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Přepravní služba Taxík Maxík zahájena

Předvánoční čas byl letos trochu jiný. Kvůli 
epidemiologické situaci nás nemohli navští-
vit tradiční Mikuláš, čerti a andělé z 9. třídy ZŠ 
(tímto Vás kamarádi deváťáci pozdravujeme!), 
a tak je zastoupily naše p. učitelky. Děti do-
staly sladkosti, zazpívali jsme si, byl i tanec 
s čertem...

Také "Vánoční tvoření" bylo skromnější, 
individuální, přesto se zdobení "čertovských 

tašek" povedlo a snad se výrobky dětí líbily 
i doma.

S dětmi jsme si nazdobili vánoční strome-
ček, hodně barevný a veselý, zazpívali koledy, 
připomněli si některé vánoční zvyky a na děti 
čekala i nadílka. Dárečky pro všechny – nové 

hračky, knížky, stavebnice a malinký dáreček 
pro každého, který si děti odnesly domů. Pro-
stě jsme si vytvořili báječnou předvánoční 
pohodu.

Jana Radošťanová,  
učitelka MŠ Doubrava

Na prosincovém zasedání za-
stupitelstva obce byla schválena 
Smlouva o spolupráci mezi městem 
Orlová a obcí Doubrava při zajišťo-
vání přepravní služby v rámci pro-
jektu „Taxík Maxík“. Tuto službu jsou 
oprávněni využívat výhradně osoby 
s trvalým bydlištěm ve správním 
obvodu města Orlová, kam patří také 
obec Doubrava, jsou starší 65 let 
nebo jsou držiteli průkazu ZTP či ZT-
P/P. Tyto osoby mají právo na to, aby 
s nimi byla přepravena jedna osoba 
navíc jako doprovod. 

Více informací o nové přepravní 
službě naleznete uvnitř zpravodaje.

Dáša Murycová, starostka obce

Vánoční nadělování

leden 2021
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Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do třetího desetiletí 21. sto-
letí s celou řadou očekávání a vyřčených 
přání. Vzájemně jsme si popřáli především 
pevné zdraví a návrat do poklidných časů. 
O tom rozhodne úspěšná vakcinace a nale-
zení účinných léků proti nemoci, se kterou 
již rok bojuje celý svět. K těmto přáním při-
dávám ještě jedno, chraňme si a rozvíjejme 
hezké vzájemné vztahy, věnujme pozornost 
i svému okolí, které je součástí obce a na-
šeho společného domova.

Na prosincovém zasedání zastupitelstva 
obce byl schválen rozpočet pro letošní rok. 
Příprava rozpočtu probíhala ve velmi složité 
době, kdy nebyly známy dopady na příjmy 
obcí v důsledku daňového balíčku, který 
v této době ještě nebyl schválen. Obec si 
vytvářela finanční rezervu pro další inves-
tiční rozvoj. Zda budeme muset použit tyto 
finance na kompenzaci deficitu daňových 
příjmů a v jaké výši, budeme bedlivě sle-
dovat v průběhu celého roku. Plánované 
příjmy po zapojení přebytku hospodaření 
z minulých let činí 34 664 000 Kč a ve stejné 
výši jsou plánované výdaje obce. Ve výdajích 
obce se počítá s financováním významných 
akcí. Mezi ně patří předfinancování akce re-
konstrukce a dovybavení sálů ve druhém 
podlaží Národního domu. Ta proběhne až 
po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace 
ze SZIF, což je poslední krok pro schválenou 
dotaci v MAS Bohumínsko. Dále se počítá 
s výdaji na změnu vytápění v mateřské škole 

a základní škole (žádost o dotaci pro projekt 
v mateřské škole byla podána, pro změnu 
zdroje vytápění a nový otopný systém v zá-
kladní škole se připravuje podání žádosti 
o dotaci do SFŽP). Na realizaci přírodní za-
hrady v areálu školy již máme schválenou 
dotaci a stejně tak na vybudování nového 
sběrného dvoru. Dále počítáme se spolu-
financováním nového hasičského doprav-
ního transportéru, na který máme rovněž 
schválenou dotaci a počítáme se spoluú-
častí obce ve výši cca 400 000 Kč. Celkem na 
studie, projekty a výše uvedené akce včetně 
nespecifikované rezervy je v rozpočtu po-
čítáno s částkou 13 356 000 Kč. Pokud ne-
budeme muset finanční rezervu použít na 
sanování výpadku daňových příjmů, bu-
deme moci pokračovat v dalších projektech 
i v nadcházejícím období. 

Letos by měla proběhnout oprava 
chodníku od zastávky Doubrava – náměstí 
směrem k prodejně potravin EMEL a je zpra-
cován projekt na novou výsadbu svahu pod 
prodejnami EMEL a Daříčková. Na tuto vý-
sadbu budeme žádat o finanční podporu 
z nadačního fondu. 

Čeká nás nelehké období, kdy budeme 
stejně jako v minulém roce velmi zvažovat 
potřebnost vynaložených prostředků. Vě-
řím, že se nám naplánované akce podaří 
uskutečnit a okolnosti dovolí, aby se zase do 
naší obce vrátil společenský život, na který 
jsme byli zvyklí.

Dáša Murycová, starostka obce

Rada obce schválila:
•	 podání	žádosti	o	dotaci	na	rekonstrukci	

budovy Obecního úřadu Doubrava
•	 postup	při	konání	slavnostních	obřadů	
•	 poskytnutí	věcného	daru	jubilantům	
•	 rozpočet	 Mateřské	 školy	 Doubrava	 na	

rok 2021
•	 rozpočet	 Základní	 školy	 Doubrava	 na	

rok 2021
Ivana Siekierová,  

místostarostka obce

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
V OBCI DOUBRAVA – leden, únor 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 2021 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
Leden 13, 27 20 14 6
Únor 10, 24 17 11 3

Milí Doubraváci,
chtěla bych Vám poděkovat za pěkná léta, 
které jsem mohla prožít na naší poště 
v Doubravě. Bylo to krásných 7 let. Doub-
ravačkou jsem pořád i když teď pracuji na 
jiné pobočce u České pošty. Stále jsem 
místostarostkou obce. Ráda Vás uvidím 
na obecním úřadě, každé pondělí a středu 
od 15:00 do 17:00 hodin. Všem přeji pevné 
zdraví a rodinné štěstí v novém roce 2021.

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

Dotace z rozpočtu 
obce na rok 2021
Žadatelé z řad spolků a organizací, kteří 
mají zájem o poskytnutí prostředků 
z rozpočtu obce, si mohou podávat žá-
dosti o dotace z rozpočtu obce na rok 
2021. 

Zásady o poskytování dotací a veškeré for-
muláře jsou dostupné na internetových 
stránkách obce www.doubrava.cz nebo 
na obecním úřadě v Doubravě, kancelář č. 
2, kontaktní osoba: Šárka Hugáňová, refe-
rent úseku vnitřních věcí, tel: 596 512 980, 
huganova@doubrava.cz.

Žádosti o dotaci z rozpočtu obce na 
rok 2021 musí být odevzdány nejpoz-
ději do 31. 01. 2021.

ŠH

Oznámení o změně ceny vodného 
a stočného od 1. ledna 2021
Ke konci roku 2020 bylo společností Severomoravské vodovody a kanalizace Os-
trava a.s. oznámeno, že na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly 
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností 
od 1. 1. 2021.

Voda pitná (vodné) 43,52 Kč/m3 (bez DPH) 47,87 Kč (vč. 10% DPH)
Voda odvedená (stočné) 38,66 Kč/m3 (bez DPH) 42,53 Kč (vč. 10% DPH)

Aktualizace žádosti 
o přidělení bytu 
do nájmu
Všichni občané, kteří mají podanou žádost 
o přidělení obecního bytu v Doubravě 
a chtějí, aby byla i nadále platná, musí tuto 
žádost aktualizovat. Aktualizace žádosti 
musí být provedena v termínu od 2. 1. do 
31. 3. letošního roku na obecním úřadě 
v Doubravě (u paní Procházkové Marie, 
kancelář č. 3 v přízemí) a ti i v případě, 
že nedošlo ke změnám údajů uvedených 
v žádosti. V opačném případě bude žádost 
vyřazena. 

Marie Procházková,  
referent finanční a daňové správy

Nové ceny budou uplatněny vůči všem 
odběratelům po prvním odečtu měřidel 
následujícím po 1. lednu 2021, popř. bude 
postupováno podle uzavřených smluvních 
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 

Oproti roku 2020 se jedná o zvýšení 
za 1 m3 vodného o 2,66 Kč (včetně DPH) 
a o 2,37 Kč (včetně DPH) u stočného.

Pavel Slávik,  
referent ŽP, majetková správa

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko
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(pokračování na straně 3)

SLAVNOSTNí 
SETKÁNí  
jUBILANTŮ

Jako každým rokem i letos nás čeká slav-
nostní setkání s jubilanty, pokud to však si-
tuace dovolí a nebude tomu bránit nějaké 
omezení či opatření ze strany vlády. Jedná 
se o akci, která se těší velkému zájmu 
a opět nebude chybět zábavný program 
s drobným pohoštěním. Slavnostního se-
tkání s jubilanty se mohou zúčastnit ti, 
kteří v letošním roce dovrší 70, 75, 80, 85, 
90 a více let, mají trvalý pobyt na území 
obce a mají zájem o toto slavnostní se-
tkání jubilantů. Pokud se ze zdravotních 
nebo jiných důvodů nemůžete setkání zú-
častnit, rádi vás navštívíme osobně s gra-
tulací v domácím prostředí.

Občané, kteří v roce 2021 slaví výše uve-
dené životní jubileum a chtějí se zúčastnit 
blahopřání jubilantům, se musí přihlásit pro-
střednictvím formuláře na obecním úřadě 
v Doubravě. Vyplněný a podepsaný formulář 
je možné zaslat na adresu obecního úřadu, pří-
padně vhodit do schránky umístěné na hlav-
ních dveřích úřadu, nebo jej předat osobně 
v budově obecního úřadu, 1. poschodí, kan-
celář č. 14. Formulář je k dispozici na obecním 
úřadě a na internetových stránkách obce “tis-
kopisy ke stažení – vnitřní věci”. 

JUBILANTI NAD 90 LET, KTEŘÍ JIŽ PO-
DEPSALI SOUHLAS S GRATULACÍ, BUDOU 
AUTOMATICKY ZAŘAZENI TAKÉ MEZI JU-
BILANTY PRO ROK 2021. 

Bližší informace: Obecní úřad Doubrava, 
referent finanční správy a matriky paní Lada 
Fusková, tel.: 596 549 410. Lada Fusková,

referent finanční správy a matriky

Přepravní služba Taxík Maxík
Tuto službu jsou oprávněny využívat vý-
hradně osoby s trvalým bydlištěm ve správ-
ním obvodu města Orlová, kam patří také 
obec Doubrava, jsou starší 65 let nebo jsou 
držiteli průkazu ZTP či ZTP/P. Tyto osoby mají 
právo na to, aby s nimi byla přepravena jedna 
osoba navíc jako doprovod. 

Postup při objednávání služby:
Pouze telefonicky na čísle •	 607 752 550 
každý pracovní den v časech od 7:00 do 
15:00.
Objednávka musí proběhnout •	 nejméně 
24 hodin před plánovaným přistavením 
automobilu na určené místo. Doporu-
čujeme provádět objednávky ve větším 
předstihu, aby se nestalo, že kapacita ta-
xíku je plně obsazená.
V rámci objednávky klient uvede:•	
jméno a příjmení
datum narození
zda je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P
den a hodinu, kdy má být automobil 
přistaven
adresu, na kterou má být automobil 
přistaven
adresu, na kterou chce být klient služby 
přepraven
Přepravní služba bude poskytována v sou-•	
ladu s objednávkami klientů každý pra-
covní den v časech od 7:00 do 15:00 a to 
na území správního obvodu města Or-
lová výhradně do zdravotnických zařízení, 

k lékařům, do lékáren, na úřady, do sídla 
České pošty, na hřbitovy. Mimo toto území 
může být klient přepraven pouze do zdra-
votnických zařízení ve městech Karviná 
a Havířov.
Řidič služby Taxík Maxík •	 neposkytuje 
osobní asistenci a doprovody.
Délka jedné jízdy po území města Orlová •	
a jeho správního obvodu nepřesáhne 
30 minut, a to včetně případné čekací 
doby.
Cena služby je stanovena v jednotné výši •	
11 Kč / 1 km/ včetně doprovodu (+ čekací 
doba 50 Kč platí pro jízdy do zdravotnic-
kých zařízení ve městech Karviná a Ha-
vířov). Jízda bude zaznamenána řidičem 
v zakoupené permanentce vydané pro-
vozovatelem služby. Permanentku si kli-
ent 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 od-
povídá počtu kilometrů, které bude mít kli-
ent předplaceny.
Smlouva o přepravě bude mezi poskyto-•	
vatelem přepravní služby Taxík Maxík a kli-
entem uzavřena okamžikem potvrzení 
objednávky klienta ze strany poskyto-
vatele přepravní služby Taxík Maxík. 
Přednost mají dříve došlé objednávky 
a dále cesty do nemocnice a k lékaři.

Dáša Murycová, starostka obce

ODKANALIZOVÁNí 
obce Doubrava je schváleno
V mezirezortní komisi ministerstvo průmyslu 
a obchodu, ministerstvo životního prostředí 
a ministerstvo financí, která zasedala 7. pro-
since 2020, byl náš projekt na „Odkanalizo-
vání obce Doubrava“ v lokalitě Hranice a části 
obce vedle lokality U starostky schválen a do-
poručen k financování. Je předpoklad, že v le-
tošním roce proběhne na Ministerstvu financí 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Máme 
před sebou další období nezbytné přípravy 
realizace stavby a následné řešení připojení 
domácností na kanalizační síť. O jednotlivých 
krocích budeme občany včas informovat.

Dáša Murycová, starostka obce

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dárek na zahradě
Vánoční dárky našly naše děti z mateřské 
školy nejen pod vánočním stromečkem, ale 
jeden objevily také na zahradě MŠ.

Čekala je tam opravená skluzavka, celá 
v novém kabátě. Děkuji tímto za obětavost 
a úsilí při opravě panu Lubomíru Kozubkovi 

spolu s panem Zdenkem Honzkem a panem 
Markem Hanzlem.

Děti mají obrovskou radost a jistě jim 
bude dlouhou dobu sloužit.

Radomíra Jasenková,  
ředitelka MŠ Doubrava
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ŠKOLA ROZHODNĚ NENí NUDA

Ve škole je opět živo
Předvánoční čas se ve škole po návratu 
dětí vrátil do tradičních kolejí. Školou zněly 
koledy, děti se svými pedagogy vystřihly 
do oken zimní domečky a hvězdičky. Žáci 
sedmé třídy pekli cukroví, které provonělo 
celou budovu. Do ředitelny nám přinesli 
ochutnat linecké i perníčky a jen se zaprášilo! 
Dokonce jsme dostaly do kanceláře 
krásný dárek – adventní věnec. Za vedení 
školy chceme poděkovat všem žákům, 
pedagogům i SRP ZŠ a MŠ v Doubravě za 
navození vánoční atmosféry a popřát nejen 
jim, ale i rodičům krásné, poklidné Vánoce 
i celý nový rok! 

Jana Ciosková

Adventní čas ve školní družině
I přesto, že i nám současná situace nepřeje 
a máme ztížené podmínky, našli jsme si 
chvilky s vánočním tvořením, zdobením, pe-
čením. Děti nastrojily stromeček, zapojily 
se do výroby vánočních ozdob a dekorací. 
Napekli jsme voňavé perníčky a pouštěli vá-
noční písně a koledy.

V letošním roce jsme nemohli uspořádat 
tradiční „Vánoční prodejní výstavku“ pro 
blízké a veřejnost, kterou pravidelně finančně 
podporuje SRP ZŠ a MŠ v Doubravě, tak si ale-
spoň děti udělaly radost a nakoupily si drobné 
dárky a ozdoby. Dospělákům děkujeme za 
podporu zakoupením adventních věnců.

Světluše Šotkovská

Předvánoční čas prvňáčků
Co to cinká, co to zvoní,
kouzlo Vánoc jako vloni,
tichá chvíle k zastavení,
závan štěstí, nad něj není.

Zvonečky se málem rozezněly i u prv-
ňáčků, kteří je spolu s barevným řetězem 
vyrobili, aby byl náš školní vánoční strome-
ček opět krásně vyzdobený. Děkujeme, PRV-
ŇÁČCI!! Romana Moskalová

Foto: Jana Ciosková z

Díky sponzorskému daru firmy JH DOVOT CZ s.r.o. ve 
výši 10.000 Kč se nám podařilo s předstihem nadělit 
našim žákům a pedagogům vánoční dárek v podobě 
čističek vzduchu. Znečištění ovzduší v našem regionu 
je stálý problém, nicméně v současné situaci je pro 
nás čistota vzduchu ještě důležitější. Z tohoto důvodu 
jsme se rozhodly za získané peníze zakoupit dvě čis-
tičky vzduchu značky Winix ZERO. Ta je schopna zajis-
tit dokonale svěží a čistý vzduch bez prachu, alergenů 
a dalších dráždivých částic. Svým výkonem spolehlivě 
dokáže vyčistit vzduch výkonem 390 m3/hod, takže ji 
můžeme používat také ve větších třídách. Navzdory 

vysoké efektivitě má nízkou hlučnost 27,8 dB a ne-
bude rušit v době vyučování.

Aktivní uhlíkový filtr odstraňuje zápach, účinný 
HEPA filtr dokáže zachytit až 99,97 % alergenů a ne-
čistot. Ionizační technologie PlasmaWave vytváří 
kladné a záporné ionty, které neutralizují zápachy, 
škodlivé plyny a ničí viry i bakterie. 

Doufáme, že se nám do budoucna podaří vy-
bavit čističkami vzduchu všechny třídy, abychom 
tak mohly vytvořit bezpečné prostředí a snížit vý-
skyt respiračních onemocnění u našich žáků. 

Jana Ošeldová

ČISTIČKY VZDUCHU VE ŠKOLE DíKY SPONZORSKÉMU DARU
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V sobotu 12. prosince 2020 od 1800 v pre-
miéře online na youtube.com kanálu Elišky 
Ruskové byl odvysílán adventní koncert po-
řádaný NAŠÍ DOUBRAVOU, na kterém vy-
stoupila zpěvačka Eliška Rusková, stříbrná 
SuperStar 2018, a na klávesy ji doprovázel 

Martin Duffek. Důvody konání adventního 
koncertu bez diváků a formou online není 
třeba se nějak zvláště zaobírat. Všem je 
zřejmé, že do této nové role nás postavila 
pandemie koronaviru. Ceníme si toho, že 
jsme se nedali a v rámci možného jsme upo-
řádali adventní koncert online. Přestože to 
bylo pro Elišku Ruskovou a Martina Duffka 
zvláštní, smutné a nezvyklé vystupovat ve-
řejně bez diváků a jejich potlesku, nebyli 
až tak osamoceni. Přes internetový kanál je 
sledovalo dosud (ke dni uzávěrky obecního 
zpravodaje tj. 15. 12. 2020) více než 10 500 
diváků, což mnohonásobně překračuje ka-
pacitní možnosti prostor kostela nebo ja-
kéhokoliv jiného náhradního prostoru pro 
konání adventního koncertu, který by byl 
dostupný současně možnostem spolku i po-
žadavkům techniky. Pro NAŠI DOUBRAVU 
v postavení pořadatele je velkým potěše-
ním a radostí, že práce nebyla marná, pro-
tože počet zhlédnutí adventního koncertu 
na youtube.com stále roste, což potvrzuje 
rostoucí zájem ze strany diváků. Pro diváky 
je příjemné, že si mohou poslechnout a po-
dívat se na adventní koncert z pohodlí do-
mova, a to kdykoliv a kolikrát budou chtít, 
protože je stále dostupný. Moc děkujeme 
všem sousedům, přátelům, našim přízniv-
cům a hostům, kteří se připojili k internetu, 
podívali se a poslechli si zpěv v podání Elišky 
Ruskové. Pozitivní a zvyšující se ohlasy nás 
utvrzují v tom, že to skutečně stálo za to. 

Mou milou povinností je poděkovat našim 
partnerům za podporu, protože bez jejich 
finančního přispění bychom nemohli ad-
ventní koncert pro vás milé sousedy, přátelé, 
příznivce a hosty na internetu uspořádat. 
Děkujeme těmto našim partnerům: Hyundai 

Motor Manufacturing Czech s.r.o., Nadace 
OKD, Obec Doubrava, Zdeněk Kolář čistírny 
odpadních vod, TIZ s.r.o., Michal Demetr, sta-
vební práce, Gabriela Piperková Copy cent-
rum Orlová, Jindřiška Daříčková zahradní 
potřeby a krmiva. Ještě jednou všem part-
nerům moc děkujeme! Také děkujeme panu 
Petrovi Stablovi za ozvučení koncertu, ka-
meramanům paní Monice Ociepkové a panu 
Jakubovi Kędziorovi, společnosti dmp vi-
deo crew s.r.o. za provedení střihu, Farnímu 
sbor Slezské církve evangelické a.v. v Orlové 
a pastorovi Mgr. Vladislavovi Szkanderovi 
za umožnění konání adventního koncertu, 
panu Milanovi Zielinovi DiS za jeho odbor-
nou pomoc. Závěrem nikoliv však význa-
mem bych ráda osobně poděkovala členům 
spolku NAŠE DOUBRAVA za jejich spolupráci 
a pomoc zejména v oblasti technické, marke-
tingu a propagaci adventního koncertu, a že 
toho nebylo málo, je zřejmé ze samotného 
výsledku, ale stálo to za to! Na více fotogra-
fií pořízených z adventního koncertu se mů-
žete podívat na našich webových stránkách 
odkaz fotogalerie.

Děkujeme všem a těšíme se na vás v lep-
ších časech při osobním setkání na nějaké 
příští akci NAŠÍ DOUBRAVY!

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

www.nasedoubrava.cz

Nový rok s nadějí 

NAŠE DOUBRAVA S ONLINE ADVENTNíM KONCERTEM SLAVí ÚSPĚCH

Pionýrská činnost musela na sklonku roku 
2020 usnout, ale s novým rokem se pomalu 
probouzí. Doufám, že se probudí v celém 
svém nadšení a oddílová činnost se rozjede 
na plné obrátky. Přeji všem dětem, rodičům 

i našim přátelům vše dobré 
a v roce 2021 hlavně pevné 
zdraví.

Za 17. pionýrskou skupinu Karviná  
Katka Jachymčáková
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Sdílená radost – silnější zážitek
Dostali jste k Vánocům knihu? Vezměte ji a přijďte si o ní 
popovídat. Nabízím termín 26. 01. 2021 od 13:00 do 15:00 
hodin.
Kdo pod stromečkem našel jiné krásné dárky, může přijít 
také a inspirovat se. Titul, který vás zaujme díky autorovi 
nebo žánru, možná objevíte v regálech mezi novinkami. 
Uvítám i kamarády, kteří nejsou pravidelnými návštěvníky 
knihovny. Hana Sábelová, knihovnice

Knihovna 
informuje

Zemřeli
Jiřina Šeligová

Bohumil Kaplan

Boleslav Jamnicz
Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

Společenská kronika

KALENDÁŘ 
obce Doubrava
Obecní kalendář na rok 
2021 byl distribuován do 
každé domácnosti zdarma. 
Pokud jste kalendář nedo-
stali a máte o něj zájem, 
můžete si jej stále vyzve-
dávat na obecním úřadě, 
přízemí, kanc. č. 2, u paní 
Hugáňové.

ŠH

 Zájezd do divadla pro občany obce
Březen/duben 2021, Divadlo Jiřího Myrona 
 Pietní akt u příležitosti Dne vítězství
6. května 2021, náměstí v Doubravě
Položení kytic u pamětní desky obětem 
II. sv. války na náměstí.
 DOUBRAVSKÉ SLAVNOSTI
14. srpna 2021, náměstí
Každoroční obecní slavnosti. 
 Zájezd za poznáním  
pro občany obce Doubrava
podzim 2021
 Pietní akt u příležitosti výročí Dne vzniku 
samostatného československého státu
25. října 2021, náměstí v Doubravě
Položení kytic u památníku obětem I. sv. války 
na náměstí.
 SVĚTLUŠKOVÁNÍ 
05. listopadu 2021, Národní dům v Doubravě
Podzimní akce pro děti.
 Den válečných veteránů
11. listopadu 2021, pietní místa 
 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
A VÁNOČNÍ JARMARK V DOUBRAVĚ 
04. prosince 2021, náměstí v Doubravě
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a tra-
diční vánoční jarmark se stánkovým prodejem 
vánočního zboží, občerstvením, ukázkami li-
dové tvorby, atrakcemi pro děti a kulturním 
programem. 

(Změna programu vyhrazena)
Doufáme, že situace v následujícím roce bude 
příznivější a my zažijeme opět bohatý kulturní 
rok plný setkávání. ŠH

KULTURNí AKCE 
V ROCE 2021
Přehled schválených kulturních akcí pořáda-
ných obcí Doubrava v roce 2021.

Dlouhé dva roky v útulku
Před Vánocemi jsem se vydala s panem Slá-
vikem na návštěvu do Psího útulku v Dětma-
rovicích. Připravili jsme tašku psích dobrot, 
konzervy a granule přidala paní Jiřina Rovňa-
níková, aby si pejsci o Vánocích užili. 

Od lidí víme, že mluvit se dá nejenom 

slovy, ale také očima. A s čím se nám pejsci 
odchyceni v Doubravě svěřili?

„Jmenuji se Goro, tak mně teď oslovují od 
doby, co bydlím v útulku a také jsem dostal 
evidenční číslo 2006, kterému nerozumím. 
Dříve na mne volali trochu jinak, ale už ani 
nevím jak. Stalo se to před dvěma lety, bylo 
to na Silvestra a už ani nevím proč, ale na-
jednou jsem utíkal ze strachu před hroznými 
ránami, které se ozývaly všude v okolí. Najed-
nou jsem nevěděl, kde jsem, nikoho známého 
jsem neviděl. Bylo to na autobusové zastávce 
v Doubravě u Dinoparku a kolemjdoucí lidé 
ze mne měli strach, protože jsem velký. Já 
jsem se také bál, už jsem měl hlad, a tak jsem 
nabídnutému piškotku neodolal. Ani jsem 
se nenadál a vezl jsem se autem do psího 

útulku. S tolika pejsky jsem nikdy nebydlel. 
Mám nový domov, kde se o mne starají, pan 
doktor mne vyšetřil a naočkoval a také jsem 
dostal čip. Do misky dostávám dobré krmení 
a mám svůj pelíšek. O pozornost se musím 
dělit s ostatními pejsky a vždy dlouze čekám, 

až se na mne dostane řada. Budou Vánoce 
a všichni si něco přejí. I já mám jedno velké 
přání: najít nový domov, kde budu mít svého 
páníčka.“

Druhým pejskem v útulku je Aran . I on 
má své evidenční číslo (2248), kterému 
nerozumí. 

V jeho očích je smutek. Je to hodný pejsek 
a patří mezi psí krasavce. V útulku je od srpna 
2020 a přeje si jediné, mít svého páníčka a svůj 
vlastní nový domov. A tak čeká.

Pokud se najde někdo, kdo hledá čtyřno-
hého přítele a zároveň chce splnit toužebné 
přání pejska, který doposud marně čeká na 
nového páníčka, kontaktujte Psí útulek Dět-
marovicích na tel. čísle: 724266257.

Dáša Murycová, starostka obce Doubrava

Goro. Foto: archiv útulku Dětmarovice z Aran. Foto: archiv útulku Dětmarovice z
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Společenská kronika
jak správně třídit papír?
Papír je nejčastěji recyklovanou surovi-
nou. Množství, které se ve světě ročně zre-
cykluje, se počítá na miliony tun. Každá 
česká domácnost vytřídí ročně bezmála 
55 kilogramů papíru – 88 % z toho je re-
cyklováno a využito. Díky třídění a re-
cyklaci papíru zachráníme ročně 29 km2 
přírody. 

5 až 7 – to je maximální počet recyklačních 
cyklů papíru. Opakovanou recyklací se totiž 
celulózová vlákna, z nichž je papír tvořen, lá-
mou a postupně zkracují. Samotná recyklace 
papíru je velmi jednoduchá. Ale vezměme to 
od začátku. 

Z modrých kontejnerů se vytříděný papír 
sváží na dotřiďovací linky, kde se zbavuje ne-
čistot, třídí se podle druhů, následně slisuje 
do balíků a odváží do papíren. Papírny si vy-
bírají sběrový papír podle toho, jaký papír se 
z něj následně vyrábí. Podle provozovatelů 
třídících linek je možné sběrový papír vytřídit 
až na 23 různých druhů.

Sběrový papír se třídí v několika fázích. 
Nejprve se ručně vy-
berou ze směsi papíru 
velké lepenkové krabice, 
které se následně slisují 
do velkých balíků. Poté 
se směs papíru pomocí 
dopravníku přesune do 
třídící kabiny. V ní se pa-
pír třídí na noviny, ča-
sopisy, případně menší 
lepenkové obaly a zbylý 
papír. Každý druh se li-
suje zvlášť a každý míří 
k jiným zpracovatelům 
podle jejich požadavků. 
Papír, pro který není 
v ČR zpracování, se vy-
váží k recyklaci do za-
hraničí, nejčastěji do 
Německa, Rakouska, 
Polska nebo Slovenska. 
Některé speciální druhy 
papíru se naopak do ČR 
dováží. 

Nejčastější způsob 
recyklace je výroba no-
vého papíru v papír-
nách. Papírenská vlákna 
se získají ze starého 
papíru jeho rozvlákně-
ním ve vodní lázni. Je to 
vlastně mixování papíru 
v nádobě s vodou do té 
doby, než se papír roz-
padne na vlákna a další 
součásti. Rozvlákňovač 
je první místo, kde se 
z papíru oddělí nežá-
doucí příměsi, jako jsou 
lepicí pásky, lamino-
vané obálky a podobně. 
Vlákno se odsává z roz-
vlákňovače i s vodou 
a následuje další proces 
čištění na třídičích. Tam 

se odstraní ještě kancelářské sponky a drobné 
nečistoty. Takto vyčištěná směs vody a se ná-
sledně nanese na papírenský stroj a na něm 
se vyrobí nový papír. 

Papírny vyrábějí jak 100% recyklovaný 
papír (např. sešity, archivní boxy, šanony, 
toaletní papír), tak papír jen s určitým po-
dílem recyklátu. Každá papírna má svůj 
výrobní program a zaměřuje se jen na ně-
které druhy papíru. S trochou nadsázky je 
možné říci, že každý papír, který si koupíte, 
obsahuje určitý podíl vláken ze sběrového 
papíru. 

Papírové vlákno má velice zajímavé 
vlastnosti, a proto se používá i pro výrobu 
tepelných izolací. Jedná se o izolace, které 
se aplikují jako foukaná tepelná izolace 
do dutin, jako jsou stropy a podlahy. Také 
je možné ji aplikovat ve formě nástřiku 
nebo se lisují do tepelně izolačních desek. 
Vlákno pro výrobu izolací se ze starého 
papíru získá také rozvlákněním, ale nikoliv 
ve vodní lázni, ale za sucha. Existuje i me-
toda výroby tepelných izolací, ve kterých se 
kombinuje vlákno z papíru a drcený pěnový 

polystyren. Papírenské vlákno má využití 
i ve stavebnictví, v některých zemích se při-
dává do asfaltových směsí, kterými se po-
krývají vozovky. Takto upravený asfalt prý 
déle vydrží. 

NEBOjíM SE TŘíDIT
DO MODRÉHO 
KONTEJNERU 

PATŘÍ

DO MODRÉHO 
KONTEJNERU 

NEPATŘÍ
časopisy, noviny, 
sešity, knihy bez 

pevné vazby

celé svazky knih 
s pevnou vazbou

papírové obaly, 
krabice, vše 

z lepenky

uhlový, mastný 
nebo znečištěný 

papír

obálky s fóliovými 
okénky

mokré papírové 
kapesníky, ručníky

papír 
s kancelářskými 

sponkami

laminovaný papír

bublinkové 
obálky pouze bez 

plastového vnitřku

dětské pleny
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V roce 2020 proběhla v obci řada oprav, mezi něž patří:
•	 Nová	fasáda,	výměna	oken	v	1.	podlaží	a	nové	vstupní	dveře	na	č.p.	348
•	 Nová	fasáda	a	nové	vstupní	dveře	v	budově,	kde	sídlí	Česká	pošta
•	 Nová	sociální	zařízení	ve	zdravotním	středisku	včetně	úpravy	vstupní	chodby
•	 Nové	podlahy	ve	třídách	základní	školy
•	 Nová	opěrná	zeď	kolem	domu	č.	p.	348
•	 Nová	světla	veřejného	osvětlení
•	 Opravena	střecha	nad	tělocvičnou	ZŠ
•	 Opraveny	krovy	a	nový	střešní	plášť	včetně	věžičky	na	budově	Obecního	úřadu
•	 Opravena	hospodářská	budova	včetně	nového	parkovacího	stání	za	č.	p.	572
•	 Nový	oranžový	přechod	před	ZŠ
•	 Opravena	střecha	nad	přístavbou	bytového	domu	č.	p.	130

 Dáša Murycová, starostka obce

Ohlédnutí za rokem 2020

Bytový dům na náměstí č. p. 348 dostal novou fasádu a kolem domu  z
byla postavena opěrná zeď.

Novou fasádu má také budova,  z
kde sídlí Česká pošta.

Zdravotní středisko se dočkalo úpravy vstupní  z
chodby a nového WC.

Hospodářská budova včetně nového parkovacího stání za č. p. 572. z

Střecha nad tělocvičnou základní školy. z Oprava střechy budovy obecního úřadu. z


