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(pokračování na straně 2)

V sobotu 
3. října se 
uskutečnil zá-
jezd v rámci 
projektu „Mezi generacemi“, 
který podpořila Nadace OKD. 
Kromě hezkého počasí se slu-
níčkem a jasnou oblohou bylo 
příjemné, že vstupy do všech 
navštívených objektů byly díky 
podpoře Moravskoslezského 
kraje zdarma. Naše první zasta-
vení vedlo do Záchranné sta-
nice v Bartošovicích, kde jsme 
se díky odbornému výkladu 
seznámili s osudem živočichů, 
kteří přežili jen díky péči zá-
chranné stanice. Zajímavé byly 
poznatky o dravcích, kteří žijí 
i na území Doubravy a z blízka 
je běžně nemůžeme spatřit. 

Vyrazili jsme na zájezd 

listopad 2020
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Vážení spoluobčané,
všichni jsme se těšili, že období obav z nepo-
znané nákazy bude brzy za námi a život se 
nám vrátí do starých kolejí. V době, kdy píšu 
tyto řádky, jsme opět v nouzovém stavu a ří-
díme se opatřeními vlády k zamezení šíření 
nákazy onemocnění Covid 19. Pracovní pro-
ces se v obci nezastavil, poznamenán je však 
společenský život. Toto je však nezbytné pro 
zachování zdraví nás všech. 

Základní škola má za sebou jedno 
z nejnáročnějších období svého provozu. 
Po tříměsíčním období stavebního ruchu 
bylo dne 30. září předáno zhotovitelem 
dílo: Oprava podlah v ZŠ v Doubravě. 
Na tuto akci jsme získali od Ministerstva fi-
nancí z programu „Akce financované z roz-
hodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu 
a Vlády ČR“ dotaci ve výši 1 905 128 Kč. Cel-
kové náklady na opravu činily 2 233 650 Kč. 
Podíl obce je ve výši 328 522 Kč. Následně 
nižší ročníky odjely do školy v přírodě, která 
musela být z důvodů hygienických opatření 
proti šíření koronavirové nákazy ukončena 
o dva dny dříve, a žáci rovnou se svými uči-
teli přešli na distanční výuku. Slovo distanční 

v sobě skrývá nesmírnou zátěž pro všechny 
tři strany: učitel – žák – rodič, který je ze-
jména u nižších ročníků nepostradatelným 
partnerem výuky. Uznání patří všem, kteří se 
v takto obtížných podmínkách zodpovědně 
podílejí na vzdělávání mladé generace.

Klimatické podmínky nám narušily prů-
běh opravy střechy na budově obecního 
úřadu. Jedná se o náročnou opravu, v rámci 
které bude vyměněno všech sedm vikýřo-
vých oken. Do konce roku plánujeme pro-
vést výměny okapů, svodů a dílčí opravy 
na střeše č. p. 130 na náměstí. Rovněž pro-
běhne plánovaná oprava opěrné zdi od 
č. p. 348 a úprava nádvoří za č. p. 572. 
Jedná se o chodník podél hospodářské bu-
dovy a parkovací stání. 

Pracujeme na přípravě akcí pro příští rok 
v úzkém sepětí s přípravou návrhu rozpočtu 
pro rok 2021.

Děkuji občanům za respektování hygi-
enických opatření. Na jaře a v létě jsme si-
tuaci ustáli skvěle a přeji všem pevné zdraví 
v tomto nelehkém období.

Dáša Murycová,  
starostka obce

Rada obce schválila:
•	 uzavření	 "Smlouvy	 o	 zajištění	 zimní	

údržby pozemních komunikací v obci 
Doubrava	 v	 období	 2020	 -	 2021"	 se	
společností Doubravan Car, s.r.o.

•	 zapojení	 Základní	 školy	 Doubrava	 do	
projektu	"Šablony	III."

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – listopad, prosinec 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
Listopad 4, 18 11 5 11
Prosinec 2, 16, 30 9 3 9

Své příznivce si našel vydří sameček, který byl 
jako malé mládě zachráněn po povodních, 
jeho výživa byla zajištěna z láhve bez kon-
taktu s dalšími jedinci, a proto se již nemohl 
vrátit zpět do přírody, kde by se samostatně 
nedokázal uživit. Druhou neméně zajímavou 
zastávkou byla obec Kunín se svým krásným 
barokním zámkem. Na tomto zámku pro-
běhla v týdenním předstihu floristická soutěž 
a všechna aranžmá byla instalována do zá-
meckých komnat. K obdivu byly vazby z růží 
různých barev a tvarů, ale i dalších květin 
v nádherných vázách a mísách. Ti, kteří vy-
stoupali až na půdu zámku, spatřili unikátní 
systém komínových těles. V časných odpo-
ledních hodinách jsme se přemístili do centra 
Nového Jičína, kde nás kromě zámku a krás-
ného podloubím lemovaného náměstí čekalo 
i zajímavé informační centrum se dvěma stá-
lými expozicemi. První se věnuje výrobnímu 
procesu výroby klobouků s galerií všech mož-
ných modelů klobouků, které si návštěvníci 
mohou vyzkoušet a nalézt model, který mu 
sluší. V místní podnikové prodejně jsou ak-
tuální modely klobouků k zakoupení. Horní 
patro patří expozici generála Laudona, který 
je spjat s historií Nového Jičína. Společně 
jsme strávili příjemnou sobotu, kdy jsme měli 
možnost ochutnat také místní gastronomii. 
Nejsilnějším zážitkem je však poznání, že 
i v blízkém okolí je stále spousta míst, která 
stojí za to navštívit a být pyšní na krásná místa 
Moravskoslezského kraje.

Dáša Murycová, starostka obce

(pokračování ze strany 1)
Vyrazili jsme…

Zimní údržba se provádí podle plánu zimní 
údržby pro daný rok, který je schválen Radou 
obce Doubrava. V obvyklé zimní situaci vlast-
ník (správce) komunikace odstraní nebo ales-
poň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) 
komunikace dle stanovených pořadí důleži-
tosti uvedených v plánu zimní údržby. Tento 
plán zimní údržby vč. příloh je k nahlédnutí 
na stránkách obce Doubrava. 

V případě nepříznivých povětrnostních 
podmínek bude ihned nastupovat mecha-
nizace na úklid sněhu a posyp komunikací. 
Údržbu komunikací v nadcházející sezoně od 
01. 11. 2020 – 31. 03. 2021 bude zajišťovat spo-
lečnost Doubravan Car spol. s r. o.

Upozorňujeme občany z lokality Finských 
domků na parkování vozidel u komunikace 
tak, aby nebránili v průjezdu mechanizace 
na úklid a údržbu komunikací. V případě par-
kování vozidel u Finských domků nebude na 
příslušné části pozemní komunikace prove-
dena zimní údržba.

Občané se mohou obracet se 
svými připomínkami k zimní údržbě 
na tel. 596 512 953, zejména dojde-li 

k neprohrnutí komunikace nebo nepro-
vedení posypu. Žádáme občany, aby 
odstavováním vozidel na pozemních ko-
munikacích nebránili průjezdu mechani-
zace s pluhem. Bude-li bráněno průjezdu 
pluhu, nebude na příslušné části pozemní 
komunikace provedena zimní údržba.

Jiří Sznapka, správa BaNF

Zimní údržba komunikací 2020–2021

Listopadové 
pranostiky
Teplý říjen - studený listopad.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok 
nato bývá.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce 
létat komáři.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se 
přikrádá.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá 
zima.
Jaký listopad, takový březen.
Když na Dušičky jasné počasí panuje, pří-
chod zimy to oznamuje. (02. 11.)
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za 
metelicí se honí. (11. 11.)
Po svatém Martinu zima nežertuje.
Svatá Alžběta se sněhem přilétá. (19. 11.)

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko
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S městem Orlová připravujeme smlouvu 
k provozování automobilu v rámci pro-
jektu „Taxík Maxík“ pro občany Doubravy. 
Kdo a za jakých podmínek bude moci tuto 
službu využívat?
 Přepravní službu Taxík Maxík bu-

dou oprávněny používat výhradně 
osoby s trvalým bydlištěm ve správ-
ním obvodu města Orlová (patří sem 
i Doubrava), které jsou starší 65 let 
nebo které jsou držiteli průkazu ZTP 
či ZTP/P s možností doprovodu jedné 
osoby.

 Klienti budou oprávněni si přepravní 
službu Taxík Maxík objednat pouze te-
lefonicky v pracovní dny v časech od 
7:00 do 15:00 a to v předstihu nejméně 
24 hodin před plánovaným při-
stavením automobilu na určené 
místo. Telefonní číslo bude zve-
řejněno na webových stránkách 
obce, facebooku a zpravodaji.

 V rámci objednávky přepravní 
služby Taxík Maxík klient 
uvede: 
- Jméno a příjmení
- Datum narození
-	 Informaci,	 zda	 je	 držitelem	

průkazu ZTP či ZTP/P
- Den a hodinu, kdy má být au-

tomobil přistaven
- Adresu, na kterou má být au-

tomobil přistaven
- Adresu, na kterou chce být kli-

ent pomocí služby přepraven
- Přepravní služba Taxík 

Maxík bude realizována 
v souladu s objednávkami 
klientů každý pracovní den 
v časech od 7:00 do 15:00 
na území správního obvodu 
města Orlová výhradně do 
zdravotnických zařízení, 
k lékařům, do lékáren, na 
úřady, do sídla České pošty, 
na hřbitovy. Mimo území 
správního obvodu Orlová 
může být klient přepraven 
pouze do zdravotnických 
zařízení ve městech Kar-
viná a Havířov.

- Řidič služby Taxík Maxík ne-
poskytuje osobní asistenci 
a doprovody.

- Délka jedné jízdy v případě 
přepravy po území města Or-
lová a jeho správního obvodu 
nepřesáhne 30 minut, a to 
včetně případné čekací doby.

- Cena přepravní služby Taxík 
Maxík bude stanovena v jed-
notné výši a to 11 Kč / 1 km 
/ včetně doprovodu (+ čekací 
doba 50 Kč platí pro jízdy do 
zdravotnických zařízení ve 
městech Karviná a Havířov). 
Jízda bude zaznamenána 
řidičem v zakoupené per-
manentce vydané provozo-
vatelem služby. Permanentku 
si klient zakoupí při první 

jízdě a uhradí ji řidiči v hotovosti. 
Klient si dle vlastního uvážení může 
zakoupit permanentku v hodnotě 
110 Kč/330 Kč/660 Kč přičemž cena 
odpovídá počtu kilometrů, které 
bude mít klient předplaceny.

- Smlouva o přepravě bude mezi po-
skytovatelem přepravní služby Taxík 
Maxík a klientem uzavřena okamži-
kem potvrzení objednávky klienta 
ze strany poskytovatele přepravní 
služby Taxík Maxík. Přednost mají 
dříve došlé objednávky a dále cesty 
do nemocnice a k lékaři.

- Objednávky, které nebudou splňovat 
podmínky služby Taxík Maxík, budou 
odmítnuty.

- Řidič automobilu při nástupu klienta 
ověří, zda se jedná o klienta, který spl-
ňuje podmínky pro přepravu v rámci 
přepravní služby Taxík Maxík. Za tímto 
účelem řidič požádá klienta o předlo-
žení příslušných dokladů. Jestliže kli-
ent odmítne tyto doklady předložit, 
nebo jestliže klientem předložené 
doklady nebudou prokazovat splnění 
podmínek pro přepravu v rámci pře-
pravní služby Taxík Maxík, bude po-
skytnutí přepravní služby odmítnuto.

Dáša Murycová,  
starostka obce

Taxík Maxík – senior taxi v Doubravě

inzerce
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VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
Dravci na školní zahradě

Páteční výuku žákům 1. i 2. stupně zpříjemnily ukázky 
sokolnictví. Děti měly atraktivní podívanou na volné lé-
tání dravců, které bylo doprovázeno odborným výkla-
dem profesionálního sokolníka pana Oszeldy. Dozvěděly 
se o způsobu využití dravců, jejich ochraně, výcviku, 
chovu a odchovu v zajetí a zpětného návratu do přírody. 
Velkým zážitkem bylo zhlédnout kroužení a přílety našich 
i cizokrajných ptáků, strhující let rychlých sokolů i maje-
státný let orla. S některými druhy si děti mohly změřit své 
dovednosti, např. v rychlosti. Dravci nám předvedli, že ve 
vzduchu jsou opravdovými králi oblohy. Jana Škutová

Neměli to vůbec lehké… Slované!
Napadlo nás to, když jsme dnes 

procházeli Archeoparkem a měli tak 
možnost nahlédnout do života našich 
předků. Doslova na vlastní kůži jsme si 
mohli vyzkoušet, jaké je to umlít pár zr-
nek ovsa, a uvědomili jsme si, co teprve 
by to bylo za těžkou práci mlít mouku 
na celý chléb. Prohlédli jsme si skromná 
přírodní obydlí, v nichž se díky otvoru 
ve stěně pod střechou dalo třeba udit 
maso kouřem z ohniště, které bylo 

uvnitř. Vyzkoušeli jsme si také střelbu 
z luku, nebo psaní na dřevěnou tabulku 
s vrstvou vosku.

Při pohledu na život našich předků 
nás napadá otázka – dokážeme si vů-
bec představit, že bychom takhle mu-
seli žít? Bez pohodlí, elektřiny, televize, 
počítače a dalších vymožeností dnešní 
doby? Asi těžko. V porovnání s nimi ži-
jeme v luxusu. Ale položme otázku – vá-
žíme si toho?

Romana Moskalová 

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Podzimní hrátky

Začátek školního roku uběhl jako voda 
a je tu čas „malíře“ podzimu, který si letos 
pohrává s opravdu nádhernými barvami. 
Děti tvoří z různých přírodnin, které jsme si 
společně nasbírali nejen při vycházkách po 
okolí, ale i na zahradě naší školky. 

Nechyběla i spousta říkánek a písni. 
„Foukej, foukej větříčku..“ je typická báseň 

pro toto období, kterou naše děti dobře 
znají. Ale na to, jak vypadají stromy a pří-
roda v tomto podzimním období jsme se šli 
podívat do našeho lesíka. Pozorovali jsme 
barvy listí, keřů a hledali nějaké „plody 
podzimu“. A že jsme toho hodně našli! Pří-
roda je prostě kouzelnice v každém ročním 
období.

Alena Páleš, učitelka MŠ

Budeme tvořit na Vánoce
V týdnu od 7. do 11. prosince na-

stane v mateřské škole ta pravá vá-
noční atmosféra. Budeme vyrábět 
vánoční dekorace a ozdůbky. Materiál 
máme pořízen z prostředků Nadace 
OKD a jako pomocníky k výrobě si dle 
aktuální situace pozveme jednotlivé rodiče, pra-
rodiče a taky pohádkové babičky. Taktéž si letos 
mohou přijít vytvořit vánoční ozdobu a zároveň 
si pohrát s dětmi senioři, které láká dětský svět. 
Vyrábění a hraní bude probíhat po celý týden, 
a to vždy po předchozí domluvě.

Radomíra Jasenková, ředitelka MŠ
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Ve sváteční pondělí 28.9. jsme byli v 07.48 
hodin povoláni k požáru vozidla u čp. 580 
v	 Doubravě.	 I	 přesto,	 že	 jsme	 se	 na	 místo	
požáru dostavili do pěti minut od nahlášení, 
tak po uhašení požáru bylo evidentní, že se 
toho z vozidla moc nezachrání... Na místě 
zasahovali	Slávik,	Šebesta	R.+L.	a	Majer.	

Dále jsme 8.10. provedli ořezy „ve fin-
ských“ a byla provedena 1x LBH u čp. 185 
v	Doubravě.	Tyto	práce	provedli	Slávik,	Še-
besta L., Kotas S.+ T. a Wengrzyn. V rámci pra-
videlného cvičení nositelů dýchací techniky 
jsme se v neděli 11.10. zúčastnili soutěže TFA 

okrsku Orlová v Orlové Po-
rubě. V kategorii do 35-ti let skončil Vojtěch 
Branny	na	druhém	místě,	Lukáš	Šebesta	na	
třetím	místě	 a	 Radek	 Šebesta	 na	 sedmém	
místě. V kategorii nad 35 let se Pavel Slávik 
umístil na druhém místě. 

Všechny občany také informujeme, že 
v zimním období nebudou členové jed-
notky provádět svoz vysloužilého a nepo-
třebného elektroodpadu. Jeho sběr začne 
opět v následujícím roce na jaře. Termín zve-
řejníme v některém z dalších zpravodajů. 

Pavel Slávik, velitel VJ 

(pokračování na straně 6)

Foto: Radek Šebesta 

Ani podzim 
kultuře nepřeje…
Epidemiologická situace značně ochromila 
kulturní a společenský život v obci. V letošním 
roce se toho uskutečnilo velmi málo a jsme 
rádi, že v rámci projektu „Mezi generacemi“ 
s podporou Nadace OKD jsme mohli uskuteč-
nit poznávací zájezd do Bartošovic, Kunína 
a Nového Jičína. Dříve plánované slavnostní 
setkání jubilantů v Národním domě se ani 
v náhradním termínu nemohlo uskutečnit 
z důvodu platných nařízení vlády. Připravené 
dárky a přáníčka byly předány přihlášeným 
jubilantům osobně za dodržení hygienických 
opatření. Oslava státního svátku Dne vzniku 
samostatného československého státu 
proběhla symbolicky položením kytice k po-
mníku padlých v první světové válce před 
obecním úřadem. Plánovaný koncert Per-
moníku, Světluškování a společné tvoření 
seniorů jsme se rozhodli vzhledem k sou-
časné epidemiologické situaci neuskutečnit. 
Co však určitě letos proběhne, je rozsvícení 
vánočního stromu, tentokrát bez velkého 
kulturního programu. Scénář této akce bude 
upřesněn dle aktuálně platných hygienických 
opatření a nařízení vlády. Mrzí nás to a těšíme 
se na setkání na některé z dalších akcí. Snad 
bude celková situace již příznivější a v příštím 
roce bude naše obec žít opět bohatým kul-
turním životem.

Dáša Murycová, starostka obce

HASIČSKÉ OKÉNKO

Přes nelehké období, které právě prožíváme, se nám podařilo za minulý školní rok fi-
nančně podpořit tyto akce. Jsme moc rádi, že nám část finančního zázemí poskytuje 
i naše obec a moc si této pomoci vážíme!

Z činnosti Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Doubrava

Za pololetí 2019 (září – prosinec)
Akce
•	 Podzimní	 výlet	 –	 Planetárium,	 Trampolí-

nové centrum (spolupráce s Pionýrem)
•	 Zpívání	u	vánočního	stromu
Finanční podpora aktivit
MŠ
•	 Výlet	do	ZOO
•	 Mikulášská	nadílka
•	 Divadlo	loutek	Ostrava
•	 Knižní	odměny	pro	předškoláky

ZŠ
•	 Mikulášskou	nadílku
•	 Den	otevřených	dveří	
•	 Autobus	na	soutěž	v	ZOO	Ostrava
•	 Jízdné	do	domova	Pohoda	pro	pravidelné	

návštěvy seniorů
Za pololetí 2020 (leden – červen)
MŠ
•	 Doprava	do	divadla
ZŠ
•	 Sportovní	dopoledne	pro	všechny	žáky	ZŠ

•	 Balíčky	ke	Dni	dětí
•	 Knižní	odměny	k	vysvědčení
Z důvodu bezpečnostních opatření se nám 
letos nepodařilo před prázdninami uskuteč-
nit naši největší akci Radovánky. Krátce před 
omezením činnosti jsme je s některými rodiči 
a za podpory části učitelského sboru začali 
připravovat. Doufáme, že je v letošním škol-
ním roce uskutečníme. 

Romana Moskalová,  
předsedkyně spolku

Radovánky 2019 

Dne 16. 9. 2020 jsme s myslivci z Mysliveckého 
spolku Orlová a Doubrava přijeli navštívit děti 
ze	ZŠ	v	Doubravě	a	popovídat	jim	o	práci	mys-
livců. O tom, proč jsou pro společnost důležití 
a co všechno dělají. S nastávající zimou se 
blíží také období přikrmování. Vysvětlili jsme 
si kdy, jak a proč se přikrmuje a co můžeme 
nosit zvěři ke krmelcům a pod zásypy. 

Také jsme dětem přinesli ukázat spoustu 
zajímavých předmětů z mysliveckého světa, 
a tak měly možnost si prohlédnout a osahat 
například paroží zvěře jelení, daňčí i srnčí, 
různé kožešiny i vycpaniny, větvičky a plody 
jehličnatých i listnatých stromů a obrázky stop 
zvěře. Děti měly možnost vidět ukázku práce 
loveckého psa při dohledávce běhu divočáka 

Myslivci 
v Doubravě nelení
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(pokračování ze strany 5)

NEBOJÍM SE TŘÍDIT

po čichové stopě a vyzkoušet si troubení na 
myslivecké hudební nástroje – lesnici a borlici.

Myslivci z Mysliveckého spolku Orlová 
a Doubrava se dne 19. 9. 2020 zúčastnili celo-
světové akce „Ukliďme Česko – Ukliďme svět“. 
Společně tak vysbírali odpadky z okolí ulice 
Bezručova (Orlová) a z oblasti pod Včelínem 
(Doubrava). Celkem se posbíralo 15 pytlů od-
padků, 4 pneumatiky, dětský kočárek a pračka.
 Milan Pěchovič, předseda spolku

Myslivci…

Beseda s myslivci ve škole 

Podzimní úklid 
Jak si zařídit třídění 
v domácnosti?
Chcete třídit odpad nebo už třídíte, ale 
překáží vám neuspořádaný stoh z novin, 
prázdných PET lahví a sklenic od vína? 
Nezoufejte. Chce to jen vymyslet sys-
tém, který bude přehledný, jednoduchý 
a v souladu s vašimi prostorovými mož-
nostmi. Tady je pár tipů:

Pro začátek Vám poslouží několik po-
užitých krabic, např. od nových domácích 
spotřebičů. Také v obchodech seženete pře-
pravní krabice třeba od piškotů či oplatek, 
které Vám určitě na požádání dají. Ty si mů-
žete popsat barevným popisovačem nebo si 
třeba na www.jaktridit.cz vytisknout barevné 
samolepky pro každý druh odpadu. 

Stejnou službu, jako papírové krabice, 
udělá i trojice starých igelitek, ve kterých jste 
si přinesli nákup z obchodu. Pokud máte více 
prostoru a můžete tříděný odpad déle střá-
dat, pak se nabízejí igelitové pytle na odpad, 
které buď popíšete fixem, polepíte nebo si 
rovnou pořídíte pytle v barvách, na které jste 
zvyklí z kontejnerů na 
třídění. 

Moderním řeše-
ním jsou pak barevné 
tašky na třídění od-
padu, které distribu-
uje prostřednictvím 
obcí společnost EKO-
KOM. Tašky jsou spo-
jené suchým zipem, 
takže je možné je-
jich obsah jednotlivě 
vytřídit. Podobné 
tašky lze ale zakou-
pit i v obchodě nebo 
na internetu. Pokud 
pak můžete do třídí-
cích nádob více in-
vestovat, můžete už si 
dnes poříditi moderní 
koše na třídění, které 
jsou zabudované 
v kuchyňské lince. 
Možností je celá řada 
a každý to má u sebe 
doma zařízené jinak, 
tak, jak mu to nejvíc 
vyhovuje.

(zdroj: společnost 
EKO-KOM a.s.)
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V loňském roce jsme sklidili velké ovace za 
adventní koncert, na kterém vystoupila Eliška 
Rusková, stříbrná SuperStar 2018, a Smíšený 
pěvecký sbor Gymnázia Komenského Haví-
řov. Pro četné prosby, abychom opět uspo-
řádali adventní koncert v kostele Sv. Hedviky 
a opakovaně pozvali Elišku Ruskovou, jsme 
těmto prosbám s potěšením vyhověli. Letos 
na adventním koncertě, který se koná v so-
botu 12. prosince 2020 od 18:00 v kostele 
Sv. Hedviky na náměstí v Doubravě vy-
stoupí Eliška Rusková a Smíšený pěvecký 
sbor ARTEP Gymnázia a Obchodní akade-
mie Orlová. Sbor byl založen v lednu 2001. Za 
dobu svého působení se zařadil mezi nejlepší 
středoškolské sbory v České republice. Pravi-
delně se zúčastňuje soutěží a festivalů sbo-
rového zpěvu jak u nás, tak i v zahraničí, kde 
se umisťuje na předních příčkách. Mezi nej-
větší úspěchy sboru patří absolutní vítězství 
a Zlaté pásmo na celostátní soutěží Opava 
Cantat 2017, absolutní vítězství a Zlaté pásmo 
s cenou hejtmana Jihomoravského kraje na 
soutěži Gymnasia Cantat v Brně 2018 a 2019. 
V lednu 2019 sbor vycestoval na mezinárodní 

festival duchovní hudby do Lotyšska a odvezl 
si dvě Zlatá pásma. Uměleckou vedoucí a diri-
gentkou sboru je Mgr. Petra Rašíková se sbo-
rem spolupracuje a na klavír doprovází Mgr. 
Aleš Bína.

Děkujeme za finanční podporu advent-
ního koncertu našim partnerům: Hyundai Mo-
tor Manufacturing Czech s.r.o., Nadace OKD, 
Michal	 Demeter	 Stavební	 práce,	 TIZ,	 s.r.o.,	
Zdeněk Kolář Čistírny odpadních vod, Jin-
dřiška Daříčková Zahradní potřeby a krmiva, 
Gabriela Piperková Copy Centrum Orlová.

Koupi vstupenek v hodnotě 150Kč za di-
váka lze zajistit předem v obvyklých před-
prodejích nebo před zahájením adventního 
koncertu v kostele Sv. Hedviky. S ohledem 
se zkušenostmi z loňského roku si vám 
dovolujeme doporučit koupi vstupenek 
neodkládat a uskutečnit ji v dostatečném ča-
sovém předstihu prostřednictvím uvedených 

předprodejů, neboť počet diváků je limitován 
kapacitou kostela Sv. Hedviky. 

Prodej vstupenek na divadelní představení 
a na adventní koncert:

•	 e-mail:	info@nasedoubrava.cz
•	 paní	Jiřina	Ferenčíková	
•	 mobil	602	755	179
•	 paní	Ildiko	Stablová,	provozovatelka	

restaurace v Národním domě
Těšíme se na setkání s Vámi!

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

WWW.DOUBRAVA.CZ 

Šikmý kostel
Nabízím k půjčení knihu, 
která se svým ob-
sahem dotýká 
mnohých z nás ži-
jících v Doubravě.

Autorka Karin 
Lednická použila 
autentické zá-
znamy pamětníků 
a vypráví tedy o ži-
votě našich praba-
biček a pradědů, 
kteří ještě zažili už 
neexistující město 
Karwinou (později 
přejmenovanou 
na Karvinou-Doly). Jen šikmý kostel, pro-
padlý téměř o 40 metrů, dnes napovídá, 
kde obec stávala.

Důkazem opravdovosti je i fakt, že na 
našem hřbitově jsou uloženy ostatky muže 
zmiňovaného v románu.

Věřím, že vás kronika zaujme stejně 
jako mě. 

Hana Sábelová

Knihovna 
informuje

Zemřeli
Brettschneiderová 
Olga

Stuchlíková Alena
Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

Společenská kronika

VZPOMÍNKA

Dne 26. listopadu vzpomeneme 3. výročí 
úmrtí pana Ladislava Vacka a zároveň 

jsme v červnu vzpomněli 8. výročí úmrtí 
paní Aleny Vackové. S láskou vzpomínají 

dcery a rodina.

NAŠE DOUBRAVA VÁS ZVE NA ADVENTNÍ KONCERT

Foto: archiv Smíšeného pěveckého sboru  

ARTEP Gymnázia a OA Orlová
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Setkání  
s jubilanty 

v nouzovém stavu

všem blahopřejeme

Plánované slavnostní setkání s jubilanty 
nemohlo být vzhledem k nouzovému 

stavu nepříznivé epidemiologické 
situaci uskutečněno. Ve středu 

21. 10. 2020, před nařízeným omezením 
pohybu na veřejnosti, jsme jubilantům, 

kteří se měli plánovaného setkání 
zúčastnit, předali dárek a gratulaci. Pro 

ty, které jsme doma nezastihli, čeká 
dárek po skončení nouzového stavu 

k vyzvednutí na obecním úřadu u paní 
matrikářky. Jsme rádi, že jsme alespoň 
takto mohli popřát našim oslavencům 

a vyvodit jim úsměv na tváři.
ŠH 


