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(pokračování na straně 2)

Doubravské slavnosti 
Po ročním půstu kulturní činnosti v obci jsme 
se 14. srpna znovu společně sešli na náměstí, 
abychom si společně užili krásný sobotní 
den. Již brzy odpoledne se náměstí zaplnilo 
nejen občany Doubravy, ale i návštěvníky ze 
širokého okolí, kde je čekal bohatý program 
i občerstvení až do pozdních večerních ho-
din. Nechyběla ani zábava pro děti všech 

věkových kategorií a celkovou atmosféru slav-
ností doplnily kolotoče a projížďky kočárem. 
Nádherné počasí, teplý večer jen podtrhly 
perfektní přípravu a organizaci celé akce pod 
vedením paní Šárky Hugáňové. Poděkování 
také patří členům Sboru dobrovolných hasičů, 
kteří připravili a zajistili během celé akce bo-
hatou nabídku jídla a pití, a spolku Zámecká 

stáj za zajištění projížděk kočárem. Spokojení 
návštěvníci jsou pro všechny, kteří se podíleli 
na zajištění této akce, velkou odměnou.

Ani letos nemohl chybět tradiční rekord 
v pojídání párků. Sedm mužů a pět žen se po-
kusilo sníst osm velkých párků v časovém limitu 
deset minut a rovněž pokořit dosavadní rekord 

V červenci byl dokončen projekt Rekonstrukce a dovybavení sálu Národního domu pro spol-
kovou činnost v Doubravě, na který byla čerpána dotace z Programu rozvoje venkova ve výši 
880 000 Kč. Výmalba, nátěry dveří a obnova povrchu parket byla financována z rozpočtu obce.

SÁLY NÁRODNÍHO DOMU V NOVÉM

září 2021
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Vážení spoluobčané,
po dvouměsíční pauze se Vám do rukou do-
stává další číslo Zpravodaje, ve kterém se 
s Vámi chceme podělit o aktuální informace 
z dění v obci. 

Zahájili jsme nový školní rok ve škole, 
která díky dotaci ze Státního fondu život-
ního prostředí ve výši 498 553,10 Kč, což 
tvoří 85 % celkových nákladů, získala no-
vou přírodní učebnu v rámci projektu 
„Učíme se v přírodě při ZŠ Doubrava“. 
Výuka ve škole tak bude opět atraktiv-
nější a částečně může být přenesena do 
venkovních prostor. Všem žákům přejeme 
radostné chvíle prožité při školním vzdělá-
vání a učitelům spoustu skvělých postupů 
pro efektivní vzdělávání žáků, dostatek tr-
pělivosti a pevné zdraví. Našim prvňáčkům 
přeji úspěšný start a stejně jako ostatním 
dětem, ničím nerušenou školní výuku se 
spoustou krásných prožitků, které k to-
muto životnímu období patří. Bohužel jsme 
letos ve škole neuskutečnili rekonstrukci 
otopného systému a instalaci nové ply-
nové kotelny, protože v dotačním titulu, 
který vyhlásilo Ministerstvo financí byl vy-
soký převis žadatelů a naší žádosti nebylo 
vyhověno. Žádost jsme podali rovněž do 
Státního fondu životního prostředí, kde 
jsme žádali podporu pro instalaci plynové 
kotelny a naše žádost je v zásobníku pro-
jektů. Pokud bude v závěru roku navýšena 
dostatečná alokace finančních prostředků, 
může dojít ke schválení dotace. S realizací 
počítáme v roce 2022. 

V letních měsících se podařilo zrealizo-
vat projekt plynové kotelny v mateřské škole 
v celkové hodnotě 1 119 817,40 Kč. Na tento 
projekt jsme získali dotaci z Moravsko-
slezského kraje ve výši 400 000 Kč. Naši 
nejmenší se mohou těšit na stabilní teplotu 
ve vnitřních prostorech a zlepšení ovzduší 
v lokalitách školní zahrady a přilehlého le-
síku. Dětem i paním učitelkám přejeme 
hodně úspěchů v naplnění školního vzdělá-
vacího programu a plánovaných projektů. 

 Letní měsíce byly ve znamení rekon-
strukce a oprav Národního domu, který 
má za sebou bohatou historii, o které se 
dočtete v tomto zpravodaji. V budově Ná-
rodního domu se nyní vyměňují staré kotle, 
kterým končí povolená emisní třída za nové, 
ekologičtější. Nejbližší plánovanou akcí 
obce v Národním domě je setkání jubilantů 
v pátek 1. října.

Největší započatou stavbou v obci je 
kanalizace v lokalitě Hranice a Nová. 
Před rokem jsem v záříjovém čísle zpravo-
daje napsala: „Máme dokončenou projek-
tovou dokumentaci Zřízení kanalizačního 
řadu v lokalitě Doubrava – Hranice a inže-
nýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doub-
rava U starostky. Veškeré úsilí vedení obce 
směřuje k zajištění financování její realizace 
v co nejkratším období.“ A jaký je výsledek? 
Po schválení financování Ministerstvem fi-
nancí ČR a výběru zhotovitele, kterým je 
firma MOBIKO plus a.s. se sídlem ve Valaš-
ském Meziříčí, bylo dne 18. 8. 2021 předáno 
staveniště a práce budou zahájeny. Dle 
harmonogramu prací v letošním roce za-
čnou práce v lokalitě Doubrava – Hranice, 
v lokalitě Doubrava – Nová budou započaty 
v dubnu příštího roku. V souvislosti se stav-
bou kanalizace bude vymezen prostor pro 
uložení materiálu na ploše vedle firmy TIZ. 
Herní prvky by nebylo možné po dobu vý-
stavby kanalizace využívat, proto budou 
přemístěny na hřiště k mateřské škole a pro 
stávající prostor bude navrženo nové řešení 
po dokončení kanalizace. Hodnota zakázky 
je 78 644 196,28 Kč. K dokončení a předání 
stavby dle smlouvy dojde do 18 měsíců ode 
dne zahájení stavby, předpokládaný termín 
je únor 2023.

Nové hasičské auto je připraveno k pře-
dání našim hasičům. Slavnostní předání au-
tomobilu výjezdové jednotce proběhne 
v pondělí 13. 9. 2021 v 16:00 hodin v areálu 
hasičské zbrojnice. Celková hodnota tohoto 
automobilu činí 1.238.209,80 Kč. Velkou 
část nákladů pokryly dotace z těchto zdrojů: 
Generální ředitelství HZS 450 000 Kč, 
Moravskoslezský kraj 225 000 Kč, dary 
společností Heimstaden 40 000 Kč, West 
media 20 000 Kč, IMMIKO Czech s.r.o. 
10 000 Kč. Zbývající náklady byly pokryty 
z rozpočtu obce. 

Zrealizovat se nám toho povedlo 
opravdu hodně a čeká nás období náročné 
práce na zahájených akcích a přípravě dal-
šího rozvoje obce.

O tom, jakým směrem se bude ubírat 
celá společnost, rozhodnou podzimní par-
lamentní volby ve dnech 8. a 9. října. Záleží 
na hlasu každého z nás, a proto je důležité 
využít své volební právo a aktivně se voleb 
zúčastnit. 

Dáša Murycová,  
starostka obce

•	 uzavření	 smlouvy	 o	 nájmu	 prostoru	
k podnikání v budově zdravotního 
střediska za účelem zřízení provozovny 
dámského a pánského kadeřnictví,

•	 uzavření	 smlouvy	 o	 přepravě	 osob	
(školní spoj) s vítězným uchazečem 
ČSAD Karviná. Jízdní řád zůstává 
nezměněn,

•	 uzavření	 smlouvy	o	poskytnutí	dotace	
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na 
pořízení nového dopravního automo-
bilu JSDH Doubrava ve výši 225 000 Kč,

•	 zpracování	 projektové	 dokumentace	
pro opravu dešťové kanalizace na po-
zemku parc. č. 5062 v k. ú. Doubrava 
u Orlové vítězným uchazečem TOMI 
GROUP CZ – building equipment, s.r.o. 
se sídlem v Ostravě, jedná se o dešťo-
vou kanalizaci ve středu obce od ZŠ 
k náměstí, na které se podepsaly důlní 
vlivy z předešlé hornické činnosti,

•	 výběr	 vítězného	 uchazeče	 M.M.,	 spol.	
s r.o. se sídlem v Dětmarovicích na vý-
měnu zdroje tepla v budově Národního 
domu (současnému zdroji tepla končí 
v příštím roce platnost emisní třídy),

•	 výběr	 vítězného	 uchazeče	 Ing.	 Jaro-
slava Gavlase se sídle v Ostravě pro 
„Technický dozor právnické osoby 
(obec Doubrava) ke stavbě „Odkanali-
zování obce Doubrava“

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
Září 8, 22 15 9 1, 15, 29
Říjen 6, 20 13 7 13

z roku 2019 pana Radomíra Palduse 3 minuty 
10 vteřin. Vítězi rekordu roku 2021 panu Davi-
dovi Szkutovi uteklo pokoření rekordu opravdu 
o kousek. Všech osm párků do sebe doslova na-
házel v čase 3 minuty a 39 vteřin. Druhým byl 
Aleš Kufa s časem 3 minuty 42 vteřin a třetí pan 
Václav Tomášek, který se s párky popral v čase 
6 minut a 42 vteřin. Moc děkujeme místnímu 
řeznictví paní Michaely Kovaříkové, které opět 
darovalo párky na rekord. 

Děkujeme všem sponzorům za podporu. 
BYTservis-služby, spol. s r.o.; DIGIS, spol. s r.o.; 
DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY, s.r.o.; JANKO-
STAV s.r.o.; Jan Zuk; MARIUS PEDERSEN a.s.; 
Heimstaden Czech s.r.o.; TIZ, s.r.o.; WEST ME-
DIA, s.r.o. – Dinopark; ECHO alarm, s.r.o.; SE-
VEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE 
OSTRAVA a.s.; a také Nadace ČEZ a Nadace 
OKD, které již pravidelně podporují kulturní 
projekty v obci.  Dáša Murycová

(pokračování ze strany 1)
Doubravské…

Zasedání Zastupitelstva 
obce Doubrava 
Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava se 
uskuteční dne 15. 09. 2021 od 16:30 hod. v za-
sedací místnosti Obecního úřadu Doubrava.

Knihovna opět otevřena 
Knihovna je opět po prázdninové přestávce 
od 6. 9. 2021 otevřena všem čtenářům.

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko
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JÍZDNÍ ŘÁD  
ÚČELOVÉHO ŠKOLNÍHO SPOJE
PLATNÝ OD 1. 9. 2021 DO 30. 6. 2022

Zastávka hod.
1. Doubrava Špluchov 07:12
2. Doubrava Dyhor 07:15 
3. Doubrava Rybníky 07:17
4. Doubrava Cihelna 07:18
5. Doubrava Sever 07:20
6. Doubrava U Klepka 07:22
7. Doubrava U vodojemu 07:23
8. Dětmarovice Kruček 07:25
9. Doubrava náměstí 07:30
10. Doubrava MŠ 07:31
11. Doubrava ZŠ 07:32

Zastávka hod.
1. Doubrava ZŠ 14:15
2. Doubrava MŠ 14:16
3. Doubrava náměstí 14:17
4. Dětmarovice Kruček 14:22
5. Doubrava U vodojemu 14:24
6. Doubrava U Klepka 14:25
7. Doubrava Sever 14:27
8. Doubrava Cihelna 14:29
9. Doubrava Rybníky 14:30
10. Doubrava Dyhor 14:32
11. Doubrava Špluchov 14:35

Jezdí ve dnech školního vyučování. Ke stažení 
na internetových stránkách obce Doubrava 
www.doubrava.cz.. Pro letošní školní rok došlo 
ke změně dopravce, kterým bude spol. ČSAD 
Karviná.  Pavel Slávik,

referent životního prostředí  
a majetkové správy

Připomínáme voličům, že u volebního 
okrsku č. 2 došlo ke změně umístění vo-
lební místnosti. Volební místnost, která 
byla obvykle umístěna v budově firmy TIZ 
č. p. 12, je přemístěna do budovy Národ-
ního domu Doubrava č. p. 462. Volební 
místnost okrsku č. 1 je v budově Obec-
ního úřadu Doubrava č. p. 599. 

Hlasování proběhne v pátek 8. října v době 
od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 9. října 
v době od 8:00 do 14:00 hod. 

Oznámení o době a místě 
konání voleb bude zveřejněno 
na úřední desce obecního 
úřadu nejpozději 15 dnů přede 
dnem voleb. 

Právo volit má státní občan 
České republiky, který alespoň 
ve druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let a je přihlá-
šen k trvalému pobytu v obci.

Voliči, který nebude moci 
volit ve volebním okrsku, 
v jehož stálém seznamu je 
zapsán, vydá obecní úřad na 
jeho žádost voličský průkaz. 
Na voličský průkaz může volič, 
v případě voleb do poslanecké 
sněmovny, hlasovat ve kterém-
koliv volebním okrsku na území ČR. 

Volič může žádat o vydání voličského 
průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to 
osobně u obecního úřadu do okamžiku uza-
vření stálého seznamu voličů (tj. do 16:00 
hod., 6. října 2021) nebo písemným podá-
ním doručeným nejpozději 7 dnů přede 
dnem voleb (tj. do 1. října 2021); toto podání 
musí být v listinné podobě opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče. Žádat o vydání 
voličského průkazu lze také v elektronické 

podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky. 

Obecní úřad voličský průkaz předá 
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, 
tj. 23. září 2021 osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání volič-
ského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Při ztrátě nebo odcizení voličského prů-
kazu nelze vydat duplikát!

Senát Parlamentu ČR 
schválil dne 21. 7. 2021 
vládní návrh zákona 
o zvláštních způsobech 
hlasování ve volbách do 
Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky 
v roce 2021. I v letošních 
volbách tak voliči, kteří 
v době voleb budou v ka-
ranténě/izolaci z důvodu 
nemoci covid-19, mohou 
využít speciální způsoby 
hlasování, a to hlasování 
u volebního stanoviště 
(tzv. drive-in) ze silničního 
motorového vozidla, hla-
sování z pobytového zaří-
zení, které bylo z důvodu 

covid-19 uzavřeno, a hlasování do zvláštní 
přenosné volební schránky.

POZOR: zvláštní způsoby hlasování se po-
užijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pan-
demické pohotovosti nebo nouzový stav 
vyhlášený alespoň pro část území České re-
publiky z důvodu ohrožení zdraví šířením one-
mocnění covid-19. Další informace naleznete 
na webové stránce obce www.doubrava.cz .

Ing. Tadeáš Bijok,  
vedoucí hospodářsko-správního odboru

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 2021
Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021. 
Hlasování bude probíhat ve dvou volebních okrscích podle místa trvalého pobytu voličů. 

Máte zaplacený 
poplatek 
za odpad a ze psů?
Upozorňujeme občany, že již uply-
nula doba splatnosti poplatku za odpad 
dnem 31. 8. 2021, a ze psů ještě dříve, dne 
30. 6. 2021. 
Kdo dosud neuhradil výše uvedené po-
platky, ať tak učiní co nejdříve!

Poplatky je možné hradit převodem 
na účet obce Doubrava číslo 3421791, kód 
banky 0100, složenkou, nebo v hotovosti na 
pokladně obecního úřadu v Doubravě. Při 
platbě převodem na účet je nutné platbu 
identifikovat variabilním symbolem, který je 
vygenerován pro každého poplatníka zvlášť 
a je uveden na doručené složence. 
Marie Procházková, referent správy daně

inzerce
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Loučení se žáky 9. třídy
Loučení s deváťáky je na naší škole dlouho-
letou tradicí. Školní rok 2020/2021 byl ve 
znamení distanční výuky a my se obávali, že 
se letos slavnostní vyřazení žáků devátého 
ročníku neuskuteční. Přestože situace zpo-
čátku nevypadala příliš příznivě, nakonec 
jsme se mohli sejít ve velkém počtu. Bohatý 
program pro deváťáky, jejich rodiče, uči-
telský sbor a všechny spolužáky připravila 
osmá třída pod vedením třídní učitelky Jany 

Antecké. Naše pozvání na slavnostní vyřazení 
devátého ročníku přijala také paní starostka. 
Žákům předala dárečky a my jí za to velmi dě-
kujeme. Deváťákům přejeme hodně štěstí na 
nové cestě životem.

Lenka Kolompárová

Sbírka pro útulek
Ani tento rok jsme nezapomněli na opuštěné 
pejsky a kočičky a uspořádali jsme sbírku pro 
útulek. Vše, co bylo určeno pejskům, jsme 
odvezli do útulku v Dětmarovicích. Jídlo pro 

kočičky jsme věnovali Kočkám u Jarky v Or-
lové. Všem dárcům moc děkujeme.

J. Kučerová

Beseda 
Přestože jsme si prezenční výuky v letoš-
ním školním roce moc neužili, podařilo se 
nám díky projektu MAP II- ORP Orlová zor-
ganizovat besedu pro žáky 5. a 6. třídy. Pro-
gram „Adam a Eva aneb nejsme stejní“ si užili 
chlapci, program „Dospívám aneb život plný 
změn“ byl určen dívkám. Nejen, že se mnozí 
dověděli něco nového, ale také si mohli po 
přednášce společně o všem popovídat.

J. Kučerová, metodik prevence

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Farmářský trh
Jarní lockdown nám zavřel školku. V dubnu 
jsme se dočkali a sešli jsme se zase s našimi 
dětmi v MŠ a jako správní farmáři začali dohá-
nět jarní práce – sázet bylinky a květiny, zalé-
vat pečlivě sazeničky a sledovat, jak rostou.

Šikovné dětské ruce vyráběly svíčky z vče-
lích plástů, a přitom jsme si povídali, jak jsou 
včelky pro přírodu a člověka důležité. A me-
dově voněly i vyrobené olejíčky a mýdla, na 
výběr byly i oleje olivové.

Mateřídouškou a levandulí plnily děti pyt-
líčky a polštářky pro voňavý spánek. 

Keramická pec, která je pořízena teprve 
nedávno, byla také řádně využita. Děti stihly 
vyrobit ptáčky, kočky, sluníčka pro ozdobu 
bytu, každý výrobek byl originál.

23.6. jsme za školkou otevřeli „Farmářský 
stánek“, pozvali rodiče a známé, kamarády 
a děti samy své výrobky nabízely.

A prodaly všechno! Myslím, že měli radost 
všichni, děti bavilo vyrábět, chystat, prodá-
vat, rodiče ocenili šikovnost svých dětí, a my 
dospělí ze školky děkujeme za hezký zážitek, 
za váš zájem o naši práci.

Za zaměstnance MŠ Jana Radošťanová

Na statku se zvířátky 
V pátek 18. 6. jsme se vypravili za zvířátky na 
Jarošův statek do Studénky. Tam nás čekal 
environmentální program financovaný z pro-
jektu MAP II ORP Orlová.

Děti se už dlouho těšily, jsme školka na 
vesnici a k přírodě a zvířatům máme blízko. 
Environmentální výchova a ochrana přírody 
je jednou z priorit naší výchovně vzdělávací 
práce.

Na statku nás přivítala slečna Petra, která 
nás prováděla celým dopolednem. Nejdříve 
jsme pracovali v dílničce. Podle pokynů si děti 

z přírodnin vyráběly sovičky, které si pak od-
vezly domů.

Další zastávkou byli poníci. Děti se povozily, 
pohladily poníky a přesunuly se pak k výběhu 
s většími koníky. Petra dětem koně představila 
a vyprávěla, co umí. Děti si všímaly, jak vypadají, 
dozvěděly se, čím se živí, jak se říká postrojům 
na koně, k čemu jsou podkovy apod.

V další ohradě děti sledovaly ovečky, do-
zvěděly se, jak se o ně starat, co člověku dá-
vají. Instruktorka Petra dávala dětem otázky, 
a tady děti mohly uplatnit to, co si dnes za-
pamatovaly z pozorování jejího výkladu, ale 
využily i své zkušenosti a znalosti z knih, i čin-
ností, které znají ze svého okolí. Za odměnu 
ovečky nakrmily.

Nechceme se moc chlubit, ale odpovědi 
našich dětí byly „profesionální“. Není divu, 
náš předškolák Dominik je taky ze statku, po-
hybuje se v tomto prostředí. A od tří let, kdy 
navštěvuje naši MŠ, staví, a s ním ostatní děti, 
z kostek, z Lega stáje, ohrady, vymýšlejí spolu 
traktory, dělají balíky slámy pro zvířátka, ví, 
jak přicházejí na svět telátka, kůzlátka, čím se 
živí, takže otázky Petry hravě vyřešily.

Dalším úkolem, který děti hodně bavil, 
bylo vyčistit, vyhřebelcovat poníka, pohladit 
morče, králíčky a ani práce ve stáji jim nebyla 
cizí. Vůbec jim nevadilo vyklízet hnůj koní-
kům, uklidit stáj. Vzaly do ruky hrábě, lopatky 
jako správní chlapi a holky.

Celé dopoledne dětem přiblížilo nejen 
poznatky, vědomosti, ale i to, že starost o zví-
řátka, o celý statek je práce těžká, ale i krásná.

Za MŠ Doubrava Jana Radošťanová

ŠKOLA ROZHODNĚ NENÍ NUDA
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Období prázdnin bylo oproti minulým rokům 
klidnější. U požáru jsme zasahovali pouze jed-
nou, a to při požáru travního porostu na Šplu-
chově. Dále jsme provedli likvidaci bodavého 
hmyzu u čp. 1064, 184, 640 a 941. V červenci 
jsme ještě provedli ořez větví na křižovatce 
v lokalitě Nad Vídeňkou a odstranili jsme na-
lomenou větev stromu, která visela na vedení 
veřejného osvětlení. Na těchto zásazích se po-
díleli Slávik, Šebesta R.+L., Dluhosz a Majer. 

Na konci července jsme se zúčastnili 
soutěže v Marklovicích, kde jsme obsadili 
2. místo. 

Výměna generací po 19 letech...
V roce 2002 obec pořídila výjezdové 

jednotce dopravní automobil Volkswagen 
Transporter. Jednalo se o vozidlo, které při-
jelo tzv. holé, bez jakékoliv výbavy. Postupně 
se dokoupily potřebné věci (např. majáky, 
vysílačka, aj.), nechaly se udělat polepy vo-
zidla, a členové jednotky provedli vlastními 
silami úpravu vnitřních prostor tak, aby bylo 
možné ve vozidle přepravovat nářadí a pro-
středky potřebné k různým druhům zásahů. 
Během let se postupně měnily zákony, vy-
hlášky a také práce hasičů dostala jiný roz-
měr. Zkrátka po 
nějaké době vo-
zidlo přestalo spl-
ňovat podmínky, 
neboť pro vozidla 
i n t e g r o v a n é h o 
záchranného sys-
tému (kam naše 
jednotka spadá) 
jsou přesně spe-
cifikované para-
metry a potřeby 
pro hasičskou 
činnost. Také do-
rozumívání ha-
sičů nejen mezi sebou, ale i s operačním 
střediskem je úplně jinde než před cca dva-
ceti lety. Vzhledem k tomu bylo všem jasné, 
že dříve nebo později musí k výměně vozi-
dla dojít. Začaly se zjišťovat možnosti získání 
dotací a jejich podmínky. Vše se zdárně po-
vedlo a v letošním roce dochází ke generační 
výměně. Z výběrového řízení vzešlo vítězně 
vozidlo Volkswagen Transporter 6.1 Kombi, 
které nahradí v hasičské garáži svého před-
chůdce. Starší vozidlo zůstane v obci i nadále 
a bude k dispozici např. v rámci údržby ze-
leně nebo při jiných činnostech potřebných 
pro chod obce. Na pořízení nového vozidla 
se podařilo získat dotaci z GŘ HZS ČR ve výši 
450.000 Kč, dále dotaci z Moravskoslezského 
kraje ve výši 225.000 Kč. Dále na pořízení vo-
zidla přispěli i sponzoři Heimstaden Czech 
s.r.o. částkou ve výši 40.000 Kč, West Media 
Czech s.r.o. částkou ve výši 20.000 Kč a firma 
IMMIKO Czech s.r.o. částkou ve výši 10.000 Kč. 
Zbývající část ve výši 493.209,80 Kč byla po-
kryta z rozpočtu obce. Celková cena vozidla 
je ve výši 1.238.209,80 Kč. 
Specifikace vozidla: 
Vozidlo dodala firma: Porsche Inter Auto CZ 
s.r.o. – Praha Smíchov

Přestavbu na dopravní automobil DA – L1Z 
provedla firma: EMBEFOR s.r.o. Praha, pob. 
Kuřim
Počet míst 1+7, motorizace 1.968 ccm, 110 kW, 
pohon 4x4, tažné zařízení pro přívěsný vozík 
(750kg nebrzděný, 2000kg brzděný), klimati-
zace, přídavné topení u druhé řady sedadel, 
mezi předními sedadly prostor pro uložení 
a nabíjení ručních radiostanic a svítilen.

Doplňující nová výbava: 2x ruční radiosta-
nice THP 900, 2x svítilna Adalit L-3000, tablet 
Samsung vč. úchytu, 2x venkovní světlomet, 
lékárnička velikosti III., pochozí plošina na 
střeše vozidla vč. žebříku na zadních dve-
řích, lanový naviják 35kN s délkou lana 25m 
umístěný v předním nárazníku, vnější LED 
osvětlení, zvláštní výstražné zařízení (majá-
ková rampa vč. zadních majáků) umožňující 
reprodukci mluveného slova, zadní světelná 
alej oranžové barvy, kamera pro sledování 
provozu před automobilem, couvací kamera, 
parkovací senzory vpředu a vzadu. 

Doplňující výbava převzatá z minulého 
vozidla, popř. dodaná obcí k vybavení: 1x digi-
tální vozidlová radiostanice, 2x přenosný ha-
sicí přístroj, motorová pila Husqvarna H-350, 
kufr na nářadí k motorové pile, kanystr s ben-

zínem a olejem, víceúčelový ruční vyprošťo-
vací nástroj VRVN, hliníkový žebřík 3x17 m. 

Nutno dodat, že současná technika našich 
dobrovolných hasičů splňuje veškeré stan-
dardy, které jsou pro tuto činnost potřeba. Po-
děkování patří všem zastupitelům obce, kteří 
podpořili dofinancování vozidla z rozpočtu 
obce a zvlášť paní starostce Mgr. Dáši Mury-
cové za podporu a za zajištění sponzorských 
darů. Jedná se o bezmála půlmilionovou in-
vestici, která bude pro obec přínosem nejen 
kvalitním zajištěním požární ochrany, ale také 
při všech činnostech, které naše výjezdová 
jednotka vykonává na území naší obce. Hasiči 
si svou techniku hýčkají a nové vozidlo si za-
slouží oslavu. Sbor dobrovolných hasičů proto 
v uspořádá slavnostní žehnání hasičského 
vozidla, které se bude konat před hasičskou 
zbrojnicí v Doubravě. Po žehnání proběhne 
v areálu zbrojnice Zahradní slavnost. Všichni 
hasičští příznivci a občané jsou srdečně zváni. 

Pavel Slávik, velitel VJ SDH Doubrava

Organizace 
školního roku 
2021/2022

Podzimní prázdniny: z  středa 27. října 
a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny:   z
čtvrtek 23. prosince 2021 až neděle 
2. ledna 2022. Vyučování začne 
v pondělí 3. ledna 2022. 
J z ednodenní pololetní prázdniny: 
pátek 4. února 2022. 
J z arní prázdniny v délce jednoho 
týdne jsou podle sídla školy 
stanoveny pro okres Karviná takto:  
od 07. března do 13. března 2022.
Velikonoční prázdniny: z   
čtvrtek 14. dubna a pátek 
15. dubna 2022 (státní svátek).
Hlavní prázdniny z  budou trvat od 
pátku 1. července 2022  
do středy 31. srpna 2022.
Období školního vyučování  z
ve školním roce 2022/2023 začne 
ve čtvrtek 1. září 2022. 

Sbor dobrovolných hasičů obce Doubrava tímto zve 
všechny své příznivce a všechny občany na 

SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ  
NOVÉHO HASIČSKÉHO VOZIDLA, 

po kterém bude následovat 
ZAHRADNÍ SLAVNOST V AREÁLU HASIČSKÉ 

ZBROJNICE V DOUBRAVĚ. 
Akce se uskuteční  

v sobotu 18. 09. 2021 od 12.00 hodin.
O občerstvení bude postaráno. 

Prohlídka hasičské techniky je samozřejmostí...
Srdečně zve SDH Doubrava

Foto: ŠH z

Krásy světa v abecedním 
pořádku na důmyslných vyobrazeních a há-
danka na každém listě, to je 

ŠMALCOVA ABECEDA,
jednoduchá, a při-
tom pestrá interak-
tivní kniha. Děti se 
v ní naučí pozná-
vat písmena, nová 
slova, věci, zvířata, 
lidi i tvary. Zábavné 
obrazové rébusy 
zase procvičí dů-
vtip a básničky napovědí příběhy schované 
za obrazy. Správnost odpovědí můžeme na-
lézt na posledních stranách, jakož i množství 
názvů k jednotlivým hláskám. 
Nejenom tento, ale i další vhodné tituly pro 
právě začínající školáky mám připraveny, 
abyste dlouze nemuseli hledat.
Prvňáčkům přeji radost z poznávání nového. 
 Hana Sábelová 

Knihovna 
informuje

HASIČSKÉ OKÉNKO
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NAŠE DOUBRAVA 
DĚKUJE 
PODPOROVATELŮM
Je pro nás milým potě-
šením poděkovat všem 
našim podporovate-
lům, kteří již reagovali 
na námi zveřejněnou 
prosbu o podporu na www.nasedoub-
rava.cz odkaz podpořte nás. Všechny 
vaše finanční příspěvky budou pou-
žity na náklady spojené se zájezdy, po-
případě i na další akce námi pořádané. 
Smyslem je zajistit pro vás co nejatrak-
tivnější zájezdy a akce za příznivou cenu 
pro vás, naše účastníky, diváky. Díky vaší 
podpoře nám rozšiřujete naše možnosti 
výběru zájezdu či vystupujících. Děku-
jeme všem za zaslané finanční částky, 
velmi si toho vážíme, vnímáme to jako 
podporu pro naši další práci, kterou, jak 
víte, vykonáváme pro vás naše milé sou-
sedy a příznivce zcela zdarma a ve svém 
volném čase. Vaše důvěra nás velmi mo-
tivuje a zavazuje k další práci pro vás. 
Ještě jednou moc děkujeme za vaši 
podporu!

Těšíme se na setkání s vámi!

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

www.nasedoubrava.cz

NAŠE DOUBRAVA, z. s. uspěla s projektem 
Sousedé společně. Projekt byl podpořen Na-
dací Via v programu Živá komunita. Projekt 
byl podpořen Nadací Via díky štědré pod-
poře Nadace JABLOTRON, NET4GAS, nadace 
Bader Philanthropies, Nadačního fondu pro 
boj proti korupci, manželů Hany a Dalimila 
Dvořákových, Opavia, Friends of Via a dal-
ších dárců. Díky této štědré podpoře Nadace 
Via a jejich partnerů můžeme letos vyrazit na 

zájezd za poznáním za velmi příznivou cenu. 
Velice si ceníme podpory Nadace Via a jejich 
partnerů, děkujeme za projevenou důvěru 
a finanční podporu našeho projektu.

Po roce opět pojedeme za poznáním, tento-
krát v sobotu 11. 9. 2021, a to až do Rychlebských 
hor. Cílem letošního zářiového zájezdu bude ná-
vštěva perly Rychlebských hor, města Javorník, 
navštívíme zámek Janský vrch, který se vypíná 
na skalnatém kopci nad městem Javorníkem. 

Historie zámku se datuje 
již od 2. poloviny 13. sto-
letí, kdy na strategicky 
výhodném místě nad javornickým sídlištěm byl 
postaven hrad. Během let byl hrad v důsledku 
historických událostí poškozen. Velká obnova 
a přestavba byla započata na konci 15. století 
za biskupa Jana Rotha. V průběhu těchto úprav 
byl hrad na počest patrona vratislavských bis-
kupů Jana Křtitele přejmenován na Janský vrch. 
K definitivní přestavbě hradu na barokní zámek 
došlo až v 18. století za biskupa Filipa Gotharda 
Schaffgotsche. V roce 1959 byl zámek Janský 
vrch zapůjčen státu. Teprve poté, co došlo ke 
vzájemnému majetkovému vyrovnání polské 
a české katolické církve, byl zámek v září 1984 
plně zestátněn. Od 1. 1. 2002 je zámek Janský 
vrch zapsán do seznamu národních kulturních 
památek. 

Další plánovanou zastávkou bude návštěva 
nedaleké jeskyně Na Pomezí ve Vápenné. Vy-
hlášené jeskyně Na Pomezí jsou největšími 
zpřístupněnými jeskynním systémem v České 
republice vzniklým rozpouštěním mramoru, 
tj. krystalického vápence. Vyznačují se úzkými 
a místy vysokými chodbami, které se v mís-
tech křížení rozšiřují v menší dómy. Pro jeskyni 
Na Pomezí jsou typické nátekové útvary vytvá-
řející kaskády a mohutné členité krápníky. Jes-
kyně Na Pomezí je přírodní památkou. 

Těšíme se, že si společně tak jako před-
chozí zájezdy užijeme i letošní zářiový 
zájezd!!!

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

www.nasedoubrava.cz 

ZA POZNÁNÍM S NAŠÍ DOUBRAVOU

(pokračování na straně 7)

Z historie Národního domu 

Od slavnostního otevření Národního domu 
uplyne 4. října 118 let. Není to kulaté výročí, 
na něj si musíme dva roky počkat, ale pozor-
nost si zaslouží už v letošním roce. V červenci 
byl dokončen projekt Rekonstrukce a do-
vybavení sálu Národního domu pro spol-
kovou činnost v Doubravě, na který byla 

čerpána dotace z Programu rozvoje ven-
kova ve výši 880 000 Kč. Výmalba, nátěry 
dveří a obnova povrchu parket byla financo-
vána z rozpočtu obce. Ke svým kulatinám si 
ještě Národní dům zaslouží opravu schodiště 
a výměnu kotlů na pevná paliva.

V Obecním Zpravodaji číslo 11 v roce 1993 
vyšel tento neupravený text Františka Willerta 
o historii Národního domu: 

„Na počátku českého národního uvědo-
mění v Doubravě, zejména však od doby, kdy 
byly uvedeny v život české spolky (tj. od 80 let 
minulého století), byl trpce pociťován v obci ne-
dostatek vhodných spolkových místností, které 
by sloužily jako středisko českého života.

V Doubravě bylo tehdy sice několik hostinců, 
ty však nepřicházely v úvahu buď pro velkou 
vzdálenost od středu obce, nebo pro nedosta-
tek vhodných místností. Některé z hostinců byly 
v rukou židovských majitelů, kteří nepřáli pro-
bouzejícímu se českému životu.

Jediný hostinec ve středu obce, který přichá-
zel v úvahu, byl hostinec A. Sobotíkové na čp. 37. 
Ten však zdaleka nedostačoval. Byl tam umístěn 
již český Sbor dobrovolných hasičů a Hospo-
dářsko-čtenářská beseda. Občanská záložna 
a Spotřební družstvo „Hospodyně“ se tísnily 
v nedostačujících soukromých domcích.

Místní odbor Matice osvěty lidové našel 
svou spolkovou místnost daleko od středu obce, 
až na samém obecním okraji u doubravského 
nádraží, a to v hostinci B. Königsteina. Zde na-
šel útulek také Čtenářský spolek, který měl na 
počátku své existence nevyhovující místnost 
(bez oken) v hostinci B. Ziffera na Vrchovci (dříve 
zv. Viderholec) v Doubravě.

 Hostinec B. Königsteina měl na tu dobu 
již lepší vybavení, malé jeviště a větší místnost 

HISTORICKÉ OKÉNKO

Národní dům v roce 2021.  Foto: ŠH z
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(pokračování ze strany 6)

pro společné zábavy a divadla českého oby-
vatelstva soustředěného kolem jam Bettina 
a Eleonora.

 Nezbývalo proto pracovníkům českých 
spolků nic jiného než hledat východisko z této 
tíživé situace. A to se také našlo.

 Na jaře roku 1902, „na placu před kožnou 
na šachtě Bettina“ (na nádvoří před kovárnou 
na jámě B.) – píše ve svých vzpomínkách nad-
důlní Jan Šlachta, vznikla při jedné debatě, 
které se kromě Šlachty zúčastnili i Hugo Souček, 
účetní, a inž. Konrád Žalman, myšlenka postavit 
ve středu obce Doubravy spolkový dům.

 Na 1. června 1902 byla svolána Jos. Fol-
týnem důvěrná schůze do místnosti Hospo-
dářsko-čtenářské besedy, kde se sešli zástupci 
Dobrovolného hasičského sboru, Hospodářsko-
čtenářské besedy, Občanské záložny, Matice 
osvěty lidové, Čtenářského spolku a spotřeb-
ního družstva Hospodyně. Schůzi předsedal Jan 
Šlachta a zapisovatelem byl Hugo Souček. Bylo 
jednomyslně usneseno postavit spolkový dům 
s názvem „Národní dům“, v němž by čeští ob-
čané měli potřebné místnosti k družnosti a spo-
lečenskému životu a kde by družstvo a spolky 
našly zajištěné vyhovující místnosti.

 Bylo tu založeno „Družstvo Národního 
domu“, zapsané společenstvo s ručením ome-
zeným a zvolen přípravný výbor, jemuž bylo 
uloženo vypracování stanov a jejich zadání ke 
schválení.

 V přípravném výboru byli: Karel Olšar, rol-
ník a horník, Miloslav Martinec, stavitel, do-
zorce Josef Foltýn a strojník Jan Wicher mladší. 
Již 22. června 1902 byla konána ustavující valná 
hromada „Družstva“ za přítomnosti 59 členů 
se 78 podíly po 100 rakouských korunách. Na 
finančních nákladech se podílely také všechny 
české spolky v Doubravě, jichž bylo v té době 
šest.

 Do prvního výboru byl zvolen Jan Šlachta 
jako předseda, jako členové – Miroslav Marti-
nec, Karel Olšar, Sylvestr Schwarz, inž. Konrád 
Žalman, Josef Voznica, Josef Piprek, Josef Fol-
týn, Hugo Souček; náhradníky zvoleni – Josef 
Schwarz, Josef Široký, Jan Olšar a Jan Vicher ml. 
Do dozorčí rady zvoleni Julius Tomek, Karel Bře-
zina a Josef Dubný, za náhradníky Jan Poledník 
a Petr Štefek.

 „Družstvo“ započalo svou činnost ihned po 
úředním schválení stanov. Jako nejlepší stano-
viště pro Národní dům bylo vybráno místo na po-
zemku p. Koláčka, které bylo zakoupeno i s tam 
stojící dřevěnkou za 8 tisíc rak. korun. (Dřevěnka 
vyhořela nešťastnou náhodou v roce 1911).

 Plány na stavbu vypracoval stavitel Milo-
slav Martinec, kterému byla stavba rovněž za-
dána, byl nejlacinější mezi čtyřmi staviteli, kteří 
podali nabídky. Požadoval 46 tisíc rak. korun 
(bez vykopávky 1119 m3 a bez vedlejší hospo-
dářské budovy a lednice). Se stavbou se zapo-
čalo na podzim roku 1902.

 Mnoho pomocných prací vykonalo obětavé 
české obyvatelstvo Doubravy. „Národní dům“ 
byl vystavěn jako tehdy moderní dvoupod-
lažní objekt se sálem (s parketovou podlahou) 
o rozměrech 13 x 10 m a s jevištěm o rozměrech 
5,70 x 5 m. V přízemí byly kromě restauračních 
místností také obchodní místnosti pro spotřební 
družstvo Hospodyně. Do celé budovy bylo za-
vedeno karbidové osvětlení. Po různých dalších 
zlepšeních vystoupila výše nákladů na 80 tisíc 
rak. korun.

 Slavnostní otevření „Národního domu“ 
v Doubravě mělo být velmi okázalé a plánovalo 
se na 3. a 4. října 1903. Členové místních českých 
spolků nebyli však ještě tak vyspělí, aby takovou 
slavnost mohli uspořádat sami, proto požádali 
o výpomoc české spolky v nedaleké Orlové a ta 
jim nebyla odmítnuta.

 V předvečer 3. října 1903 byl vypraven z Or-
lové velký lampionový průvod a večer sehráli di-
vadelní ochotníci orlovského Sokola na novém 
jevišti v sále Tylovu divadelní hru „Paní Mar-
jánka, matka pluku“, Byla to první divadelní hra, 
která byla sehrána v centru obce Doubravy.

 Druhý den – 4. října 1903 se konala vlastní 
oslava otevření Národního domu, jíž se zúčast-
nilo v hojném počtu i občanstvo z Orlové. Slav-
nostním řečníkem byl spisovatel František Sokol 
Tůma z Ostravy.

Od té doby měly všechny místní české 
spolky své sídlo v Národním domě kromě Čte-
nářského spolku, který zůstal v hostinci B. Kö-
nigsteina u doubravského nádraží. Čtenářský 
spolek v Doubravě měl širokou oblast působ-
nosti a velký okruh čtenářů, byli to obyvatelé 
sídlící kolem jam Bettina a Eleonora – byla to 
tzv. Nová Dombrová – a také obyvatelé přilehlé 
části Orlové, Lazů a Karviné (staré).

 Otevřením Národního domu získaly české 
spolky svoje sídlo, ale družstvu Národního 
domu nastaly nové a větší starosti. Bylo třeba 

umořovat váznoucí dluh při minimálním zisku 
ze spolkových zábav. Žádný místní spolek ne-
byl schopen uspořádat ročně více než jediný 
zábavní podnik. A tu přišly opět na pomoc 
spolky z Orlové, které opakovaly část svých akcí 
v Doubravě.

 Mnoho potíží bylo způsobeno tím, že Ná-
rodnímu domu se vyhýbali mladí lidé, a skuteč-
ností, že nebyla povolena hostinská koncese. To 
způsobili místní hostinští, kteří ovlivnili většinu 
obecního zastupitelstva. Koncese byla udělena 
Národnímu domu teprve v roce 1906 a pak se 
finanční stav družstva poněkud zlepšil. Ale to 
stále nestačilo, byly stále obavy o udržení Ná-
rodního domu a o to, jak získat prostředky ke 
splácení dluhu.

 V roce 1910 byla založena místní tělocvičná 
jednota Sokol a měla sídlo v Národním domě. 
Nový tělocvičný spolek se skládal převážně 
z mladých lidí, když se k nim přidali i mladí čle-
nové z hasičského sboru, vznikl kádr průbojných 
mladých lidí, který byl podnětem i vzpruhou pro 
pravidelnou návštěvu mládeže v Národním 
domě.

 Dluhy družstva Národního domu u Obecní 
spořitelny v Jičíně, u Cyrilské záložny v Brně 
a směneční dluhy, vše ve výši 41 545,39 rak. ko-
run, převzal v roce 1913 tělocvičný spolek Sokol 
a stal se tak majitelem dvou třetin Národního 

Národní dům v roce 1910. z

Národní dům v roce 1914. z

(pokračování na straně 8)
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domu. Počátkem roku 1914 bylo instalováno 
v celé budově elektrické osvětlení a také velkou 
měrou přispělo ke zvýšení návštěvnosti.

 Práce se dařila. A v tom nejlepším vypukla 
první světová válka. V roce 1915 nastala velká 
persekuce českého obyvatelstva v Doubravě, 
prý pro velezrádnou činnost. Řada vedoucích 
činitelů družstva Národního domu byla pozaví-
rána a Národnímu domu se kdekdo vyhýbal.

 Až počátkem roku 1917 započalo opět ně-
kolik mladých lidí s pořádáním zábavních ve-
čírků v Národním domě a mladí lidé, pokud ještě 
nebyli na vojně, začali se podílet znovu v Doub-
ravě na českém spolkovém životě.

 Po válce v roce 1919 převzal Sokol i poslední 
třetinu dluhu ve výši 19 743 Kč 63 haléře a Ná-
rodní dům byl zachráněn. Během války se nad 
ním a kolem něho křižovaly persekuční hromy 
a blesky.

 V roce 1919 odhalil Sokol v sále Národního 
domu pamětní desku na počest zakladatele 
doubravského Sokola – Jana Čapka, který padl 
na sklonku 1. svět. války jako legionář na ital-
ské frontě; v roce 1922 měl z Národního domu 
v Doubravě vojenský pohřeb a jeho pozůstatky 
byly uloženy na hřbitově Orlové. 

 V těchto letech, pozbylo již družstvo ND 
svého smyslu a bylo proto v roce 1923 dne 18. lis-
topadu na své valné hromadě rozpuštěno.

 V dalších letech, v době první republiky, 
našla si mládež i starší občanstvo opět cestu do 
Národního domu, který bujel jak kulturním, tak 
tělocvičným životem. V roce 1928 byla tu míst-
ními spolky (Sokolem, odborem Slezské Matice 
osvěty lidové, Sborem dobrovolných hasičů 
a Hospodářsko čtenářskou besedou) uspořá-
dána vzpomínková akademie na oslavu 25. vý-
ročí trvání Národního domu.

Přišel však rok 1938 a Národní dům v Doub-
ravě byl převzat polským Sokolem. Zůstala 
v něm slabá tělocvičná činnost a pracovala 
tu i mládežnická polská organizace skautů 
– „Harcerů“.

O rok později, v roce 1939, po zabrání 
Těšínska fašistickým Německem, utrpěl Ná-
rodní dům nejvíce. Nejdříve v něm pořádali 
nacisté své schůze a přednášky a přezvali 
budovu na „Sokolhaus“. Německý starosta 

Doubravy měl v úmyslu přebudovat Národní 
dům na „Deutsches Haus“, ale upustil od 
toho po námitkách místních Němců a „pře-
skočků“. Zdejší Němci zastávali totiž názor, 
že lidé budou „Deutsches Haus“ i nadále 
jmenovat Národním domem.

 Národní dům začal pustnout. Hostinská 
koncese mu byla odebrána a budova byla uza-
vřena. Za krátký čas měla místní „Hitler-Jugend“ 
v sále své skladiště a dílny pro modely letadel, 
v přízemí byla výrobna cementového zboží 
a skladiště kostí, v hostinských místnostech měl 
vládnoucí německý starosta stáj pro své ovce. 
Ke konci 2. světové války bylo ubytováno v Ná-
rodním domě německé vojsko, také tu byli ustá-
jeni koně; a proto byly vykopány v zahradě také 
kryty, které měly poskytnout vojsku ochranu při 
případném bombardování.

 Po osvobození Sovětskou armádou ujala se 
tělocvičná jednota Sokol v Doubravě opět svého 
vlastnictví; v celé budově se začalo s čištěním 
a odstraňováním škod, které způsobili okupanti. 
Celkové škoda byla vyčíslena hodnotou 455 080 
Kč (počítalo se s cenami z doby před 2. světovou 
válkou). Díky obětavému českému obyvatelstvu 
byly škody vbrzku odstraněny. Při odstraňování 
špíny z podlah bylo zapotřebí na jeden čtvereční 
metr plochy jedno vědro vody.

 Slavnostní znovuotevření Národního domu 
v Doubravě bylo uskutečněno 28. října 1945; zá-
stupce MNV odevzdal budovu opět do užívání 
bývalému majiteli – tělocvičné jednotě Sokol.

 O dva roky později, při generální opravě Ná-
rodního domu, byly bývalé prodejní místnosti 
spotřebního družstva Hospodyně změněny na 
bytovou jednotku a do budovy byl zaveden vo-
dovod s pitnou vodou.

 Po obnovení hostinské koncese a po ob-
novení tělocvičné a kulturní činnosti nastal 
v doubravském Národním domě opět čilý ruch. 
Po sloučení Sokola se „závodní tělocvičnou jed-
notou Baník“ zůstala tělesná výchova i nadále 
hlavní náplní činnosti Národního domu.

 Krátkou dobu hrávalo v Národním domě 
i Těšínské divadlo. Po převzetí budovy MNV byla 
přenesena tělovýchovná činnost do tělocvičny 
doubravské ZDŠ. Budova Národního domu byla 
přebudována uvnitř i zvenku, bylo v ní instalo-
váno ústřední topení, zřízena vinárna a Národní 
dům se stal v nových podmínkách naší socia-
listické společnosti kulturním střediskem pro 
všechny slavnostní příležitosti a společenské 
události, které se odehrávají rámci části města 
Orlová 5 – Doubravy.“

Ve zpravodaji č.11 v roce 1993 se dále píše 
(zkráceno):

„Osud Národního domu nebyl lhostejný sou-
časnému vedení obce Doubrava, protože 17 let, 
kdy byl tento dům spravován městem Orlová, se 
rovněž podepsal na jeho zhoršujícím se stavu.

Již v závěru roku 1992 bylo přikročeno k za-
bezpečovacím akcím, zejména v záměru docílit 
zkleštění celého objektu pomocí lan.

Celá akce „zkleštění“ byla velmi kompli-
kovaná, a navíc ztížena havárií při zřícení 
severozápadního rohu uvedené budovy. Z hro-
mady sutin se však podařilo dát dohromady 
nemožné. Nový základový železobetonový 
věnec zpevnil téměř zvětralé základy, které 
v zadní části objektu nahrazovala pouze ka-
meno-cihlová podezdívka. Zkleštěním přede-
pnutými lany bylo dosaženo statického scelení 
objektu. Ve druhé etapě byla vybudována deš-
ťová a splašková kanalizace, rekonstruovalo 
se soc. zařízení, okna, dveře, topná tělesa do-
staly nové nátěry, byly vyspraveny a vymalo-
vány vnitřní prostory s důrazem na velký sál, 
který se stal reprezentačním místem obce. Cel-
kové náklady investic dosáhly v roce 1993 výše 
2 554 661 Kč, z toho bylo uhrazeno důlními 
podniky 1 400 000 Kč. 

Národní dům v roce 1925. z

Zřícení severozápadního rohu Národního domu. z

(pokračování ze strany 7)
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inzerce

Slavnostní znovuotevření Národního domu 
proběhlo 19. 11. 1993 symbolickým přestřižením 
pásky starostou obce Ing. Trvajem, pak následo-
val téměř dvouhodinový program ostravských 
herců a poté hrála k tanci a poslechu doubrav-
ská hudební skupina. Národnímu domu se k de-
vadesátinám dostalo důstojné oslavy.“

 V roce 2015 proběhla v Národním domě 
výměna všech oken a vstupních dveří v hod-
notě 952 000 Kč a následně byla z důlních 
škod opravena fasáda do dnešní podoby. 

 V letošním roce jsme renovovali parke-
tové podlahy ve velkém a malém sále dru-
hého nadzemního podlaží, provedly se nátěry 
původních dveří. Do obou sálů bylo z dotace 
MAS z Programu rozvoje venkova instalováno 
nové obložení stěn, zastínění oken a nový ná-
bytek. Jeviště má nové vstupní dveře a opony 
s elektrickým ovládáním.

 Tolik o historii Národního domu, který, 
tak jak se říká, „BY MOHL VYPRÁVĚT“. 
Národnímu domu přejeme, aby jeho 
tradice v budoucnu nebyly přetrh-
nuty a dostalo se mu i budoucnu ná-
ležité péče.

Dáša Murycová,  
starostka obce 

Zřícení severozápadního rohu Národního domu. z

 NA OSTRAVSKÁ ZOO ZVE 
DO NEJVĚTŠí PRůCHOZí VOLIÉRY.

Nová voliéra v Zoo Ostrava dostala 
jméno La Pampa. Je z průchozích ex-
pozic v zoo vůbec nejprostornější. 
Obyvateli voliéry jsou zástupci jiho-
americké fauny – šest druhů ptáků 
a jeden druh savce. Nepřehlédnu-
telné je zejména hejno kondorů ha-
vranovitých tvořených sedmi samci 
a také tři páry ibisů šedokřídlých. 
Tito středně velcí ptáci posedávají na 
větvích a čas od času proletí nad hla-
vami návštěvníků. 
Více informací  
na www.zoo-ostrava.cz.
 DEN MĚSTA ORLOVÁ
18.09.2021 od 14:00, areál letního 
kina
Více informací na www.dkorlova.cz .
 DEN TRADIC MĚSTA PETŘVALD
18.09.2021 od 14:00 hodin, pro-
stranství před radnicí
Více informací  
na www.petrvald-mesto.cz .
 ŠTRAMBERSKý JASOň
02.10.2021, různá místa startu

Již 5. ročník 
akce Štramber-
ský Jasoň, která 
je populárním 
t u r i s t i c k ý m 
p o c h o d e m 
s účastí až 2 500 
turistů. Účast-
níci mohou 
vybírat z 12 tras od 6 do 53 km. Trasy 
jsou vhodné i pro rodiny s dětmi.
Více informací  
na www.bezvabeh.cz.

Kam vyrazit… 
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Máte doma vyšívaný polštář po 
babičce, háčkovanou záclonu 

nebo jinou součást výbavy 
hospodyněk?

Pro oživení těchto pokladů jsme se 
rozhodli uspořádat 

VýSTAVU U PŘíLEŽITOSTI 
SETKÁNí JUBILANTů

ZLATÉ RUCE 
NAŠICH 

MAMINEK, 
BABIČEK

V OPRAVENýCH 
PROSTORÁCH NÁRODNíHO 

DOMU.
Obracíme se na Vás s prosbou o zapůjčení 

rukodělných výrobků, kterými by se 
mohli potěšit také ostatní. V měsíci září 
můžete své výrobky předat k zapůjčení 

na podatelně obecního úřadu u paní 
Šárky Hugáňové. Budeme rádi, když nám 
sdělíte jméno autorky a přibližnou dobu, 

kdy dílo vzniklo. 
Těšíme se na spolupráci i krásné výrobky.

Stejně jako v předchozích le-
tech máme možnost vytvořit 
Nadační městečko v rámci Hor-
nických slavností OKD, které se 
konají v sobotu 18. září 2021 
v prostředí krásného karvin-
ského Parku Boženy Němcové. 
Městečko vytvoříme společně 
s neziskovými organizacemi 

z Karviné a přilehlého okolí, které se posta-
rají o soutěžní stezku tvořenou zábavnými 
úkoly a kvízy. Po splnění stezky si děti bu-
dou moci vybrat v nadačním stanu jednu 
z krásných cen. Stezkou to ale nekončí. Děti 
se mohou těšit na sportovní stanoviště, kde 
si vyzkouší házenou se Sokolkami z TJ Sokol 
Karviná, dále pro ně bude připravena horole-
zecká stěna pod vedením zkušených instruk-
torů z Horolezeckého oddílu Beskyd Karviná 
a o autogramiádu se postarají fotbalisté 
z MFK Karviná. Neposedné děti jistě uvítají 
nafukovací atrakce. Dospělí jistě ocení foto-
grafii na památku v našem velice oblíbeném 

fotokoutku. Pro kreativce si Středisko volného 
času Juventus připravilo dílničku, kde si děti 
mohou nechat namalovat něco pěkného na 
obličej, aplikovat permanentní tetování, ale 
také si vytvořit placky nebo obrázek pomocí 
písku. O kouzelnou atmosféru v městečku 
se postarají všichni zástupci organizací, kteří 
budou v maskách reprezentovat státy či kon-
tinenty z celého světa, letošní ročník se to-
tiž ponese v duchu: "Letem světem." Zveme 
všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, 
ale hlavně děti. Hodíme starosti za hlavu 
a všichni si spolu užijeme krásné odpoledne.
Organizace v městečku:
1.  Adra, o.p.s.
2.  Naše Montessa, z.s.
3.  Podané ruce, z.s.
4.  Střední škola techniky a služeb, Karviná, 

příspěvková organizace 
5.  Regionální knihovna Karviná, příspěv-

ková organizace 
6.  MICHELLE Karviná z.s. 
7.  SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 

Karviná-Hranice 
8.  ADAM – autistické děti a my, z.s. 
9.  Family for kids, z.s. 
10.  hledáme náhradníka, doplníme 
Sportovní stanoviště:
1.  Tělocvičná jednota Sokol Karviná
2.  Horolezecký oddíl Beskyd Karviná, z.s.
3.  Městský fotbalový klub Karviná, z.s. 
Kreativní dílna:
1.  Středisko volného času JUVENTUS, Kar-

viná, příspěvková organizace
Občerstvení v průběhu akce  
(odpočinková zóna)
1. Iniciativa Dokořán, z.s.

Silvie Balčíková
projektová manažerka Nadace OKD

Nadační městečko na tradičních Hornických slavnostech

SOUTĚŽE

ODMĚNY
NAFUKOVACÍ 

ATRAKCE

AKCE  
PROBÍHÁ ZA PODPORY  

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ A
TETOVÁNÍ

KREATIVNÍ
 DÍLNY

SPORTOVNÍ KOUTEK

AUTOGRAMIÁDA S HRÁČI
MFK KARVINÁ

 V SOBOTU 18.9 .  OD 14:00
V PARKU BOŽENY NĚMCOVÉ V KARVINÉ

NADAČNÍ MĚSTEČKO 
letem světem

VÍ
CE

 IN
FO

RM
AC

Í A
 N

OV
IN

KY
 N

AJ
DE

TE
 N

A N
AŠ

EM
 FA

CE
BO

OK
U 

A W
EB

U 
WW

W.
NA

DA
CE

OK
D.C

ZVSTUPNÉ A VEŠKERÉ AKTIVITY JSOU ZDARMA!

NADACE OKD ZVE VŠECHNY DĚTI NA ODPOLEDNE PLNÉ ZÁBAVY
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Blahopřejeme 
jubilantům

Dne 26. 6. 2021 jsme navštívili paní 
Martu Czudkovou, která oslavila krásné 

životní jubileum 90 let.
Do dalších let přejeme paní Czudkové 

hlavně pevné zdraví.

Uzavřeli manželství
Dne 10. 7. 2021 uzavřeli manželství 

paní Ivana Zaoralová a pan Ivo Kalina.
Dne 17. 7. 2021 uzavřeli manželství 

paní Lucie Nagyová a pan Lukáš Telvák.

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem!

Připravujeme 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 dosta-
tečné kvalitě (fotografie jídla min. 
o velikosti 1MB). Recept musí být 
přesný včetně surovin, popisu postupu 
a kvalitní fotografie (pokud nebudete 
mít fotku, nevadí). Těšíme se na vaše 
příspěvky a fotografie a věříme, že rádi 
přispějete k tomu, aby vznikl hodnotný 
a pestrý obecní kalendář. 
TERMíN PRO ODEVZDÁNí RECEPTů 
JE DO KONCE ZÁŘí 2021. ŠH

KALENDÁŘ OBCE 
S VAŠIMI RECEPTY

Společenská kronika

Zemřeli
Navrat Erich
Sýkorová Marcela
Šebesta Rostislav

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

 
 

pátek 24. září 2021 

Národní dům Doubrava 

 

Výstava otevřena: 

od 8:00 do 18:00 hodin 

 

Srdečně zve výbor ZO ČZS v Doubravě 
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