
Mnozí ji nemají rádi, 
způsobuje problémy 
na cestách, leze pod 
kabát, ztěžuje chůzi. 
Děti si však po několika 
letech zimy skoupé na 
sníh té letošní bílé na-
dílky dokonale užily.

U školky za pomoci 
paní učitelek postavily 
iglú a malý kopeček 
směřující do lesíka se 
stal ideálním terénem 
k jízdě na plastových 
lopatách a kdo si chtěl 
vyzkoušet, jak těžké 
je odhazování sněhu, 
využil k tomu skuteč-
nou lopatu. Výsledkem 
bylo obrovské nad-
šení a červené tvářičky 
všech dětí.
Radomíra Jasenková,  

MŠ Doubrava

Leden 2019 č. 12

Zima v plné parádě
Blíží se sčítání lidu, domů a bytů
V letošním roce pomyslně oslavíme stoleté 
výročí prvního československého sčítání lidu, 
které se konalo 15. února 1921. Od vzniku Čes-
koslovenska se na našem území uskutečnilo za-
tím devět sčítání. Sčítání 2021 tak bude v pořadí 
desáté a poprvé v historii primárně online.

Nejmodernější sčítání v historii České republiky nás čeká právě 
letos, 100 let od prvního prvorepublikového sčítání, a odstartuje 
27. března. Jeho první fáze, která je připravena jako online, 
bude zcela bezkontaktní, a vzhledem k epidemické situaci 
i nejbezpečnější. Od 27. 3. do 9. 4. se lidé budou moci sečíst 
přes webovou nebo mobilní aplikaci z pohodlí domova, bez 
nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem. Jedinou 
podmínkou online sečtení je přístup k internetu.

Ten, kdo se z jakéhokoliv důvodu nebude moci sečíst on-
line, vyplní v druhé fázi sčítání klasický listinný formulář, a to od 
17. dubna do 11. května. Za velmi přísných hygienických opatření 
ho občan získá od sčítacích komisařů spolu s odpovědní obálkou. 
Vyplněné formuláře bude možné zdarma vhodit do jakékoliv poš-
tovní schránky, poslat na P. O. Box České Pošty nebo odevzdat na 
kontaktním místě sčítání. Veškeré informace o Sčítání 2021 jsou 
dostupné na stránkách www.scitani.cz a naleznete je také uvnitř 
tohoto čísla zpravodaje. ŠH (zdroj: www.scitani.cz)
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Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává první jarní zpravo-
daj, který jsme pro Vás připravovali již v po-
lovině února. V tomto období jsme zažívali 
silné mrazy a také sněhová nadílka byla 
štědrá. Průběžně jsme zajišťovali sjízdnost 
cest a odklízení přístupových chodníků 
v rámci zimní údržby. Zaměstnanci obce, 
kteří zajišťovali schůdnost chodníků, často 
pracovali o víkendech, podle scénáře, který 
nám připravila příroda. Patří jim poděko-
vání, stejně jako podnikatelům a občanům, 
kteří v těchto náročných dnech přiložili ruce 
k dílu.

Sály Národního domu osiřely. Ve vel-
kém sále sice proběhlo únorové zasedání 
zastupitelstva, ale po tanečním veselí ani 
památky. Čekáme na závěrečné vyhod-
nocení žádostí o dotaci na opravu a dovy-
bavení sálů Národního domu. S dotační 
podporou bychom sálům vtiskli novou ná-
ladu a po zvládnutí epidemiologické situace 
se určitě znovu probudí spolková činnost 
a kultura v obci. 

Všichni sledujeme sdělovací prostředky 
s informacemi o postupujícím proočkování 
obyvatel. Moravskoslezský kraj spustil pro 
seniory informační linku, na které se senio-
rům dostane pomoc s registrací do očko-
vacího systému. Letáčky byly vyvěšeny na 
informačních tabulích a také na webových 
stránkách obce Doubrava. V případě po-
třeby mohou senioři požádat o pomoc také 
pracovníky obecního úřadu.

Říká se, že pes je nejlepší přítel člo-
věka. Pokud s námi žije ve společné do-
mácnosti, stává se členem rodiny a všichni 
si vzájemně rozumí. Pes je však v takovém 
společenství plně závislý na člověku, který 

se jej rozhodl přivést do svého domova. 
Pro majitele z toho plynou nejen radosti, 
ale také povinnosti, které všichni znají, ale 
ne vždy je dodržují. Veřejný prostor je pří-
stupný občanům, a pokud v něm pejsek vy-
koná svou potřebu, je na jeho pánovi, aby 
psí exkrement z chodníku uklidil. Bílé 
sněhové vločky sice na čas psí hromádky 
přikryly, ale po oblevě se chce člověku zvo-
lat jako ve středověku: „Dále, od hradu dále“ 
(stejně, jako když toalety panovníků ústily 
přímo do přístupových cest k jejich sídlům). 
Od té doby uplynulo již mnoho staletí, tak 
věřím, že se naši pejskaři polepší a v obci 
bude čisto.

I v letošním roce proběhne celostátní 
akce „Ukliďme Česko“. Zda budeme orga-
nizovat hromadné akce, zatím nevíme. Co 
naopak víme, je, že čistota obce je vizitkou 
nás všech. Proto bychom neměli být lhos-
tejní ani k odpadkům, které okolo cest od-
hodí lidé, kteří doposud nevědí, že odpadky 
na zem nepatří. Proto i naše obec tuto celo-
státní akci podporuje a budeme rádi, když 
při individuálních procházkách přispějete 
k čistotě obce.

Pro zkvalitnění nakládání s odpady se 
naše obec letos dočká nového sběrného 
dvoru. Nyní probíhá výběrové řízení na 
zhotovitele a předpokládaný termín dokon-
čení je 31. října letošního roku. 

Jarní sluníčko, zpěv ptáků posiluje ra-
dost ze života a přináší životní sílu. Buďme 
i v tomto období obezřetní a opatrní na své 
zdraví. 

Všem čtenářům přeji radostné a přede-
vším zdravé nadcházející dny.

Dáša Murycová, starostka obce

Rada obce schválila:
•	 Rada	 obce	 vzala	 na	 vědomí	 zprávu	

o činnosti výjezdové jednotky obce 
Doubrava za rok 2020.

•	 Rada	 obce	 schválila	 uzavření	 smlouvy	
o dílo na projekt „Učíme se v přírodě při 
ZŠ Doubrava“ s firmou Dlouhý-BANTEX, 
s.r.o. Termín plnění je do 31. 8. 2021

•	 Rada	obce	vydala	souhlasné	stanovisko	
s realizací projektu " Výměna otopné 
soustavy ZŠ Doubrava a Plynová ko-
telna pro vytápění ZŠ Doubrava, okres 
Karviná, příspěvková organizace." Vy-
dané stanovisko je povinná příloha k žá-
dosti o dotaci.

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

KalEndáŘ SvOZU OdpadŮ  
v OBCi dOUBrava – březen, duben 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
Březen 10, 24 17 11 3
Duben 7, 21 14 8 14,28

aktualizace 
žádosti o byt 
pouze do března
Podané žádosti o přidělení obecního bytu 
v Doubravě jsou potřeba každým rokem ak-
tualizovat, aby byly i nadále platné. Aktuali-
zace žádosti je nutné provést v termínu do 
31. 03. 2021 na obecním úřadě v Doubravě 
(u paní Procházkové Marie, kancelář č. 3 v pří-
zemí) a to i v případě, že nedošlo ke změnám 
údajů uvedených v žádosti. Neaktualizované 
žádosti budou vyřazeny. 

Marie Procházková, 
 referent finanční a daňové správy

Hlášení poruch 
veřejného osvětlení 
I přesto, že máme nové osvětlení v celé obci, 
může dojít k poškození nebo k jinému tech-
nickému problému a světlo nemusí svítit. 
Proto žádáme občany, aby v případě, že ně-
které světlo veřejného osvětlení nesvítí, tuto 
skutečnost oznámili na obecní úřad osobně, 
nebo telefonicky na č. 596 513 032, popř. 
emailem na slavik@doubrava.cz. Při nahlá-
šení je nutné upřesnit místo, kde se sloup 
nachází. Jelikož bude označení svítidel na 
jednotlivých sloupech dokončeno v letoš-
ním roce, jakmile to klimatické podmínky 
dovolí, tak může být označení místa, kde se 
nefunkční svítidlo nachází, zhoršené. Proto 
stačí nahlásit přibližné místo a bude záro-
veň zkontrolovaná celá větev. Rovněž při 
výpadku celé konkrétní větvě žádáme o její 
nahlášení. Tyto poruchy nejsou způsobeny 
novými světly, ale tím, že máme na někte-
rých místech ještě neizolované vodiče a ty 
při souběhu s vedením nízkého napětí ČEZu 
nebo v blízkosti stromů a větví, které zasa-
hují do vedení, vyřadí celou větev z provozu 
v příslušném rozvaděči. 

Pavel Slávik,  
referent ŽP, majetková správa

SvOZ nEBEZpEČnéHO OdpadU Z dOmáCnOSTÍ
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 
v sobotu 27. 03. 2021 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

SlOvO STarOSTK Yradniční okénko
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(pokračování na straně 3)

OBECnÍ úŘad 
v dOUBravě  
v dOBě pandEmiE

Obecní úřad již funguje v normálním režimu 
a úřední hodiny pro veřejnost byly opět roz-
šířeny na dobu před vyhlášením nouzového 
stavu. Pro činnost obecního úřadu jsou ale 
stále nastavena hygienická opatření, která 
jsou předpokladem zamezení šíření onemoc-
nění COVID -19:

OSOBNÍ KONTAKT volte jen v případě, že 
není možné tuto záležitost vyřídit telefonicky, 
elektronicky nebo písemně. Po telefonické 
domluvě lze sjednat neodkladnou schůzku 
mimo úřední hodiny.

Dodržujte prosím hygienická opatření 
a myslete na své zdraví.

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

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

Více informací k jednotlivým agendám 
zaměstnanců s kontakty naleznete na webo-
vých stránkách obce www.doubrava.cz .

Chvilka s václavem Čtvrtkem
Je dalším spisovatelem, který má le-

tos výročí – v dubnu uplyne 110 let od 
jeho narození. Autora známe z večerníčků, 
protože mnohé příběhy, co napsal, byly 
zfilmovány. Knížky s vílou Amálkou, Rum-
cajsem, Mankou, Cipískem, hajným Robát-
kem, jelenem Větrníkem… si u mě můžete 
půjčit. 

Abychom se taky trochu zasmáli a po-
bavili, vyhlašuji minisoutěž. „Znáš další 
známé osobnosti, které se jmenují podle 
dne v týdnu?“ Odpověď mi napiš na emai-
lovou adresu knihovna@doubrava.cz .

Do konce 4. měsíce čekám zprávy i od 
dospěláků a chystám odměny. 

Hana Sábelová, knihovnice 

Knihovna 
informuje

ŠKOla rOZHOdně nEnÍ nUda
„Hasič“ ve školní družině
A víte, že je to pravda? Plná školka nedočkaV 
rámci projektu Šablony na ZŠ Doubrava nás 
v družince několikrát navštívil příslušník (ha-
sič) Hasičského záchranného sboru v Karviné. 
Naučili jsme se tísňové linky, co máme dělat 
v případě ohrožení nebo v případě nebez-
pečí, prohlédli jsme si hasičskou výzbroj a vý-
stroj. Zjistili jsme, že nejtěžší je oblek do ohně, 

nejlehčí na lezení, dokonce se všechny obleky 
liší i barvou. A víte, kolik kg musí mít na sobě 
hasič při požáru? Celých 32 kg! Jen láhev k dý-
chacímu přístroji váží 10 kg.
Zhlédli jsme videoukázky z přímých zásahů, 
a nakonec jsme si vyzkoušeli i záchranu 
z výšky. 

Za děti ze školní družiny  
Světluše Šotkovská

poděkování ZŠ doubrava
Vstoupili jsme do nového roku a je ta pravá 
chvíle ohlédnout se ještě za obdobím Vá-
noc, které jsou nejkrásnějšími svátky v roce 
a dokážou rozbušit všechna srdce. Jsou ne-
rozlučně spjaty se vzpomínkami na dětství, 
rodinu a přátele. Je to oslava dobra a krásy, 
pokoje a lásky k lidem, je to čas k zamyšlení, 
do něhož člověk nezahrnuje pouze své blízké, 
ale i samotné životní hodnoty. 

V loňském roce se celý svět doslova ze dne 
na den změnil. Ocitli jsme se v náročném ob-
dobí koronavirové krize, která rovněž zasáhla 
do životů našich klientů, obyvatel Domu se-
niorů POHODA, o.p.s. Dobře víme, že vánoční 
svátky byly pro ně tím nejkrásnějším obdobím 
a dodnes jsou spojeny s nejsilnějšími vzpomín-
kami na naplněné chvíle s milovanými lidmi. 
Mimořádná preventivní opatření, týkající se 
omezení návštěv v Domově, však měla nega-
tivní vliv na psychiku našich obyvatel, a tak 

snahou celého týmu zaměstnanců bylo vytvo-
řit co nejpříjemnější atmosféru, zamezit pocitu 
osamělosti a sociální izolace, kterou tato doba 
přinesla. Dnes můžeme říci, že i přes všechna 
úskalí naši klienti opět pocítili vůni Vánoc. Usku-
tečnila se 20. štědrovečerní večeře a nechyběly 
ani krásné dárky. Obdobně jako v předcházejí-
cích třech letech zavítala do Domova Ježíškova 
vnoučata, a to opět ze ZŠ Doubrava. Kolektiv 
zaměstnanců a žáků zakoupil mobilní čističku 
vzduchu, která bude mít jistě pozitivní vliv na 
zdraví klientů. Upřímnou radost a dojetí vyvo-
lal maxidárek, krabice s výtvarným materiálem 
pro chvíle ergoterapie. 

Díky projektu Ježíškova vnoučata a štěd-
rému dárci mohli naši klienti prožít svátky 
hojnosti a pocit sounáležitosti s těmi, kteří 
nás mají rádi – našimi přáteli.

Hana Třasková,  
Dům seniorů „POHODA“ o.p.s.
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Ve čtvrtek 04. 02. jsme začali s pomocí při 
přípravě prostor nového sběrného dvoru. 
V zahradě Národního domu a hlavně v mís-
tech, kde stála budova chovatelů, jsme za-
čali s kácením a řezáním náletových dřevin, 
ve kterém budeme za příznivého počasí po-
kračovat. Kácení provedli Slávik, Šebesta L, 
Dluhosz a Kotas T. 

V pondělí 15. 02. v 00.52 
hodin jsme byli povoláni k požáru do areálu 
Dinoparku. Zde bylo následně zjištěno, že se 
jedná o planý poplach. Na místě zasahovali 
Kučera, Slávik, Šebesta L. a Dluhosz.

Pavel Slávik, velitel VJ 

Zásah SDH Doubrava v Dinoparku, Foto: Lukáš Šebesta. z

poděkování 
za podporu netradiční 
Tříkrálové sbírky

Charita Bohumín by chtěla poděkovat všem 
dárcům, kteří přispěli do Tříkrálových kasiček 
v kostele Svaté Anny v Rychvaldě. Jedná se 
o částku ve výši 10 885 Kč. Celková částka 
letošní Tříkrálové sbírky ze statických poklad-
niček byla 147 153 Kč a do virtuální kasičky 
pro Charitu Bohumín přispěli prozatím dárci 
částkou 67 556 Kč. Do virtuální kasičky lze 
přispět až do 30. 4. 2021 (více informací na 
webových stránkách viz níže).

Prostředky (65 % z vykoledované částky) 
budou použity podle předem schválených 
záměrů na pořízení části vybavení nově bu-
dovaného Domova pro seniory Pod kaplí 
v Dětmarovicích, který bude Charita Bohu-
mín provozovat. Zbývá ještě doplnit, že 35 
% výtěžku Tříkrálové sbírky bude použito na 
celostátní úrovni, především k financování 
humanitární pomoci Charity do zahraničí 
(Ukrajina a Moldávie) a jako fond pro po-
moc při nepředvídaných událostech (např. 
povodně).

Případné dotazy o využití prostředků získaných v Tříkrá-
lové sbírce 2021 rádi zodpovíme na tel. č. 593 035 046, 736 
766 021 nebo e-mailové adrese: info@bohumin.charita.cz. 
Informace o celé Tříkrálové sbírce naleznete www.trikralo-
vasbirka.cz nebo na www.bohumin.charita.cz.

Zdeňka Kniezková Brňáková,  
ředitelka Charity Bohumín

Obálky pro seniory 
i kalendáře stále 
k vyzvednutí

Na obecním úřadě si stále můžete přijít vyzvednout 
IN.F. obálky. Jedná se o plastovou obálku, která obsahuje 
informační leták s po-
kyny k vyplnění, formu-
lář k vyplnění, propisku, 
magnetu nebo samo-
lepku (s nápisem: Zde 
je IN.F.Obálka, s tele-
fonními čísly na složky 
záchranného systému). 
Slouží k předání údajů 
o zdravotním stavu, 
užívaných lécích, kon-
taktech na příbuzné či 
blízké, v případě, že se senior v domácnosti ocitne v ne-
bezpečí či ohrožení života, složkám záchranného sys-
tému, které jsou o této aktivitě informovány.

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu 
České Republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

K vyzvednutí máme také poslední kusy kalendáře 
obce na rok 2021.
OBÁLKY I KALENDÁŘE JSOU NA OBECNÍM ÚŘADĚ 
V DOUBRAVĚ K VYZVEDNUTÍ V PŘÍZEMÍ, KANC. Č. 2 
U PANÍ HUGÁŇOVÉ. ŠH

HASIČSKÉ OKÉNKO
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021

 PRůBĚH SČÍTÁNÍ
Sčítání 2021 začíná rozhodným oka-

mžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. 
Do 9. 4. 2021 má každý možnost se-
číst se online prostřed- nictvím elek-
tronického formuláře na webu www.
scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou po-
vinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit 
a odevzdat listinný formulář. Jeho dis-
tribuci zajišťují sčítací komisaři.

Vzhledem k současné epidemické 
situaci připravil ČSÚ v součinnosti 
s Českou poštou a hlavní hygieničkou 
České republiky distribuci a sběr lis-
tinných formulářů, při kterých dojde 
k výraznému omezení fyzických kon-
taktů mezi sčítacími komisaři a oby-
vatelstvem. Distribuce formulářů do 
domácností bude probíhat podobně, 
jako nyní probíhá doručování doporu-
čených poštovních zásilek, při dodržo-
vání přísných hygie- nických pravidel 
(ochranné pomůcky, dezinfekce, fy-
zický kontakt primárně venku, mini-
malizace doby kontaktu). Z tohoto 
důvodu nebudou sčítací komisaři 
pomáhat s vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete ob-
rátit na infolinku 840 30 40 50. Vypl-
něné formuláře bude možné odeslat 
v předtištěné obálce prostřed- nic-
tvím schránek České pošty nebo ode-
vzdat na cca 800 kontaktních místech 
České pošty (vybrané pobočky). Ode-
slání bude zdarma.

Kontaktní místa budou provo-
zována za zvýšených hygienických 
požadavků.

 KOHO SE SČÍTÁNÍ TýKÁ
Sčítání 2021 je povinné pro všechny 

osoby, které mají k rozhodnému oka-
mžiku trvalý pobyt nebo přechodný 
pobyt nad 90 dnů na území ČR. Se-
číst se musí každá taková osoba, bez 
ohledu na místo skutečného pobytu, 
věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za 
osoby mladší 18 let, osoby omezené 
ve svéprávnosti a podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opat-
rovník nebo osoba k tomu oprávněná. 
Sčítání se týká i cizinců přítomných 
v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou 
diplomatů nebo cizinců s krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů.

 KONTAKTNÍ MÍSTA
Kontaktní místa Sčítání 2021 na-

jdete na vybraných pobočkách České 
pošty a všech krajských správách Čes-
kého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání 
a jsou také místy, na kterých lze získat 
nebo odevzdat listinné formuláře.

 OCHRANA DAT
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. 

Veškeré osobní údaje jsou zpracová-
vány v souladu s příslušnými právními 
předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy.

 PŘÍNOS SČÍTÁNÍ
Výsledky jsou široce využitelné na-

příklad při přípravě programů bydlení, 
rozvoji infrastruktury nebo plánování 
lepší dostupnosti služeb. Infor- mace 
zjištěné během sčítání ovlivňují čin-
nost veřejné správy, podnikatelské 
záměry i směřování výzkumných či 
vědeckých pracovišť a v konečném 
důsledku ovlivňují život každého 
z nás.

Podrobnější informace 
naleznete na webu 

www.scitani.cz.
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inzerce

Jak správně naložit 
s bioodpadem?

Papír, plasty, sklo a nápojové kartony 
už docela samozřejmě třídí 7 Čechů z 10. 
Separovat i zbytky z kuchyně a zahrady, 
které lze ještě dále zpracovat, se ale 
teprve učíme. Přitom tzv. bioodpad tvoří 
až pětinu objemu v našich popelnicích, 
za jejichž svoz platíme.

Vše, co má přírodní základ a co se v přírodě 
samo rozloží – tak lze velmi zjednodušeně 
definovat bioodpad. Bioodpad tvoří jednak 
kuchyňské odpady (jde o zbytky ovoce a ze-
leniny, zbytky jídel…) a zároveň jsou 
to odpady vznikající při údržbě ze-
leně (zbytky rostlin, ostříhaný živý 
plot, ořezané větvě, posekaná tráva 
nebo shrabané listí). 

Jak bioodpad třídit?
Bioodpad lze třídit různými způ-

soby. Na venkově si lidé často na 
svých zahrádkách - po vzoru na-
šich babiček a dědečků - zakládají 
tzv. kompost, kam všechen „zelený“ 
odpad dávají. Ve městech bylo do-
nedávna třídění bioodpadu skoro 
nemožné – teď už má ale zelenou. 
Od ledna 2015 mají totiž obce po-
vinnost zajistit mimo jiné i sběr bi-
ologicky rozložitelného odpadu 
rostlinného původu. Jaký způsob 
zvolí, je ale na uvážení obce. Někde 
tak sbírají bioodpad prostřednic-
tvím sběrného dvora, někde obce 
přistavují velkokapacitní kontej-
nery, jinde zas rozmístily na sídliš-
tích a u rodinných domů speciální 
nádoby na bioodpad a někde pak 
dokonce rozdávají občanům i tzv. 
kompostéry. Celá řada obcí si vybu-
dovala i vlastní kompostárny, v nichž 
bioodpady přijímají a rovnou je tam 
i zpracovávají. 

Proč třídit bioodpad?
O tom, že tříděním bioodpadu šet-

říme místo v popelnici na směsný odpad 
a tím pádem i vlastní peníze v podobě 
poplatku za svoz komunálního odpadu, 
jsme se už zmiňovali. Existují ale i další 
důvody. Třeba fakt, že bioodpady ulo-
žené na skládku při svém rozkladu uvol-
ňují velké množství metanu a oxidu 
uhličitého, tedy skládkové plyny. Tomu se 
snaží Ministerstvo životního prostředí za-
bránit omezováním ukládání bioodpadů 
na skládky, během několika málo let by 
mělo být skládkování pro bioodpad zcela 
zapovězeno. 

nEBOJÍm SE TŘÍdiT

DO NÁDOBY NA BIOODPAD 

PATŘÍ
veškeré rostlinné zbytky 

pytlíky s čajem, lógr z kávy

pečivo, skořápky od vajíček

lepenka, papírové kapesníky

popel ze dřeva

DO NÁDOBY NA BIOODPAD 

NEPATŘÍ
maso, kosti, ani jiné živočišné 

zbytky

rostliny, které jsou napadené 
chorobami

exkrementy zvířat

popel z uhlí

nedopalky cigaret
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Zemřeli
Bronislava Niemiecová
MUDr. Karel Frič 
Anna Tomalová 
Josef Šustík

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

Společenská kronika

Obec Doubrava a SRP při ZŠ a MŠ Doubrava
vyhlašují 7. ročník výtvarné soutěže

MALUJEME PRO RADOST 2021

vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 17. března vzpomeneme již 5. výročí 
úmrtí tatínka, dědečka, pradědečka, pana  

Jana Kotase z Doubravy.  
S láskou a úctou vzpomínají, syn a dcera 

s rodinami.

vzpomínka
Dne 13. 2. 2021 nás opustil ve věku 79 let 

otec, dědeček, pradědeček,  
tchán, švagr, pan  

Josef Šustík. 
Vzpomínka na něj zůstane navždy ucho-
vána v srdci těch, kteří jej měli rádi. Dě-
kujeme za projevenou účast. Syn Aleš 

a dcera Radka s rodinami.

•  práce mohou být zhotoveny libovolnou 
technikou do formátu A3

•  na zadní stranu výkresu uveďte jméno autora 
a věk autora a adresu

•  soutěžní práce doručte do 30. 9. 2021 
na OÚ Doubrava

•  vyhodnocení soutěže a předání ocenění 
proběhne v listopadu 2021

•  soutěžní práce budou vystaveny v prostorách 
OÚ Doubrava a školských zařízeních v obci

1. kategorie – do 6 let
2. kategorie – 7–10 let
3. kategorie – 11–15 let
4. kategorie – 16 a více let

Těšíme se na Vaše obrázky!
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Konečně zima…
Když srovnáme fotografie ze stejného období loňského a letošního roku, 
mnoho shod nenajdeme, ba naopak, shledáme samé rozdíly. Před rokem 
již u bytového domu na náměstí č.p. 348 naplno kvetly sněženky a letos 
byl stejný záhon zavátý sněhem.

Foto sněženek z 13. února 2020. Foto: Dáša Murycová. z Foto záhonu z 11. února 2021. Foto: Dáša Murycová. z
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