
Uzavření škol z důvodu nařízení vlády zkom-
plikovalo život nejen rodičům a učitelům, 
ale hlavně dětem. V MŠ se musí předškoláci 
vzdělávat povinně a jsou jim rovněž zadávány 

úkoly s dálkovým přístupem. Děti pracují 
doma za pomocí rodičů a berou to poctivě. 
Co jim však chybí nejvíc, jsou kamarádi.

Radomíra Jasenková

Leden 2019 č. 12

(pokračování na straně 2)

Zasedání 
Zastupitelstva 
obce Doubrava 
Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava 
se uskuteční dne 21. 04. 2021 od 16:30 
hod. ve velkém sále Národního domu 
v Doubravě. 

Mateřská škola na Dálku

Bilance 
nakládání 
s odpady  
v obci Doubrava v roce 
2020 a co se musí změnit
Nový odpadový zákon platný od letoš-
ního roku ukládá povinnost třídit odpad 
a postupně do roku 2025 dosáhnout hod-
noty vytříděného odpadu ve výši 60 %. 
Za nedodržení tohoto cíle hrozí finanční 
sankce obci. Obec, to je mozaika složená 
z nás všech. Podíl vytříděného odpadu 
v loňském roce činil pouhých 11,49 %. Ke 
splnění požadovaného cíle je zapotřebí 
součinnost všech občanů, neboť i jim hrozí 
sankce za nesprávné nakládání s odpady 
(netřídění) až do výše 50 000 Kč.

Dalším alarmujícím číslem, které nám 
dává vysvětlení nízkého procenta sepa-
race, je množství směsného komunálního 
odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele 
v obci Doubrava. Je to nejvyšší hodnota 
v okrese: 281 kg/osobu. O zvyšujících se 
nákladech za skládkování jsme Vás již in-
formovali. Vše nad 200 kg na obyvatele 
bude v letošním roce zpoplatněno část-
kou 800 Kč/tunu. Limit 200 kg se každo-
ročně bude snižovat až k nule. Jak jsou na 
tom v jiných malých obcích v přepočtu na 

duben 2021
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Vážení spoluobčané,
máme za sebou Velikonoce, stejně jako loni 
poznamenané nouzovým stavem a ome-
zenými možnostmi se setkávat a společně 
radovat. Věříme, že všechna tato omezení 
spolu s pokračující vakcinací již brzy otevřou 
cestu k normálnímu fungování společnosti. 
S tím je spojeno i naše plánované společné 
setkání s jubilanty. Doufáme, že se tato 
akce bude moci letos uskutečnit, na Vás 
jubilanty, myslíme a těšíme se na společné 
setkání. O organizaci této akce Vás budeme 
včas informovat. Všem Vám přejeme pevné 
zdraví, úspěšné očkování a spoustu život-
ních sil.

Oficiální ukončení těžby uzavírá dvě 
staletí dlouhé historické období v životě 
Doubravy. Uhlí se v Doubravě začalo těžit 
v roce 1822 a zdejší důl byl nejstarším dolem 
v orlovské části Ostravsko – Karvinského re-
víru. V roce 1854 vznikla jáma Eleonora, 
která byla v roce 1914 sloučena s jámou Bet-
tina, které tvořily základ pro budoucí Důl 
Doubrava. Ten se nacházel na rozsáhlém 
prostranství naproti dnešního Dinoparku, 
který vyrostl na bývalém odvalu Dolu Doub-
rava. V letech 1974 – 1990 byla obec Doub-
rava připojena k Orlové. Příjmy za vydobyté 
nerosty šly do městské pokladny a potřeby 
Doubravy byly na okraji zájmu. 

Úsilí občanů o osamostatnění Doub-
ravy v roce 1990 bylo úspěšné a již na 
podzim tohoto roku proběhly podzimní ko-
munální volby v samostatné obci. Jejím sta-
rostou byl zvolen Ing. Radomír Trvaj. V dalším 
volebním období ho vystřídala Ing. Květuše 
Szyroká, která obec vedla následující dvě 
desetiletí. V minulém volebním období ji vy-
střídal Mgr. Bc. Pavel Krsek. Dnes máme za 
sebou tři dekády života v samostatné obci, 
během kterých se usilovně pracovalo na ob-
nově centra obce. Přestože v tomto období 
došlo k nezvratnému vymizení celých loka-
lit bydlení v oblasti Kozince a Kotlin, vznikla 
také nová lokalita bydlení, která se stala ales-
poň částečnou náhradou za tyto lokality. Po-
čet obyvatel v tomto období poklesl z počtu 
1812 na současných 1223 obyvatel v obci.

Rok 2021 se stal mezníkem v historii 
obce, můžeme říci, že jsme na počátku no-
vého období, o kterém jsme již před několika 
lety věděli, že brzy přijde. Máme zpracovaný 
Strategický plán dalšího rozvoje obce, jehož 
součástí je urbanistická vize. Pokračujeme 
v jednáních v rámci rozvoje pohornické kra-
jiny, spolupracujeme s Moravskoslezskými 
investicemi a developmentem, ale také 
s potencionálními investory, kteří by se po-
díleli na dalším rozvoji obce. 

Dáša Murycová, starostka obce

Rada obce schválila:
•	 Rada	 obce	 zrušila	 a	 následně	 schválila	

nové zadávací podmínky malého roz-
sahu na stavební práce na akci Sběrný 
dvůr v Doubravě.

•	 Schválila	 Dodatek	 č.	 1	 ke	 Smlouvě	
o poskytnutí finančního příspěvku na 
zajištění dopravní obslužnosti území 
Moravskoslezského kraje veřejnou lin-
kovou dopravu-oblast Karvinsko.

•	 Schválila	 podání	 výpovědi	 Příkazní	
smlouvy uzavřené mezi obcí Doubrava 
a firmou MIRPAL, s.r.o. Karviná. Jedná 
se o smlouvu o odchytu, ustájení a sběr 
uhynulých psů. Následně bylo schvá-
leno uzavření smlouvy se spolkem Čtyř-
lístek pro hafany, z. s. Albrechtice

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

kalenDář sVoZu oDPaDŮ  
V oBCI DouBRaVa – duben, květen 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
Duben 7,21 14 8 14,28
Květen 5,19 12 20 12,26

(pokračování ze strany 1)

jednoho obyvatele? Chotěbuz 113 kg, 
Dětmarovice 132 kg, Těrlicko 161 kg. 

 Náklady za svoz a nakládání s od-
pady činily v loňském roce v přepočtu na 
jednoho obyvatele částku 1 021,89 Kč. 
Zákon připouští v případě poplatku za 
obecní systém odpadového hospodář-
ství (u nás v současnosti stanoven ve výši 
500 Kč na osobu) stanovení jeho výše až 
1 200 Kč. Zákon umožňuje také formu 
poplatku za odkládání komunálního od-
padu z nemovité věci, kdy se poplatek 
platí z objednané kapacity nádoby až ve 
výši 1 Kč/litr, což představuje při čtrnác-
tidenním vyvážení nádoby s objemem 
120 l roční částku 2 880 Kč (nyní máme 
nádoby o objemu 240 l, někteří dokonce 
dvě). Pro tento systém se rozhoduje řada 
okolních měst a obcí. O způsobu zpoplat-
nění a jeho výši bude pro rok 2022 roz-
hodnuto ve druhém pololetí letošního 
roku.

Po dokončení analýzy současného 
stavu bude zpracována úprava součas-
ného systému pro efektivnější naklá-
dání s odpady v obci. 

Co tedy vyplývá ze změny odpadového 
zákona pro každého z nás? Třídit a třídit! Již 
nyní se snažme do černých odpadových 
nádob neodkládat: veškeré sklo, ko-
vové obaly a tetrapak, které patří do žlu-
tých pytlů nebo nádob, papír, rozložené 
krabice, biologicky rozložitelný odpad 
a další odpadové komodity, které patří 
do určených pytlů, nádob na stanovištích 
nebo do sběrného dvoru. Jedině snižová-
ním množství odpadu v černých odpado-
vých nádobách snížíme podíl směsného 
netříděného odpadu na jednoho obyva-
tele a tím nebudeme přispívat ke zvyšo-
vání nákladů za skládkování.

Dáša Murycová,  
starostka obce

Bilance nakládání…

inzerce

sloVo staRostk YRadniční okénko



3 

(pokračování na straně 3)

k pobavení i poučení
Luštíte rádi křížovky? Jste už naprosto 

bezradní v boji se slimáky? Chcete si reno-
vovat byt či dům? Hledáte inspiraci, jelikož 
jste se znovu vrátila k háčku a jehlicím? Po-
třebujete poradit s motivací vašich dětí? Za-
jímají vás novinky ze světa vědy a techniky? 
Přejete si vyrobit originální dárek? Snažíte 
se zabavit své potomky, ale už vám dochá-
zejí nápady? Toužíte poznat cizí země?

Mám pro vás řešení. V knihovně si mů-
žete vypůjčit i časopisy. ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
KREATIV, KVĚTY, MATEŘÍDOUŠKA, NATI-
ONAL GEOGRAPHIC, RODINA A ŠKOLA, 
ROZMARÝNA, SANDRA, 100+1, VLASTA, 
ZAHRADKÁŘ jsou vám k dispozici.

Až se rozvolní hygienická opatření, 
mohou přijít i neregistrovaní čtenáři a ve 
studovně si vybrat, co je zajímá.

Doporučím pro vás nejvhodnější. 
Hana Sábelová, knihovnice 

knihovna 
informuje

 POPLATEK ZE PSů:
1. platí se ze psů starších 

3 měsíců,
2. poplatek ze psů platí dr-

žitel psa. Držitelem je pro 
účely tohoto poplatku 
osoba, která je přihlášená nebo má sídlo 
v obci.

3. sazba poplatku za kalendářní rok činí za 
jednoho psa 150 Kč, za druhého a kaž-
dého dalšího psa téhož držitele 200 Kč,

4. splatnost poplatku je nejpozději do 
30. června příslušného kalendářního roku.

Poplatník je povinen ohlásit na obecním 
úřadě vznik své poplatkové povinnosti do 15 
dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří mě-
síců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří 
měsíců. Ve lhůtě do 30 dnů je povinen ohlásit 
také zánik své poplatkové povinnosti (např. 
úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

 POPLATEK ZA ODPAD:
1. platí fyzická osoba přihlá-

šená v obci (včetně cizinců) 
a fyzická osoba, která má ve 
vlastnictví stavbu určenou 
k individuální rekreaci nebo 

rodinný dům, ve kterých není přihlášená 
žádná fyzická osoba,

2. sazba poplatku za kalendářní rok za jed-
noho poplatníka činí 500 Kč,

3. splatnost poplatku je nejpozději do 
31. srpna příslušného kalendářního rok.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku 
vznik své poplatkové povinnosti nejpozději 
do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit 
tento poplatek vznikla. To se netýká poplat-
níků s trvalým pobytem v obci, jejichž údaje si 
může správce poplatku – Obecní úřad Doub-
rava zjistit z informačního systému evidence 
obyvatel.

Poplatky je možné hradit s předstihem 
před doručením složenek. 

Doporučujeme občanům, aby místní po-
platky hradili bezhotovostně na účet obce 
Doubrava číslo 3421791, kód banky 0100. 
Při platbě převodem z účtu je nutné uvést 
správný variabilní symbol, který je vyge-
nerován pro každého poplatníka zvlášť a je 
každý rok pro konkrétního poplatníka stejný.

Na svůj variabilní symbol se můžete dotá-
zat e-mailem na adrese prochazkova@doub-
rava.cz

Marie Procházková, referent správy daně

Tak jako každý rok i letos je povinností každého poplatníka uhradit v daných termínech a ve 
správné výši poplatek za psa a poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za odpad“).
Výše poplatků a lhůta splatnosti zůstává stejná jako v minulých letech. 

Poplatky v roce 2021
Od 1. 1. 2021 se již nevylepují papírová 

oznámení a ČEZ Distribuce, a. s. přešla na 
elektronický způsob informování. Každý zá-
kazník si může sjednat zasílání upozornění na 
plánované odstávky ke svému odběrnému 
místu e-mailem nebo SMS zdarma na www.
cezdistribuce.cz/sluzba. Pro veřejnost jsou in-
formace k dispozici také na stránkách www.
cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpoz-
ději 15 dnů před konáním odstávky. 

léta s letáky končí

okÉnko MateřskÉ školY
Zápis do Mš Doubrava

Příjem žádostí k zápisu do MŠ proběhne 
3. a 4. května 2021 od 8.00 do 16.00 hod. Žá-
dost je možno podat osobně v MŠ nebo po 
předchozí telefonické domluvě na mobilním 
čísle 739 405 553. 

Formulář žádosti je k dispozici na 
www.msdoubrava.cz nebo při osobním po-
dání v MŠ.

K zápisu si zákonný zástupce připraví: svůj 
občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení 
lékaře o řádném očkování dítěte.

Do mateřské školy se přijímají děti ve věku 
3-6 let, nejdříve však od 2 let věku. 

Pro děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 5 
let věku, je předškolní vzdělávání povinné.

Radomíra Jasenková,  
ředitelka MŠ
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Ve čtvrtek a v pátek 11. a 12. 03. jsme pokra-
čovali s pomocí při přípravě prostoru pro 
nový sběrný dvůr. Kácení několika stromů 
a úklidu se zúčastnili Slávik, Kučera, Šebesta 
R.+L., Branny, Majer a Kotas S.+T. Zároveň 

jsme ve čtvrtek 11. 03. provedli odstranění 
nebezpečného suchého stromu, který zlo-
mený visel na drátech nad komunikací pod 
Ujalou. Práce nás čekala také v sobotu 13. 
03., kdy jsme provedli odstranění několika 
starých ovocných stromů nad základní ško-
lou, které rostly v okolí místní komunikace. 
Prací se zúčastnili Slávik, Kučera, Majer, Še-
besta R., Kotas S., Dluhosz a Verner. 

Pavel Slávik, velitel VJ
Vím, že aktuální situace nám to nedovoluje, 
ale zima končí a začíná jaro, blíží se 1. máj, 
a to je znamení pro nás, doubravské hasiče. 
Právě v tomto datu, v sobotu 01. 05. 2021 
máme naplánovanou každoroční tradiční 
akci Stavění májky, která je spojena se 
soutěží starších pánů. Vzhledem k aktu-
ální epidemiologické situaci nevíme, jestli 
se bude moci uskutečnit. Aktuální infor-
mace naleznete na facebookové stránce 
sboru a na vývěskách v obci. Držme palce, 
abychom se na této akci sešli.

Svatopluk Kotas,  
starosta SDH Doubrava 

HASIČSKÉ OKÉNKO

škola RoZHoDnĚ nenÍ nuDa
Výuka matematiky hravě
Ještě než se školy úplně uzavřely pro všechny 
děti, doubravští prvňáčci a druháčci si mohli 
vyzkoušet zábavnou výukovou metodu 
v matematice - Abaku. Tato hra je podobná 
křížovce nebo stolní hře scrabble, při níž se na 
desce skládají různá slova. Děti si tak rozšiřují 
slovní zásobu a procvičují postřeh. V Abaku 
je to obdobně, místo písmen jsou ale čísla 
a hráči skládají příklady. 

Po krátkém vysvětlení pravidel začaly děti 
objevovat v číslech první příklady a pak další 
a další. Během hodiny se aktivně zapojovaly 
do hledání příkladů pomocí kostek s čísly, 
hráli se spolužáky pexeso a úplně zapomněly, 
že se vlastně učí a rozvíjejí. 

Abaku využíváme díky tomu, že se účast-
níme projektu Škola4, který zajišťuje Mensa 
ČR a realizuje v rámci projektu Moravskoslez-
ského kraje OKAP. Jana Škutová

Informace o organizaci 
a průběhu zápisu do 1. tříd 
pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání 
pro školní rok 2021/2022 by měl proběhnout 
ve čtvrtek 15. dubna 2021 a týká se dětí naro-
zených v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 
a dětí s odkladem docházky z loňského škol-
ního roku. 

Aktuální informace a potřebné formuláře 
budou zveřejněny na našich webových strán-
kách www.zsdoubrava.cz

K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte 
a občanský průkaz zákonného zástupce.

Zákonný zástupce podává žádost o při-
jetí dítěte do základního vzdělávání, tuto žá-
dost vyplní online. Přihláška bude zveřejněna 
také na stránkách školy.

odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně při-

měřeně vyspělé a budete-li žádat o odklad 
školní docházky, zákonný zástupce požádá 
písemně o odklad školní docházky v době 
zápisu k povinné školní docházce (formu-
lář k dispozici na stránkách školy), dále je 
nutno dodat doporučení příslušného 
školského poradenského zařízení a od-
borného lékaře nebo klinického psycho-
loga. Tyto dokumenty je třeba odevzdat 
nejpozději do 31. 5. 2021. Začátek povinné 
školní docházky lze odložit nejdéle do za-
hájení školního roku, v němž dítě dovrší 
osmý rok svého věku.

Vlastní formulář žádosti o odklad po-
vinné školní docházky je možno vyplnit 
přímo u zápisu.

Vzhledem ke zkrácenému termínu dodání 
doporučení školského poradenského zařízení 
doporučujeme objednat si vyšetření v po-
radně co nejdříve. 

Jana Ošeldová,  
ředitelka školy
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inzerce

Nadace OKD podpoří 137 ne-
ziskových projektů v kraji. Dotaci 
poskytne také hornickým sirotkům 
ze Spolku svaté Barbory a nezapo-
míná taktéž na podporu Hornic-
kých tradic.

Žádostí v programu Pro region 
bylo celkem přijato 124, nadace podpoří 
83 z nich. Projekty podpořené Nadací OKD 
v programu Pro region jsou zaměřeny přede-
vším na oblasti sociální pomoci, kulturního 
rozvoje, volnočasových aktivit pro děti a mlá-
dež, ale také na seniorské aktivity a podporu 
projektů spojených s rozvojem regionu.

V programu Srdcovka můžeme najít ak-
tivní zaměstnance našich dárců – pat-
rony projektu, kteří ve svém volném 
čase pomáhají mentálně postiženým 
nebo jsou vedoucími ve sboru dob-
rovolných hasičů, horolezců, skautů, 
vodáků a mnoho dalších a za to jim 
patří velký obdiv. „Celkem bylo při-
jato 57 žádostí a 47 z nich získalo naši 
podporu. Tradiční žadatelé, ale i noví 
srdcaři, se letos zaměřovali spíše na 
nákup vybavení či zvelebování klubo-
ven a zázemí, uvádí ředitelka Nadace 
OKD Karolína Preisingerová.“

Rovněž ctíme myšlenku sociální 
výpomoci dětem a rodinám zaměst-
nanců, kteří zemřeli v souvislosti s ná-
sledky pracovního úrazu v hornictví. 
Spolek svatá Barbora umožňuje dě-
tem díky nadaci a dalším dárcům, 
které tato nešťastná událost potkala, 
dosáhnout vzdělání odpovídající je-
jich představám, přáním a předpo-
kladům, aby se mohly v budoucnu 
zařadit do aktivního pracovního pro-
cesu. Kromě podpory vzdělávání je 
spolek rodinám oporou i při řešení 
dalších problémů a životních situací, 
navíc pořádá řadu oblíbených akcí 
a setkání.

Obec Doubrava podala v letošním 
roce celkem tři projekty a všechny byly 
nadací podpořeny. Jedná se o tradiční 
projekt na podporu kultury „Doub-
rava spolu IX. – podpora kulturního 
života v obci“, který byl podpořen 
částkou 158.000 Kč. V tomto projektu 
jsou obsaženy akce Doubravské slav-
nosti, Světluškování a Rozsvícení vá-
nočního stromu. Dalším z projektů je 
již druhým rokem podpořený projekt 
„Mezi generacemi 2021“ zaměřený 
na podporu akcí pro seniory a mezi-
generační spolupráci. Podpořen byl 
částkou 12.500 Kč. Financovány z něj 
budou například tradiční Setkání ju-
bilantů nebo podzimní zájezd pro 
seniory. Věříme, že nám epidemická 
situace dovolí tyto projekty realizo-
vat. Posledním projektem je další 
etapa zvelebení prostoru náměstí 
v oblasti zeleně s názvem „Úprava 
zeleně v centru obce“ podpořený 
nadací částkou 50.000,- Kč. Realizací 

projektu dojde k osázení svahu 
pod obchody na náměstí.

Nadace OKD rovněž pod-
pořila další organizace, které 
působí na území naší obce. 
Mateřskou školu s projektem 
„Doubravští šikulové“ část-
kou 39.500 Kč a spolek NAŠE 
DOUBRAVA, z.s. s projektem 
„HUDBA PROPOJUJE GENE-
RACE“ částkou 13.000 Kč.

Podpory Nadace OKD si ve-
lice vážíme a děkujeme za ni.

ŠH (zdroj: www.nokd.cz )

nadace letos podpoří region celkem 137 prospěšnými projekty. 
Mezi podpořenými jsou i projekty z naší obce

Doubravské slavnosti 2019. Foto: Petr Poláček. z
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PRVNí ROK ŽIVOTA V SAMO-
STATNÉ OBCI DOUBRAVA
•	 2.	 1.	 1991	 vyšel	 první	 zpravo-

daj v samostatné obci Doub-
rava a přinesl informace 
o složení zastupitelstva. Ve vol-
bách 24. 11. 1990 měli občané 
k vybrání dvě volební strany: 
Občanské fórum a koalici Na-
děje pro Doubravu, každá s 15 
kandidáty. 6. 12. 1990 se konalo 
první zasedání zastupitelstva, 
na kterém bylo zvoleno vedení 
obce ve složení: 
Starosta obce
 Ing. Radomír Trvaj
1. místostarosta
 MUDr. Karel Frič
2. místostarosta
 Zdeněk Kuzník
Členové rady
 Ing. Květuše Szyroká
 Zdeněk Kolář
Členové zastupitelstva: Ing. B. Kopp, Ing. A. 

Bijok, M. Bělák, F. Půlpán, E. Bura, J. Klimčík, R. Ga-
dovski, M. Jarosz, V. Gavlovská, Ing. A. Hanzel

Byly ustaveny komise a aktivy, vede-
ním sekretariátu byla pověřena paní Jana 
Gazdová.
•	 Celý	 rok	 se	 nesl	 v	 duchu	 privatizací,	 ko-

naly se dražby, vznikaly první soukromé 
prodejny a provozovny. Mezi prvními 
soukromými podnikateli v obci byli Mar-
cela a Libor Olešovi – prodejna smíšeného 
zboží na Špluchově. Postupně byly oteví-
rány nové prodejny, např. firma FLONY 
s ovocem, zeleninou a cukrovinkami, 
prodejna SIDONIA u Světa loutek s pes-
trou nabídkou spotřebního zboží, v pro-
storách bývalého Divadla loutek našla své 
místo prodejna nábytku a bytových do-
plňků FALCO, v suterénu radnice zahájil 
provoz cukrárny FIALKA pan Ondřej Frej. 
Doubravský chléb pekla firma PETAX. 
Byly otevřeny dvě provozovny holičských 
a kadeřnických služeb. Na náměstí pro-
vozovala tyto služby paní Jana Spurná, 
v domku vedle Národního domu vzniklo 
dámské a pánské kadeřnictví ZDENA. 
V závěru roku bylo otevřeno železářství 
a pan Jan Kulich zahájil provoz restaurace 
„U Jarmilky“ v Národním domě. Jednatel-
ství České pojišťovny bylo otevřeno v bu-
dově OÚ.

•	 Vedením	 matriky	 byla	 pověřena	 paní	
Dagmar Rentová. První sňatek byl uza-
vřen dne 9. 2. 1991.

•	 13.	7.	1991	byli	slavnostně	uvítáni	noví	ob-
čánci obce

•	 Svou	 činnost	 obnovil	 Sokol	 Doubrava,	
jeho starostou byl zvolen Jaromír Olšar. 
Mezi významné akce v tomto roce patří 
župní sraz zástupců sokolských jednot Tě-
šínské župy u příležitosti 70 let od vzniku 
Těšínské župy Jana Čapka a turistický vý-
let spojený s návštěvou Slezských dnů 
v Horní Lomné.

•	 Velitelem	hasičského	sboru	byl	Milan	Ne-
děla, který informoval o činnosti sboru. 
22. 6. 1991 uskutečnil hasičský sbor zájezd 

pro své členy na celostátní výstavu hasič-
ské techniky v Brně. Na podzim 13. 9. 1991 
pak hasiči navštívili organizaci městské 
požární ochrany ve Vídni, kde se seznámili 
nejen s moderní hasičskou technikou, ale 
také s pamětihodnostmi Vídně.

•	 Bohatou	 činnost	 v	 roce	 1991	 zazname-
nala také TJ BANÍK Doubrava. Kromě fot-
balu mládežnických družstev a dospělých 
pořádala TJ také každý čtvrtek cvičení pro 

ženy při hudbě a na nářadí v tělocvičně 
školy.

•	 25.	3.	1991	byla	ordinace	praktického	lékaře	
MUDr. Mačáka a sestry Strojilové přemís-
těna do nově upravené budovy č. p. 444, 
kde zdravotní středisko sídlí dodnes.

•	 14.	6.	1991	bylo	na	5.	zasedání	ZO	schvá-
leno zřízení stavebního úřadu, který svou 
činnost zahájil 1. 11. 1991.

•	 Pro	občany	byly	na	úřadě	zřízeny	konzul-
tační hodiny IMGE k řešení nároků na vy-
rovnání důlních škod.

•	 Pro	 likvidaci	 černých	 skládek	 obec	 za-
koupila 17 velkoobjemových kontejnerů 
a další čtyři získala převodem z Orlové.

•	 V	předvečer	oslavy	28.	října	uspořádal	ak-
tiv pro občanské záležitosti v Národním 
domu estrádní pořad souboru EXBRNO 
a bratry Pantůčky „Plnou parou“. Vlastní 
oslavy výročí proběhly následující den za 
doprovodu dechové hudby Dolu Doub-
rava na náměstí.

•	 26.	 11.	 1991	 navštívil	 OÚ	 v	 Doubravě	
přednosta Okresního úřadu Karviná Ing. 
Weber. Na programu byly otázky pod-

dolování Doubravy a možnost výstavby 
nové části obce. Starosta přítomné sezná-
mil s kroky ve věci plynofikace obce, zří-
zení skládky pevného odpadu a výstavby 
domků na území obce.

Již po prvním roce života v samostatné 
obci, která v roce 1991 čítala 1812 obyvatel, 
se mnohé změnilo. Vedení obce spolu s aktiv-
ními občany se s vervou pustili do práce a vý-
sledky jejich práce byly vidět.

Informace jsou čerpány ze zpravodajů vy-
daných v roce 1991.

Dáša Murycová,  
starostka obce

HISTORICKÉ OKÉNKO

Fotografie členů zastupitelstva. Foto: archiv obce. z

Prodejna nábytku a bytových doplňků FALCO. Foto: archiv obce. z
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Zemřeli
Simona Wowrová
Karel Návrat
Oto Trzaskalik

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

Společenská kronika
Jak třídit sklo?

Sklo patří do zeleného kontejneru. Vytříděné 
sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! 
Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad 
recyklovat do nekonečna.

Do zeleného kontejneru můžeme vhazo-
vat barevné sklo, například lahve od vína, al-
koholických i nealkoholických nápojů. Vhodit 
do zeleného kontejneru můžete také tabu-
lové sklo z oken a ze dveří.

Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, 
tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavaře-
nin a rozbité skleničky.

Do těchto nádob nepatří keramika a por-
celán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo 
třeba drátované sklo, zlacená a pokovená 
skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklo-
keramika do zeleného kontejneru také nepa-
tří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do 
obchodu.

neBoJÍM se třÍDIt

Obecní úřad v Doubravě zajišťuje ve spolupráci se soukromým veterinárním lékařem 
MVDr. Koniecznym a v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb.,  

o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů

oČkoVánÍ PsŮ PRotI VZteklInĚ
které se koná 

ve středu 26. května 2021
na těchto místech:

u DYHORU (bývalá prodejna Doubravanka) od 11.00 do 11.30 hodin

HASIČSKÁ ZBROJNICE od 14.00 do 15.00 hodin
MVDr. Konieczny provádí očkování psů proti vzteklině za úplatu. 

VEZMĚTE S SEBOU OČKOVACí PRůKAZ PSA!

Z bezpečnostních důvodů přiveďte psa na vodítku, s náhubkem  
a v doprovodu dospělé osoby!

Dodržte prosím stanovenou dobu očkování!

(V případě jakýchkoli změn vás budeme informovat  
prostřednictvím webové stránky obce a fb stránek obce.)

Vzpomínka
Dne 4. 3. 2021 nás 
navždy opustil náš 
drahý a milovaný 
tatínek, dědeček, 
pradědeček, strýc 

a kamarád pan 
Karel Návrat. 

Byl to skvělý člověk, 
veselý, obětavý, 

pracovitý, každý ho měl rád. Napořád 
už zůstane s námi v našich srdcích. Nikdy 
nezapomeneme. Dcera Naďa s rodinou 

a přáteli.

Vzpomínka
Týdny, měsíce i léta 

plynou, ale nikdy 
nezacelí tu ránu 

bolestivou. 
Dne 19. 04. 2021 

vzpomeneme 
na nedožitých 

sedmdesát let paní 
Dáši Jamniczové. 

Děkujeme všem, kteří uctí její památku 
tichou vzpomínkou. Vzpomíná dcera 

Xenie, vnučka Nikol,  
vnuci Tomáš a Marek.

Uzavřeli manželství
Dne 06. 03. 2021 vstoupili do manželství pan 

Michal Kratina a paní Kateřina Czyžová

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem!
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INfORMACE K NAUČNÉ STEZCE
Naučná stezka je složena ze dvou okruhů, 

první - červená trasa, prochází středem obce 
a vede po stopách památek, historie a význam-
ných událostí. Modrá trasa je delší a z části 
vede po cyklotrase. Pokud se rozhodnete vy-
dat z náměstí po modré trase, zavede vás na 
Doubravský kopec, odkud se vám otevře neví-
daný pohled do okolní krajiny. Při dobré viditel-
nosti jsou vidět téměř celé Beskydy. Trasa končí 
v části obce nazývané Na Hranicích, kde kromě 
krytého posezení je také hřiště pro děti.

Na všech zastaveních jsou umístěny in-
formační tabule s mapou, popisy, zobraze-
ním zajímavostí, a na některých také krátké 
pověsti, které se vážou k naší obci. Ty na-
jdete na tabuli spolu s logem barevné so-
vičky a pomohou vám správně doplnit slova 
do tajenky, která je součástí informačního 
letáku (letáček je k dispozici k vyzvednutí 
na pobočce pošty, v obchodech na náměstí, 
ve vestibulu obecního úřadu v Doubravě 
a místní knihovně).

ČERVENÁ TRASA:
Zastavení první – náměstí, nachází se na 

náměstí a je zaměřeno na historii obce a vše, 
co se v okolí náměstí nachází. Pozornost je vě-
nována historii zámku a dalším zajímavostem 
v jeho okolí.

Zastavení druhé – Římskokatolický kos-
tel sv. Hedviky, můžete zde načerpat řadu za-
jímavých informací o zdejší architektonické 
památce.

Zastavení třetí – památník důlních 
neštěstí, vzpomínka na události, jež se za-
psaly do smutné historie hornictví na Dole 
Doubrava.

Zastavení čtvrté - před kostelem Čes-
koslovenské církve husitské, jenž patří mezi 
památkově chráněné kostely a náleží mu pat-
řičná pozornost

Zastavení páté - před roubeným domem 
tzv. „Dřevěnkou“, jenž je ojedinělou zacho-
valou stavbou lidové architektury. V ní sídlila 
škola a vývoji školství v naší obci je také věno-
vána informační tabule.

Zastavení šesté - patří architektonic-
kému skvostu Doubravy, kterým je Národní 
dům, spjatý s bohatou historií spolkové čin-
nosti v obci.

MODRÁ TRASA:
Zastavení první – začíná na náměstí 

stejně jako červená trasa
Zastavení druhé – cestou z náměstí se 

dostanete na doubravský kopec, kde se na-
chází krytá odpočívka, panoramatická mapa 
a nádherný výhled do široké okolní krajiny. 
Z vyhlídky se můžeme vrátit stejnou cestou 
zpět do středu obce nebo dále pokračovat po 
modré trase.

Zastavení třetí – nachází se u dolu Doub-
rava Sever. Toto místo se zapsalo do naší his-
torie propadnutím těžní věže do nitra země.

Zastavení čtvrté - je na křižovatce v blíz-
kosti úpatí haldy, která je součástí DinoParku. 
Zde se dozvíte zajímavé informace o místní 
fauně a také o cihelně, která se nacházela 
v blízkosti tohoto místa.

Zastavení páté - nachází se na Hrani-
cích (jedná se o hraniční území mezi obcemi 
Doubrava, Dětmarovice a městem Orlová) 
a je tedy určeno zejména pro výletníky na 
kole, ale také pro pěší turisty, zejména pro ro-
diny s dětmi, neboť na tomto místě se kromě 
krytého posezení nachází také hrací zóna 
s multifunkčním vybavením.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Dáša Murycová

Příchozí jaro nás postupně dobije novou energií a chutí do aktivního života. 
Již téměř rok můžeme znovu využívat komunikaci pod Ujalou k napojení na 
cyklostezku, ale i v rámci katastru obce můžeme volný čas trávit procházkami 
a projížďkami naučnou stezkou. Tolik vyhledávaná a obdivovaná vyhlídka na 
doubravském kopci se v loňském roce stala několikrát útočištěm vandalů. Stopy 
vandalismu ještě nejsou odstraněny, protože na toto místo připravujeme instalaci 
solárního osvětlení spolu s napojením na kamerový systém v obci. Až poté celou 
vyhlídku opravíme, aby mohla nadále sloužit turistům, kteří z tohoto místa 
obdivují krásná panoramata Doubravy a jejího okolí. Doubravská naučná stezka 
přitahuje pozornost návštěvníků a Doubrava se tak dostává do širšího povědomí.

už jste se prošli naučnou stezkou?


