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Zasedání 
Zastupitelstva 
obce Doubrava 
Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 
v řádném termínu dne 16. června 2021 
od 16:30 hod. v zasedací místnosti Obec-
ního úřadu Doubrava. 

Knihovna bude v době 
prázdnin uzavřena 
V měsíci červenci a srpnu bude knihovna 
zavřená. Knihy si můžete zapůjčit na ce-
lou dobu prázdnin, a to nejpozději do 
29. června. Knihovna se znovu otevře 
čtenářům 6. září.

DOUBRAVSKÉ 
SLAVNOSTI 2021
Plánujeme, chystáme 
a držíme si palce, ať je 
vše v pořádku a mů-
žeme se všichni potkat 
dne 14. 08. 2021 na 
letošní první velké 
akci v obci, na DOUB-
RAVSKÝCH SLAVNOS-
TECH. Věříme, že se 
akce bude moci usku-
tečnit, a moc se těšíme 
na setkání s vámi. 

Aktuální informace přineseme v prázdninovém zpra-
vodaji a na webu a fb obce.

„Mladý farmář“ je název projektu, v jehož rámci si 
děti MŠ vysadily do kontejnerů v zahradě kvetoucí 
rostliny a byliny a samy se o ně starají.

Podzim plný 
kultury 
04. 09. 2021 Zájezd pro 

seniory a jejich 
doprovod

01. 10. 2021  Setkání 
jubilantů 
s programem

05. 11. 2021 Světluškování
07. 11. 2021  Zájezd pro 

seniory do 
divadla

Aktuální informace ke všem 
akcím budeme průběžně zve-
řejňovat ve zpravodaji a na we-
bových stránkách obce. Věříme, 
že veškeré akce se budou moci 
uskutečnit.

čer ven 2021



Červen byl vždy měsícem těšení pro všechny 
děti školou povinné, ale také pro pedagogy, 
kteří se těšili na prázdninové období. Letos 
je tomu trochu jinak. Všichni se těší nejen na 
prázdniny, ale i na běžné fungování společ-
nosti se vším, co k tomu patří. Učitelé i žáci 
mají za sebou náročné období online vzdě-
lávání a ani následující období nebude jed-
noduché. Přeji jim překonání všech nesnází 
a plynulý postup dalšího vzdělávání. 

Díky proočkovanosti obyvatel lze očeká-
vat omezení šíření nákazy a postupné uvol-
ňování nastolených omezení. Na tom závisí 
i uskutečnění plánovaných akcí. Těšíme se 
na setkání s jubilanty a rovněž připravujeme 
další podzimní kulturní akce. 

Školou se zanedlouho rozezní poslední 
zvonění, ale ticho zde nenastane. Během 
prázdnin proběhnou plánové opravy vstup-
ního schodiště, fasády atiky na budově školy 
a oprava prasklých obkladů na stěně sociál-
ního zařízení. Do konce srpna bude dokon-
čena přírodní zahrada v areálu školy, která 
bude sloužit k environmentálnímu vzdělá-
vání žáků prvního i druhého stupně. Pokud 
získáme finanční dotaci z Ministerstva financí, 
bude ve škole vybudována nová plynová 
kotelna a proběhne výměna otopného 
systému již během letních prázdnin. 

V budově mateřské školy již byly zapo-
čaty práce na vybudování plynové kotelny. 
Děti se mohou těšit na stabilní teplotu v po-
bytových místnostech, což bude mít pozi-
tivní vliv na zdraví. Velkým přínosem pro 
všechny občany bude snížení emisí v centru 
obce. Poděkování patří celému kolektivu ma-
teřské školy za zajištění provozu mateřské 
školy v maximálním rozsahu dle daných pod-
mínek a nepřetržitý chod školní jídelny, která 
zajišťuje přípravu obědů i pro cizí strávníky 
včetně našich seniorů. Rovněž děkuji za rea-
lizaci úspěšného projektu „Hry s babičkou 
a dědečkem“ Tento projekt byl Nadací 
OKD vyhodnocen v kategorii inovativní 
projekt jako druhý nejlepší. V rámci tohoto 
projektu probíhala v mateřské škole mezige-
nerační aktivita pohádkových čtení seniorek 
dětem pod názvem „Pohádková babička“.

V obci se nezahálí, stavební práce na 
vybudování nového sběrného dvoru jsou 
v plném proudu. Plánované předání hoto-
vého díla je do konce října letošního roku. 
Připravujeme zlepšení podmínek pro sepa-
raci odpadů a zlepšení přehledu o nakládání 
s odpady. V této souvislosti chci upozornit, že 
velkoobjemový odpad nepatří ke kontejne-
rům, ale do sběrného dvora. Kontejnery před 
hřbitovem jsou určeny pro hřbitovní odpad 

a určitě neslouží jako odkladiště nepotřeb-
ných kusů nábytku nebo pneumatik. Totéž 
platí pro ostatní stanoviště separovaného 
odpadu v obci. Rovněž svévolné přemísťo-
vání kontejnerů není přípustné.

Na Ministerstvu financí probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Odka-
nalizování obce Doubrava“. Po výběru ví-
tězného uchazeče Vás budeme informovat 
o podrobnostech se zahájením výstavby.

Na podzim loňského roku proběhla cel-
ková obnova veřejného osvětlení. Stará 
energetická svítidla byla nahrazena úspornými 
ledkovými světly. Nyní bude dokončeno nové 
číslování na sloupech podle zpracované 
pasportizace. Nově bude solárním světlem 
nasvětlena vyhlídka na doubravském kopci 
a následně bude místo opatřeno kamerovým 
systémem. Po loňské devastaci provedeme 
opravu mobiliáře. Toto místo je vyhledávané 
turisty a nepatří nenechavcům, kteří si neváží 
zařízení, které slouží široké veřejnosti.

V Národním domě je rušno. Rozběhly 
se práce na opravách stěn v obou sálech, 
pro vstup na jeviště budou instalovány nové 
skryté dveře. Stěny budou opatřeny novými 
obklady, dveře dostanou nový nátěr. Na je-
višti budou instalovány nové opony a okna 
budou mít zastínění v barvě hlavní opony. 
Parkety dostanou nový nátěr a v závěru bude 
do obou sálu doplněn nový nábytek. 

Akcí, které jsou započaty je mnoho, a je 
samozřejmostí zajištění provozních záleži-
tostí obce. Naši zaměstnanci zajišťují údržbu 
zeleně mimo plochy zajišťované dodava-
telsky. Takto byla zajištěna na jaře údržba 
zeleně v parčíku za bytovým domem č.p. 
348. Počasí řídit neumíme, růst zeleně odvisí 
od množství srážek, a proto prosím o sho-
vívavost, pokud v daný moment nebudou 
všechny plochy v obci po aktuální údržbě. 
Probíhají přípravné práce pro novou sezonu 
na koupališti, na kterou se již těší také ná-
vštěvníci z okolních měst. 

V loňském roce se dožila naše dlouholetá 
občanka paní Marie Konkolová jubilejních 
100 let. Občas se spolu telefonicky pozdra-
víme a krátce popovídáme. Nesmírně si vá-
žím její vitality a pozitivního postoje k životu 
a překonání všech omezení, která ji v Domově 
seniorů Vesna v období pandemie potkala. 
Sedmého června oslaví 101. narozeniny, 
a tak nejen jí, ale všem občanům a rodákům 
z Doubravy přeji radostné léto, prožité v pl-
ném zdraví a načerpání spousty životních sil 
do dalších měsíců v roce.

Dáša Murycová,  
starostka obce

•	 Rada	 obce	 schválila	 vydání souhlas-
ného stanoviska k hornické čin-
nosti. Jedná se o zajištění důlních děl 
ve výhradním ložisku v dobývacích 
prostorech bývalého Dolu ČSA v kata-
stru obce Doubrava, které bude reali-
zovat DIAMO, státní podnik.

•	 Pořízení nového vozidla JSDHO 
Doubrava – rada obce schválila výběr 
vítězné nabídky zakázky na dodava-
tele nového vozidla a uzavření kupní 
smlouvy se společností Porsche Inter 
Auto CZ spol. s r.o. se sídlem Praha 
Smíchov. Hasiči se na podzim mohou 
těšit na nové zásahové vozidlo značky 
VOLKSWAGEN.

•	 Projekt	 „Úprava zeleně v centru 
obce Doubrava“ – rada obce vzala na 
vědomí podání žádosti o dotaci v MAS 
Bohumínsko z programu rozvoje ven-
kova ze Státního zemědělského in-
tervenčního fondu. Realizace celého 
projektu je plánována na jaro roku 
2022 a jedná se o úpravu svahu pod 
prodejnami Emel a Daříčková.

•	 Plynová kotelna pro vytápění MŠ 
Doubrava – rada obce schválila vý-
běr vítězného uchazeče a uzavření 
smlouvy s firmou Jiří Ligocký se sídlem 
v Dětmarovicích.

•	 Rekonstrukce a dovybavení sálů 
v Národním domě – rada obce schvá-
lila výběr vítězného uchazeče a uza-
vření smlouvy na dodání a montáž 
zastínění oken a zhotovení nové opony 
jeviště“ se společností Divadelní opony 
se sídlem v Brně a na dodání nábytku 
pro vybavení dvou sálů se společ-
ností TON, a.s. se sídlem v Bystřici pod 
Hostýnem.

Vedení obce Doubrava

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ  
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 
WEBOVÉ 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
Červen 2,16,30 23 17 9,23
Červenec 14,28 21 15 7,21

Jak zaplatit 
poplatek za odpad 
a poplatek ze psů?
Způsob úhrady je možný převodem z ban-
kovního účtu, hotově na pokladně obec-
ního úřadu v Doubravě (NELZE platební 
kartou) nebo na poště složenkou. Platební 
údaje, tj. číslo účtu a variabilní symbol jsou 
po celou dobu poplatkové povinnosti 
neměnné.

Doporučuji všem poplatníkům po-
nechat si tyto platební údaje uvedené 
v doručených složenkách pro platby 
na následující roky. Zejména variabilní 
symbol, který byl přidělen automatic-
kým vygenerováním pro každého po-
platníka zvlášť, nemění se a je nutné ho 
zadat vždy při platbě převodem z účtu 
nebo složenkou.
Splatnost poplatku za psy:  30. 6. 2021
Splatnost poplatku za odpad: 31. 8. 2021

Marie Procházková,  
referent správy daně

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko
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OZNÁmENí
o veřejném 
projednání návrhu
změny č. 1 územního 
plánu Doubravy

Obec Doubrava oznamuje dotčené 
veřejnosti, že druhé veřejné projednání 

změny č. 1 územního plánu obce 
Doubravy se uskuteční:

dne 21. června 2021 (pondělí) 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Doubrava.
Začátek veřejného projednání byl 

stanoven na 16:00 hodin.

Předmětem změny č. 1 územního plánu 
Doubravy je úprava řešení vybraných 
lokalit na základě schváleného zadání – 
vymezení nových zastavitelných ploch 
a úprava funkčního využití ploch. Druhé 
veřejné projednání se koná v návaznosti 
na změny, které byly požadovány veřej-
ností při prvním projednání a schváleny 
zastupitelstvem obce k zapracování.

Konání veřejného projednání bylo po-
řizovatelem oznámeno, v souladu s ust. § 
52 odst. 1 stavebního zákona, veřejnou vy-
hláškou, která je přístupná na úřední desce 
obce Doubrava a taktéž přístupná dálko-
vým přístupem na elektronické úřední 
desce obce Doubrava.

Tímto zveme dotčenou veřejnost 
(vlastníci pozemků v obci Doubrava) 
k účasti na veřejném projednání.

Třetího května uplynulo 76 let od osvobo-
zení naší obce a o dva dny později jsme se 
krátce sešli u pomníčku před obecním úřa-
dem, abychom vyjádřili úctu všem, kteří bojo-
vali za naši svobodu. Připomněli jsme si těžké 
válečné období nejen na frontách, ale také 
civilního obyvatelstva včetně holokaustu 

spáchaného na obyvatelích naší obce. Děkuji 
radním, zástupcům sboru dobrovolných ha-
sičů, PZKO a také paní učitelce Mgr. Kristině 
Sýkorové, která přišla se svými páťáky položit 
kytičky k památníkům obětí druhé světové 
války.

Dáša Murycová

Uctili jsme památku obětí 2. světové války

V dubnu měla naše jednotka pouze jeden 
zásah, a to odstranění stromu, který se vli-
vem podmáčení kořenů vyvrátil přes účelo-
vou komunikaci na garáž u č.p. 883. Zásahu 
se zúčastnili Slávik, Kučera, Šebesta R.+L., 
Majer a Dluhosz.

Dále informujeme všechny občany naší 
obce, že i letos budou členové výjezdové 
jednotky provádět odchyt a likvidaci bo-
davého hmyzu (sršni, vosy). V případě, že 
bude někdo z občanů potřebovat pomoc, 
může se obrátit buď na jednotlivé členy naší 
jednotky, nebo na velitele (Pavel Slávik, tel.: 
724 240 579), případně na linky 150 nebo 112.

Pavel Slávik, velitel VJ 

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

OKÉNKO mATEŘSKÉ ŠKOLY
Inovativní projekt
Mateřská škola Doubrava získala 2. cenu 
v kategorii inovativní projekt Nadace 
OKD. Cena byla udělena za projekt Hry 
s babičkou a dědečkem, který se nese 
v duchu mezigenerační spolupráce. Reali-
zace projektu spadala do období od 1. 6. 2020 do 
30. 5. 2021. Období to bylo složité a obtížné, jelikož 
byla stanovena přísná epidemická opatření, ke kte-
rým se přidalo uzavření škol. Ale vše se nastavilo 
tak, abychom naplnili plánované aktivity. A poda-
řilo se. Jako ocenění MŠ obdržela poukaz na projekt 
v částce 5 000 Kč. Za tento finanční obnos budou 
dětem pořízeny nové hry a pomůcky.

Radomíra Jasenková, MŠ Doubrava
Foto: archiv Nadace OKD. z

HASIČSKÉ OKÉNKO
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inzerce

ŠKOLA ROZHODNĚ NENí NUDA
Již druhý netradiční zápis
Ve čtvrtek 15. dubna se konal na naší škole zá-
pis budoucích prvňáčků. Vzhledem k mimo-
řádným epidemickým okolnostem proběhl 
stejně jako loni netradičně, bez přítomnosti 
dětí. Rodiče měli možnost vyplnit přihlášku 
elektronickou formou. Novinkou letošního 
zápisu byl rezervační systém, podepsat ne-
zbytné dokumenty přišli zákonní zástupci 
v časových intervalech od 10 do 16 hodin. 
Díky tomu vznikl pro každého krátký prostor 
na prohlídku školy a seznámení se s jejím fun-
gováním. Některé děti se do školy přišly as-
poň podívat a paní učitelka je pohlídala, než 

rodiče vše vyřídili. Přestože byl letošní zápis 
trochu jiný, panovala i mezi rodiči budoucích 
žáků přátelská a milá atmosféra a ve škole se 
jim velmi líbilo. Všem pedagogům, kteří zápis 
připravili, patří velká pochvala a rodičům dě-
kujeme za důvěru, že si vybrali naši školu! Na 
všech šestnáct budoucích prvňáčků se moc 
těšíme!

Jana Ciosková

Tohoto zodpovědného úkolu – uctění pa-
mátky konce 2. světové války – se za naši 
školu chopila pátá třída. K památníku vybraní 
žáci třídy položili květiny a celá třída minu-
tou ticha vyjádřila obětem této války úctu. 
U památníku jsme si také povídali o této ne-
lehké době jako součást učiva vlastivědy. 
Žáky velmi zajímala, měli spoustu otázek 

a uvědomili si, že mají vlastně štěstí, že žijí 
v době bez války…

Kristina Sýkorová

Páťáci uctili památku konce 2. světové války

I planeta Země má svůj den
Žáci naší školy se i nyní tradičně zúčastnili 
sběru odpadků v okolí školy na Den Země. 
I tuto malou pomoc planetě Zemi žáci při-
vítali s nadšením a horlivostí. Moc chválíme 
Rostislava Hogha a Gerharda Raszyka, pro-
tože uklidili nejvíce odpadků. Také ostatní 
žáci se bez problémů akce zúčastnili a za-
slouží si velké poděkování. I když nám po-
časí moc nepřálo a bylo chladno, myslím si, 
že i přesto žáky tento dobrý skutek zahřál 
u srdíčka…

Kristina Sýkorová

PODĚKOVÁNí
Děkujeme, za nás rodiče a hlavně za naše děti, 

paní učitelce Gražyně Porošin za veškerá superla-
tiva, která má správná paní učitelka první třídy mít. 
Jsme Vám vděční za pečlivou přípravu na online vy-
učování, bezbřehou trpělivost a opravdovou oporu, 
kterou jste dala našim dětem v této neveselé době.

Eva Czernerová

Foto: archiv ZŠ. z

Foto: archiv ZŠ. z

mĚJTE PŘEHLED…
Sledujte také naše webové a facebookové stránky.

www.doubrava.cz
fb stránka: Obec Doubrava
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Naše klubovna zeje prázdnotou, 
ale my se překonáváme a objevu-
jeme nové cesty neustále. Jsme 
pionýři – průzkumníci, objevitelé 
nových cest, a proto se naše sku-
pina připojila k výzvě Pionýři do 
vesmíru (www.dovesmiru.pionyr.cz).

Kam až dokážeme doletět? Dosta-
neme se společně na Měsíc, nebo ještě 
dál? Naše nohy se staly hnací silou pro naši 
pionýrskou raketu a v termínu 14. dubna – 
30. června 2021 společně prozkoumáváme 
vesmír! Proč ne! Sedět jen doma „na zadku” 
není to nejlepší, co můžeme pro naše zdraví 
dělat. My se prostě hýbat budeme! Při po-
hybu se uvolňuje energie a ta slouží spolu 
s endorfiny jako palivo pro naši raketu. 
Nasadíme brusle, obujeme dobrou 
obuv a vyrážíme ven. Na kole, brus-
lích, nebo pěšky počítáme kilometry 
nebo kroky a denní hodnoty posíláme 

na vesmírnou základnu, která nám 
poví, o jakou vzdálenost naše po-
sádka posunula pionýrskou ves-
mírnou loď na cestě k Měsíci. Už 
jsme přispěli 3 386,29 kilometry. 
Naši třiadvacetičlennou posádku 

tvoří děti, maminky, tatínkové, babičky, te-
tičky, vedoucí, instruktoři a známí. Všichni 
poctivě posílají kroky i zdolané kilometry. 
Z aktuálních 82 posádek jsme na 12 místě. 

Děkuji všem astronautům a přeji nám 
krásné počasí a spoustu šťastných kilome-
trů v nohách.

Za Pionýr, z. s. – 17. pionýrskou sku-
pinu Karviná

Vedoucí vesmírné posádky Katka 
Jachymčáková

inzerce

TRUJKUNT
Pod tímto názvem 
se skrývá další kniha z našeho re-
gionu. Petr Sagitarius – bývalý 
starosta Jablunkova – ji pojal jako 
kriminální trilogii, ve které mimo 
jiné řeší i dozvuky historie, napří-
klad rozdělení Těšínska po První 
světové válce. Děj nasměroval do 
nejvýchodnějšího cípu naší země, 
trojmezí Česka, Polska a Sloven-
ska. Prolnutím sousedských jazyků 
vzniklo originální nářečí, které 
známe i v Doubravě. Dílo je plné 
slov jako ZIYMIOKI, MAREKWIE, 

KELERUBY, GRZUNDKI, WIYNCEJ, 
PUJMY, SPYTEJCIE SE, SIEDŹISZ, 
SZPYRKA, GYMBA, PUNCZKI, GORE, 
MOĆIE, SKUND, POOGLUNDUM, 
FERTIG, KURA, WIEDŹIEĆ, CZYMU, 
SUMŚIOD, PIUNTEK, GDOŚI, 
MASZCZUNY… Pokud byste nevě-
děli, co znamenají, zeptejte se ba-
biček a dědečků.

Ti, kteří znáte, přijďte si se mnou 
„po naszymu“ popovídat a novinku 
si půjčit. 

Hana Sábelová 

Knihovna 
informuje

Sedmnáctka šlape na měsíc
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V Informátoru obecního zastupitelstva ze dne 
5. 4. 1993 bylo vzpomenuto 112 let organizo-
vané české kulturní činnosti v Doubravě. Je to 
kus historie, kterou má v paměti málokdo.

Na základě schválených stanov c. k. zemskou 
vládou v Opavě se konala dne 3. 4. 1881 v hos-
tinci u Ziffra ustavující valná hromada Českého 
čtenářského spolku. Bylo přítomno 32 dělníků 
a úředníků. První výbor byl zvolen podle stanov. 
Předsedou byl zvolen Josef Rameš, zástupcem 
Fr. Urban, jednatelem Václav Krejčí, pokladní-
kem Josef Korejz a knihovníkem Josef Kopp. 
Spolek byl nazván Čtenářský spolek v Doub-
ravě. Úkolem spolku bylo šířit osvětu a vzdělání 
v lidu domácím.

„Účelem toho domáhá se spolek všemi zákonně 
povolenými prostředky, obzvláště však
•	 pěstuje hudbu, zpěv a pořádá divadelní před-

stavení, veřejné schůze a výlety
•	 odebírá	a	rozšiřuje	spisy	a	noviny

140 let od počátku organizované české kulturní činnosti v Doubravě

Dobová fotografie Národního domu v Doubravě. z

Vážení a milí sousedé, naši příznivci, je nám 
velkým potěšením, že se s vámi můžeme po-
dělit o úspěch našich projektů pro kulturní 
i společenský život. Velmi nás těší a zároveň 
zavazuje důvěra Nadace Via, která podpo-
řila náš projekt Sousedé společně, a to díky 
štědré podpoře Nadace JABLOTRON, NET4-
GAS, nadace Bader Philanthropies, Nadač-
ního fondu pro boj proti korupci, manželů 
Hany a Dalimila Dvořákových, Opavia, Friends 
of Via a dalších dárců. Moc děkujeme Nadací 
Via a těšíme se, až nastane čas a budeme vám 

všem moci sdělit: „Projekt byl podpořen 
Nadací Via v programu Živá komunita.“

Ceníme si opakované důvěry Nadace 
OKD, která podpořila v rámci programu Pro 
region náš projekt HUDBA SPOJUJE GENE-
RACE. Také jsme rádi, že nás obec Doubrava 
podpořila pro organizaci kulturní akce pro cí-
lovou skupinu děti, mládež dospělí a senioři. 
Děkujeme Nadaci Via, Nadaci OKD a obci 
Doubrava za jejich finanční podporu. 

Velmi se na vás těšíme a jsme rádi, že je 
nám díky finanční podpoře umožněno zorga-
nizovat pro vás milé sousedy a naše příznivce 
kulturní i společenské akce. Je nám to líto, ale 
vzhledem k trvající epidemiologické situaci 
není v našich možnostech k datu uzávěrky 

Obecního zpravodaje (15. 5. 2021) uvést kon-
krétní akce a data jejich konání. Proto si vás 
dovolujeme požádat, abyste sledovali naše 
webové stránky www.nasedoubrava.cz, pro-
střednictvím kterých vás budeme aktuálně 
informovat o konkrétní pořádané akci a datu 
jejího konání. V rámci časových možností 
konaných akcí vás budeme také informovat 
prostřednictvím obecního zpravodaje, obec-
ního webu www.doubrava.cz a obecního 
facebooku. 

Těšíme se na vás, že si to konečně spo-
lečně užijeme!

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

www.nasedoubrava.cz 

NAŠE DOUBRAVA DĚKUJE

Poslední fotbalová akce Baníku Doubrava se 
konala 10. 10. 2020, mistrovské zápasy žáků 
a mužstva, a to již s epidemickými opatřeními, 
tj. mimo jiné bez účasti diváků. Poté jsme byli 
nuceni ukončit činnost a uzavřít areál hřiště 
na více než půl roku.

Po letošním jarním rozvolnění jsme čin-
nost v první řadě zahájili tréninkem mužů 
a žáků. Zvláště školáci se velmi těšili na první 
vyběhnutí a kontakt s míčem na hlavním 
hřišti. Bylo to zřejmé i podle účasti na prvním 
tréninku, kterého se pod vedením Ládi Sta-
chowicze zúčastnilo 24 žáků!

Pro zlepšení kondice a kvality trávníku na 
hrací ploše byla provedena celoplošná ver-
tikutace, hnojení a osev celého hřiště. Ver-
tikutaci speciálním strojem provedla firma 
Anglický trávník, s.r.o. z Frýdku-Místku. Ná-
klady za tuto práci budou hrazeny z dotač-
ního programu Moravskoslezského kraje 

„Podpora sportu v MSK.“ 
V minulém roce jsme realizovali projekt 

„Zavlažování hřiště dešťovou vodou“, 
který byl z 80% hrazen z programu Nadace 

OKD. Tento projekt byl letos vyhodnocen 
a umístil se na 3. místě v kategorii inovativ-
ních projektů. Byl oceněn čestným uznáním 
a částkou 3.000 Kč, kterou investujeme do 
sportovních potřeb pro žáky.

Podle poslední informace Fotbalové aso-
ciace ČR bylo u nižších soutěží zrušeno celé 
jarní kolo sezony 2020/2021 a nová sezona 
bude zahájena podzimní částí od srpna 2021. 
Mezitím budou organizovány tréninky všech 
družstev a podle podmínek také přátelské 
zápasy v rámci okresu, o kterých budeme fa-
noušky informovat.

Věříme, že sportovní činnost Baníku 
Doubrava již nebude dále omezována a příz-
nivci kopané a nohejbalu se mohou opět těšit 
na budoucí sportovní činnost a dramatická 
a zajímavá utkání.

Peter Szabó

Baník startuje

Baník OKD byl oceněn za projekt podpořený Nadací  z

OKD. Foto: archiv Nadace OKD.

HISTORICKÉ OKÉNKO
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Mnozí z nás máme doma uchované ruko-
dělné práce, které vytvořily naše ruce nebo 
ruce našich babiček a prababiček, protože si 
vážíme zručnosti a lásky, se kterou byly vy-
tvořeny. V současné době vládne styl jed-
noduchosti, a tak se vyšívané, háčkované 
i pletené ubrousky, ubrusy a další rukodělné 
práce často ocitly schované za dvířky skříněk. 
Dnes už se těžko hledá hospodyňka, která si 
háčkuje záclony nebo vyšívá polštáře do své 
výbavy. Pro oživení těchto pokladů jsme se 
rozhodli uspořádat výstavu u příležitosti se-
tkání jubilantů v opravených prostorách Ná-
rodního domu.

Obracíme se na Vás s prosbou o zapůjčení 
rukodělných výrobků, kterými by se mohli 
potěšit ostatní. V měsíci září můžete své vý-
robky předat k zapůjčení na podatelně obec-
ního úřadu u paní Šárky Hugáňové. Budeme 
rádi, když nám sdělíte jméno autorky a při-
bližnou dobu, kdy dílo vzniklo. Těšíme se na 
spolupráci i krásné výrobky.

Dáša Murycová, starostka obce

Zlaté ruce našich 
maminek, babiček, …

•	 zřizuje	a	vydržuje	knihovnu
•	 zakládá	a	vydržuje	odbory
•	 šíří	 a	 podporuje	 hospodářské	 snahy	 svých	

členů pomocí příslušného odboru“

Odznakem	 spolku	 byla	 bíločervená	 stužka	
s modročerným nápisem „Čtenářský spolek 
v Doubravě“. Knihovna byla umístěna v malé 
komůrce bez oken v hostinci u Ziffra. Základ 
knihovny tvořily dary členů spolku. Později se 
počet	 knih	 rozrostl	 natolik,	 že	 se	 nevešly	 do	
původní komůrky, a tak se spolek i s knihov-
nou přestěhoval do jedné místnosti v hostinci 
Königsteina	 u	 doubravského	 nádraží.	 V	 roce	

1908 při přestavbě hostince na závodní hotel 
získal	spolek	dvě	místnosti	a	zde	setrval	až	do	
svého zániku. V sousedství ve stejně velkých 
místnostech byla německá knihovna „Leseve-
rein der deutschen Beamten des Ostrewires in 
Dombrau“. 

	V	roce	1903	rozmnožila	knihovnu	TJ	SOKOL	
Orlová na Kopaninách a tak se knihovna stala 
veřejnou pro Doubravu, Orlovou a okolní obce. 
V roce 1904 se na základě rozhodnutí valné hro-
mady změnil název spolku – Čtenářský spolek 
v	Doubravě	a	Orlové.“	Rovněž	SOKOL	provozoval	
svou činnost společně v hostinci Eblově u Jámy 

Eleonora. Spolek měl velmi bohatý kulturní pro-
gram. Hrál ochotnická představení v Závodním 
hotelu,	v	Těšíně	a	později	v	Národním	domě.	Di-
vadelní odbor splynul se sokolským zábavním 
odborem v roce 1904.

Hudební	odbor	byl	založen	v	roce	1893	a	do	
roku	1904	byl	znám	po	celém	Těšínsku	jako	hu-
dební a pěvecká jednota HLAHOL. Zakladatelem 
a prvním dirigentem byl Ing. K. Žalman. První 
světová válka způsobila pozastavení činnosti 
spolku	a	knihovna	byla	otevřena	až	7.	4.	1918.

V roce 1919 byl vydán zákon o knihovnách, 
knihy se měly darovat obcím. Doubravské za-
stupitelstvo	 –	 tehdy	 ještě	 rakouského	 ražení	 –	

nemělo o knihy zájem, proto celou knihovnu 
převzala Orlová.

Prvního března 1921 se konala poslední 
spolková valná hromada, která rozhodla o likvi-
daci spolku a rozdělení jeho majetku. Inventář 
obdržela	Sokolská	župa	těšínská	J.	Čapka.	Kla-
vír,	bubny	a	nástroje	obdržel	Sokol	na	Kopani-
nách a některé nástroje připadly Slezské Matici 
osvěty lidové v Orlové.

Čtenářský spolek za dobu své působnosti – 
40 let splnil své kulturní poslání.

Dáša Murycová

Dobová pohlednice s vyobrazením hotelu. z

Zemřeli
Dvořáková Drahoslava
Trzaskaliková Irena

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

Společenská kronika

Vzpomínka
I	když	už	nejsi	mezi	

námi, v našich srdcích 
žiješ	stále	s	námi.	

Dne 19. 06. 2021 
vzpomeneme 

patnáctý rok od úmrtí 
paní  

Dáši Jamniczové.  
S láskou vzpomíná 

dcera Xenie s rodinou.
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Obec Doubrava připravuje podzimní 

SETKÁNÍ JUBILANTŮ 
Slavíte v roce 2021 životní jubileum 70, 75, 80, 85, 90 a více let, máte trvalý pobyt na 
území obce a rádi byste se zúčastnili slavnostního setkání jubilantů nebo byste uvítali 

předání dárkového balíčku v domácnosti? 
 

 
 

Ozvěte se nám telefonicky nebo osobně na obecním úřadě v Doubravě u paní matrikářky Lady Fuskové, 
kancelář č. 14, tel.: 596 549 410. Vyplněný a podepsaný formulář je možné také zaslat na adresu obecního 

úřadu, případně vhodit do schránky umístěné na hlavních dveřích úřadu, nebo jej předat osobně paní 
matrikářce. Formulář je k dispozici na obecním úřadě a na internetových stránkách obce “tiskopisy ke stažení – 

vnitřní věci”. 
 

JUBILANTI NAD 90 LET, KTEŘÍ JIŽ PODEPSALI SOUHLAS S GRATULACÍ, 
BUDOU AUTOMATICKY ZAŘAZENI TAKÉ MEZI JUBILANTY PRO ROK 2021. 

Obec Doubrava pořádá 

ZÁJEZD 
pro seniory a případný doprovod 

ZÁMEK RADUŇ 
ARBORETUM NOVÝ DVŮR 

04. 09. 2021 

 
Komentovaná prohlídka zámku a jeho okolí,  

návštěva historického centra města Opavy, návštěva Arboreta Nový Dvůr. 

Odjezd v 8:00 hodin autobusem z náměstí v Doubravě. 
 

Cena zájezdu 70,- Kč. 
 

Přihlásit se můžete na obecním úřadě v Doubravě, přízemí, kancelář č.2 u paní Hugáňové vždy v úřední 
dny. Po vyplnění přihlášky je nutné také uhradit částku 70,- Kč. V ceně zájezdu je doprava a vstupné do 

arboreta. Vstupné na zámek si hradí účastníci zájezdu. 

Aktuální podmínky konání zájezdu budou upřesněny na základě platných epidemických opatření.  
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Obec Doubrava pořádá
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pro seniory a případný doprovod

ZÁMEK RADUŇ | ARBORETUM NOVÝ DVŮR
04. 09. 2021

Komentovaná prohlídka zámku a jeho okolí,
návštěva historického centra města Opavy, 

návštěva Arboreta Nový Dvůr.

Odjezd v 8:00 hodin autobusem 
z náměstí v Doubravě.
Cena zájezdu 70 Kč.

Přihlásit se můžete na obecním úřadě v Doubravě, přízemí, kancelář č.2 u paní Hugáňové vždy 
v úřední dny. Po vyplnění přihlášky je nutné také uhradit částku 70 Kč. V ceně zájezdu je doprava 
a vstupné do arboreta. Vstupné na zámek si hradí účastníci zájezdu.
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