
Konečně jsme se letos dočkali slavnost-
ního setkání jubilantů. Akce se konala v pátek 
1. 10. 2021 za účasti starostky obce Dáši Mury-
cové, kdy nám akci zpříjemnilo krásné počasí, 

které podtrhlo nádherné podzimní odpo-
ledne. Setkání se konalo v nově zrekonstruova-
ných prostorech Národního domu v Doubravě. 
Jubilanti obdrželi pěkné dárky, kytičky, přá-
níčka, a bylo pro ně připraveno pohoštění. Vy-
stoupily Havířovské babky „po našymu“ a tři 
členové skupiny Blaf v čele s panem Tomášem 
Tomankem. Bylo nám ctí přivítat pana Lubo-
míra Otiska, který je autorem obrazů zdobících 
malý sál a banketku Národního domu. Jeho 
vitalita v 95 letech je obdivuhodná. Zejména 
ženy obdivovaly jemnou rukodělnou práci 
starších generací. Děkujeme za zapůjčení vý-
šivek a háčkovaných doplňků našim občanům 
a Sboru československé církve husitské. Všem 
jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně 
štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a mnoho sil 
do dalších let.

Lada Fusková, matrikářka

Leden 2019 č. 12

SETKÁNÍ JUBILANTŮ

listopad 2021

Nový sběrný 
dvůr a nový 
systém svozu 
odpadů
Sběrný dvůr bude otevřen od 1. 12. 2021 
za zahradou Národního domu. Provozní 
doba sběrného dvora zůstane stávající. 
Středa od 13:00 do 17:00 hodin a sobota 
od 8:00 do 12:00 hodin. Nebude již přijí-
mán směsný odpad. Ten bude odvážen 
pouze od domácností.

VEŠKERÉ INFORMACE, KTERÉ SE 
TÝKAJÍ NOVÉHO SYSTÉMU SVOZU 
ODPADŮ, NALEZNETE NA POSLEDNÍ 
STRANĚ ZPRAVODAJE.

Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

Zasedání 
Zastupitelstva 
obce Doubrava

Zasedání Zastupitelstva obce Doub-
rava se uskuteční dne 15. 12. 2021 od 
16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního 
úřadu Doubrava. 
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Vážení spoluobčané,
uplynul měsíc od chvíle, kdy jsem psala slovo 
starostky do říjnového zpravodaje. Měsíc, 
ve kterém jedna událost střídala druhou, 
a všechny byly velmi významné pro celou 
obec. Emotivně nejsilnější byla vyhrocená 
situace v otázkách bydlení ve finských dom-
cích. Po všech nepřehledných informacích, 
kdy jedna vyvracela druhou, očekávám, že 
generální ředitel společnosti Heimstaden 
dodrží slovo a všechna další jednání budou 
vedena s citlivostí a s ohledem na životní 
situaci jednotlivých občanů. Za zdmi do-
mečků žijí spokojeně lidé s hlubokými ži-
votními osudy a nejsou výjimky, že v těchto 
domcích žijí sedmdesát let.

Spisovatelka Karin Lednická, autorka 
trilogie Šikmý kostel, se o život v koloniích za-
jímala mnohem dříve, než příběhy hornických 
rodin dostaly románovou podobu. Letos jsem 
se s paní Lednickou v Doubravě setkala již po-
druhé. Při první návštěvě jsem ji provedla naším 
zámkem a při druhé návštěvě jsem ji seznámila 
s nejistotou dalšího osudu finských domků. Byla 
jsem moc ráda, že také přijala pozvání a pro-
hlédla si opravené sály v Národním domě, kde 
jsme se zrovna chystali na příchod našich jubi-
lantů na slavnostní setkání. Oba sály se jí moc lí-
bily a byla ráda, že ctíme jejich historii a opravy, 
které v nich proběhly, podtrhly jejich historic-
kou hodnotu. 

Říjen i listopad jsou ve znamení divadla. 
Zapsané spolky NAŠE DOUBRAVA a PZKO při-
pravily pro veřejnost dvě divadelní předsta-
vení v Národním domě. Děkuji všem, kteří se 
podíleli na zajištění a organizaci těchto kultur-
ních akcí. Již nyní Vás zveme na adventní akce: 
Vánoční tvoření, Rozsvícení vánočního stromu 
s doprovodným programem, ve kterém vy-
stoupí Eliška Rusková a součástí programu 
jsou také Krampus čerti – Démoni CZ. Srdečné 
Vás rovněž zveme na adventní koncert, který 
se uskuteční druhou adventní neděli v kostele 
svaté Hedviky.

Nový sběrný dvůr je ve finiši. Práce byly do-
končeny dle smluvních podmínek 31. 10. 2021. 
Zahájení provozu bude k datu 1. 12. 2021. 
V prosinci již obec nebude provozovat stávající 
sběrné místo za obecním úřadem. Od prosince 
se v naší obci rozběhne nový systém shromaž-
ďování a svozu odpadu, jak komunálního, tak 
separovaného. O podrobnostech se dočtete na 
jiném místě ve zpravodaji.

Dokončená a zkolaudována plynová ko-
telna v mateřské škole již dodává teplo do 
všech prostorů budovy. V příštím roce plá-
nujeme výměnu posledních nevyhovujících 
zdrojů tepla v budovách v majetku obce Doub-
rava. O dalších plánovaných akcích Vás budu in-
formovat v příštím zpravodaji..

Dáša Murycová,  
starostka obce

Rada obce Doubrava projednala 
a schválila:
•	 vyřazení	a	prodej	opotřebovaného	kniž-

ního fondu Obecní knihovny Doubrava. 
Zájemci si mohou vybrané knihy zakou-
pit za symbolickou cenu 10 Kč v prů-
běhu výpůjční doby knihovny v období 
od 23. 11. 2021 do 23. 6. 2022.

•	 Plán	 kulturních	 a	 společenských	 akcí	
pořádaných obcí Doubrava na rok 
2022. I v příštím roce se můžete těšit na 
tradiční akce včetně zájezdu do diva-
dla a zájezdu za poznáním pro občany 
obce Doubrava.

Vedení obce Doubrava

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V OBCI DOUBRAVA

Měsíc Svoz odpadů  
ze 240 l nádob

Svoz plastů, nápojových 
kartonů, kovových 

obalů, ŽLUTÉ PYTLE

Svoz papíru
MODRÉ 

KONTEJNERY

Svoz bioodpadu
HNĚDÉ 

KONTEJNERY
Listopad 3,17 10 4 10
Prosinec 1,15,29 8 2 ZRUŠENO

Výstavba 
kanalizace 
byla započata
Čtvrtého října byly zahájeny práce na vý-
stavbě kanalizace včetně čistírny odpadních 
vod v lokalitě Hranice. Zhotovitelem je firma 
MOBIKO Plus, která dle harmonogramu za-
čala na přípravě staveniště ČOV. Práce na ka-
nalizaci by měly být dokončeny do 18 měsíců 
od zahájení, tedy na jaře 2023.

Pro zázemí stavby byl vyčleněn obecní 
pozemek za odpočívkou naučné stezky. 
Z bezpečnostních důvodů nebude možné 
tento pozemek během stavby rekreačně vy-
užívat. Dětské hrací prvky byly demontovány 
a dočasně uloženy v budově mateřské školy. 
Po skončení výstavby kanalizace bude poze-
mek upraven zpět pro volnočasové využití. 

Zastupitelé na zářijovém zasedání schvá-
lili způsob podpory zajištění projektové 
dokumentace pro soukromé kanalizační pří-
pojky. Do konce roku budeme osobně kon-
taktovat vlastníky nemovitostí, abychom jim 
předali potřebné informace a mohli se sami 
rozhodnout, zda pro zhotovení projektové 
dokumentace včetně inženýrské činnosti vy-
užijí firmu AGPOL nebo si tuto práci objednají 
u jiného projektanta. Náklady na inženýrskou 
činnost (povolení) budou hrazeny z rozpočtu 
obce. Realizace projektové dokumentace 
je časově naplánovaná tak, aby v souladu 
s harmonogramem výstavby kanalizace bylo 
možné doladit umístění připojovací šachtice, 
ve které bude soukromá kanalizační přípojka 
napojena.

Obracím se na občany daných lokalit, ze-
jména v příštím kalendářním roce, s žádostí 
o trpělivost a součinnost během výstavby. 
Odměnou pro většinu občanů bude mož-
nost napojení na tuto kanalizační síť a zajiš-
tění nakládání s odpadními vodami v souladu 
s platnou legislativou. Součástí projektové 
dokumentace je rovněž obnova povrchu ko-
munikací, u kterých dojde výstavbou kanali-
zace k jejich poškození.

Dáša Murycová, starostka obce

Zimní údržba komunikací 2021/2022
Zimní údržba se provádí podle plánu zimní 
údržby pro daný rok, který je schválen Radou 
obce Doubrava. V obvyklé zimní situaci vlast-
ník (správce) komunikace odstraní nebo ales-
poň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) 
komunikace dle stanovených pořadí důleži-
tosti uvedených v plánu zimní údržby. Tento 
plán zimní údržby vč. příloh je k nahlédnutí 
na stránkách obce Doubrava. 

V případě nepříznivých povětrnostních 
podmínek bude ihned nastupovat mecha-
nizace na úklid sněhu a posyp komunikací. 
Údržbu komunikací v nadcházející sezoně 
od 01. 11. 2021 do 31. 03. 2022 bude zajišťo-
vat společnost Doubravan Car spol. s r. o., 
se sídlem 17. listopadu 1369, 735 14 Orlová 
– Lutyně.

Upozorňujeme občany z lokality Finských 
domků na parkování vozidel u komunikace 
tak, aby nebránili v průjezdu mechanizace na 
úklid a údržbu komunikací. V případě parko-
vání vozidel u Finských domků nebude na 
příslušné části pozemní komunikace pro-
vedena zimní údržba.

Občané se mohou obracet se svými připo-
mínkami k zimní údržbě na tel.: 596 512 953, 

zejména dojde-li k neprohrnutí komunikace 
nebo neprovedení posypu. Žádáme občany, 
aby odstavováním vozidel na pozemních ko-
munikacích nebránili průjezdu mechanizace 
s pluhem. Bude-li bráněno průjezdu pluhu, 
nebude na příslušné části pozemní komuni-
kace provedena zimní údržba.

Jiří Sznapka, správa BaNF

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko

No, nekup to!?
Od 23. 11. 2021 do 23. 6. 2022 v době pro-
vozu knihovny
v pondělí  12:00–16:00 
v úterý 9:30–11:30 a 12:00–16:00
si můžete koupit knihy vyřazené z kni-
hovnického fondu. Cena za kus je 10 Kč.

Tímto rozhodnutím ještě jistě uděláte 
někomu radost. 

Hana Sábelová, knihovnice 

Knihovna 
informuje
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inzerce

Koloběžkové závody
Po roční odmlce jsme se zase mohli zú-
častnit tradičních koloběžkových zá-
vodů v Dětmarovicích. Počasí nám přálo, 

sluníčko svítilo. Díky panu Slávikovi jsme 
se do Dětmarovic dopravili bezpečně 
a s předstihem, mohli jsme si tedy dráhu 
natrénovat.

Nejen počasí, ale i štěstí 
nám letos opravdu přálo, bo-
jovali jsme z plných sil a VY-
HRÁLI JSME!!!

A dokonce ve všech třech 
kategoriích:

V kategorii Nejrychlejší 
chlapec jsme obsadili dvě 
místa: 1. Jirka Šustek, 3. Tobi 
Strýček

V kategorii Nejrychlejší 
dívka: 1. Nela Řezníková

Děti dostaly spoustu krás-
ných odměn.

No a mezi školami jsme 
byli NEJRYCHLEJŠÍ!

Pro školu jsme vyhráli 

krásnou zelenou koloběžku a přivezli jsme 
putovní pohár plný bonbónů.

Z vítězství máme obrovskou radost!
Prvňáci s paní učitelkou

Veronika Durasová

Máme novou „učebnu“! 
Název projektu: Učíme se v přírodě při ZŠ 
Doubrava
Akceptační číslo: 1190700280
Příjemce podpory: Obec Doubrava

Žáci naší školy se mohou těšit na výuku pod 
širým nebem. Díky vedení obce byla na školní 
zahradě vybudována přírodní učebna. Děku-
jeme paní starostce za zapojení do projektu.

Stručný popis projektu: Předmětem pro-
jektu je úprava stávající zahrady základní 
školy na zahradu s prvky přírodní zahrady. Po 
úpravách bude zahrada poskytovat žákům 
praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO. 
Bude se jednat zejména o dendrofón a expo-
zici dřeva, pozorovací zahradnické centrum 
a kompost. Součástí budou také vyvýšené zá-
hony, škola stopování a pařeniště.

Jana Ošeldová, ředitelka školy

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Navštívili jsme výstavu
Jako každé září jsme i letos dostali pozvání 
na zhlédnutí výstavy doubravského spolku 
zahrádkářů. 

V tomto školním roce nám nastoupilo 
hodně malých, sotva tříletých dětí, a tak jsme 
předpokládali, že návštěva výstavky bude 
krátká. K našemu překvapení starší, ale i ty 
malé děti zaujaly vystavené, krásně naaranžo-
vané exponáty. Se zájmem si prohlédly vysta-
vené hříbky, poslechly si zajímavé povídání 
odborníka, které houby jsou jedlé, které je-
dovaté. Líbily se jim květiny, ovoce, zelenina, 
odpovídaly na otázky zahrádkářů, jak se co 
jmenuje, jak co chutná, co z nich uvaříme…
Mezi zeleninou našli obrovské dýně, které 
byly větší než naše děti. Děti zaujaly i poko-
jové rostliny a za správné odpovědi si odnesly 
i květináče s „pokojovkami“ do školky.

Když jsme odcházeli, měli jsme plné ruce 

- dostali jsme jablíčka, sladké odměny, obrov-
skou plyšovou sovu a pokojové kytky.

 A našim malým zahrádkářům se ani od-
cházet nechtělo. Každý si našel něco, co ho 
zaujalo, co se líbilo.

Děkujeme!
Za MŠ Doubrava Jana Radošťanová

Tvoření na Vánoce v MŠ
Ve čtvrtek dne 9. prosince budeme v mateř-
ské škole s dětmi a rodiči připravovat vánoční 
„ozdůbky“. Kdo má chuť a rád se nechá uná-
šet vánoční atmosférou, může se k nám při-
dat. Tvořit se bude po celý den od 8,00 do 
16,00 hodin.

Rodiče, prarodiče, sourozenci, můžete se 
zastavit a připravit si tu skutečnou vánoční at-
mosféru se svými dětmi.

Radomíra Jasenková, MŠ Doubrava 

ŠKOLA ROZHODNĚ NENÍ NUDA



4 

Pod finskými domky se zatřásla zem. A nebylo 
to důlními vlivy jako v minulosti. Stalo se tak 
po informaci ze strany majitele Heimstaden 
Czech s.r.o., kdy několika obyvatelům - ná-
jemníkům bylo sděleno, že jim bude vypově-
zena nájemní smlouva a jimi obývaný domek 
čeká demolice. „Oblast Finských domků má 
být do roku 2028 revitalizována, a to po eta-
pách. V roce 2022 má být realizován pilotní 
projekt domku a tyto mají postupně nahradit 
stávající bytový fond. Důvodem je nevyhovu-
jící způsob vytápění a špatný technický stav.“

Po těchto informacích nezůstali klidní 
jak občané - nájemníci, tak vedení obce, pro 
které byla tato informace naprosto nová a ne-
čekaná. Nespokojení občané přišli vyjádřit 
své rozhořčení na jednání zastupitelstva obce 
v měsíci září. A věřte, občanů se sešlo mnoho, 
jejich názory byly pravdivé, oprávněné 
a mnohdy emotivní. Vyjadřovaly zlost, bez-
moc, očekávání. Ze strany občanů bylo vzne-
seno v tu chvíli množství dotazů týkajících se 
bydlení ve finských domcích, které zároveň 
doplnili zastupitelé. Již na zasedání zastupi-
telstva občané dostali informaci, že vedení 
obce sjednalo bezplatnou právní pomoc ob-
čanům, kteří o to projeví zájem, a byl jim pře-
dán kontakt na sjednání schůzky s právníkem. 
Následně vedení obce zaslalo dopis k rukám 
generálního ředitele společnosti Heimstaden 
Czech s.r.o. s požadavkem o vysvětlení vzniklé 
situace, nastavení pravidel komunikace a uve-
dení nepravdivých informací na pravou míru. 
Dopis obsahoval mj. otázky občanů, které 
byly vzneseny na jednání zastupitelstva obce. 
Dotazů byla spousta a zde je výčet některých 
z nich: Proč se pilotní projekt neplánuje na 
místě současných demolic? Všechny domky 
nejsou ve špatném stavu, proč je nutná cel-
ková obměna? Jak bude naloženo s nájem-
níky, kteří provedli opravy domku svépomocí 
a tím zhodnotili majetek pronajímatele? Jak 
vysoké bude nájemné v nově postavených 
domcích? Bude stanovena sleva na nájmu 
pro současné nájemníky jako kompenzace za 
vzniklou situaci? Kam se přestěhují nájemníci, 
kteří nechtějí odejít nikam do sousedních 
měst, než budou postaveny domky nové? 
Všechny dotazy občanů i zastupitelů byly 
postoupeny vedení Heimstaden Czech s.r.o. 

Následovala odpověď generálního ředitele 
společnosti, v níž se omlouvá za vzniklé kom-
plikace a napětí. Ve věci finských domků se 
firma nachází na počátku procesu revitalizace 
a nemá dokončeny analýzy a vypracován 
projekt. Po jejich dokončení budou navrženy 
pro rok 2022 - 2023 první domky k revitali-
zaci. Takto schválený plán bude komunikován 
s obcí a následně s nájemníky.

Zástupci obce neváhali, a vydali se mezi 
občany finských domků zjistit skutečnou si-
tuaci, v níž se obyvatelé ocitají, neboť vzniklý 
stav vážně narušil existenční jistoty mnoha 
rodin i jednotlivců.

V domcích žijí někteří občané 40-70 let. 
Jsou to starousedlíci, kteří mají zájem dožít 
svůj život zde, kde jsou zvyklí. A informace 
o vystěhování, kdy se je někdo snaží vypo-
vědět z místa, které je jim vlastní, způsobí 
životní trauma i přesto, že žijí v bydlení ná-
jemním. Jiní obývají finské domky 5,10,15 
let. Ano, je to doba kratší, ale dost dlouhá na 
to, aby jim Doubrava přirostla k srdci. Mají 
zde kousek zahrádky, domeček si opravili za 
vlastní finance a udržují jej v provozuschop-
ném stavu. Žijí zde společně se sousedy, ve 
kterých si našli přátele, zde jsou spokojeni. 
Najdou se i takoví, kteří využívají levného ná-
jemního bydlení, o opravy nemají zájem a při-
jmou nabídku přesídlení do jiného města.

Jeden názor sdíleli nájemníci finských 
domků společně – zchátralé a neobydlené 
domky by měly být odstraněny, není jich 
málo. Současné způsoby vytápění jsou nevy-
hovující a situace vyžaduje řešení.

Ano a zde je třeba začít. Odstranit neo-
bydlené, zchátralé, a na těchto místech, tzv. 
prolukách, začít stavět bydlení nové. Naši ob-
čané musí mít vidinu budoucnosti a možnosti 
prožít svůj život v prostředí, na které jsou 
zvyklí. Jsou ochotni domek udržovat jako do-
posud v provozuschopném stavu. Pokud je 
ve stavu vyhovující současné legislativě, mají 
zájem i za cenu vlastní investice bydlení za-
chovat. Vždyť investice ze strany majitele fin-
ských domků, za dobu, snad dvaceti let, byly 
téměř nulové.

Obec tvoří lidé a zde lidé jsou, jsou to 
naši občané a musí být s nimi jednáno jako 
s partnery a pokud v jejich bydlení je změna 

nevyhnutelná, musí o ní vědět v dostatečném 
předstihu přímým a korektním způsobem, pro-
stě na rovinu. Obec za svými občany stojí, přeje 
si jejich spokojený život. V žádném případě 
obec nechce, aby tato situace měla hrozivý do-
pad jak na její občany, tak na ni samotnou.

Pokud bude postupně docházet k ob-
měně bytového fondu v této oblasti, musí 
být především pohlíženo na zde žijící obyva-
tele. Chtějí v Doubravě zůstat, je jim tu dobře. 
Klidně se přesunou do nového bydlení vedle 
o ulici. Mají však oprávněné obavy. Nájemné. 
Jak vysoké bude? Budou schopni je ze svých 
příjmů pokrýt?

Obec je připravena k jednání s Heimsta-
den Czech s.r.o. ve věci přednostní nabídky 
revitalizovaných domků k bydlení našim 
občanům, dále k jednání ve věci stanovení 
nájmu pro doubravské občany s ohledem 
na jejich ztíženou životní situaci. A pokud 
stav nemovitosti dovolí, bude usilovat o její 
zachování.

Vedení Heimstaden Czech s.r.o. písemně 
sdělilo, že do konce listopadu letošního roku 
obci a následně občanům představí plán re-
vitalizace výše uvedené oblasti a tento bude 
následně komunikován. 

Za radu obce Dáša Murycová

V sobotu 25. 09. jsme provedli odstra-
nění nebezpečně nakloněného betono-
vého sloupu nedaleko husitského kostela 
v Doubravě. Na místě zasahoval Slávik, 
Branny, Šebesta R.+L., Majer a Kotas S.+J. 
Dále jsme byli v neděli 03. 10. povoláni 
k požáru travního porostu poblíž řeky 
Olše. Na místě zasahovali Kučera, Šebesta 
R., Majer a Kotas S.+J.+T. V neděli 26. 09. se 
na doubravském školním hřišti konalo přá-
telské fotbalové setkání orlovského okrsku, 
kterého se zúčastnili nejen zástupci naší 
jednotky, ale také členové z SDH Orlová 
Poruba a z SDH Petřvald. Přátelské utkání 
jsme 2x vyhráli, ale důležitější bylo se opět 
po delší době sejít s kolegy z dalších jed-
notek našeho okrsku. 

Pavel Slávik, velitel VJ SDH Doubrava

Finské domky jsou a budou 

V roce 2011 bylo při restaurování zvonu 
rottenburského dómu sv. Martina zjištěno, 
že zvon pochází ze Slezkého Gorzówa, 
kam byl ještě tento rok navrácen zpátky. 
Tato událost se stala výchozím bodem pro 
vznik projektu „Zvony míru a pokoje pro 
Evropu“, jehož záštity se ujal iniciátor pro-
jektu biskup Dr. Gebhard Fürst. Projektu se 
účastní především farnosti z diecéze Rot-
tenburg-Stuttgard, z Polska a České repub-
liky. Propojené jsou tyto farnosti zvony, jež 
až do druhé světové války zvonily ve svých 
katolických farnostech, následně byly od-
vezeny na území Německa, kde měly být 
roztaveny a jejich slitina použita k výrobě 
zbraní. Celkem 67 zvonů uniklo zničení, šest 
zvonů je z Biskupství ostravsko-opavského, 

z farností v obcích Píšť, Doubrava, Dolní Lu-
tyně, Hnojník, Třebom a Oldřišov. 

 V sobotu 16. 10. 2021 se u příležitosti 
navrácení prvního ze šesti zvonů zpět do 
farnosti v Píšti uskutečnila slavnostní boho-
služba, na kterou byli pozváni za Římsko-
katolickou farnost Doubrava, spravovanou 
z Řkf Dětmarovice P. Mgr. Martin Pastrňák, 
O.Cr. a starostka obce Doubrava Mgr. Dáša 
Murycová. 

 V následujícím období se postupně 
budou navracet další zvony, mezi které pa-
tří také doubravský zvon, který má obrov-
skou historickou a duchovní hodnotu, ale je 
především symbolem míru a pokoje mezi 
národy.

Dáša Murycová, starostka obce

Návrat původního kostelního zvonu do naší obce

HASIČSKÉ 
OKÉNKO
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Vzhledem k nastalé epidemiologické situ-
aci v loňském roce jsme byli nuceni zrušit 
plánovaný adventní koncert v kostele Sv. 
Hedviky a improvizovat s online advent-
ním koncertem, za který jsme sklidili velké 
ovace. Na online adventním koncertě zazpí-
vala pouze Eliška Rusková, Stříbrná SuperStar 
2018. Online adventní koncert má na you-
tube.com přes 25 tisíc zhlédnutí. Pro četné 
prosby, abychom opět uspořádali adventní 
koncert v kostele Sv. Hedviky a opakovaně 
pozvali Elišku Ruskovou, jsme těmto prosbám 
s potěšením vyhověli. 

Letos na adventním koncertě, 
který se koná v sobotu 11. pro-
since 2021 od 18:00 v kostele Sv. 
Hedviky na náměstí v Doubravě, 
vystoupí Eliška Rusková a Smíšený 
pěvecký sbor ARTEP Gymnázia 
a Obchodní akademie Orlová. Sbor 
byl založen v lednu 2001. Za dobu 
svého působení se zařadil mezi nej-
lepší středoškolské sbory v České 
republice. Pravidelně se zúčastňuje 
soutěží a festivalů sborového zpěvu 
jak u nás, tak i v zahraničí, kde se 
umisťuje na předních příčkách. Mezi 
největší úspěchy sboru patří abso-
lutní vítězství a zlaté pásmo na ce-
lostátní soutěží Opava cantat 2017, 
absolutní vítězství a zlaté pásmo s ce-
nou hejtmana Jihomoravského kraje 
na soutěži Gymnasia cantant v Brně 
2018 a 2019. V lednu 2019 sbor vy-
cestoval na mezinárodní festival du-
chovní hudby do Lotyšska a odvezl si 
dvě zlatá pásma. Uměleckou vedoucí 
a dirigentkou sboru je Mgr. Petra Ra-
šíková, se sborem spolupracuje a na 
klavír doprovází Mgr. Aleš Bína.

Děkujeme za finanční podporu advent-
ního koncertu našim partnerům: Nadace 
OKD, Nadace Via, WEST MEDIA, s.r.o., Česká 
průmyslová zdravotní pojišťovna, BYTser-
vis-služby spol. s r.o., Zdeněk Kolář čistírny 
odpadních vod, TIZ, s.r.o., Jindřiška Daříč-
ková Zahradní potřeby a krmiva, Gabriela 
Piperková Copy Centrum Orlová. Projekt 
byl podpořen Nadací Via v programu živá 
komunita.

Koupi vstupenek v hodnotě 200Kč/
osoba lze zajistit předem v obvyklých před-
prodejích nebo před zahájením adventního 
koncertu v kostele Sv. Hedviky. S ohledem 
ke zkušenostem si vám dovolujeme dopo-
ručit koupi vstupenek neodkládat a usku-
tečnit ji v dostatečném časovém předstihu 

prostřednictvím uvedených předprodejů, 
neboť počet diváků je limitován kapacitou 
kostela Sv. Hedviky. 

Prodej vstupenek na adventní koncert:
•	 e-mail:	info@nasedoubrava.cz
•	 paní	Jiřina	Ferenčíková	
•	 mobil	602	755	179
•	 paní	 Ildiko	 Stablová,	 provozovatelka	 re-

staurace v Národním domě

Těšíme se na setkání s Vámi v adventním 
čase! 

Jiřina Ferenčíková,  
předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s.

www.nasedoubrava.cz 

inzerce

NAŠE DOUBRAVA VÁS ZVE NA ADVENTNÍ KONCERT

Foto: archiv Smíšeného pěveckého sboru  z

ARTEP Gymnázia a OA Orlová
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Malujeme 
pro radost 2021
V letošním roce jsme spolu se Sdružením 
rodičů a přátel mateřské a základní školy 
v Doubravě vyhlásili 7. ročník výtvarné 
soutěže „Malujeme pro radost“. Uplynulý 
školní rok ve školách převažovala distanční 
výuka, ale je potěšující, že i v domácím pro-
středí děti volný čas věnovaly malování ob-
rázků. Po návratu do škol děti pod vedení 
pedagogů vytvořily velmi hezké obrázky. 
Oceňujeme všechny mladé výtvarníky, že 
i v tak složité době dokázali vytvořit hezké 
obrázky pro potěšení druhých a děkuji, že 
se do soutěže zapojili.

Kategorie I.
1. místo  Šimon Branny
2. místo Tadeáš Waloszek
3. místo  Emma Majlingová

Kategorie II.
1. místo  Filip Potyš, 
  Štěpán Ondřej Pompa
2. místo Natálie Gáborová, Jan Spurný
3. místo  Anežka Figurová,  
  Andrea Valachovičová
Kategorie III.
1. místo  Michaela Potyšová, 
  Marie Tokárová
2. místo  Taťána Paloncová, Jakub Tokár
3. místo  Kateřina Durasová, Robert Kirvej

Děkujeme dětským výtvarníkům za 
krásné obrázky, pedagogům v mateřské 
a základní škole a rodičům dětí za spo-
lupráci. Vítězné práce budou tentokrát 
instalovány do vstupních prostorů zdra-
votního střediska, kde si je může veřejnost 
prohlédnout.

Dáša Murycová, 
starostka obce 

Po loňské nucené odmlce se konečně 
mohlo v sobotu 16. 10. 2021 v sále Národ-
ního domu v Doubravě odehrát původně 
plánované divadelní představení „Člověka 
nepochopíš.“ V komedii Stanislava Koláře 
se představil divadelní soubor PROPADLO 
z Václavovic. Tak, jak jsme vás informovali 
v předchozím vydání obecního zpravodaje, 
komedie se skládala ze dvou jednoakto-
vek. První se odehrávala ve wellness cen-
tru hotelu s nepříliš valnou pověstí. Diváci 
sledovali, co vše se může odehrát jednak 
ve vztazích mezi manželskými páry, ale 
také i k personálu wellness a hotelu. Druhá 
jednoaktovka se odehrávala v prostředí 
úschovny zavazadel téměř zapomenutého 
nádraží. Bylo až s podivem sledovat, jaké 
jsou priority dnešních lidí a důležitost toho, 
co vše lze za úplatu uschovat. Obě jednoak-
tovky spojovala atmosféra maloměsta, do 
něhož zavítali svérázní hosté. Brzy poznali, 
že jejich přehnaná očekávání zůstanou ne-
naplněna. Přesto se v ospalém městečku 
nenudili, protože v něm prožili řadu ne-
čekaných zážitků. Ve druhé jednoaktovce 
dokonce s takřka detektivní zápletkou. Di-
váci se skvěle pobavili, ale také i zamysleli, 

mnozí se pousmáli nebo povzdychli, že 
přesně takto se to v životě děje. Mezi jed-
noaktovkami byla přestávka pro námi při-
pravené domácí občerstvení. Diváci si 
pochutnali na domácím mini věnečku, ko-
šíčku s jahodami a borůvkou, podzimním 
muffinu s vlašskými ořechy, jablkem a ja-
vorovým sirupem a na jablečném řezu s dý-
ňovou marmeládou, pudinkem a šlehačkou 
a na pestré nabídce domácího cukroví. Zá-
jem o koupi byl také o perfektně upravené 
„nadýchané“ domácí obložené chlebíčky 
v rozličných variantách. 

Děkujeme obci Doubrava za finanční pří-
spěvek pro konání divadelního představení. 
Těší nás, že jsme herce i diváky mohli přivítat 
v nově upravených a vybavených prostorách 
Národního domu. „Nový kabát“ spolu se 
skvěle naladěnými diváky dal divadelnímu 
představení patřičnou důstojnost a atmo-
sféru. Herci měli obavy ze svých hereckých 
výkonů, protože po celou dobu epidemic-
kých opatření a z toho plynoucích nutných 

omezení nemohli hrát 
ani zkoušet. Právě 
u nás v Doubravě po 
této dlouhé odmlce 
hráli poprvé. Děku-
jeme hercům za je-
jich výkony, nebylo 
to znát, že se nemohli 
připravit dle svým 
představ. Také děku-
jeme divákům za to, 
že přišli skvěle na-
laděni, za vytvoření 
pohodové atmosféry 
a za to, že si užili di-
vadelní představení. 
Také jim děkujeme za 
jejich kladné ohlasy 
na výběr komedie 
i divadelního souboru 
a na naši nabídku ob-
čerstvení. Vážíme se si 
toho. Závěrem, niko-

liv však významem, bych velmi ráda podě-
kovala členům spolku a našim příznivcům, 
kteří se ve svém volném čase a zdarma zapo-
jili do přípravy spojené s konáním divadel-
ního představení, poté do samotného jeho 
konání a následně do úklidu prostor Národ-
ního domu, a že toho nebylo málo. Osobně 
si velmi cením toho, s jakou pečlivostí k akci 
přistupovali a kolik svého volného času vě-
novali výběru připravovaného domácího 
občerstvení a jeho zhotovení. Bylo to znát, 
že jste se tomu s láskou odevzdali. Vážím si 
toho velice a moc vám všem děkuji! Na na-
šem webu najdete pár fotek z divadelního 
představení.

Těšíme se na setkání s vámi všemi na ad-
ventním koncertě.

Jiřina Ferenčíková,  
předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s.

www.nasedoubrava.cz 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SKLIDILO ÚSPĚCH

Foto: Kateřina Spurná. z

Poděkování
Byl krásný slunný den 11. 09. 2021 a my 
jsme vyrazili na výlet do Jeseníků. Navští-
vili jsme zámek Janský Vrch. I když mnohé 
z nás potrápil výstup na onen vrch, záži-
tek z následné prohlídky stál za to. Ovšem 
nejvíce dojmů si odnášíme z návštěvy 
Jeskyně Na Pomezí, při které jsme zažili 
i neskutečnou legraci. Skvělá organizace, 
vhodně vybrané objekty a za to vše patří 
obrovský dík paní Jiřině Ferenčíkové. Tě-
šíme se na další zájezdy. 

Roman a Pavlína Witkovi. 
Sousedé na Hranicích děkují manželům 
Ferenčíkovým za krásný zájezd za po-
znáním jesenických a javornických vr-
chů. Moc se nám líbil a na další zájezd se 
těšíme.

Irena Pacolová
Výherní kresba Michaely Potyšové. z
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Zahrádkáři se již tradičně pochlubili svými výpěstky na podzimní vý-
stavě ovoce, zeleniny a květin, která se konala dne 24. září v Národním 
domě. Výstavu jsme ještě doplnili o řadu zajímavostí jako panel hub, vlast-
noruční zdobení vánočních ozdob, nechyběly poradny o ochraně a výživě 
pěstování ovoce, zeleniny, a to pro zahrádkáře i veřejnost. 

Odborná úroveň výstavy byla patrná hned při vstupu do kulturní míst-
nosti Národního domu. Zahrádkáři zde představovali rozšířený, obsáhlý 
sortiment zeleniny a bylinek, který je možno pěstovat na balkonech a te-
rasách. Pěstovat bez zahrádky lze jahody stále plodící v trubkách, převislé 
jahody v kontejneru nebo truhlíku, či závěsném květináči, bylinky a květiny 
v truhlíku. Krásnou Mandevilu – královnu balkonových květin - vystavovala 
paní Daříčková. Nakvetlé hlíznaté begonie ze severní strany domu a řada 
dalších rostlin ukázala návštěvníkům, co vše dovedeme bez zahrádky 
vypěstovat. 

Dalším blokem výstavy byly houby a odborná mykologická poradna 
př. Štefana Szücze. Veliký zájem o výstavu hub měli žáci ZŠ, zejména o vy-
stavené nevšední jedlé druhy. Pozornost návštěvníků upoutala vystavená 
hlíva ústřičná volně rostoucí v pří-
rodě a opěnka měnlivá, která podle 
př. Szücze patří k těm nejchutněj-
ším z našich lesů. 

Na výstavě byl také ovocnář-
ský poradenský koutek, kde si ná-
vštěvníci ověřovali svoje znalosti, 
jak správně pěstovat jádroviny. 
Odborníci radili, jaké prostředky či 
postřiky používat k ochraně rostlin 
a také určovali názvy odrůd jablek. 
Poradna měla veliký úspěch. 

Jak malujeme vánoční mo-
tivy, zdobení vánočních baněk po 
celý čas výstavy předváděla paní 
Zdislava Menšíková z Dětmarovic. 
Spousta dětí i návštěvníků využila 
malování k pořízení netradičních 
vánočních dárků pro své blízké. 

Na výstavě již tradičně nemohly 
chybět masožravé, subtropické či 
pokojové rostliny, které si návštěv-
níci mohli zakoupit. Pan Miroslav 
Nechvátal také po celou výstavu 
zdárně odpovídal na řadu otázek, 
jak správně hnojit, chránit či pěsto-
vat zdravé a krásné rostlinky. 

Kolekce zeleniny a ovoce vysta-
vovali Fišerovi, Mifkovi, paní Daříč-
ková, pan Janků a paní Malcharová. 
Zahrádkářky paní Belaníková a Mal-
charová vystavovaly kolekci zavaře-
nin s ukázkami, jak správně ovoce 
a zeleninu po sklizni zpracovat. Vý-
stavu zpestřily i napečené buchty 
a zákusky z ovoce a zeleniny, které 
návštěvníci mohli v průběhu vý-
stavy ochutnat. 

Aranžmá výstavy zdobily vý-
kresy dětí ZŠ. Při své návštěvě vý-
stavy se děti chlubily svými výkresy 
a byly velmi rády, že zrovna jejich 
výkres je vystaven na výstavě. Za-
hrádkáři i letos připravili pro děti 
ze ZŠ soutěž dětí. Děti soutěžily 
v poznávání rostlinek či části vět-
viček. Nejlepší z každé třídy byli 
ohodnocení věcnými cenami, které 
připravili zahrádkáři, a dalšími od-
měnami, které věnovala starostka 
obce Doubravy. 

Oldřich Janků,  
předseda spolku

Zahrádkářská výstava

inzerce

Foto: ŠH z
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Podzimní část sezony ročníku 2021/2022 byla 
zahájena 14. srpna domácími zápasy mužů a do-
rostenců. Žáci odstartovali svou soutěž 28. srpna. 
Během letních prázdnin jsme byli nuceni konso-
lidovat stavy hráčů ve všech týmech, zvláště pak 
v družstvu mužů po odchodu šesti klíčových 
hráčů. Mužstvo bylo doplněno mladými hráči, 
kteří věkově přešli z dorostenecké kategorie. 
Tento fakt se nepochybně projevil i na výsled-
cích v začátku sezony, ale v současné době je už 
patrné, že tým mužů se postupně sehrává, a to se 
projevilo i na zlepšených výsledcích.

Družstvo dorostenců bylo doplněno našimi 
odchovanci z týmu žáků a náborem mládeže přede-

vším z Karviné. Výkonný výbor schválil pro tým řadu 
motivujících opatření a výsledky byly znát ihned 
v počátku sezony. V současné době jsme na špičce 
okresního přeboru a pod vedením trenérky Terezy 
Volné usiluje tým dorostenců o postup do vyšší sou-
těže v kraji.

Trochu složitější je situace v našem družstvu 
žáků, kdy v soutěži okresního přeboru starších 
žáků nastupuje proti fyzicky i věkově silnějším tý-
mům, což se projevuje i na výsledcích. Oceňujeme 
však nezlomné odhodlání benjamínků nadále 
sportovat a cítíme v tom i podporu jejich rodičů. 
V našem případě nestavíme na první místo vý-
sledky, ale snahu o pravidelný sport a fotbal pře-
devším. Na závěr podzimní sezony jsme v sobotu 
16. 10. 2021 uspořádali přátelské setkání žáků, je-
jich rodičů, trenérů a členů klubu, které bylo oko-
řeněno utkáním mezi žáky a dospělými. 

Jsme rádi, že se natrvalo stal i amatérský no-
hejbal součástí sportování na Baníku. Dokázali 
to nohejbalisté nejen pravidelným pátečním 

tréninkem, ale také uspořádáním tří turnajů 
v rámci okresu. Stalo se již tradicí, že tyto turnaje 
jsou organizačně perfektně zvládnuté a těší se 
velké popularitě.

Ostatní akce, které organizuje výkonný 
výbor v areálu hřiště, se nesou v duchu oprav 
a nutné údržby venkovních prostor i interiéru 
provozních budov. Na první pohled je to pa-
trné i na novém kabátu střídaček, které musely 
doznat generální opravy opláštění. Tyto práce 
zajišťuje úzký okruh jedinců a je jen škoda, že 
někteří registrovaní členové Baníku využívají 
areálu pouze k občerstvení v parných dnech 
a nepřiloží ruce k dílu. Tam, kde je nedostatek 

pracovního potenciálu, je nutné jej nahradit 
technikou, což se projeví i ve zvýšených finanč-
ních nákladech.

Zajistit ekonomicky výše uvedené náklady 
se nám daří pomocí dotačních programů Ná-
rodní sportovní agentury v kapitolách „Můj 
klub“ a „Provoz a údržba 2021“. Rovněž příspěvek 
Moravskoslezského kraje v projektu „Podpora 
sportu v MSK“ nám umožnil financování sportov-
ních potřeb našeho klubu. Obecní úřad v Doub-
ravě dlouhodobě a pravidelně podporuje Baník 
nejen ekonomicky, ale rovněž společensky a po-
radensky. Je zcela patrné, že naše zastupitelstvo 
má eminentní zájem o zachování a zkvalitňování 
sportovních a občanských tradic v Doubravě.

Podzimní část soutěží okresního přeboru 
skončila 23. října domácími zápasy mužů a do-
rostenců, a pokud nenastanou omezení proti epi-
demii, tak se budeme těšit na jarní část i s účastí 
našich fanoušků a příznivců.

Peter Szabó

Fotbal v Doubravě bez omezení

Po utkání rodičů a dětí. z

Diamantová svatba
K diamantové koruně tleskáme vám radostně, 
oslavte svůj dnešní den, jak se patří honosně!

V listopadu dne 11. 11. 2021 oslaví 
diamantovou svatbu manželé Zdeňka 

a Jaroslav Pěčonkovi. Do dalších 
společných let jim hodně zdraví 

a spokojenosti přejí dcery Jindřiška 
a Věra s rodinami  

a syn Jaromír s rodinou. 

VZPOMÍNKA
Poslední sbohem jsi nám nestačil dát, zaplakal 

každý, kdo tě měl rád.
Proč srdce tvé přestalo bít, vždyť mělo pro koho žít.

Čas utíká, rány hojí, ale i dnes to stále bolí.
Dne 26. 10. jsme vzpomněli 5. výročí 
úmrtí pana Jana Soldynského. Stále 

vzpomíná manželka Marie, dcera Jiřina, 
syn Lumír s rodinou  

a vnuk Martin s rodinou.

VZPOMÍNKA
Vzpomínky jsou 
krásné, i když bolí.

Dne 26. listopadu 
vzpomeneme 4. 
výročí úmrtí pana Ladislava Vacka 
a zároveň jsme v červnu vzpomněli 
9. výročí úmrtí paní Aleny Vackové. 
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Poděkování
Poděkování panu faráři 
Mgr. Martinovi Pastrňákovi, O. Cr.
Děkuji panu faráři Mgr. Martinovi Patr-
ňákovi, O. Cr. za jeho osobní pozvání na 
poutní mši svatou v kostele Sv. Hedviky 
v Doubravě, slavnostní oběd a pozvánku 
na barokní koncert, vše se konalo v neděli 
17. 10. 2021. Velmi si toho považuji. Bylo mi 
ctí a potěšením zúčastnit se všeho, co sou-
viselo s připomenutím a oslavou tak vý-
znamné ženy, jakou byla slezská kněžna, 
patronka Slezska a světice Hedvika.

Jiřina Ferenčíková

TRADIČNÍ 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Všichni, kdo máte malé děti, jste srdečně 
zváni dne 05. 12. 2021 od 15. 00 hodin, do 
Národního domu na Mikulášskou nadílku. 
Chybět nebudou čerti, anděl a samo-
zřejmě ani Mikuláš. O občerstvení pro děti 
bude postaráno a každé dítě si domů od-
nese od Mikuláše balíček sladkostí. Cena 
balíčku je 150,- Kč a objednat si jej můžete 
u paní Vandy Sosnové do 29. 11. 2021 na 
tel.: 724 078 578. 

Zve výbor SDH Doubrava 
Svatopluk Kotas starosta 

Uzavřeli manželství
Dne 16. 10. 2021 uzavřeli manželství paní 

Lenka Kolářová a pan Václav Tomášek.

Přejeme hodně štěstí na společné cestě 
životem!

Společenská kronika
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VÁNOČNÍ VýSTAVKA
Srdečně Vás zveme na prodejní výstavku vá-
nočních dekorací, ozdob na stůl i k zavěšení, 
adventních věnců ve čtvrtek 25. 11. 2021 
v době od 12:30 do 16:00 hodin ve školní 
družině v budově mateřské školy.

Přijďte mezi nás, udělejte si radost v před-
vánočním shonu prohlídkou vánočních oz-
dob nebo nákupem drobností pro sebe či své 
blízké. Těšíme se na Vás. 

Světluše Šotkovská s dětmi školní družiny 
a SRP ZŠ A MŠ Doubrava

Vánoční tvoření pro seniory 
Pro zájemce z řad seniorů (50+) proběhne v prosto-
rách mateřské školy vánoční tvoření, v rámci kterého si 
účastníci vyrobí svůj keramický výrobek.

Keramické tvoření proběhne ve dvou blocích:
11. 11. 2021 v době od 15:00 do cca 17:00 pro-
běhne modelování výrobku z keramické hlíny. Po 
vysušení výrobku proběhne jejich výpal v kera-
mické 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 počátkem prosince při-
praveny k odběru.

Co budete potřebovat? Pracovní oblečení a dobrou náladu. 
Materiál na tvoření bude zajištěn z podpořeného projektu z Na-
dace OKD v rámci projektu „Mezi generacemi“, díky kterému 
bude výroba keramiky pro účastníky zcela zdarma.

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

Vás zve 

od 18:00 hodin na Adventní koncert
v kostele Sv. Hedviky na námìstí

v Doubravì.
Vystoupí:

a

VSTUPNÉ: 200Kè
Pøedprodej vstupenek:

e-mail:info@nasedoubrava.cz
mob.: 602 755 179

Restaurace Národní dùm v Doubravì
Partneøi:

v sobotu 11. prosince 2021

Støíbrná SUPERSTAR 2018
ELIŠKA RUSKOVÁ

SMÍŠENÝ PÌVECKÝ SBOR ARTEP
GYMNÁZIA a OA ORLOVÁ

ZDENÌK KOLÁØ ÈISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
TIZ, s.r.o.
JINDØIŠKA DAØÍÈKOVÁ ZAHRADNÍ POTØEBY A KRMIVA
GABRIELA PIPERKOVÁ COPY CENTRUM ORLOVÁ

Zmìna programu vyhrazena. www.nasedoubrava.cz
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Obec Doubrava a Římskokatolická farnost Doubrava  

si Vás dovolují pozvat na 
 

 
ADVENTNÍ 
KONCERT 

v Římskokatolickém kostele  
sv. Hedviky v Doubravě 

 
 
 

 
v neděli 12. 12. 2021 
od 16:00 hodin 
 
 
 
vystoupí 
 
 
Permoníček mladší a 
Sbor přátel zpěvu Permoník. 
 
 
 
 
 

Zaposlouchejte se nejen do vánočních písní. 
 

VSTUP ZDARMA!  
(Změna programu vyhrazena.) 

 

 

Společenská kronika
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ZMĚNY V SYSTÉMU SVOZU ODPADŮ  
OD PROSINCE TOHOTO ROKU
Nový zákon o odpadech ukládá obcím i občanům řadu povinností v oblasti nakládání s odpady.

Od 1. 12. 2021 přechází naše obec na nový systém odpadového hospodářství z důvodu snížení 
tun směsného odpadu, který se ukládá na skládkách. Cena za ukládání odpadu na skládkách je vy-
soká a s postupně klesající slevou za skládkovné v následujících letech ještě poroste.

Z tohoto důvodu budou v naši obci vyměněny dosavadní popelnice na směsný odpad o ob-
jemu 240 l za menší o objemu 120 l a bude přidána nová popelnice na plast, kovové obaly a nápo-
jové obaly-tetrapak o objemu 240 l a popelnice na bio o objemu 240 l. Uvedené popelnice obdrží 
každá domácnost v naší obci pro komfortnější třídění odpadů. Separovaný odpad můžete také ode-
vzdat do nového sběrného dvoru, který bude otevřen od 1. 12. 2021 za zahradou Národního domu 
v Doubravě. 

SMĚSNÝ ODPAD:
•	 Ve dnech 13.–14. 11. 2021 budou 

dodány domácnostem ČERNÉ 
NÁDOBY o objemu 120 litrů. 

•	 Do	těchto	nádob	NESMÍ BÝT 
UKLÁDÁN odpad, pro který jsou 
určené jiné nádoby ke třídění 
odpadu (papír, sklo, plast, kovové 
obaly, nápojových kartonů-tetrapak, 
zahradní a kuchyňský odpad).

•	 Svoz	bude	probíhat	co	dva	týdny	
(kalendář svozu bude k dispozici na 
www.doubrava.cz).

•	 Nádoby	budou	označeny	nálepkami	
s adresou, čárovým kódem, čipem 
a informacemi, pro jaký separovaný 
odpad je nádoba určena .

PLAST, KOVOVÉ OBALY 
a NÁPOJOVÉ OBALY 
– TETRAPAK:
•	 17. 11. 2021 po svozu směsného 

komunálního odpadu provedou 
zaměstnanci svozové firmy úpravu 
dosavadních 240 litrových nádob. BUDOU 
NA NĚ INSTALOVÁNY ŽLUTÉ KLIPY. 

•	 Takto	označené	nádoby	budou	určeny	pro 
separaci PLASTU, KOVOVÝCH OBALŮ 
a NÁPOJOVÝCH OBALŮ - TETRAPAK. 

•	 Svoz	bude	probíhat	1x	měsíčně	(kalendář	
svozu bude k dispozici na www.doubrava.cz).

•	 Nádoby	budou	označeny	nálepkami	
s adresou, čárovým kódem, čipem 
a informacemi, pro jaký separovaný odpad je 
nádoba určena.

HNĚDÉ NÁDOBY 
URČENÉ PRO 
BIOLOGICKY 
ROZLOŽITELNÝ 
ODPAD:
•	 Následně	budou	rozvezeny	HNĚDÉ 

NÁDOBY URČENÉ PRO BIOLOGICKY 
ROZLOŽITELNÝ ODPAD

•	 Svoz	bude	probíhat	v	období	
březen–listopad (2x měsíčně) 
v daném kalendářním roce 
(kalendář svozu bude k dispozici na 
www.doubrava.cz).

•	 Nádoby	budou	označeny	nálepkami	
s adresou, čárovým kódem, čipem 
a informacemi, pro jaký separovaný 
odpad je nádoba určena.

!!! Svozová firma nebude vyvážet nádoby, ve kterých bude jiný odpad, než pro který je určena.  
Nádoba bude vyprázdněna až po vytřídění odpadu!!!

PAPÍR, SKLO A DALŠÍ 
MOŽNOSTI TŘÍDĚNÍ:
•	 Pro	PAPÍR a SKLO budou sloužit 

kontejnery o objemu 1 100 l 
v barvě modré na papír a zelené 
na sklo, které budou umístěny na 
schválených stanovištích.

•	 Separovaný	odpad	můžete	také	
odvézt do sběrného dvoru. 
Veškeré informace najdete 
v provozním řádu Sběrného dvoru, 
který je k dispozici na webových 
stránkách obce www.doubrava.cz 
(Informace pro občany).

•	 Na	hřbitově	slouží	pro	
odkládání suchých věnců a kytic 
velkoobjemový kontejner v areálu 
hřbitova za horní bránou. V dolní 
části hřbitova budou nádoby na 
drobný hřbitovní odpad.

Od příštího roku dojde ke změně výše poplatku na 
700 Kč na občana, který upravuje Obecně závazná vy-
hláška obce Doubrava č. 2/2021, o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství. Obec přistou-
pila na částku 700 Kč (podle zákona o místních poplatcích 
může být poplatek navýšen až na 1.200 Kč). Místní popla-
tek se od roku 2013 (tedy 9 let) nenavyšoval. Ani navýšení 
poplatku nepokryje roční náklady na svoz odpadů v naší 
obci, proto obec bude muset rozdíl dofinancovat z obec-
ního rozpočtu.

Pevně věříme, že pokud budeme pečlivě třídit od-
pad do nových popelnic, které budeme mít 

všichni u domu, docílíme toho, že 
tuny směsného odpadu snížíme. 

Všem moc děkujeme za tří-
dění odpadů, protože si myslíme, 
že to má smysl do budoucna pro 
naši přírodu i pro další generace.

vedení obce


