná osoba, která je zároveň držitelem 
osvědčení revizního technika spalinových cest. 
Revize spalinové cesty se provádí:
•	 před	jejím	uvedením	do	provozu,
•	 při	každé	stavební	úpravě	komína,
•	 při	 změně	 druhu	 paliva	 připojeného	

spotřebiče,

•	 před	 připojením	 spotřebiče	 do	 nepouží-
vané spalinové cesty,

•	 před	 výměnou	 spotřebiče	 paliv	 s	 výjim-
kou výměny spotřebiče stejného druhu, 
typu, provedení a výkonu za podmínky, že 
způsobilost spalinové cesty je potvrzena 
zprávou o provedení čištění a kontroly 
spalinové cesty,

•	 po	komínovém	požáru,
•	 při	vzniku	 trhlin	ve	spalinové	cestě,	popř.	

při důvodném podezření na výskyt trhlin 
ve spalinové cestě.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se 

snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned vo-
lejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 
112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. 
Komín by mohl popraskat nebo by dokonce 

topná sezona a údržba spalinových cest
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Je naší tradicí, že v září pořádáme zájezd za 
poznáním, ani letos tomu nebylo jinak. V so-
botu 5. 9. 2020 jsme se z doubravského ná-
městí vydali za poznáním Zlínského kraje. 
Navštívili jsme barokní zámek Buchlovice, je-
hož stavba byla zahájena těsně před rokem 
1700 bohatým hrabětem Janem Dětřichem 
Petřvaldským, jehož chotí byla Anežka Ele-
onora pocházející z italského rodu Collona. 
Myšlenka stavby nového barokního zámku 
pochází z doby, kdy manželé pobývali na 
hradě Buchlov, kde Anežka Eleonora trpěla 
zimou, proto přišel hrabě s nápadem obda-
rovat svou manželku nově postaveným ba-
rokním zámkem. Do současnosti je zámek 
nejčistším příkladem italské barokní vily ve 
střední Evropě. Od samotného počátku byla 
kolem zámku vybudována úchvatná barokní 
zahrada. Díky františkánskému mnichovi 
a objeviteli fuchsií Charlesi Plumierovi, kte-
rého vyslal do Jižní Ameriky na vědeckou vý-
pravu s cílem nalézt nové rostliny a živočichy 
Ludvík XIV., jsme mohli navštívit zámecké za-
hradnictví, kde mnohonásobně převládaly 
fuchsie. Do Buchlovic se fuchsie poprvé do-
staly až v roce 1970. Dnešní zámecká sbírka 
fuchsií buchlovského zámeckého parku 
obsahuje asi 1200 odrůd, patří tak mezi 

nejznámější a nejproslulejší sbírky fuchsií ve 
střední Evropě. V parku jsme také navštívili 
zámeckou cukrárnu. Poté nastal čas oběda, 
pochutnali jsme si na vydatných porcích 
v nedaleké restauraci. Následně jsme se au-
tobusem přepravili do jedinečné KOVOZOO 
ve Starém Městě, která nemá v celé Evropě 
obdoby. ZOO je unikátní svým osobitým 
a originálním pojetím klasické zoologické 
zahrady, která vyrostla v areálu bývalého 
cukrovaru. Cukrovar byl v denním chodu po 
dobu celých 130 let. Zvířata jsou v životní ve-
likosti vyrobena z recyklovatelného odpadu. 
Cílem této neobvyklé ZOO je ukázat lidem, 
jak je možné využít starý, nepotřebný a zre-
zivělý materiál. Jak jsme uváděli v předcho-
zím vydání Obecního zpravodaje, součástí 
ZOO je mimo jiné možné navštívit muzeum 
s bohatou sbírkou veteránů, muzeum ze-
mědělství, maják, ze kterého je vidět do ši-
rokého a dalekého okolí, letoun L-610, který 
byl na objednávku tehdejšího Sovětského 
svazu vyvinut v závodech LET Kunovice. Po 
celou dobu našeho zájezdu nám přálo letní 
slunečné počasí. Odpočinuti, nabití novými 
dojmy a zážitky jsme se v podvečer vrátili 
do Doubravy. Děkujeme všem účastníkům 
zájezdu, že s námi jeli a užili si jej společně 

s námi. Také děkujeme za 
jejich chválu a za to, že 
vytvořili po celou dobu 
zájezdu báječnou atmo-
sféru! Vzhledem k pozitivním ohlasům na 
zájezd ze strany účastníků zájezdu a pros-
bám o organizaci dalších zájezdů, se zcela 
jistě společně vydáme za dalším poznáním 
naší krásné země. Nápadů, kam se vypravit, 
je spousta. 

Těšíme se na vás!
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,  

předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z. s. 
www.nasedoubrava.cz 

(pokračování ze strany 4)

ZÁJEZD S NAŠí DOUBRAVOU SE VyDAŘIL

PODěKOVÁNí
Po dobré zkušenosti z loňského roku 

jsme se opět zúčastnili zájezdu, který po-
řádala paní Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, 
a to do zámku Buchlovice a KovoZoo 
u Uherského Hradiště. Rádi bychom touto 
cestou poděkovali za skvělou organizaci 
a neopakovatelné zážitky. Těšíme se na 
další zájezd. Roman a Pavlína Witkovi, Dra-
huše Klodová a Jaroslav Hýsek. 

mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je 
možné zkusit hasit plameny vhazováním su-
chého písku vymetacími dvířky nebo ze stře-
chy do komína. Místo písku lze použít i hasicí 
přístroj s oxidem uhličitým nebo práškový. Po-
kud je to možné, omezte přístup vzduchu do 
komína (např. uzavřením vzduchové klapky 

u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním 
sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze 
v případě, že nemůže dojít k ohrožení 
zdraví nebo života zasahující osoby!

Závěrem bychom rádi připomněli pár zá-
kladních zásad při užívání tepelných spotře-
bičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce 

ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze 
takové palivo, pro které je konkrétní spotře-
bič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá pa-
liva používejte suché palivo, zabrání se tím 
nedokonalému spalování a vzniku nadměr-
ných usazenin ve spalinové cestě.

Kristýna Kutilová, koordinátorka 
preventivně výchovné činnosti

LHůTY ČišTĚNÍ A KONTROL SPALiNOVÉ CESTY
výkon připojeného 
spotřebiče paliv

činnost druh paliva připojeného spotřebiče paliv
pevné kapalné plynné

celoroční provoz sezonní provoz celoroční provoz sezonní provoz

do 50 kW včetně čištění spalinové cesty 3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
kontrola spalinové cesty 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

nad 50 kW čistění a kontrola spalinové cesty 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

Tabulka: Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
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Poslední prázdninovou sobotu jsme se zú-
častnili každoroční pohárové soutěže v Or-
lové Porubě. Jednalo se o netradiční soutěž, 
která je zvláštní tím, že veškeré prostředky 
a vybavení pro provedení požárního útoku 
jsou nachystané ve skříňovém přívěsném 
vozíku a až po odstartování se členové mu-
sejí dostrojit opaskem a přilbou Následně 
může dojít k vytažení všech potřebných 
věcí z vozíku a k dokončení útoku sestřikem 
terčů. Soutěž se nám podařilo stejně jako 
v loňském roce vyhrát a výsledný čas jsme 
stlačili opět o trochu níže, než bylo v letech 
minulých. 

Ve stejný den odpoledne jsme uspořádali 
naši pohárovou soutěž – 3. ročník Memoriálu 
Jana Kotase. I přesto, že účast nebyla hojná, 
se podařilo zajistit dvě kategorie, a to kate-
gorii mužů a kategorii žen. Naše družstva se 
neztratila a obě kategorie jsme vyhráli. 

Co se týče zásahové činnosti, provedli 
jsme vyčištění střešních žlabů na budově 
zdravotního střediska (provedl Slávik, Kotas 
T., Šebesta L. a Majer), 3x jsme zasahovali u li-
kvidace bodavého hmyzu (provedl Slávik., 
Wengrzyn., Šebesta L., a Šebesta R.) a také 
jsme pomohli při vytažení zapadlého vozi-
dla poblíž domu čp. 876 (práci provedl Ku-
čera a Šebesta R.). 

Pavel Slávik, velitel VJ 

Jak jste si mohli přečíst v minulém čísle zpra-
vodaje, byli jsme pozváni na oslavy 90. vý-
ročí založení hasičského sboru v polském 

Jedlowniku. Této akce se účastnilo 7 našich 
členů. Sosna Z. Sosnová V. Dušičková M. 
Majer M. Kotas S, Šebestová T. Šebestová R. 
U této příležitosti obdrželi od našeho sboru 
někteří členové OSP Jedlownik vyznamenání 
za činnost. Předáním těchto vyznamenání 

jsme zároveň vzpomněli 
letošních 15 let od zahájení naší spolupráce 
s OSP Jedlownik.

Za SDH Doubrava 
starosta Svatopluk Kotas

Členové SDH Doubrava na oslavách 90. výročí OSP Jedlownik a patnácti let od podepsání smlouvy  z
o příhraniční spolupráci mezi našim sborem SDH Doubrava a sborem OSP Jedlownik v Polsku.

NEBOJím SE tŘíDIt
Třídit odpad znamená víc než papír, sklo, plasty a nápojové kartony
Papír, sklo, plasty a nápojové kartony už třídí většina z nás. Ve sku-
tečnosti je ale třídění odpadů mnohem obsáhlejší. Podle zákona 
o odpadech, který platí pro každého z nás, předepisuje odpady tří-
dit podle jejich vlastností a tak s nimi nakládat.

V domácnostech vzniká tzv. domovní odpad, který je jednou z největších 
částí komunálního odpadu. Komunálním odpadem je pak odpad, který 
vzniká činností fyzických osob – tedy nepotřebné věci, odpad, který 
běžně produkujeme ve svém bydlišti. Dále se do „komunálu“ počítá i od-
pad z odpadkových košů, údržby chodníků, cest a zeleně a případně od-
pady ze hřbitovů. 

Podle sběru komunální odpad rozdělujeme na směsný a tříděný (tzv. 
odděleně sbíraný). Vytřídit můžeme prakticky většinu z celkového ob-
jemu komunálního odpadu. Na tříděný sběr slouží barevné kontejnery. 
Stejně tak můžeme ale odpad na některých místech ČR třídit do pytlů, ale 
i ve sběrných dvorech a střediscích, výkupnách druhotných surovin nebo 
při mobilních sběrech, především v malých obcích. 

Směsný odpad má pak své místo v černém kontejneru. Obvykle končí 
svou pouť na skládkách nebo ve spalovnách. 

O nakládání s komunálním odpadem rozhodují samotné obce 
a města. „Pravidla hry“ stanovují obecně závaznou vyhláškou, a ta je 
platná pro každého občana na jejím území. Proto doporučujeme se 
s touto vyhláškou seznámit. V ní se dozvíte, jakým způsobem se v obci 
nakládá s jednotlivými druhy odpadu, kde jsou místa pro odkládání od-
padu, co můžete a co nesmíte. Dále z ní získáte informace o tom, kdy se 
konají jaké sběrové akce, jaké jsou termíny svozů odpadů a podobně. Pro-
tože si každá obec tuto vyhlášku tvoří sama, je běžné, že to, na co jste byli 
zvyklí v místě trvalého bydliště, v obci, kde máte chatu, nebo chalupu, 
neplatí, nebo funguje úplně jinak. Ve své kompetenci mají obce a města 
také nastavení výše poplatků za svoz komunálního odpadu. 

(zdroj: společnost EKO-KOM a.s.)

HASIČSKÉ OKÉNKO
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Zemřeli
Jan Baroš

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

Společenská kronika

Dne 14. 08. 2020 uzavřeli manželství paní 
Monika Přívratská a pan Miroslav Longaver.

Přejeme vše nejlepší  
na společné cestě životem!

Kam vyrazit… 

Říjnové pranostiky
Teplý říjen – studený únor.

Září víno vaří, říjen mačká hrozen.

Po teplém září zle se říjen tváří.

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, 
tím déle pěkné a jasné dny potrvají.

Divoké husy na odletu – konec i babímu 
létu.

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden 
hodně studený.

Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.

Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se 
přikrade.

Říjen a březen rovné jsou ve všem.

Svatý František zahání lidi do chýšek (4.10.)

 Projekt atraktivity zdarma po-
kračuje, lidé jen musí počítat s omezeními
Projekt Vstupy do atraktivit Moravskoslezského 
kraje zdarma pokračuje. Současný vývoj situace 
a přibývající vládní opatření s sebou ovšem při-
nesli několik omezení, na které se návštěvníci musí 
připravit.

Provozovatelé zapojených atraktivit musí rea-
govat na blížící se nouzový stav a přibývající krizová 
opatření. Turisté musí počítat se změnami, které se 
mohou týkat například snížení počtu návštěvníků 
v jeden čas, nutnosti předchozí rezervace termínu 
návštěvy nebo například snížení počtu prohlídko-
vých skupin. 

Projekt Vstupy do atraktivit Moravskoslez-
ského kraje zdarma měl za cíl oživit oblast ces-
tovního ruchu po nepříznivé první polovině 
letošního roku. Dle reakcí provozovatelů se 
kraji podařilo cíl splnit, protože některé atrak-
tivity měly už za září stejnou návštěvnost jako 
za září a říjen loňského roku, zároveň padaly re-
kordy v denní návštěvnosti.

Každý návštěvník zapojené turistické atrak-
tivity má v běžné otevírací době a za stan-
dardních podmínek určených provozovatelem 
turistické atraktivity vstup za 0 Kč.

U vstupu není potřeba nic dokládat, pod-
mínkou není ubytování v Moravskoslezském 
kraji, bydliště mimo kraj ani nic podobného. Je 
to prostě zdarma.

Před návštěvou dané turistické atraktivity dopo-
ručujeme pouze ověřit si otevírací dobu. Je možné, 
že vstup do některých objektů je po předchozí re-
zervaci. Počítejte prosím také s tím, že v určité dny, 
zvláště o víkendech, může být na některých místech 
více návštěvníků, než by bylo obvykle.
Více informací na www.msk.cz .

ŠH (zdroj: www.msk.cz)

Poděkování
Upřímně děkujeme 
za účast při 
posledním rozloučení 
s mým bratrem 
ing. Janem Barošem. 

Za celou rodinu děkuje 
Václav Baroš.

Kondolence
S hlubokým smutkem jsme přijali zprávu 
o úmrtí pana Ing. Jana Baroše. Pro obec 
Doubrava obětavě pracoval v několika 
volebních obdobích, kdy zastával funkce 
místostarosty, předsedy kontrolní komise 
a zastupitele. Problematika obce mu vždy 
byla blízká a záleželo mu na její budouc-
nosti. Pro každého měl vlídné slovo a uměl 
dobře naslouchat. Velice si vážíme práce, 
kterou se zapsal do života obce. Jménem 
vedení obce Doubrava vyjadřuji upřímnou 
soustrast rodině a všem, kterým byl pan Ba-
roš blízký. 

Dáša Murycová, starostka obce
Se zármutkem jsem přijal smutnou zprávu 
o úmrtí Ing. Jana Baroše, dlouholetého 
předsedy MO Doubrava a bývalého člena 
obecního zastupitelstva za KDU-ČSL. Rád 
bych touto cestou vyjádřil jménem celé 
strany KDU-ČSL upřímnou soustrast jeho 
nejbližší rodině, blízkým spolupracovníkům 
i všem pozůstalým. Velmi si vážím osobního 
nasazení, se kterým se bratr Jan mnoho let 
věnoval komunální politice a věřím, že vý-
sledky jeho práce zůstanou připomínkou 
a dobrým příkladem těm, kteří se tohoto 
úkolu zhostili po něm. Čest jeho památce.

Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL

NAŠE DOUBRAVA  
se rozloučila se svým členem

V úterý 8. září 2020 jsme se v kostele 
Sv. Hedviky v Doubravě naposledy rozlou-
čili s našim členem panem Ing. Janem Ba-
rošem. Přestože byl náš Jan v důchodovém 
věku, byl plný života, energie a ochoty, vždy 
se snažil vyhovět našim prosbám, pomáhal 
nám s organizací našich akcí. Byl nám opo-
rou a vzhledem k jeho bohatým zkušenos-
tem a znalostem nám byl i dobrým rádcem. 
Bude nám scházet.

Čest jeho památce!
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,  

předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z. s.

Obecní kalendář se již stal nedílnou součástí 
každé domácnosti. Každý rok přemýšlíme, na 
jaké téma se zaměříme. Kalendář Doubravy 
je hlavně pro občany této obce a my bychom 
rádi, kdyby se právě ob-
čané podíleli také částečně 
na jeho tvorbě. Připravu-
jeme témata pro kalen-
dář – recepty a fotografie 
rozkvetlých zahrad. Po-
kud máte nějaký skvělý 
rodinný recept, o který 
byste se rádi podělili 

nebo se pochlubíte svým krásným zákou-
tím v zahradě, pošlete nám je na e-mail: 
huganova@doubrava.cz v dostatečné kva-
litě (fotografie min. o velikosti 1MB). Re-

cept musí být přesný včetně 
surovin, popisu postupu 
a kvalitní fotografie (pokud 
nebudete mít fotku, nevadí). 
Těšíme se na vaše příspěvky 
a fotografie a věříme, že rádi 
přispějete k tomu, aby vznikl 
hodnotný a pestrý obecní 
kalendář. ŠH

KALENDÁŘ OBCE V RUKOU OBČANŮ
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Obec Doubrava a SRP při ZŠ a MŠ Doubrava 
vyhlašují 6. ročník výtvarné soutěže  

 

MALUJEME PRO RADOST 
aneb 

SPOLU V DOUBRAVĚ 

 

 

 práce mohou být zhotoveny libovolnou technikou do formátu A3 
 na zadní stranu výkresu uveďte  jméno autora a  kategorii  
 soutěžní práce doručte do 15. 5. 2020 na OÚ Doubrava  
 Prodlouženo do 30. 10. 2020 
 vyhodnocení soutěže a předání ocenění proběhne do 30. 11. 2020 
 oceněné práce budou vystaveny ve vstupních prostorech OÚ Doubrava 
 1. kategorie - předškolní  děti  

2. kategorie – žáci  1. – 4. třídy 
3. kategorie – žáci  5. – 9. třídy 
4. kategorie - dospělí 

Těšíme se na Vaše obrázky 


