
Všem nám je známá skutečnost, že z Doub-
ravského kopce je nádherný výhled do širo-
kého okolí. Ať už člověk přejde přes kopec 
pěšky nebo na kole, téměř vždy se každý za-
staví, aby se po okolí ohlédl. Místo pro rozhled 
nebo krátké posezení jako stvořené. I proto 
bylo v minulosti rozhodnuto o postavení 
jedné vyhlídky a altánu s posezením v rámci 
naučné stezky právě zde. 

V několika minulých zpravodajích jsme 
opakovaně upozorňovali, že se jedná sice 
o místo ideální na procházku nebo místo 
na zastavení při cyklovýletu, avšak jedná se 
i o místo, které je pravidelně ničeno lidmi, 
kteří sem za výhledy určitě nejezdí. Poškozo-
vání altánu, likvidace míst k sezení nebo stolu 
a mnohdy i nepořádek v okolí i přesto, že se 
zde nachází odpadkový koš, je pravidelným 

obrázkem, který se naskýtá návštěvníkům 
skoro celý rok. 

Nikdo nechce o toto posezení přijít, 
a proto se hledá cesta, jak místo zajistit, aby 
zůstalo nepoškozené a sloužilo svému účelu, 
tedy odpočinku a výhledům na okolní místa 
a krajinu. Zajištění ochrany tohoto místa 
není jednoduchá a ani levná záležitost, ale 
určitě za to stojí. V březnu jsme se přihlásili 

do projektu „Slepá místa“ 
(w w w. s l e p a m i s t a . c z ) . 
Jedná se o projekt, ve kte-
rém se soutěží o kamerové 
zabezpečení míst, která 
jsou buď problematická, 
nebo mimo dosah obydle-
ných míst a před vandaly 
nejsou ochráněná. Jestli 
bude žádost úspěšná, 
nyní ještě nevíme, avšak 
i v případě, že vyhraje jiné 
místo, je připravena reali-
zace zajištění naší vyhlídky 
a instalace stožáru s osvět-
lením a samozřejmě i s ka-
merovým systémem. 
Pavel Slávik, referent ŽP, 

majetková správa 

Leden 2019 č. 12

Úřední hodiny 
obecního úřadu 
doubrava
Pondělí, středa 7:30–11:30 12:30–17:00

Pokladna
Pondělí, středa 7:30–11:30 12:30–16:00

Podatelna
Pondělí, středa 7:30–11:30 12:30–17:00
Úterý, čtvrtek, pátek 7:30–11:30 12:30–13:00

Knihovna opět  
otevřena pro veřejnost 
Pondělí  12:00–16:00
Úterý  09:30–11:30 12:00–16:00V boji proti Vandalům

k věten 2021

Vyhlídka v roce 2016 – otevření naučné stezky. z

Stále se opakující ničení vandaly. zVyhlídka v roce 2021. z
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Vážení spoluobčané,
odezněly poslední záchvěvy zimy, děti se 
nám ve stanoveném režimu navrátily do 
škol a očkování zatím pomalým tempem po-
kračuje. Školy i pracoviště provádějí plošná 
testování proti šíření nákazy covidu-19 
a všichni se už těšíme na návrat kulturního 
a sportovního dění v obci, jehož nositelem 
jsou především naše spolky. Na tuto činnost 
i v letošním roce schválilo zastupitelstvo ne-
investiční dotace. 

V Národním domě budou probíhat 
opravy v sálech prvního patra. Bude insta-
lováno zastínění oken, nová opona, skryté 
dveře na jeviště, nové obložení stěn a ná-
sledně dojde k vybavení sálů novým ná-
bytkem. Na tento projekt byla schválena 
dotace z MAS Bohumínsko ve výši 880 
000 Kč, což tvoří 80% předpokládaných 
nákladů. Oprava stěn a výmalba, ošetření 
parket bude financována z rozpočtu obce. 
V zahradě Národního domu dojde v letoš-
ním roce k likvidaci zahradního objektu 
a vybudování nové zpevněné plochy pro 
nový zahradní objekt.

Od loňského roku jsme byli svědky 
stékání srážkových vod po komunikaci od 

hřbitova k náměstí. Byla provedena revize 
kanalizační sítě, vyčištění vpustí a prove-
dena lokální oprava. Kamerou bylo zjištěno 
značné poškození kanalizačního potrubí 
ovlivněné minulou masivní těžbou v obci. 
Připravuje se poptávka na zhotovení pro-
jektové dokumentace. O podíl na nákla-
dech projektové dokumentace a vlastní 
realizace díla budeme žádat DIAMO, které 
převzalo závazky OKD. 

Letošní pietní akt k 76. výročí konce 
druhé světové války se uskuteční dle aktu-
álně platných podmínek pro počty shro-
mážděných osob. V uplynulém roce jsme 
sami na sobě poznali, jak prožíváme obavy 
o své zdraví a jak vnímáme všechna ome-
zení, která pandemie s sebou přinesla. Je to 
jen malý zlomek toho, co prožili naši pamět-
níci a předchozí generace ve válečných le-
tech. O to více bychom si měli připomenout, 
že naše svoboda byla vykoupena mnohými 
životy našich občanů a strádáním těch, kteří 
přežili.

Čest jejich památce!

Dáša Murycová,  
starostka obce

Rada obce schválila:
•	 přijetí	 nadačního	 příspěvku	 ve	 výši	

158 000 Kč od Nadace OKD na projekt 
„Doubrava spolu IX. – podpora kultur-
ního života v obci“, 

•	 přijetí	 nadačního	 příspěvku	 ve	 výši	
12 500 Kč od Nadace OKD na projekt 
„Mezi generacemi 2021“,

•	 přijetí	 nadačního	 příspěvku	 ve	 výši	
50 000 Kč od Nadace OKD na projekt 
„Úprava zeleně v centru obce“. S reali-
zací se počítá v příštím roce,

•	 přijetí	 dotace	 z	 rozpočtu	 Moravsko-
slezského kraje ve výši 400 000 Kč na 
realizaci projektu „Rekonstrukce ko-
telny – plynová kotelna pro vytápění 
MŠ Doubrava“,

•	 zapojení	ZŠ	Doubrava	do	výzvy	Minis-
terstva práce a sociálních věcí „Obědy 
do škol V“ v rámci projektu „Poskyto-
vání bezplatné stravy dětem ohrože-
ným chudobou V“,

•	 poskytnutí	 nezbytné	 součinnosti	
společnosti MSID a.s. při zpraco-
vání předprojektové dokumentace 
projektu „Využití fotovoltaického 
systému na budovách základní a ma-
teřské školy v Doubravě“. Předpro-
jektová dokumentace je financována 
MSID a.s.,

•	 uzavření	 „Dohody	 o	 poskytnutí	 do-
tace z Programu rozvoje venkova ČR“ 
na Rekonstrukci a dovybavení sálu Ná-
rodního domu pro spolkovou činnost 
ve výši 880 000 Kč,

•	 výběr	 vítězného	 uchazeče	 pro	 akci	
„Sběrný dvůr v Doubravě“, společnost 
P.O.stav – trade, spol. s.r.o. Karviná. Ter-
mín dokončení díla je do 31. 10. 2021,

•	 podání	žádosti	o	dotaci	do	programu	
„Program na podporu přípravy projek-
tové dokumentace 2021“ vyhlášeného 
Moravskoslezským krajem – vyho-
tovení projektové dokumentace na 
vybudování chodníku u Finských 
domků. Jedná se o úsek s chybějícím 
chodníkem.

Vedení obce Doubrava

KalendÁř SVoZU odpadů  
V obCi doUbraVa – květen, červen 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
Květen 5, 19 12 20 12, 26
Červen 2, 16, 30 23 17 9, 23

Samozřejmě musíme začít sami u sebe. Zde je 
několik mých postřehů, jelikož v naší domác-
nosti poctivě třídíme odpad. 

Co rozhodně do černé odpadové nádoby 
naše domácnost nedává, je kuchyňský od-

pad (slupky z brambor, skořápky od 
vajec, zbytky zeleniny a ovoce). Ten 
ukládáme na kompost, ale můžeme 
jej také uložit do nádob na bioodpad 
(zvažujeme zajistit tyto nádoby pro 
každou domácnost). Takto nakládáme 
také se zahradním odpadem včetně 
pokosené trávy. 

Veškerý papír, jako jsou obaly 
od potravin, naplocho rozložené 
krabičky, rozřezané kartony separu-
jeme zvlášť a ukládáme do modrých 
kontejnerů. 

Největší objem představují plasty, 
což nejsou jen PET lahve, které pořizu-
jeme s nákupy minimálně, ale veškeré 
plastové obaly pocházející především 
z potravin. Plasty třídíme do žlutých 
pytlů, kde skončí také plechové obaly 
a tetrapak, které jsou předem co nejvíce 

stlačeny pro zmenšení objemu (pro lepší naklá-
dání s touto odpadovou komoditou zvažujeme 
třídění do žlutých odpadových nádob). 

Sklo patří výhradně do nádob k tomu ur-
čených. Velké množství potravin kupujeme 
ve skleněných obalech různých velikostí. Ně-
které můžeme následně využít při zavařování, 
ale ty přebytečné patří do kontejnerů na sklo. 
Rozhodně nepatří do směsného odpadu, na 
skládce se nerozloží ani po staletích a sklo 
představuje vysokou hmotnost odpadu, za 
kterou obec zbytečně platí poplatky.

Použitelný textil vkládáme do kontejneru 
na textil.

Když jsem otevřela odpadovou nádobu 
těsně před výsypem do vozu svozové firmy, 
byla nádoba naplněna do poloviny, a to se 
jedná o produkci odpadu šesti osobami. (Ně-
kdo bude namítat, že má spoustu popela. Kot-
líkové dotace již byla vyhlášeny třikrát a další 
výzvy se chystají. Nejen kvůli popelu, ale přede-
vším pro zlepšení stavu ovzduší se zdroje lokál-
ního znečištění musí vyměnit.) 

a jak nakládáte s odpady vy?
Dáša Murycová, starostka obce

jak snížit tuny směsného komunálního odpadu?

SloVo StaroStK yradniční okénko



3 

(pokračování na straně 3)

nÁZory naŠiCh ZaStUpitelů
V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 

zákona, poskytne vydavatel zastupitelům 
obce přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, 
které vyjadřuje jejich názory týkající se obce. 
Vydavatel poskytne každému jednotlivému 
zastupiteli pro vyjádření názoru v každém vy-
dání zpravodaje nejvýše 500 znaků včetně me-
zer s tím, že zastupitel může předat současně 
s příspěvkem také jeho rozšířenou verzi v neo-
mezeném rozsahu k uveřejnění na webových 
stránkách obce www.doubrava.cz, „Názory 
zastupitelů“. Jednotlivé příspěvky budou do 
rubriky řazeny podle abecedního pořadí pří-
jmení zastupitelů. Zveřejněné příspěvky ne-
musí být v souladu s názory redakce. Rubrika 
názory zastupitelů je v souladu se Zásadami 
pro vydávání Obecního zpravodaje, které 
byly schváleny Radou obce Doubrava dne 
10. 02. 2016 usnesením č. 345/27/16.

 Reakce na článek od paní starostky. Chotě-
buz, Dětmarovice, Těrlicko jsou na tom lépe 
s odpadem než Doubrava, jelikož mají zave-
dený plyn. Když někdo topí v kotli na uhlí, 
těžko tento odpad bude třídit. Podíl vytřídě-
ného odpadu 11,49 % je vycucaný z prstu. 
Nejsou tam započteny bio odpady na na-
šich zahradách. A to není málo. Strašit lidi 
vysokými poplatky my umíme, ale zajímalo 
by mě, co paní starostka udělala pro to, aby 
se situace změnila. Třeba zavedení plynu 
v obci, jak je to již všude v okolí.

Mgr. Pavel Krsek, zastupitel obce 
Doubrava

(Pozn.redakce: Bio odpady na zahradách 
nejsou započteny z důvodu, že MŽP ČR za-
tím nevydalo metodiku pro zahrnutí domá-
cího kompostování do procenta separace 
odpadu.)

Obecní kalendář se již stal nedílnou součástí každé 
domácnosti. Každý rok přemýšlíme, na jaké téma se 
zaměříme. Kalendář Doubravy je hlavně pro občany 
této obce a my bychom rádi, kdyby se právě občané 
podíleli také částečně na jeho tvorbě. Připravu-
jeme kalendář pro rok 2022 – recepty. Pokud 
máte nějaký skvělý rodinný recept, o který 
byste se rádi podělili, pošlete nám jej na e-
mail: huganova@doubrava.cz v dostatečné 
kvalitě (fotografie jídla min. o velikosti 1MB). 
Recept musí být přesný včetně surovin, popisu po-
stupu a kvalitní fotografie (pokud nebudete mít 
fotku, nevadí). Těšíme se na vaše příspěvky a foto-
grafie a věříme, že rádi přispějete k tomu, aby vznikl 
hodnotný a pestrý obecní kalendář. ŠH

KalendÁř obCe 
S VaŠimi reCepty

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. 

Cena jedné vakcíny je 150 Kč.
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.)

oKÉnKo mateřSKÉ ŠKoly
a už jsme spolu
Konečně to epidemiologická situace umož-
nila a my se mohli opět shledat v naší školce. 
Všichni jsme se těšili na kamarády, nové zá-
žitky, ale i hračky, se kterými si opět můžeme 

hrát. Jsme rádi, že jsme spolu, a doufáme, že 
k nám brzy přibydou i mladší děti, které při-
vítáme stejně srdečně, jako dnes nás paní 
učitelky.

Michaela Zatloukalová, MŠ Doubrava



4 

V uplynulém měsíci jsme byli povoláni ke 
třem zásahům. První výjezd byl ve čtvrtek 
18. 03. v 07.26 hodin a jednalo se o tech-
nickou pomoc při vytopení bytů v domě 
čp. 130. Na místě jsme pomohli s úklidem, 

s přestěhováním nábytku a odvozem a ná-
sledným vysušením koberců ze zasažených 
místností. Zde zasahovali Slávik, Šebesta 
R.+L. a Majer. Druhý výjezd byl v pondělí 
22. 03. v 09.43 hodin, kdy jsme byli povoláni 

k požáru nízké budovy v Karviné Dolech na 
ul. Sovinecké. Zde jsme dováželi cisternou 
vodu a pomáhali při rozebírání konstrukce 
zasaženého objektu. Na místě zasahoval Slá-
vik, Kotas J. a Majer. A poslední třetí výjezd 
jsme měli ve čtvrtek 01. 04. v 15.34 hodin, 
kde jsme byli povoláni k požáru lesního po-
rostu v Karviné Hranicích. Zde jsme prová-
děli dohašovací práce. Na místě zasahovali 
Kučera, Šebesta R.+L. a Wengrzyn. 

Pavel Slávik, velitel VJ 

V minulém čísle zpravodaje, jsem informo-
val o možném uspořádání akce spojené se 
stavěním májky v hasičské zbrojnici. Bo-
hužel nám nebylo dopřáno tuto akci uspo-
řádat s účastí veřejnosti. Tradiční symbol 
jara jsme samozřejmě postavili a je otáz-
kou, jestli alespoň její kácení budeme 
moci řádně oslavit. Tato akce, se kterou je 
spojeno smažení vaječiny, je plánována na 
29.05.2021 od 16:00 hodin v areálu hasičské 
zbrojnice. Pokud nám to epidemická situ-
ace dovolí, o hudbu, jídlo a pití bude posta-
ráno. Vstup je zdarma.

za SDH Doubrava starosta  
Svatopluk Kotas

HASIČSKÉ OKÉNKO

ŠKola roZhodnĚ není nUda
rodiče vítáni
Základní škola Doubrava splnila podmínky 
k zařazení do sítě škol, které dodržují komu-
nikační pravidla pro spolupráci s rodiči a zís-
kala certifikát Rodiče vítáni – certifikát za 
vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. 
Tento certifikát vydává obecně prospěšná 
společnost EDUin a oceňuje jím školy, které 
jsou vstřícné k rodičům. Tato značka dává na 
vědomí, že spolupráce a partnerská komuni-
kace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stra-
nám. Více informací můžete získat na portálu 
www.rodicevitani.cz.

Jana Ošeldová

návrat žáků do školních lavic
První pondělí a návrat do školy se ráno nesl 
v nezvykle napjatém duchu. Testování bylo 
tou hlavní příčinou.

Jaké to bude? Nebude to nepříjemné? 
Mám se bát? Na všechny tyto otázky si děti 
odpověděly chvilku po příchodu do školy. Při-
vítaly je totiž usměvavé třídní učitelky, které 
s dětmi byly po celou dobu testování. Po 
chvilce se atmosféra uvolnila a děti zjistily, že 
vše zvládly samy a na jedničku. 

A pak už začal správný školní frmol. Děti 
se na sebe těšily, vyprávěly si zážitky, hrály si, 
doslova si navzájem užívaly svou přítomnost. 
Musím všechny pochválit, do školní práce se 
hrnuly s úsměvem a radostí, těšily se do školy 
celý týden. Rotační výuka nám neumožňuje 

vidět se každý týden ve škole, ale už teď víme, 
že se na sebe zase za týden moc těšíme.

Veronika Durasová,  
třídní učitelka 2. třídy
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inzerce

Kouzlo dětských myšlenek

 „Paní knihovnice, měla jste ráda počí-
tače, když jste byla malá?“

„Dany, v té době jsme počítače ani 
mobily neměli. Pokud jsme si chtěli po-
přát, něco vzkázat, posílali jsme si do-
pisy, pohlednice, korespondenční lístky, 
telegramy…“

Chlapec se zamyslí… „To se ti holubi 
ale nalítali!“ 

 Víte, kdo je to podle Elišky „servírek“?
No přece číšník.

 Druhák Danek žádá čtvrťáka: „Maty, za-
hraješ si se mnou tuto hru?“

„Vždyť ještě neumíš pořádně číst.“
„Ale umím!“

„No tak přečti faceboouk.“
„Fejsbuk.“
„Dobrá, tak jdem hrát.“

Už se na ta svoje mláďata těším. 
Hana Sábelová 

Knihovna 
informuje

Knihovna Třinec, město Třinec a projekt MAP 
II v ORP Třinec společně vytvořili aplikaci 
„čtenářský metr“, ve které mohou žáci na-
lézt tipy na více než 300 knih. Na začátku se 
jich aplikace zeptá na oblíbená témata a věk, 
na základě čehož doporučí k přečtení další 
knihy, které žáky budou bavit. 

Cílem aplikace je pomoc čtenářům zori-
entovat se v obrovském množství knih, které 
každoročně vychází. Podle témat a věku Čte-
nářský metr doporučuje uživatelům knihy 
přímo pro ně. O výběr kvalitních titulů napříč 
žánry se starají knihovníci a pedagogové.

Jakmile má uživatel knihu přečtenou, vy-
roste jeho postavička o jeden "čtemetr". Děti 

se pak mohou mezi sebou chlubit, o kolik už 
vyrostly a jak velcí jsou čtenáři. Aplikace je ke 
stažení zdarma pro mobilní telefony fungující 
na systémech Android nebo Apple iOS přes 
webové stránky www.ctenarskymetr.cz.

Srdečně zveme  
dospělé a děti na

Pohádku  
o kůzlátkách

hranou dětmi MŠ doubrava.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické 

situaci ji můžete zhlédnout od 14. 4. 2021 

z bezpečí domova na:

https://youtu.be/dGgavHdJnoe

koupím předměty s hornickou 
tematikou, obrazy, kahany, 

medaile či cokoliv jiného.

nabídky vč. fotografií zasílejte 
na e-mail info@zdarbuh.cz,  
př. volejte na 775 698 099

nevíš, co si přečíst?  
aplikace ti poradí… 
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V domácnostech v současné době trávíme mnohem více 
času, než jsme možná byli zvyklí. Děti a studenti se místo 
v lavicích ve škole učí z prostoru svého pokoje a spousta 
lidí pracuje z domova. Často dochází k tomu, že se staráme 
o více věcí najednou, vaříme oběd a zároveň kontrolujeme 
výuku svých dětí, telefonujeme s kolegou, přebíháme 
z místnosti do místnosti aj. Přitom se nám může stát, že 
na něco zapomeneme. Vysoký počet požárů v objektech 
pro bydlení obecně souvisí mimo jiné i s tím, že se lidé cítí 
doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, které mohou 
vést ke vzniku požáru. Argumenty typu „Bydlím tady 20 let 
a žádný požár jsem tu nezažil.“ a „Dělám to tak odjakživa 
a nikdy se mi nic nestalo.“, nejsou zárukou toho, že k po-
žáru nemůže dojít. V domácnostech se nachází spousta 
předmětů, které obsahují hořlavé látky (pohovky, náby-
tek aj.) a velké množství elektrických spotřebičů 
(mobily, televize, počítače aj.), které mohou při-
spívat ke vzniku či šíření případného požáru.

Jedním z nejrizikovějších míst v naší do-
mácnosti je kuchyň. Nachází se v ní velké 
množství zařízení a spotřebičů, jež běžně pou-
žíváme, a které jsou potenciální příčinou vzniku 
požárů. Zejména pokud tato zařízení necháme 
bez dozoru či nedodržujeme bezpečnostní 
pokyny a návody. V žádném případě bychom 
neměli ponechávat bez dozoru vařící se jídlo 
na sporáku, toustovače, rychlovarné konvice, 
fritovací hrnce aj. a také umísťovat hořlavé 
předměty blízko otevřeného ohně nebo hor-
kého povrchu. Velké množství požárů v do-
mácnostech souvisí právě s vařením, kdy často 
zapomeneme, že jsme na sporáku nechali vařit 
jídlo, a ponecháme kuchyň bez dozoru. To pak 
následně může vést ke vzniku požáru.

V dalších místnostech naší domácnosti 
(obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj aj.) bychom 
neměli umisťovat zapálené svíčky na hořlavý po-
klad a nechávat je bez dozoru. Při kouření cigaret 
a odhazování nedopalků do odpadkových košů či 
jiných nádob dbejme na jejich dokonalé uhašení. 
Pozor bychom si měli dát rovněž na dodržování 
bezpečné vzdálenosti od lokálních tepelných spo-
třebičů, například při ustavování nábytku nebo 
sušení oděvů. Působením tepla může dojít k jejich 
vznícení.

Dalším místem, kde může také docházet ke 
vzniku požáru, jsou balkony a lodžie, zejména 
pokud jsou na nich skladovány hořlavé ma-
teriály. Mysleme na to, že balkon nebo lodžie 
není skladiště, a tento prostor není určen k od-
kládání nepotřebných věcí z naší domácnosti. 
Nedopalek, který může zabloudit na balkon či 
lodžii z patra nad vámi, nebo odpálená zábavní 
pyrotechnika, mohou způsobit požár.
Rady pro předcházení vzniku požárů:
•	 V	případě,	že	začne	na	sporáku	hořet	hrnec,	

je potřeba vypnout sporák, resp. plotýnky a hrnec 
přikrýt pokličkou nebo navlhčenou utěrkou. Nikdy 
do hrnce nelijte vodu!

•	 Neponechávejte	 zápalky,	 zapalovače	 a	 svíčky	 v	 do-
sahu dětí.

•	 Před	 ochodem	 z	 domova	 nezapomeňte	 zkontro-
lovat, zda je vypnutý sporák a jsou zhasnutá světla, 
uhašené svíčky a cigarety, a také zkontrolujte, zda ne-
uniká někde plyn či voda.

•	 Preventivně	se	vyplatí	pravidelně	nechávat	překont-
rolovat technický stav spotřebičů.

•	 Dodržujte	 pokyny	 a	 návody	 výrobce	 k	 použití	 spo-
třebičů a zařízení, zejména pokud se nepoužívají, vy-
pojte je ze zásuvky.

•	 Pravidelně	nechávejte	zkontrolovat	stav	elektrických	

rozvodů a plynoinstalace v domácnosti příslušnou 
odborně způsobilou osobou.

•	 Neprovádět	 neodborné	 zásahy	 do	 elektroinstalace	
a plynoinstalace.

•	 Dodržujte	 zásady	bezpečnosti	práce	při	manipulaci	
s hořlavými kapalinami či jinými hořlavými látkami, 
při svařování, řezání a jiných činnostech. 

•	 Pravidelně	kontrolujte	a	čistěte	spalinové	cesty,	resp.	
komíny (minimální intervaly jsou stanoveny ve vy-
hlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spali-
nové cesty).

nprap. Ing. Kristýna Kutilová, koordinátor 
preventivně výchovné činnosti

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 
územní odbor Karviná

inzerce

nebezpečí požárů v domácnostech  
aneb aby doma nehořelo
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Vzpomínka na osmdesátiny 
základní školy v doubravě
V květnu 1991 ředitel školy pan Mgr. Molík na-
psal do Informátoru obecního zastupitelstva:

„Tak trochu opožděně, ale přece … 
Vzhledem k tomu, že loni ještě neexistoval 

Informátor obecního zastupitelstva, že ještě do-
znívaly události podzimu 1989 a docházelo ke 
změnám i na naší škole, jako by se trochu zapo-

mnělo na jednu významnou událost, které stojí za 
to si povšimnout. Naše škola v Doubravě oslavila 
své 80. narozeniny. Úctyhodný věk. Je to jedna 
z nejstarších, ne-li nejstarší škola v okrese. A co víc: 
ještě stojí a funguje. A ještě bude stát a fungovat 
zdá se spoustu let. Vždyť byla stavěna s láskou.

Byla postavena v r. 1910, tedy ještě za císaře 
pána. A jak šel čas a dějiny i Doubravou, plnila 
své poslání a učila a vychovávala nové a nové 
generace. Zažila toho dost: 1. světovou válku, 
rozpad Rakouska – Uherska, první republiku, 2. 
světovou válku, novou republiku, budování so-
cialismu, pád socialismu, … Kolik nohou prošlo 

jejím vchodem, ošoupávalo žulová schodiště 
a dlážděné chodby. Když se někdy zdržím trochu 
déle a když domů odejde už poslední žák a škola 
ztichne, začne se stmívat a já trochu přivřu oči, 
slyším tak jakoby z velké dálky a z neurčitého 
místa skřípání stovek per po papíru, šustění ob-
racejících se stránek v knihách, tlumené, dnes 
už nesrozumitelné hovory, útržky zpěvu, pláč 
i smích desítek, stovek ba i tisíců žáků, kteří sem 
chodili. Někteří rádi, někteří možná méně rádi, 
ale všichni si po létech na svoji školu vzpomněli. 

A uvědomili si, že do ní nechodili zbytečně. A pak 
do ní posílali své děti, ty zase své, a tak to šlo dál. 
A kolik učitelů zde sedělo za katedrami. A byli 
mezi nimi i slavné postavy školství našeho kraje. 
A všichni se snažili naučit, vychovávat, dát.

Chvilka zamyšlení uplyne a já se vrátím do 
současné reality. A jaká je? Velká, starobylá, slavná, 
a ještě pořád pěkná škola a v ní jen poskrovnu 
žáků. Dvě prořídlé třídy. Nestojí to za zamyšlení? 
Vím, uhlí. Obec Doubrava předurčena k zániku. 
Domy se bouraly, mladí utíkali, druhý stupeň školy 
byl zrušen. Omítka začala opadávat. Dnes chodí 
do naší školy 31 žáků. Dalších 74 jich dojíždí do 

Školní rok 1992-1993. Foto: archiv školy. z

Školní rok 1992-1993; žáci 3. a 4. třídy. Foto: archiv školy. z

Orlové a 9 do Karviné. Mnozí i z 1. stupně. Není to 
škoda? Nestálo by za to, dát škole dárek k 80. naro-
zeninám? Vrátit jí všechny její děti, které jí patří?

Věřím, že nyní, kdy je Doubrava opět sa-
mostatná a bude vzkvétat, vrátí se do ní opět 
mladí lidé a ti budou mít děti a ty budou cho-
dit do školy … a tak trochu opožděně, ale přece 
význam naší školy v Doubravě opět stoupne 
a škole se vrátí místo, které jí po právu náleží. 
Možná tomu tak bude, možná ne. Ale já bych to 
každopádně naší škole k jejímu jubileu a do dal-
ších let co nejsrdečněji přál.“

Třicetiletá usilovná práce přinesla napl-
nění tohoto přání. Dnes má škola všech devět 
tříd, které navštěvuje 115 žáků z Doubravy 
a přilehlých obcí.

Dáša Murycová, starostka obce

Zemřeli
Kvasnica Jan
Padisák Jindřich
Granieczná Olga

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

Společenská kronika

Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, 

neumírá.
Dne 22. dubna jsme 

vzpomněli první 
výročí úmrtí tatínka, 

dědečka, pradědečka, 
pana Jana MalIka 
z Doubravy. S láskou 
a úctou vzpomínají 

dcery s rodinami.

Blahopřání
Dne 02.06. oslavní 

krásné životní 
jubileum 90 let paní 

Helena FRÁnkoVÁ. 
Všechno nejlepší, 

hlavně hodně zdraví 
přejí dcera Pavla 

a syn Petr s rodinami.

Vzpomínka
Dne 16. 5. 2021 by oslavil krásné výročí 

90 let, tatínek, dědeček  
a pradědeček, pan 

Jan kotaS. 
Vzpomínají dcera a syn s rodinami.

HISTORICKÉ OKÉNKO
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Procházky doubravou jsou 
opravdu velmi zajímavé. kromě 
krásných scenérií v kopcovitém 
terénu můžeme narazit i na stopy 
pracovitosti bobrů, kteří se usíd-
lili v blízkosti karvinského po-
toka. kmeny stromů okousané 
jako ořezané pastelky leží na 
zemi a čekají na jejich vodní sta-
vitelství. náhodnému chodci se je 
jen tak nepodaří zahlédnout, ale 
možná budete mít štěstí.

Dáša Murycová

bobři 
neZahÁlí
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Kovy a nápojové kartony třídíme v naší obci spolu s plasty.


