
V neděli 5. září se náměstí v Doubravě 
opět zaplnilo krásnými starými automobily 
a motocykly. Spolek Václavka připravil další 
úžasný ročník srazu AUTO-MOTO VETE-
RÁNŮ se zastavením právě v naší obci. ŠH

Leden 2019 č. 12

Veteráni  
v Doubravě

Ocenění 
zahrádkářů 
Ve čtvrtek 9. 9. 2021 převzal předseda ZO 
ČSZ v Doubravě pan Janků stříbrnou me-
daili za zásluhy o Český zahrádkářský svaz, 
kterou spolek obdržel od Českého zahrád-
kářského svazu. K poděkování se připojuje 
i vedení obce, především za osvětovou 
činnost, pořádání zahrádkářských výstav 
a spolupráci se školami v obci. Velice si vá-
žíme Vaší práce a přejeme Vám hodně ra-
dosti z pěstitelských úspěchů.

Dáša Murycová, starostka obce

říjen 2021

Foto: Pavel Slávik z
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Vážení spoluobčané,
v naší obci máme rozsáhlou oblast Finských 
domků a naproti proslulé pekárny Komendir 
řadu zděných Desetidomků. Tyto, jak jistě víte, 
jsou ve vlastnictví společnosti Heimstaden. V 
uplynulých desetiletích se vlastníci střídali, ale 
jedno měli společné. Do údržby a oprav nemo-
vitostí neinvestovali. Pokud si nájemníci chtěli 
vytvořit domov, který splňuje jejich představy, 
sami investovali do údržby a stavebních úprav, 
často bez souhlasu pronajímatele. Stav mno-
hých z nich se stal i přes svépomocně provedené 
opravy technicky neudržitelný a společnost 
Heimstaden se rozhodla pro celkovou revitalizaci 
území. Bez předchozích jednání byli nájemníci 
třech finských domků informováni o ukončení 
nájmu, v některých případech do tří měsíců. Ze 
dne na den se zbořily jejich veškeré životní jis-
toty jako domeček z karet. Následovaly obavy, 
smutek i pláč. Občané mne o situaci, ve které se 
ocitli neprodleně informovali a okamžitě jsem 
se danou situací zabývala. Veškerá komunikace 
s Heimstaden a všechny nové informace byly 
občanům předávány písemnou formou. Násle-
dovalo vyvolané jednání zástupců společnosti 
Heimstaden s vedením obce a stavebního úřadu 
dne 13. 9. 2021, ze kterého vyplynulo, že se chystá 
postupná obměna zástavby Finských domků a 
Desetidomků, která je plánována do roku 2028. 

Každá polovina finského domku má svůj ži-
votní příběh. Lidé se ocitli v jedné z nejtěžších ži-
votních situací, jaké si umíme představit. Otázky 
ohledně pokračování bydlení našich občanů v 
Doubravě, které z dané situace vyplynuly, byly 
zaslány generálnímu řediteli Heimstaden Janu 
Rafajovi dne 17. 9. 2021. Ještě tentýž den poskytl 
pan Rafaj Deníku exkluzivní rozhovor, ve kterém 
se vyjádřil k celé situaci, která vznikla v naší obci 
(odkaz na tento článek je na www.doubrava.cz 
a na obecním facebooku). 

Dne 19. 9. 2021 reagoval generální ředitel 
Heimstaden Jan Rafaj na náš zaslaný dopis, ve 
kterém vyjádřil omluvu za komplikace a napětí, 
které společnost Heimstaden svým jednání způ-
sobila a nastínil další postup. Neprodleně došlo 
k osobnímu jednání s nájemníky tří finských 
domků a telefonicky mne ujistil, že nejméně 
rok se s dalšími nebude nic dít. Po dokončení 

plánu a analýzy oblasti budou navrženy domy 
k revitalizaci pro rok 2022 a 2023. Do konce lis-
topadu společnost Heimstaden představí obci 
nejvyšším vedením Heimstaden schválený plán 
revitalizace a následně bude jednat s obcí a do-
tčenými občany. 

Občané žijící ve finských domcích náhradu 
opuštěných neobydlených domů za nové 
domky, které budou mít svou zahrádku vnímají 
pozitivně. S bouráním zcela zrekonstruovaných 
domků se však nikdo nedokáže ztotožnit a vě-
říme, že k tomu nedojde. Je nutné k jednotli-
vým případům přistupovat citlivě, vždyť někteří 
občané v domku žijí 70 let! S realizací pilotního 
projektu však dostane budoucnost nájemního 
bydlení od společnosti Heimstaden přesnější 
podobu a Doubrava může nadále zůstat domo-
vem našich občanů.

Na říjnovém zasedání Zastupitelstva byla 
schválena Změna č. 1 Územního plánu, před-
mětem které nejsou změny v oblasti Finských 
domků. 

Životní prostředí v okolí mateřské školy 
se zlepšilo. Byl proveden odborný prořez dře-
vin v lesíku za mateřskou školou a provoz zahá-
jila nová plynová kotelna.

Budování Přírodní zahrady v areálu zá-
kladní školy se stalo zájmem lokální televize 
LTV Orlová. Další reportáž byla natočena ze 
slavnostního předání dopravního automo-
bilu Výjezdové jednotce SDH dne 13. 9. před 
hasičskou zbrojnicí.

Podzim je ve znamení kulturního života. 
Začali jsme slavnostním setkáním jubilantů a 
příští měsíc se dne 5. 11. uskuteční pro děti a 
veřejnost Světluškování a dlouho očekávaný 
zájezd do Divadla Jiřího Myrona na muzikál 
Kočky. Je připraven na neděli 7. 11. Bližší infor-
mace najdete na přiložených plakátech. V pře-
dadventním období rovněž proběhnou dvě 
keramické dílničky, kde si zájemci budou moci 
vyrobit vánoční dekorace, ale o tom více v sa-
mostatném článku. Obě akce, muzikál i vánoční 
tvoření, se uskuteční v rámci projektu „Mezi ge-
neracemi“, podpořeného Nadací OKD.

Přeji Vám ve zdraví prožitý krásný barevný 
podzim.

Dáša Murycová, starostka obce

Rada obce Doubrava projednala 
a schválila:
•	 nový	 ceník	 pro	 krátkodobý	 pronájem	

prostor Národního domu Doubrava. 
Nový ceník je platný od 13. 9. 2021,

•	 plán	 zimní	 údržby	 pro	 období	
01. 11. 2021 – 31. 3. 2022,

•	 uzavření	 smlouvy	 o	 zajištění	 zimní	
údržby pozemních komunikací v obci 
Doubrava se společností Doubravan 
Car, s.r.o.,

•	 uzavření	 smlouvy	 o	 sdružených	 služ-
bách dodávky elektřiny nízkého napětí 
se společností E. ON Energie, a.s. na 
dobu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023,

•	 uzavření	smlouvy	o	poskytnutí	služeb	
na zabezpečení sběru, svozu a likvi-
dace směsného komunálního odpadu, 
tříděného odpadu, velkoobjemového 
odpadu a nebezpečného odpadu 
v obci se společností Marius Pedersen, 
a.s. Smlouva je uzavřena od 1. 12. 2021 
na dobu neurčitou.

Vedení obce Doubrava

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V OBCI DOUBRAVA
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
Říjen 6, 20 13 7 13
Listopad 3, 17 10 4 10

SVOZ 
NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU 
Z DOMÁCNOSTÍ
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 
v sobotu 06. 11. 2021 od 8:00 hod. do 12:30 
hodin na předem určených stanovištích.

Svoz starých televizorů, praček, ledniček, 
akumulačních baterií, plechovek od barev, 
monočlánků, starých léků, rtuťových výbojek 
(zářivek), starého oleje apod. 

Sběr bude prováděn firmou Marius Pe-
dersen a.s. vozidlem se speciálním kontejne-
rem na následujících stanovištích v určeném 
čase. ODBĚR ODPADU JE ZDARMA!

Stanoviště
Zahájení 

v hod.

Ukončení 

v hod.

VRCHOVEC  
u bývalého bytového 
domu č. p. 571

08.00 08.30

Sběrný dvůr 
za obecním úřadem 
Doubrava

09.00 09.30

NÁMĚSTÍ 
potraviny Emel 10.00 10.30

UPLIŽ 
stanoviště kontejnerů 
u RD č.p. 428

11.00 11.30

HRANICE  
u RD č.p. 233 12.00 12.30

Provozní doba hřbitova  
v období Památky zesnulých
Veřejné pohřebiště v Doubravě je v období Památky zesnulých dle Řádu veřejného po-
hřebiště obce Doubrava v období od 24. října do 2. listopadu přístupné od 7:00 do 
20:00 hod. Marie Procházková, referent na úseku majetkové správy

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko
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inzerce

Prázdniny jsou za námi a začal nový školní 
rok. Během prázdnin proběhly ve škole menší 
opravy a úpravy. Došlo k výměně zbývajících 
nevyhovujících oken, opravě kabeláže ve sbo-
rovně a v 5. třídě. Upravili jsme také prostory na 

mezipatře, které byly vymalovány, a kam jsme 
umístili původní nábytek a klavír. Žákům 3. třídy 
byly zakoupeny nové lavice. Největší proměnou 
prošla školní zahrada, kde v současné době fini-
šuje dokončení přírodní zahrady, kterou budou 

moci žáci využívat nejen k výuce a pracovním 
činnostem, ale také k hrám a odpočinku. Ve 
středu 1. 9. do lavic nově usedlo 17 prvňáčků, 
celkem bude v letošním školním roce navště-
vovat naši školu 123 žáků. Drobnou změnou 
prošel také pedagogický sbor, nastoupila nová 
paní učitelka Mgr. Karolína Holešová, která vy-
učuje český a anglický jazyk a zároveň se stala 
třídní učitelkou 8. třídy. Nově jsme také přivítali 
mužskou posilu týmu, pana učitele Bc. Josefa 
Krnáče, který se bude snažit děti nadchnout pro 
tělocvik a informatiku. Pevně doufám, že nad-
šení, se kterým se děti pro prázdninách vracely 
do školy, všem dlouho vydrží a zároveň nám 
všem přeji, ať letošní rok zůstane prezenční. 

Jana Ošeldová

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Poznávám školku
Děti ve věku od dvou let věku a rovněž ty, 
které mateřskou školu nenavštěvují, mohou 
přicházet od října na adaptační dny k nám 
do mateřské školy. Vždy v doprovodu do-
spělé osoby, a to ve čtvrtky od 14:30 do 15.30 
hodin.

Seznámí se s prostředím, hračkami, paní 
učitelkami a všemi kamarády.

Radomíra Jasenková, ředitelka MŠ

Zážitkový den 
Zážitek jsme si naplánovali na začátek škol-
ního roku, abychom se přece pořádně 
vyřádili.

Mateřská škola je naplněna od září novými 
dětmi, a to většinou tříletými. Celkově nás je 
třicet čtyři, z toho osm předškoláků. A zážitek? 
Ten nám vyšel v parku Dakol Petrovice u Kar-
viné, kde jsme prožili jedno dopoledne. Řádně 
vybavené batohem se svačinou nás autobus 

dovezl až na místo. A to bylo radosti. Celý park 
patřil jen nám. Děti prolezly lanová centra, 
houpaly se na houpačkách, sledovaly cestu 
vody a vodní mlýn, který bylo třeba pohánět 
proudem. Telefonovaly podzemním telefo-
nem, pracovaly s pískem, zahrály si na indiány. 
Také poznávaly malá domácí zvířátka, viděly 
skutečnou králíkárnu s králíky a rohatou kozu. 
A nejvíc jim přinesla volnost, kdy na ně nikdo 
nekřičel: to nesmíš, tam nemůžeme, to se ne-
dělá. Prostě si zažily den, kdy si v parku vybraly 
to, co dělat chtěly. Samozřejmě pravidla cho-
vání znají a dodržují, bez toho se v životě neo-
bejdou. A to naše děti vědí.

Za MŠ Doubrava Radomíra Jasenková

ŠKOLA ROZHODNĚ NENÍ NUDA
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Na konci srpna jsme uspořádali soutěž Memoriál 
Jendy Kotase. Účast byla slabší, ale i přes to jsme 
si soutěž užili a jako správné domácí družstvo vy-
hráli a obhájili poslední vítězství. V posledním 
měsíci jsme byli 4x na likvidaci bodavého hmyzu, 
a to u čp. 1032, 1013, 1071 
a v areálu Dinoparku. Na 
těchto zásazích se po-
díleli Slávik, Kučera, Še-
besta R., Dluhosz a Majer. 
Dále jsme v rámci okružní 
jízdy veteránů v neděli 
05. 06. pomáhali s usměr-
ňováním provozu na 
komunikacích a s ustave-
ním vozidel na náměstí. 
Akce se zúčastnili Slávik, 
Šebesta R.+L., Kučera, 
Kotas S.+J., Dluhosz, Ma-
jer a Wengrzyn. V polo-
vině září jsme slavnostně 
před hasičskou zbrojnicí 
převzali za přítomnosti 
vedení obce, členů SDH 

a výjezdové jednotky nové dopravní vozidlo. Také 
se uskutečnilo slavnostní žehnání za přítomnosti 
sborů z nejbližšího okolí, zástupce z HZS Karviná 
a zástupců spřátelené jednotky z OSP Jedlownik. 

Pavel Slávik, velitel VJ SDH Doubrava

Foto: Nikola Michalíková z

Záře v době temna
Tou byli čte-
náři, kteří se 
zapojili, i když 
jsme se ne-
mohli scházet, 
do hry Chvilka s Václavem Čtvrt-
kem. Podle dnů v týdnu přišli na 
jména Luďka Soboty – herce, 
Milana Neděly – komika, Lud-
víka Středy – spisovatele, Pátka 
– druha Robinsona Crusoea, 
Bohuslava Sobotky – politika 
a děti neopomněly ani svého 
kamaráda Jirku Nedelkova.

V celoroční soutěži se 
nejaktivnějším stal MAXIM 
MICHALÍK.

Potěšilo mě, že i v této době 
byli knihovně věrní. 

Hana Sábelová, knihovnice 

Knihovna 
informuje

HASIČSKÉ OKÉNKO

Tábor, kempy a příměšťáky…

to byl celý červenec naší pionýrské skupiny. 
Letos jsme se s dětmi nemohli vidět během 
školního roku tak často, jak bychom chtěli, 
a tak jsme si to trošku vynahradili v červenci. 
Zapojili jsme se do výzvy Ministerstva škol-
ství ČR Letní kempy 2021. Z tohoto dotačního 
programu jsme mohli dětem připravit letní 
kempy v trvání 5 dní, které byly pro účastníky 
zdarma.

Na pobytový letní kemp v Gutech, kde 
bylo celkem 45 dětí, navazoval náš klasický 
letní tábor ve stejně početném složení. Pod 
vedením Mirka Chlubny se konal příměstský 
letní kemp v Orlové, kde bylo 15 dětí a po-
slední příměstský tábor se 30 dětmi byl po-
prvé v Karviné při Základní a Mateřské škole 
Družby.

Letošní letní kempy byly nejen vzdělá-
vací, ale především byly nabité silnými zážitky. 
Vyzkoušeli jsme si bubnování v kruhu pod 

vedením holandského bubeníka, prohlédli 
jsme si tělo ve sférickém kině, jeli jsme do Ar-
cheoparku Podobora, navštívili jsme Muzeum 

Těšínska v Českém Těšíně, řádili jsme na bo-
bové dráze v Mostech u Jablunkova. O bříška 
se nám starala Katka Slivková, majitelka Sliv-
kafé v Karviné, Restaurace Beskyd z Karviné, 
Mr. Pizza, který nám zdarma poslal pizzu až na 
tábor do Gut, paní Daříčková, která dětem po-
skytla sladkosti. Eliška Rusková dětem přijela 
zazpívat na tábor do Gut bez nároku na hono-
rář. A stejně tak pracovali po celou dobu i naši 
vedoucí, kteří si zaslouží veliké poděkování, 
protože letos to opravdu nebylo jednoduché. 

Děkuji všem za skvělou spolupráci, po-
moc při zajišťování táborů a moc se těším na 
další tábory a příměšťáky.

V září se snad všichni opět sejdeme v klu-
bovně při pravidelných schůzkách každý pá-
tek od 14:00 do16:00 hodin.

Noví členové oddílů jsou vítáni a mohou 
se k nám hlásit děti již od 5 let. Roční členský 
příspěvek je ve výši 350 Kč. 

Těším se na vás.
Katka Jachymčáková, Pionýr, z. s. –  

17. pionýrská skupina Karviná
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V sobotu 11. září 2021 
jsme se společně s účast-
níky zájezdu vydali za 
poznáním podhůří Rychlebských hor. V pořadí 
první zastávkou byl zámek Janský vrch v Ja-
vorníku. Vzhledem k tomu, že původně nad 
javornickým sídlištěm stál hrad, proto jsme vy-
stoupali 130 schodů a poté navštívili památkový 
objekt jesenického okresu barokní zámek Jan-
ský vrch. Byli jsme návštěvníky prohlídkového 
okruhu s reprezentačními prostory a expozicí 
dýmek. Tento okruh nás zaujal svým zachova-
ným původním vybavením, které pochází pře-
vážně z 19. století. Zámek není opraven novými 
malbami a novými tapetami ale skutečně je 
možné vidět, že jsou na stěnách staré původní 
tapety a malba, což dodává zámku patřičnou 
historickou stopu. Nově bylo vyba-
vení zámku doplněno pouze o některé 
předměty užitého umění a obrazy. Ve-
lice nás zaujaly unikátní původní až 200 
let staré záclony a také, že jsme si mohli 
prohlédnout jednu z největších sbírek 
dýmek v České republice. Vzhledem 
k tomu, že nám počasí přálo po celý 
den, svítilo sluníčko a teplota dosaho-
vala letních hodnot, jsme z blízkosti 
zámku měli i překrásný výhled do da-
lekého okolí. Po prohlídce zámku jsme 
si pochutnali na výtečném obědě, kdo 
chtěl i na zákuscích v cukrárně a skvělé 
kávě v kavárně v podzámčí.

Druhou zastávkou byla návštěva 
jeskyně Na Pomezí v obci Vápenná. 
Jeskyně Na Pomezí jsou krasové jes-
kyně s krápníkovou výzdobou. Byla 
to právě těžba mramoru v nedalekém 
Havránkově lomu, díky které byly 
v krasovém území objeveny v letech 
1934-1936 první jeskyně. Dnešní jes-
kyně Na Pomezí byla objevena dne 
28. srpna 1949. Podařilo se do ní vnik-
nout komínem o velikosti 25 x 30 cen-
timetrů. Od 16. května 1950 je jeskyně 
zpřístupněna veřejnosti a postupně 
byla rozšiřována. Jeskyně je národní 
přírodní památkou od roku 1965. Ob-
čerstveni a plni dojmu jsme se vydali 
zpátky domů do Doubravy. Skvělé 
bylo, že jsme si užili i cestu autobusem, 
protože jsme jeli po dvou různých tra-
sách, o to bylo i více dojmů. Viděli jsme 
ve své kráse pohoří Jeseníky mimo jiné 
i s nejvyšší horou Praděd. Ve večerních 
hodinách jsme se vrátili do Doubravy. 

Projekt byl podpořen Nadací 
Via v programu Živá komunita. Dě-
kujeme Nadaci Via za důvěru v nás 
vloženou a za poskytnutou štědrou 
finanční podporu zájezdu, díky které 
jsme mohli účastníkům zájezdu po-
skytnout příznivou cenu zájezdu.

Děkujeme všem účastníkům zájezdu 
za to, že s námi jeli a za to, že po celou 
dobu zájezdu vytvářeli skvělou pohodo-
vou atmosféru. Děkujeme vám!!!

Těšíme se na setkání s vámi na di-
vadelním představení! 

Jiřina Ferenčíková,  
předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s.

www.nasedoubrava.cz 

inzerce

ZÁJEZD S NAŠÍ DOUBRAVOU SE VYDAŘIL!!!

Foto: Kateřina Spurná. z
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Vánoční tvoření 
pro seniory
Již příští měsíc proběhne pro 
zájemce z řad seniorů (50+) 
vánoční tvoření, v rámci kte-
rého si účastníci vyrobí svůj 
keramický výrobek. Keramické dílničky 
proběhnou v prostorách mateřské školy 
pod vedením Dáši Murycové a Radomíry 
Jasenkové, které se této aktivity ujaly dob-
rovolnicky. Keramické tvoření proběhne 
ve dvou blocích:

11. 11. 2021 v době od 15:00 do cca 
17:00 proběhne modelování výrobku 
z keramické hlíny.

Po vysušení výrobku proběhne jejich 
výpal v keramické peci na tzv. střep.

25. 11. 2021 v době od 15:00 do 
cca 17:00 se budeme věnovat glazování 
výrobků.

Po druhém výpalu budou výrobky po-
čátkem prosince připraveny k odběru.

Co budete po-
třebovat? Pracovní 
oblečení a dobrou 
náladu. Materiál na 
tvoření bude zajiš-
těn z podpořeného 
projektu z Nadace 
OKD v rámci pro-
jektu „Mezi genera-
cemi“, díky kterému 
bude výroba kera-
miky pro účastníky 
zcela zdarma.

Přihlásit se můžete na Obecním úřadě 
Doubrava, kancelář č.2 u paní Šárky Hugá-
ňové. Dáša Murycová

Prosluněné 4. září provázelo účastníky zá-
jezdu, který pořádala obec Doubrava v rámci 
projektu „Mezi generacemi“ za podpory 
Nadace OKD. Pohodová atmosféra, dobrá 
nálada během zájezdu spolu s bohatými 
zážitky z krásného prostředí zámku Raduň, 
jeho parku, oranžérie a následně z Opavy 
a Arboreta v Nových Dvorech v nás zůstaly. 
Již nyní se těšíme, že i v příštím roce usku-
tečníme zájezd do krásných zákoutí našeho 
kraje.  Dáša Murycová

Raduň, Opava,  
Nové Dvory

Vážení a milí sousedé, naši přátelé a příz-
nivci, rok se sešel s rokem a my vás tak jako 
v předchozích letech i letos srdečně zveme 
na divadelní představení pro děti, mládež, 
dospělé a seniory v sobotu 16. října 2021 od 
18:00 hodin v Národním domě v Doubravě. 
Představí se vám amatérský divadelní spo-
lek DIOS PROPADLO VÁCLAVOVICE s komedií 
podle Stanislava Koláře „Člověka nepocho-
píš“. Představení se skládá ze dvou volně 
propojených jednoaktovek. Jedná se o diva-
delní představení, které se mělo hrát v říjnu 
loňského roku a které bylo z důvodu nastalé 
epidemiologické situace a s ní souvisejících 
opatření zrušeno.

První jednoaktovka se odehrává ve 
wellness centru hotelu s nevalnou pověstí. 
Druhá jednoaktovka se odehrává v prostředí 
úschovny zavazadel téměř zapomenutého 
nádraží. Obě jednoaktovky spojuje atmosféra 
maloměsta, do něhož zavítají svérázní hosté. 
Brzy poznají, že jejich přehnaná očekávání zů-
stanou nenaplněna. Přesto se v ospalém měs-
tečku nudit nebudou, protože v něm prožijí 
řadu nečekaných zážitků, a ve druhé jednoak-
tovce dokonce s takřka detektivní zápletkou. 

Divadelní soubor PROPADLO, který vznikl 
v roce 1987, pochází z Václavovic u Frýdku-

Místku. PROPADLO je typem 
autorského divadla, protože 
většina textů pochází z vlastní 
tvůrčí dílny. Za dobu exis-
tence PROPADLA divadelní 
soubor uvedl 20 původních her nebo diva-
delních pásem. 

Prozradíme Vám, že i letos se můžete těšit 
na nabídku domácího občerstvení.

Děkujeme obci Doubrava za finanční 
podporu divadelního představení v rámci 
projektu „Kulturní akce pro děti, mládež, do-
spělé a seniory.“

Cena vstupenky pouze 100Kč/osoba.
Koupi vstupenek lze zajistit předem v ob-

vyklých předprodejích nebo před zahájením 
divadelního představení v sále Národního 
domu.
Prodej vstupenek:
•	 e-mail:	info@nasedoubrava.cz
•	 paní	Jiřina	Ferenčíková	
•	 mobil	602	755	179
•	 paní	Ildiko	Stablová,	provozovatelka	 

restaurace v Národním domě
Těšíme se na setkání s Vámi!  

Jiřina Ferenčíková,  
předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s.

www.nasedoubrava.cz 

NAŠE DOUBRAVA, z. s.  
vás zve na divadelní představení

Uzavřeli manželství
Dne 28. 08. 2021 uzavřeli manželství paní 

Lenka Vrátná a pan Stanislav Schreiber.

Přejeme hodně štěstí na společné cestě 
životem!

Společenská kronika
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Vezměte si i vy 6. října papuče s sebou 
a podpořte domácí hospicovou péči 
v České republice.

„Paní Věra má 62 let, dvě děti a pět vnoučat. 
Ráda o svou rodinu pečuje a radost ji dělá její 
zahrádka. S manželem si plánovali, že v dů-
chodu začnou chodit do divadel a více si uží-
vat života. Lékaři jí ale před půl rokem zjistili 
rakovinu tlustého střeva. Její poslední přání 
bylo zůstat doma až do úplného konce. A ro-
dina se rozhodla toto přání splnit.“ To je jen 
jeden z mnoha příběhů, se kterými se denně 
setkáváme. 

Většina lidí si přeje strávit své poslední 
chvíle doma. Ale jen malému procentu se to 

skutečně podaří. Důvodem je nedostatek in-
formací. Paní Věře o mobilním hospici řekl její 
lékař. Ne všichni lékaři ale tuto možnost svým 
pacientům nabízejí. Rozhodli jsme se tyto sta-
tistiky změnit a již 5. rokem pořádáme osvěto-
vou kampaň. 

V letošním roce se do kampaně zapojilo 26 
mobilních hospiců z celé České republiky a spo-
lečně se snažíme informovat lidi o službách mo-
bilních hospiců, které poskytují profesionální 
zdravotní a psychosociální služby umírajícím 
a jejich rodinám v domácím prostředí. Hlavními 
organizátory kampaně je Mobilní hospic On-
drášek a Fórum mobilních hospiců.

„Kampaň poběží během celého září a vyvr-
cholí Papučovým dnem ve středu 6. října 2021. 

Jedinečnost Papučového dne spočívá v tom, že 
se každý, kdo si ten den nazuje papuče, stává 
nositelem myšlenky umírání doma,“ popisuje 
ředitelka Mobilního hospice Ondrášek Broni-
slava Husovská. 

Lidé se tak mohou do kampaně zapojit 
jednoduchou a veselou formou. Stačí si 6. 
října vzít papuče s sebou, vyfotit sebe či 
kolegy z práce a sdílet fotku na sociálních 
sítích s #papucovyden. Díky sdílení fotek 
v papučích nám tak pomáhají informovat 
své okolí o domácích hospicích. 

Další informace o kampani a mobilních 
hospicích se dozvíte na www.umiratdoma.cz. 

Jana Pastrňáková

Provázeli nás životem. Buďme s nimi, když ten jejich končí.Společenská kronika

Obec Doubrava 
srdečně zve doubravské občany 

na zájezd do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě 

na muzikál 

KOČKY 

V historii muzikálového divadla neexistuje titul, který by provázelo tolik superlativů! Jedná se o jeden z nejdéle uváděných muzikálů v historii 
londýnského West Endu i newyorské Broadwaye, který ve světě vidělo přes 67 milionů diváků! Ve svém domovském divadle New London 

Theatre byly Kočky uváděny celých 21 let! Muzikál získal dvakrát Cenu Grammy a sedm Cen Tony, což jsou nejprestižnější světová ocenění. 
Lloyd Webber rád vzpomíná, jak mu v dětství jeho matka Jean často předčítala veršované pohádky o kočkách od Thomase Stearnse Eliota. 

Napsal pak podle nich poetický taneční muzikál plný nádherné fantazie, který je zároveň jedním z realizačně nejnáročnějších divadelních děl. 

07. 11. 2021 v 16:00 
 

 

foto: (zdroj: Portál Národního divadla moravskoslezského) 

Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři podatelny Obecního 
úřadu Doubrava. 

Cena zájezdu včetně vstupenky je 200,- Kč. 
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Obec Doubrava 
zve všechny tajemné bytosti Doubravy a okolí  
na IX. ročník 

 

SVĚTLUŠKOVÁNÍ 
STRAŠIDELNÁ STEZKA 

 

Projděte se s námi stezkou plnou 
pohádkových bytostí a strašidel. 
Vhodné i pro ty nejmenší. 
 
            05.11.2021 OD 16:00 HOD. 
                             NÁMĚSTÍ V DOUBRAVĚ 
 
        

 
 

ODMĚNA PRO KAŽDÉHO!! 
Světýlko, lampion nebo lucerničku sebou!! 

Teplý čaj a občerstvení zajištěno !! 
VSTUP ZDARMA! 

 
V případě nepříznivého počasí (trvalý déšť)  

se akce nekoná. 
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