
Leden 2019 č. 12

Už je to téměř měsíc, kdy se kvůli zhor-
šující pandemické situaci zavřely brány zá-
kladních škol. Ač velmi neradi, i my jsme se 
museli vrátit zpět k jarnímu způsobu výuky 
“na dálku“. Od loňského školního roku jsme 
však byli poučeni zkušenostmi – škola hned 
v září nakoupila díky státnímu příspěvku 
techniku k zapůjčení rodinám s více souro-
zenci, děti i vyučující se pečlivě učili novému 
způsobu práce online v aplikaci MS TEAMS. 
Škola také rozšířila okruh placených výuko-
vých portálů, které umožňují dětem procvi-
čovat online. Podle starého přísloví „Kdo je 
připraven, není překvapen“ jsme přechod 
zvládli téměř hladce. Výuka probíhá online 
i zadáváním samostatné práce. Třídní učitelé 
každé pondělí ráno vyvěsí na Edupage (in-
terní školní systém) dětem týdenní plán učiva 
a zadají rozvrh online výuky. V současné chvíli 
jsou děti rozděleny do menších skupin maxi-
málně po šesti, aby se zvýšila efektivita online 
vyučování a nedocházelo k technickým pro-
blémům. Online výuka probíhá dopoledne 
i odpoledne, škola se tak snaží vyhovět i pra-
cujícím rodičům. Každý vyučující má navíc 
online konzultační hodiny pro žáky a rodiče, 
ve kterých se věnujeme dětem individuálně. 
V případě technických problémů žáků s při-
pojením na internet z domu učitelé denně při-
pravují tištěné pracovní listy k vyzvednutí ve 
škole. Tento způsob výuky je velmi náročný, 

ale díky podpoře ze stran rodičů funguje nej-
lépe, jak je v současné chvíli možné. 

Veliké díky patří všem vyučujícím za peč-
livou přípravu a vyučování v nelehkých tech-
nických podmínkách, rodičům za podporu 
a zpětnou vazbu, které si velmi vážíme, ale 

zejména dětem, které se snaží a pilně pra-
cují. Největší radost máme z faktu, že by se do 
školy chtěly vrátit všechny děti, včetně těch 
nejstarších! I my už se vás nemůžeme dočkat!

Jana Ciosková,  
zástupkyně ředitelky školy

Škola opět z domova

prosinec 2020

Doplňování písmenkového pexesa. Foto: Kristina Sýkorová zČísla z kaštanů. Foto: Kristina Sýkorová z
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Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do adventní doby, kterou si 
ve svých zážitcích z minulých let pamatu-
jeme jako období s celou řadou kulturních 
akcí, koncertů, vánočních jarmarků a také 
shonu a vánočních příprav. Stále jsme hle-
dali nové a nové zážitky, vymýšleli spoustu 
atraktivit a do pozadí se dostaly takové pro-
zaické věci, jako je zdraví, rodina a pohoda. 
Letos je vše jinak. Mnohem silněji než kdyko-
liv jindy vnímáme nejvyšší hodnotu – život 
a zdraví, díky kterým se můžeme radovat 
ze života. Prostor pro kouzelné Vánoce si 
vytvoříme ve svých domovech, které se sta-
nou místem setkávání s našimi blízkými. 

Rok, ve kterém jsme všichni zkoušeni 
šířením nemoci Covid-19, se chýlí ke konci, 
a přestože toto období nebylo lehké, bi-
lance toho, co jsme v obci udělali, není 
špatná, ba naopak, v letošním roce se toho 
udělalo opravdu hodně. Mezi největší akce 
letošního roku patří dokončené velké 
opravy obecních budov. Jedná se zejména 
o novou fasádu bytového domu č. p. 348, 
výměnu oken v prvním nadzemním pod-
laží a vstupních dveří. Byla opravena fasáda 
budovy pošty včetně výměny vstupních 
dveří, ve škole byly opraveny podlahy ve 
všech kmenových třídách, opravou prošla 
sociální zařízení ve zdravotním středisku, 
dokončuje se složitá oprava střešní kon-
strukce s výměnou střešního pláště budovy 
obecního úřadu. Složitost této opravy spo-
čívala v zachování všech ozdobných prvků, 
jako jsou půlkruhové vikýře a věžička, která 
je ozdobou celé střechy. Její stav si vyžádal 
zcela novou dřevěnou konstrukci. Do konce 
roku bude nově postavena opěrná zeď 
podél bytového domu č. p. 348 a v dalším 
úseku proběhne její oprava. 

Na nádvoří bytového domu č. p. 572 
bude vybudován nový chodník a parkovací 
stání pro obyvatele domu. V celém katastru 
obce bylo vyměněno veřejné osvětlení, 
které svítí mnohem lépe a hlavně s nižší 
spotřebou energie.

Byla podána žádost do Mezirezortní ko-
mise k projednání a schválení financování 
projektu „Odkanalizování obce Doub-
rava“ v lokalitě Hranice a lokalitě Nová. Po-
kud bude náš projekt doporučen k realizaci 
MF, lze očekávat zahájení realizace v roce 
2021. Projektová dokumentace na „Rekon-
strukci silnice III/472 Doubrava – Dědina“ 
je stále před dokončením.

Máme schváleny dotace na Sběrný 
dvůr a na Přírodní učebnu v areálu ZŠ 
ve výši přesahující částku 3 miliony na oba 
projekty. Žádost o dotaci na Rekonstrukci 
a dovybavení sálů Národního domu byla 
schválena v MAS Bohumínsko a nyní je ve 
fázi závěrečného ověření způsobilosti před 
schválením. Do konce roku bychom měli 
mít informaci o schválení dotace. Máme 
schválenou dotaci na pořízení hasičského 
vozidla (dopravního automobilu). Včetně 
příspěvku MSK činí dotace 675 000,- Kč, 
rozdíl z ceny vozidla uhradí obec ze svého 
rozpočtu.

V příštím roce proběhne výměna otop-
ného systému v budovách základní 
a mateřské školy. Protože se jedná o nut-
nou, ale nákladnou investici (cca 3 mil. Kč), 
budeme žádat o finanční podporu z dotač-
ního titulu.

Se všemi plánovanými akcemi jsme 
počítali při sestavování rozpočtu obce na 
rok 2021. S návrhem rozpočtu, který bude 
předložen ke schválení na prosincovém jed-
nání Zastupitelstva obce Doubrava, se mů-
žete seznámit na úřední desce.

Do konce roku obdrží všechny domác-
nosti obecní kalendář, který je i letos vě-
nován zajímavým zákoutím doubravské 
přírody, ale především obsahuje potřebné 
informace pro občany obce.

Milí spoluobčané, přejeme Vám po-
klidné, ve zdraví příjemně prožité adventní 
dny a celé období Vánoc. Do nového roku 
pak pevné zdraví, hodně silnou imunitu, do-
statek síly a štěstí, které nás bude všude pro-
vázet. Dáša Murycová, starostka obce

Rada obce schválila:
•	 Plán	 kulturních	 a	 společenských	 akcí	

na rok 2021.
•	 Uzavření	Smlouvy	o	dílo	 "Oprava	stře-

chy bytového domu č. p. 130 v Doubravě 
na pozemku parc. č. 3/3 v katastrálním 
území	Doubrava	u	Orlové".

•	 Rada	 obce	 vzala	 na	 vědomí	 rezig-
naci pana Ing. Martina Špernola na 
funkci obecního kronikáře a jmeno-
vala kronikářem obce paní Bc. Světluši 
Šotkovskou.

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

oznámení 
o změně úředních a pokladních 
hodin v období vánočních svátků

STŘEDA 
23. 12.

ZAVŘENO PRO VEŘEJNOST 
(včetně pokladny 
a podatelny)

PONDĚLÍ
28. 12.

ÚŘEDNÍ DEN 
PRO VEŘEJNOST

STŘEDA 30. 12. 7:30–11:30

Stavba opěrné zdi. z

zimní údržba 
komunikací 
2020–2021

Zimní údržba se provádí podle plánu 
zimní údržby pro daný rok, který je schvá-
len Radou obce Doubrava. Plán zimní 
údržby vč. příloh je k nahlédnutí na strán-
kách 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 zajišťo-
vat společnost Doubravan Car spol. s r. o.

Upozorňujeme občany z lokality Fin-
ských domků na parkování vozidel u ko-
munikace tak, aby nebránili v průjezdu 
mechanizace na úklid a údržbu komuni-
kací. V případě parkování vozidel u Fin-
ských domků nebude na příslušné části 
pozemní komunikace provedena zimní 
údržba.

Občané se mohou obracet se svými 
připomínkami k zimní údržbě na tel. 596 
512 953, zejména dojde-li k neprohrnutí 
komunikace nebo neprovedení posypu. 
Žádáme občany, aby odstavováním vo-
zidel na pozemních komunikacích ne-
bránili průjezdu mechanizace s pluhem. 
Bude-li bráněno průjezdu pluhu, ne-
bude na příslušné části pozemní komu-
nikace provedena zimní údržba.

Jiří Sznapka, správa BaNF

Slovo StaRoStk YRadniční okénko
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Mateřské školy jsou nedílnou součástí na-
šeho vzdělávacího systému. Ať už si kdo chce, 
co chce, myslí, je tomu prostě tak. Přišel nou-
zový stav, ale všechny mateřské školy zůstaly 

otevřené, a to zejména z důvodu zachování 
práceschopnosti rodičů. Nejen těch pracují-
cích v integrovaném záchranném systému, 
ale i všech ostatních. 

Také mateřské školy pracují podle ma-
nuálu MŠMT „Provoz škol a školských zaří-
zení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke 
COVID-19“. Statistiky České lékařské komory 
uvádějí, že učitelé se řadí na druhou pozici 
ohledně zaměstnanců nakažených korona-
virem. Ostatně, jen si vezměte, že v mateř-
ských školách může být v kolektivu až 28 dětí, 
které jsou velmi malé a často podléhají nej-
různějším běžným nachlazením a virózám. 
Nejmenší děti se učí základním hygienickým 
dovednostem a v dnešní době především je 
kladen důraz na použití kapesníku a správ-
nou techniku smrkání. 

Vnímáme, že tato situace je náročná pro 
všechny zaměstnance mateřských škol, pře-
sto ale všichni pracují s energií a vědomím, že 
mohou pomoci lidem v první linii. I když ne-
jsou zdravotníci, jsou to lidé, většinou matky 
a manželky, které se také obávají nákazy 
a mají starost o svou rodinu a blízké. Přesto 
s nasazením a zodpovědností pečují o naše 
nejmenší, mají důvěru rodičů i dětí.

I přes veškerá nařízení a opatření se snaží 
neustále připravovat dětem program, který je 
pro ně zajímavý, neustále se obměňuje a má 
výchovný i vzdělávací přínos. A to bez ohledu 
na počasí či omezení. Děti v současné době ne-
mohou navštěvovat žádná divadelní a filmová 
představení, sportoviště, plavecký bazén, zimní 
stadion a nemohou jezdit ani na exkurze nebo 
výlety na ekologická střediska, farmy nebo do 
ZOO. Nedílnou součástí výchovně vzdělávací 
práce v mateřských školách byla i součinnost 
rodičů, různé workshopy, zahradní slavnosti 
a projektové dny. O to vše jsou v současné době 
děti ochuzeny. Z důvodu probíhající pandemie 
se školky snaží také o co možná nejmenší kon-
takt a vstup cizích osob do mateřských škol. 

Domníváme se, že práce v mateřských 
školách na území města Orlové a v přileh-
lých obcích probíhá na dobré úrovni bez ja-
kýchkoliv zdravotních kolapsů. Ve školkách 
je důsledně dbáno na hygienu, mytí rukou, 
používání roušek nepedagogickými zaměst-
nanci. Vstup rodičů do prostor MŠ je omezen 
na minimum. Zřizovatelé MŠ poskytli škol-
kám dezinfekční prostředky a roušky, což ma-
teřské školy uvítaly. 

(pokračování na straně 4)

veřejné 
oSvětlení 
v novém kabátě

kalendÁř SvozU odpadŮ  
v oBCI doUBRava – prosinec 2020, leden 2021
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
Prosinec 2, 16, 30 9 3 9
Leden 13, 27 20 14 6

Na podzim letošního roku došlo k pláno-
vané výměně svítidel v celé obci. Vyměněno 
bylo 399 svítidel za nová světla typu LED. 
V současné době se dokončuje přečíslování 
jednotlivých sloupů. Nové číslování bude ba-
revně vyznačeno na sloupech na tmavě ze-
leném podkladu s červenými číslicemi. Staré 
plastové cedule budou odstraněny. Systém 
značení zůstane stejný např. 1/2/8. V případě 
zjištění nefunkčního svítidla žádáme o na-
hlášení a sdělení čísla sloupu, aby mohla být 
zajištěna jeho oprava. Kontaktní osobou je 
Pavel Slávik, tel. 596 513 032, email: slavik@
doubrava.cz. Výměnou svítidel dojde nejen 
k úspoře elektrické energie, ale také k lep-
šímu osvětlení a viditelnosti daného místa 
a také k menší poruchovosti svítidel. Touto 
akcí práce na veřejném osvětlení nekončí, 
v příštím roce jsou v plánu např. výměny tří 
starých a nevyhovujících rozvaděčů, u kte-
rých dochází k poruchám a z těchto důvodů 
jsou výpadky na celé větvi daného místa. 

Slávik Pavel, referent ŽP,  
majetková správa 

V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 
zákona, poskytne vydavatel zastupitelům 
obce přiměřený prostor pro uveřejnění sdě-
lení, které vyjadřuje jejich názory týkající se 
obce. Vydavatel poskytne každému jednotli-
vému zastupiteli pro vyjádření názoru v kaž-
dém 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.doub-
rava.cz, „Názory zastupitelů“. Jednotlivé 
příspěvky budou do rubriky řazeny podle 
abecedního pořadí příjmení zastupitelů. 
Zveřejněné příspěvky nemusí být v souladu 
s názory redakce. Rubrika názory zastupi-
telů je v souladu se Zásadami pro vydávání 
Obecního zpravodaje, které byly schváleny 
Radou obce Doubrava dne 10. 02. 2016 usne-
sením č. 345/27/16.

 Vážení a milí sousedé, přátelé a naši 
příznivci, přejeme Vám krásné, štědré 
a láskou plné vánoční svátky v kruhu nej-
bližších a v Novém roce 2021 vše nejlepší 

zejména pevné zdraví, štěstí a hodně 
lásky.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,  
zastupitelka NAŠE DOUBRAVA

 Vážení a milí sousedé, přátelé a příznivci, 
přejeme Vám krásné, štědré a láskou plné 
vánoční svátky v kruhu nejbližších a v No-
vém roce 2021 vše nejlepší, zejména pevné 
zdraví, štěstí a hodně lásky.

MUDr. Pavel Spurný,  
zastupitel NAŠE DOUBRAVA

 Vážení a milí sousedé, přátelé a příznivci, 
přejeme Vám krásné, štědré a láskou plné 
vánoční svátky v kruhu nejbližších a v No-
vém roce 2021 vše nejlepší, zejména pevné 
zdraví, štěstí a hodně lásky.

Ing. Petr Vrubel,  
zastupitel NAŠE DOUBRAVA

 Vážení a milí sousedé, přátelé a příznivci, 
přejeme Vám krásné, štědré a láskou plné 
vánoční svátky v kruhu nejbližších a v No-
vém roce 2021 vše nejlepší, zejména pevné 
zdraví, štěstí a hodně lásky.

Gabriela Piperková,  
zastupitelka NAŠE DOUBRAVA

nÁzoRY naŠICH zaStUpItelŮ 

mateřské školy 
v první linii
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(pokračování ze strany 3)

mateřské…

Ředitelky pracují také v rámci projektu 
MAP II – ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/1
7_047/0009482. I přes probíhající pandemii, 
a to v rámci pracovní skupiny č. 7, která je zamě-
řena na předškolní vzdělávání. I když se scházejí 
pouze online, protože celá řada naplánovaných 
aktivit musela být z důvodu pandemie CO-
VID-19 odložena, nezahálí a připravují náhradní 
aktivity. Do konce roku 2020 chystají vydání ka-
lendáře, na kterém se podílí všechny MŠ z Or-
lové, Doubravy i Petřvaldu. Připravují pro rok 
2021 nový velký projekt s názvem Farmářské 
trhy, které by se organizovaly v každé mateřské 
škole a budou vyžadovat celoroční práci a akti-
vity zaměstnanců, dětí, rodičů i veřejnosti (jak-
mile to pandemie COVID-19 dovolí).

Děkujeme všem, kteří oceňují práci ře-
ditelek a učitelek mateřských škol a pomá-
hají. Věříme, že se práce daří a přejeme všem 
pevné zdraví v této nelehké době.

Za ředitelky mateřských škol z Orlové 
a přilehlých obcí Petřvald a Doubrava 

Radomíra Jasenková.

Škola RozHodně není nUda
Není nám lhostejné, co se děje kolem nás. 
Proto jsme se rozhodli zařadit mezi školy, 
které na základě rozhodnutí hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje zajišťují od středy 
14. 10. 2020 péči o děti zaměstnanců integro-
vaného záchranného systému, sociálních slu-
žeb a dalších rodičů, kteří jsou pro chod státu 
v době nouzového stavu nepostradatelní. 
Kromě herních činností se děti věnují s po-
mocí pedagoga také plnění školních povin-
ností tak, abychom alespoň částečně ulevili 
rodičům od problémů, které přináší distanční 
výuka. Chtěla bych touto cestou poděkovat 
paní vychovatelce a asistentkám pedagoga, 
které tuto činnost zajišťují. Také děkujeme za 
finanční příspěvek z projektu MAP II – ORP 
Orlová, který jsme použili na nákup her a vý-
tvarných potřeb. 

Jana Ošeldová

poděkování
Jsme malá obec počtem obyvatel, ale 

„velká“, co se týče obětavosti lidí. Děkuji touto 
cestou vedení našich školských zařízení za 
přístup k potřebám občanů v době podzim-
ního nouzového stavu. Po celou dobu byla 
zabezpečena péče o předškolní děti a děti 
zdravotníků a zaměstnanců integrovaného 
záchranného systému v základní škole. Pro-
voz školní jídelny nebyl přerušen a díky tomu 
se po celou dobu mohly rozvážet obědy na-
šim seniorům. Všem zaměstnancům děku-
jeme a jejich práce si nesmírně vážíme. 

Dáša Murycová, starostka obce

jak dopadla rekonstrukce?
Školní budova prošla během uplynulých 

čtyř měsíců výraznou proměnou. Se začát-
kem prázdnin odstartovalo ve škole několik 
rekonstrukcí a oprav. Tou největší a dlouho 
očekávanou byla oprava původních, více než 
stoletých podlah v téměř všech místnostech 
školy. Kdo prováděl podobnou rekonstrukci 
ve svém rodinném domě, ví, co tento zásah 

obnáší. Ve škole bylo nutné vystěhovat veš-
kerý nábytek a pomůcky z kabinetů i ze tříd. 
Také samotná rekonstrukce byla nesmírně 
komplikovaná, protože se v jejím průběhu vy-
skytlo několik problémů, které nemohl nikdo 
v tak staré budově předvídat. Celá akce pro-
běhla díky intervenci vedení obce, kterému 
se podařilo získat finance z programu „Akce 
financované z rozhodnutí Poslanecké sně-
movny Parlamentu a Vlády ČR“ – Doubrava – 
Oprava	 podlah	 v	 ZŠ	 Doubrava."	 Celkové	
náklady na opravu vyšplhaly na 2 233 650 Kč. 
Podíl obce činil 328 522 Kč. Z rozpočtu školy 
byly uhrazeny další opravy související s re-
konstrukcí, např. bylo nutné demontovat veš-
kerou IT techniku, tabule, původní kabeláž 
v PC učebně atd. Během rekonstrukce musely 
být také odstraněny příčky kabinetů, díky 
tomu jsme se rozhodli nestavět všechny ka-
binety na původní místo a ponechat žákům 
větší prostor ve třídě. S tím však souvisela nut-
nost pořízení nového nábytku, abychom měli 
kam uskladnit pomůcky. Rovněž bylo nutné 

zakoupit novou cvičnou kuchyň a po ukon-
čení rekonstrukce vymalovat všechny třídy. 
Z prostředků zřizovatele na provoz školy 
jsme zaplatili částku více než 400 tisíc. Nyní 
můžeme říct, že máme krásné moderní třídy 
srovnatelné s velkými školami.

Během prázdnin proběhla také oprava 
střechy, která už měla svá nejlepší léta za se-
bou. Po silnějších deštích docházelo k pravi-
delnému zatékání do sborovny, tělocvičny 
i jiných místností. Díky firmě pana Jachym-
čáka už jsme ve škole konečně „v suchu“.

Měsíce, během kterých probíhala rekon-
strukce, byly pro nás velmi náročné. Největší 
mé poděkování patří všem zaměstnancům 
školy. Díky velkému nasazení pedagogic-
kých a nepedagogických pracovníků, kteří se 
ochotně účastnili všech prací, které byly po-
třeba, jsme mohli 1. září zahájit výuku. Teď už 
si jen přejeme, aby byla co nejdřív ukončena 
distanční výuka a děti si své nové třídy mohly 
konečně užít. 

Jana Ošeldová, ředitelka školy

okénko mateřSké ŠkolY
listopadové výroky  
našich dětí…

„Paní učitelko, u nás byl včera 
Ježíšek a přinesl nám s bráchou 
elektrické BMW. Máme ho v ga-
ráži a už jsme jezdili.“

„Ale to nebyl Ježíšek, ještě je 
brzo, ten chodí až po Mikuláši, 
koncem prosince“.

„Ne, ne. Byl to Ježíšek, je ko-
rona, tak by nestíhal.“

Krásné prožití vánočních 
svátků, dětem spoustu splněných 
přání, dospělým pohodu, klid 
a všem pevné zdraví v nadcházejí-
cím roce přeje za všechny zaměst-
nance MŠ Doubrava Radomíra 
Jasenková. 

Nová cvičná kuchyně.) z
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inzerce

Před uzavřením škol stihli žáci 2.–6. tříd odjet 
na dlouho plánovaný Ozdravný pobyt, který 
již byl zrušen v dubnu. Obec Doubrava zažá-
dala o dotační program Ozdravné pobyty pro 
žáky 1. stupně základních škol, který vyhlásil 
Moravskoslezský kraj.

A 5. října žáci naší školy vyrazili do Pro-
střední Bečvy. Celým naším pobytem na 
škole v přírodě nás provázel Stroj času, který 
nám každý večer prozradil, jaký program nás 
bude následující den čekat. První den se nesl 
v duchu pohádek a všechny úkoly, které jsme 
plnili, byly pohádkové! Po dopoledním učení 
jsme se v našich týmech snažili dle obrázků 
uhodnout názvy večerníčků a poté jsme se 
v rámci „Netradičního famrfpálu“ utkali v dis-
ciplínách, jako je „hod kamenem mudrců“, „let 
na koštěti“, „skákající hrnec“, „tajemná kom-
nata“ a dalších. Po náročném dni nás 
večer čekala už jen pohádka a také náš 
stroj času, který nám prozradil, co nás 
čeká následující den, a to den pirátů!

Každý tým si vyrobil svou vlajku, 
kterou umístil na svůj ostrov. Z ulou-
pených materiálů si na svých ostro-
vech postavili přístřešky, které by 
dokázaly každého piráta ochránit 
před nepříznivými vlivy počasí. Večer 
nám náš Stroj času ukázal na políčko 
s obrázkem lupy a my celý večer du-
mali nad tím, co by ta lupa mohla zna-
menat! Ráno, když nám paní učitelky 
řekly, že si máme sbalit batůžky, nám 
to bylo jasné! Bude se objevovat – 
jede se na výlet!!! Z autobusu, který 
nás vysadil na Pustevnách, vedly naše 
první kroky k soše Radegasta, o kte-
rém jsme se při svačince dozvěděli 
spoustu zajímavých informací! Dále 
jsme se vydali na Stezku Valašku, kde 
jsme se po dřevěném mostě prošli po 
Himalájské stezce, a ti nejodvážnější 
z nás si na samém vrcholu stezky poří-
dili fotku na skleněné ploše!

V pátek nám zmizeli všechny 
Aničky, Laury, Filípci i Samové a ob-
jevili se zde Rychlé Šípy, Barevné Če-
lenky a Velcí Borci. Čekal nás totiž den 
indiánů plný indiánských her a každý 
z nás si vybral své indiánské jméno. 
Večer jsme se sešli u pořádného tá-
boráku, kde jsme povečeřeli, zpívali 
a povídali si. 

Sobota se nesla v odpočinkovém 
duchu, při kterém jsme nabírali síly 
na další týden. Trochu jsme si při-
spali, hráli společenské hry, užívali si 
posledních dnů plných sluníčka při 
hraní nejen míčových her a večer jsme 
zhlédli pohádku a hlavně jsme se těšili 
na další dny plné her s kamarády!

Nedělní dopoledne jsme prolenošili 
u pohádek a kreslení, ale hned po odpo-
ledním klidu jsme vyrazili na hřiště, aby-
chom si oprášili vědomosti z dopravní 
výchovy. Všechny skupiny hravě vyluš-
tily křížovku i osmisměrku, většina bez-
chybně určila i dopravní značky. 

V druhém týdnu ŠVP nás přivítalo 
nevlídné počasí, a tak se všechny plá-
nované hry přesunuly do vnitřních 
prostor. Pondělní odpoledne děti trá- 

vily plackohra-
ním a přípravou 
na večerní show 
„Škola v přírodě má talent“. Děti s radostí 
předváděly své dovednosti – taneční, pě-
vecké, znalostní, ale také sportovní nebo 
dramatické. Všechna vystoupení byla na-
prosto skvělá a zábavná. 

V úterý se opět zatočila ručička stroje 
času a děti se ocitly ve světě dinosaurů, 
kde poznávaly jejich svět. Po večeři měly 
děti balónkohraní společně s hudbou na 
přání a tancem. Děti si zkoušely z balónků 
modelovat různá zvířátka a věci. 

Ve středu se mělo naposledy zatočit 
Strojem času, ale to jsme kvůli náhlému 
odjezdu nestihly z důvodu uzavření škol. 

Lucie Podešvová 

ozdRavný poBYt pRo žÁkY 1. StUpně
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Sbor dobrovolných hasičů Doubrava přeje 
všem občanům a našim příznivcům krásné 
prožití vánočních svátků a úspěšný vstup 
do roku 2021.

valná hromada 
SdH doubrava
Sbor dobrovolných hasičů infor-

muje všechny své členy, že v sobotu 
09. 01. 2021 se bude od 15.00 hodin ko-
nat v Národním domě Výroční schůze 
SDH. Všichni členové jsou zváni. V případě 
změny termínu bude informace zveřej-
něna na našich webových stránkách a na 
facebooku.

Svatopluk Kotas, starosta SDH 

V letošním roce jsme vyhlá-
sili 6. ročník výtvarné soutěže 
Malujeme pro radost. Celkem 
se soutěže zúčastnilo v první 
kategorii devět dětí z mateřské 
školy ve věku 3–6 let: Jiří Šus-
tek, Tina Langerová, Johanka 
Branná, Eliška Soprová, Domi-
nika Petříková, Adam Paldus, 
Filip Fusek, Izabell Vašíčková 
a Eliáš Vychodil. Ve druhé kate-
gorii se do soutěže přihlásily se 
svými obrázky pouze dvě děti: 
Maruška Drobková a Václav 
Drobek. Třetí kategorie neměla 
zastoupení, neboť soutěž probí-
hala v době, kdy na jaře i na pod-
zim převládala ve škole distanční 
výuka, ve které výchovy musely 
ustoupit důležitějším oblastem 
vzdělávání, a to se odrazilo na 
účasti v soutěži. Do čtvrté ka-
tegorie, která byla určena do-

spělým, se přihlásila Michaela Sarganková. 
Oceňujeme všechny mladé výtvarníky, že 
i v tak složité době dokázali vytvořit hezké ob-
rázky pro potěšení druhých a děkuji, že se do 
soutěže přihlásili. Tentokrát jsme nestanovili 

pořadí jednotlivých soutěžních prací, ale oce-
ňujeme všechny soutěžní práce, které budou 
instalovány ve vstupním prostoru Obecního 
úřadu v Doubravě.

Dáša Murycová, starostka obce 

malujeme pro radost 2020

Autor kresby, Johanka Branná, 3 roky z

Autor kresby, Michaela Sarganková, kategorie dospělí z

karel jaromír erben
Že vám jméno nic ne-

říká? Zajisté si vzpomenete, 
když přidám „Dlouhý, Ši-
roký a Bystrozraký“, „Pták 
Ohnivák a liška Ryška“, „Tři zlaté vlasy Děda 
Vševěda“.

Připomínám tohoto spisovatele, jeli-
kož v listopadu uplynulo 150 let od jeho 
úmrtí a k zimnímu času pohádky patří. 

Ať si jimi zpříjemníte hlavně Vánoce.
Hana Sábelová

knihovna 
informuje

HASIČSKÉ  
OKÉNKO

pomoc v době CovId-19 pro oS ČČk karviná
Nadace OKD poskytne individuální fi-

nanční pomoc ve výši 175 000 Kč Oblastnímu 
spolku ČČK Karviná.

„Nestačí mi slova, abych vyjádřil naši ra-
dost a vděk. Je to pro nás obrovský hnací mo-
tor, abychom nic nevzdali a pokračovali dál, 
uvádí ředitel ČČK Karviná Oldřich Gbelec.“ 
Základními principy ČČK Karviná je humanita, 
nestrannost, neutralita, nezávislost, dobro-
volnost, jednota a světovost. 

Další činností OS ČČK Karviná je zajišťo-
vání zdravotnických asistencí na sportovních, 
kulturních a společenských akcích. Věnují se 

také výuce předlékařské první pomoci pro 
školy, školky, firmy i širokou veřejnost a to 
ve specializovaných kurzech akreditovaných 
MŠMT. Jejich plány však v březnu nabou-
ral virus covid-19, který zasáhl do veřejného 
dění a života nás všech. „Měsíc březen však 
vše změnil a od prvního dne vyhlášeného 
nouzového stavu jsme věděli, že se vše mění 
a pro nás nastává velice krizové období. Přes 
to všechno jsme však ruce nesložili do klína, 
neschoulili se do kouta a aplikovali principy 
Českého kříže, mezi které patří Dobrovolnost 
a Humanita, dodal Oldřich Gbelec.“ 

Členové OS ČČK Karviná pro-
jevili obrovskou dávku solidarity 
a nabízeli pomoc ve všech možných 
formách. V jejich domácnostech 
vznikly improvizované šicí dílny na 
výrobu roušek, které poté darovali všem, kteří 
je potřebovali. „Věděli jsme, že to není jediná 
pomoc, kterou můžeme nabídnout, a tak 
jsme v rámci krizového týmu města Karviná 
také nabídli asistenci při zajištění nákupů po-
travin a léků pro seniory, kterým, s ohledem 
na nepříznivou epidemiologickou situaci, ne-
bylo doporučeno vycházet z domovů, zmínil 
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Oldřich Gbelec.“ Nákupy byly rovněž za-
jišťovány ve městech Orlová a Rychvald. 
I přes postupnou ztrátu energie, času, 
síly a hlavně financí se snažili pomáhat, 
protože to je jejich posláním. „Velké na-
sazení je také spojeno s náklady, které 
musí ČČK Karviná hradit, výpadek příjmů 
za zdravotní dozory, či pořádání kurzů 
první pomoci, velmi ovlivnilo jejich fi-
nanční stabilitu spolku. Organizaci výpa-
dek příjmů ohrozilo natolik, že jim hrozilo 
omezení poskytování služeb nebo až je-
jich zánik, uvedla ředitelka nadace OKD 
Karolína Preisingerová.“ Proto se Nadace 
OKD rozhodla OS ČČK Karviná pomoci ve 
formě finančního daru v rámci Operativ-
ního fondu a to částkou 175 000 Kč. Tato 
částka jistě nepokryje veškeré vzniklé 
ztráty spolku, ale jistě ho pomůže udržet 
nad vodou. Tento příspěvek bude vyu-
žit zejména na provozní náklady spolku, 
jako jsou mzdy, pohonné hmoty, energie 
a další služby. 

Věříme, že to OS ČČK Karviná nevzdá, 
vše zvládne a pomůže ještě mnoha lidem 
po mnoho let a to i díky Nadaci OKD. 

Silvie Balčíková

Letošní podivný rok podstatně ovlivnil i dění 
v našem klubu a v souvislosti s vládními opat-
řeními utlumil i fotbalové soutěže okresního 
přeboru. Tyto byly zrušeny ke dni 14. 10. 
a odehrána byla jen polovina plánovaných 
zápasů.

Žákovské družstvo odehrálo 7 utkání 
a umístilo se na 9. místě z 12 účastníků.

Dorostenci si vedli podstatně lépe a jsou 
zatím na 2. místě se 14 body ze sedmi zápasů. 
Muži Baníku figurují v neúplné tabulce 
na 4. místě s 15 body z osmi utkání. 
V případě příznivé situace budou zru-
šená utkání odehrána v prodloužené 
jarní části sezony 2020/2021.

Protože tráva roste i v době pan-
demie, nemohli jsme přerušit ce-
loroční údržbu travnatých ploch, 
o které se zodpovědně stará člen na-
šeho klubu Honza Chytal.

Z plánovaných akcí se podařilo 
realizovat Banické šibřinky a dva no-
hejbalové turnaje. Ostatní akce bylo 
nutno zrušit, včetně Letního turnaje 
v kopané.

V rámci možností jsme dokončili 
projekt „Zavlažování hřiště dešťovou 
vodou“ a konečné zasíťování antuko-
vého hřiště. Tyto akce byly finančně 
podpořeny Nadací OKD a krajskou 
dotací „Podpora sportu v Morav-
skoslezském kraji“.

Ostatní činnost členů klubu byla 
směřována hlavně na údržbu pro-
vozních budov, úpravy zeleně a dře-
vin v areálu a permanentní úklid 
odpadků, které nám zanechávají 
nezvaní hosté, pořádající večerní 
„dýchánky“ spolu s poškozováním 
majetku v areálu hřiště. Tito jedinci 
takto zneužívají skutečnosti, že hřiště 
je volně přístupné a to i z důvodu, 

že oplocení bylo jimi v minulých letech po-
stupně rozkradeno!

Provozní náklady byly zabezpečovány 
z dotace Ministerstva školství mládeže 
a tělovýchovy z projektu „Můj klub 2020“ 
a dotace Obce Doubrava.

Dne 26. září náš dlouholetý člen Jaroslav 
Oravský, spolu s přáteli oslavil na Baníku ži-
votní jubileum 80. let. Přejeme mu doda-
tečně hodně zdraví a životního optimismu do 

dalších let a jsme přesvědčeni, že ještě dlouho 
zůstane naším nejlepším fanouškem.

Věříme, že příští rok se situace v oblasti 
zdravotnictví podstatně zlepší a fotbalové 
soutěže se na jaře roku 2021 rozjedou na-
plno a my budeme moct s radostí přivítat 
fanoušky a příznivce nejen u příležitosti sou-
těžních utkání.

Peter Szabó

Jaroslav Oravský oslavil na Baníku své jubileum. z

Baník doubrava bilancuje
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jak třídit odpad v kuchyni?
Každá třídící domácnost vytřídí za rok 
zhruba 128 kilogramů odpadu. Pokud 
to pak detailně rozpočítáme na každého 
z nás, tak za těch 365 dní vytřídíme každý 
zhruba 51,3 kilogramů papíru, plastů, skla 
a nápojových kartonů. Včetně kovů je to 
pak přes 65 kilogramů. A víte, kde přesně 
v domácnosti vzniká nejvíce odpadů? 
Světe div se – v kuchyni! 

V kuchyni vyprodukujeme 
denně spoustu odpadů. A je to 
celkem logické… Vždyť většina 
potravin, které si přineseme 
domů, je v něčem zabalena. 
Důvody jsou hygienické, skla-
dovací i marketingové. Denně 
se nám tak se standardním ná-
kupem dostane do kuchyně 
i nějaký ten papírový nebo ige-
litový sáček od pečiva, láhev 
od vína, PET láhev od limonády 
nebo plastová vanička od čer-
veňoučkých cherry rajčátek, 
která jsou, na rozdíl od těch 
polozralých keříkových, do-
slova k nakousnutí. Plechovky 
od konzerv nebo piva jsou pak 
další samostatnou kapitolou. 
Tak nějak intuitivně proto si-
tuujeme nádoby na tříděný 
odpad v domácnosti většinou 
právě do kuchyně. Aby se naše 
snaha neminula účinkem, podí-
vejme se na nejčastější chyby, 
kterých se při třídění mnohdy 
dopouštíme. 

Vaničky od masa – do 
plastů je smíme vytřídit pouze 
tehdy, nejsou-li od krve, ani 
jinak zašpiněné. V opačném 
případě patří do směsného 
odpadu. 

PET lahve od oleje – před 
vhozením do kontejneru na 
plasty lahev vymyjte od zbytků 
oleje, ideálně jarovou vodou 
z nádobí 

Polystyrenové termo-
boxy – pokud neobsahují 
zbytky jídla nebo nejsou mastné 
či jinak znečištěné, můžeme je 
samozřejmě vytřídit do plastů.

Nádobí z varného skla – 
do kontejneru na sklo nepatří! 
V kuchyni bývá vystavováno 
vysokým teplotám, má proto 
i vyšší teplotu tavení, než kla-
sické sklo. Z toho důvodu nelze 
varné sklo recyklovat dohro-
mady se sklem klasickým. 

Porcelán – stejně jako ke-
ramiku nelze ani porcelán re-
cyklovat. Patří do kontejneru na 
směsný odpad.

Použité papírové 
ubrousky – mokré nebo jinak 
znečištěné papírové ubrousky, 
kapesníky i utěrky patří do 

kontejneru na směsný odpad. 
Sáčky od kávy, instantních polévek 

a dalších sypkých potravin – většinou se 
jedná o tzv. kombinované obaly, tj. vyrobené 
z více druhů materiálů. Každý materiál vy-
žaduje přitom jiné podmínky pro recyklaci, 
proto tyto kombinované obaly nelze znovu 
materiálově využít. Své místo mají ve směs-
ném odpadu. 

Zbytky potravin – v kuchyni jich za je-
diný den nashromáždíme víc, než si myslíte. 

Tvoří až třetinu z celkového množství odpadu 
z domácnosti. Zbytky rostlinného původu 
můžeme vytřídit do bioodpadu, stejně jako 
kávovou sedlinu nebo sáčky od čaje. Živo-
čišné zbytky patří do směsného odpadu. 

Další užitečné informace o třídění a re-
cyklaci odpadu naleznete na www.jak-
tridit.cz, zajímavé rady a tipy nejen na 
dietní večeři, ale i jak skladovat potraviny jsou 
na www.jakvkuchyni.cz.

neBojím Se třídIt
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Společenská kronika

vzpomínka
Maminko naše milovaná, v našich srd-

cích zůstaneš navždy s námi.

Dne 11. prosince vzpomeneme 
třetí smutné výročí úmrtí, a také 

nadcházejících nedožitých 85 let naší 
drahé maminky,  

babičky a prababičky paní  
Jiřinky Majerové z Doubravy. 

S láskou a úctou vzpomínají dcery Eva 
a Daška s rodinami. Přátelé, sousedi 

a známí, vzpomeňte s námi.

prosincové 
pranostiky
Studený prosinec – brzké jaro.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Jaký prosinec, takové jaro.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý ro-
ček bude v běhu.
O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. (4.12.)
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 
(13.12.)
Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.

kalendÁř  
oBCe doUBRava

Obecní kalendář na rok 2021 naleznou občané Doubravy ve svých 
schránkách také v letošním roce. Pokud kalendář nenaleznete ve své 
schránce, můžete si jej vyzvednout od 16. 12. 2020 na obecním úřadě, 
přízemí, kanc. č. 2, u paní Hugáňové. ŠH

od 16. prosince 2020  
na obecním úřadě

Milí přátelé charitního díla,
v době, kdy nelze předem nic plánovat, už 
teď víme, že Tříkrálová sbírka 2021 proběhne. 
Otázkou je, v jaké podobě.

Jsme přesvědčeni, že Tříkrálová sbírka je 
důležitější než kdy jindy. Pracovníci Charity 
Bohumín v péči o své klienty pracují v první 
linii. Právě Vaše podpora je důležitá, abychom 
našim klientům mohli zkvalitňovat posky-
tované služby i v této pro všechny nelehké 
době. Finanční prostředky z Tříkrálové sbírky 
nám každoročně pomáhají s projekty, které 
bychom rádi realizovali, ale bez Vaší finanční 
pomoci by se tyto naše cíle naplňovaly velmi 
obtížně.
Díky výtěžku minulé sbírky (2020) jsme:
 Vytvořili zahradu a postavili altán a opra-

vili střechu na garáži pro Charitní dům sv. 
Kláry, kde poskytujeme nově odlehčovací 
služby

 Začali tvořit finanční rezervu na postup-
nou rekonstrukci zázemí klientů v Charit-
ním domě pokojného stáří sv. Františka

Vaše důvěra je pro nás závazkem a sou-
časně povzbuzením pro naši práci.

Další ročník Tříkrálové sbírky pro-
běhne od 1. do 14. ledna 2021. 

Protože stále nevíme, jakou podobu 
bude Tříkrálová sbírka 2021 mít, můžete 
svůj příspěvek také zaslat na sbírkový účet 
66008822/0800 pod VS Charity Bohumín 
77708001; takový příspěvek se „chová” 
jako výnos z pokladničky. 

Více aktuálních informací získáte na 
webových stránkách Charity Bohumín 
www.bohumin.charita.cz nebo na celore-
publikových webových stránkách www.
trikralovasbirka.cz

Z nové sbírky (2021) bychom rádi:
 Dále tvořili rezervu pro rekonstrukce 

koupelen, podlah a vybavení pokojů kli-
entů Charitního domu pokojného stáří sv. 
Františka

Vážíme si Vaši přízně a štědrosti.
Za pracovníky i klienty Charity Bohumín:

Zdeňka Kniezková 
Brňáková, ředitelka

Charita Bohumín, 
Štefánikova 957, 735 

81 Bohumín
tel.: 736 766 021, 

info@bohumin.
charita.cz, www.

bohumin.charita.cz
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ozdravný pobyt

vánoční strom rozsvícen
Z důvodů protiepidemiologických opatření jsme nuceni  
náš vánoční strom rozsvítit v plánovaném čase dne 05. 12. 2020,  
ale bez tradiční účasti veřejnosti a kulturního programu. 
Děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu, díky které jsme mohli nakoupit novou vánoční výzdobu 
pro zpříjemnění adventní a vánoční atmosféry při individuálních procházkách v centru obce.

Dáša Murycová, starostka obce


