
Tradiční Světluškování bylo letos pojato ne-
tradičně. V pátek 5. listopadu se děti vypra-
vily z náměstí na strašidelnou stezku plnou 
tajemných bytostí a úkolů, které pro ně při-
pravily spolky Pionýr, SRP ZŠ a MŠ a paní Hu-
gáňová. Náměstí se zaplnilo rodinami s dětmi 
oděnými v zajímavých převlecích, aby si 
užily zábavu i adrenalin. Všichni, kdo stezku 

úspěšně zdolali, byli odměněni a čekal na ně 
program plný písniček a tance. Velmi nás po-
těšila hojná účast nejen našich občanů, ale 
zájem o tuto akci přivedl do Doubravy rovněž 
rodiče s dětmi z okolních měst a obcí. 

Obrovské poděkování za organizační pří-
pravu a podíl na realizaci celé akce patří paní 
Šárce Hugáňové, zapsaným spolkům Pionýr 

a SRP ZŠ a MŠ. Vzájemná spolu-
práce, osobní nasazení a přede-
vším chuť udělat radost našim 
dětem byly patrné u všech přítom-
ných dobrovolníků. Velice si Vaší práce vážíme, 
neboť na zážitky, které si děti odnášely s sebou 
domů, budou v životě jistě vzpomínat.

Dáša Murycová, starostka obce 

Leden 2019 č. 12

SVĚTLUŠKOVÁNÍ NA STEZCE 

Nový kalendář svozu odpadů 
(může být i na str.2)

Od 1. prosince dochází v obci ke 
změnám v systému svozu odpadů 
z domácností. Rovněž od tohoto 
data začal fungovat nový sběrný 
dvůr za Národním domem. Veškeré 
důležité informace včetně kalen-
dáře svozu odpadu naleznete na 
webových stránkách obce www.
doubrava.cz v sekci „Informace pro 
občany“. V případě jakýchkoliv do-
tazů a připomínek se můžete ob-
racet také na pracovníka obecního 
úřadu, pana Jiřího Sznapku, tel.: 596 
512 953. 

ŠH

Foto: ŠH z

prosinec 2021

Oznámení 
o změně úředních 
a pokladních hodin 
v období 
vánočních svátků

STŘEDA 
22. 12.

ÚŘEDNÍ DEN 
PRO VEŘEJNOST 
(včetně pokladny a podatelny)

PONDĚLÍ 
27. 12.

POUZE PO PŘEDCHOZÍ 
DOMLUVĚ

STŘEDA 
29. 12.

POUZE PO PŘEDCHOZÍ 
DOMLUVĚ
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Vážení spoluobčané,
poslední listopadovou neděli nám začala 
adventní doba, ve které se chystáme na 
příchod nejkrásnějších svátků v roce. Ně-
kteří senioři využili možnost zapojit se do 
vánočního tvoření, kdy si mohli zhotovit 
vlastní keramické výrobky. Zajisté jim tyto 
vlastnoručně zhotovené dekorace přinesou 
do domovů potěšení. V době, kdy se Vám 
do rukou dostává tištěná verze zpravodaje, 
bude již vánoční strom na náměstí rozsví-
cen. Několik let jsme sledovali, jak smrk na 
náměstí roste a nabývá správnou výšku. Le-
tos se poprvé rozsvítil v sobotu před druhou 
adventní nedělí pro radost všech, kteří v ad-
ventním a vánočním čase zavítají do centra 
Doubravy. Třetí adventní neděle bude patřit 
vánočnímu koncertu v kostele svaté Hed-
viky, na který Vás srdečně zveme. Zazní vá-
noční písně v podání Permoníčku mladšího 
a Sboru přátel Permoníku. Koncert zajišťuje 
obec Doubrava bez výběru vstupného.

Během těchto dní se Vám do rukou dostává 
obecní kalendář pro rok 2022. Díky finanční 
podpoře Nadace ČEZ budeme mít kalendář čtr-
náctidenní. Celý rok nás budou provázet osvěd-
čené recepty dobrého jídla našich občanů, 
které můžeme využít v domácí kuchyni. Děku-
jeme všem, kteří byli ochotni se o své kulinářské 
zkušenosti podělit s ostatními občany.

Změny v systému svozu odpadů a infor-
mace o otevření nového sběrného dvoru byly 
obsahem listopadového čísla zpravodaje. 
Tyto informace naleznete také na facebooku 
a webových stránkách obce Doubrava. Blíží 
se konec roku a měli bychom si ověřit, zda 
jsme neopomenuli uhradit poplatek za svoz 

a ukládání komunálního odpadu. Celková 
bilance ukazuje, že k takovým opomenutím 
došlo. Dobrá zpráva je, že své nedoplatky mů-
žete ještě v těchto dnech uhradit na pokladně 
obecního úřadu a do nového roku vstoupit bez 
nedoplatků.

Stavební práce na výstavbě kanalizace 
v oblasti Hranice pokračují. V uplynulých 
dnech jsem navštívila spolu s radní obce, paní 
Jasenkovou, vlastníky nemovitostí, abychom je 
informovaly o možnostech pořízení projektové 
dokumentace soukromých kanalizačních přípo-
jek. Během výstavby kanalizace, zejména v příš-
tím roce, dojde ke snížení komfortu bydlení 
v zastavěné oblasti Hranic, proto byli občané 
vyzváni k trpělivosti a shovívavosti, bez kterých 
by realizace této stavby nemohla proběhnout.

Pro rok 2022 je připravený návrh rozpočtu, 
který je zveřejněn na úřední desce a bude před-
ložen na prosincovém zasedání zastupitelstva 
obce ke schválení. Obsahuje nemalé výdaje na 
projektové dokumentace, investice a opravy 
pro následující rok. Čeká nás výměna zdroje 
tepla v základní škole, na obecním úřadě, oprava 
chodníku, úprava zeleně v centru obce, opravy 
komunikací, investice do obecních bytů. V roz-
počtu se počítá se zabezpečením kulturního 
života v obci, a také s vyšší finanční podporou 
spolkové činnosti. O podrobnostech přineseme 
více informací v lednovém zpravodaji.

V závěru mi dovolte vyslovit jedno pro-
zaické přání. Přeji Vám všem i Vašim rodinám 
pevné zdraví, hodně životní síly a naplnění srdcí 
láskou, pochopením, empatií a porozuměním. 
Vánoční svátky prožijte v kouzelné atmosféře 
svých domovů a v kruhu svých blízkých.

Dáša Murycová, starostka obce

Rada obce Doubrava projednala 
a schválila:
•	 návrh	 rozpočtu	 na	 rok	 2022	 Základní	

školy Doubrava a Mateřské školy 
Doubrava,

•	 návrh	 střednědobého	 rozpočtového	
výhledu na období 2023-2025 Zá-
kladní školy Doubrava a Mateřské školy 
Doubrava,

•	 provozní	 řád	 sběrného	 dvora	
v Doubravě.

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
Prosinec 1,15,29 8 2 ZRUŠENO
Leden 12,26 19 10 -

Obec Doubrava 
změnila územní plán
Po deseti letech přistoupila obec Doubrava 
ke změně č.1 územního plánu, jejíž součástí 
byla také aktualizace území. Byly vymezeny 
nové plochy pro výstavbu a upravena typo-
logie výstavby ve vymezených plochách. Dne 
15. 9. 2021 bylo zastupitelstvem obce přijato 
usnesení, kterým byla změna č.1 územního 
plánu Doubrava vydána opatřením obecné 
povahy pod č.j. OUDo 1207/2021, které nabylo 
účinnosti dne 12. 11. 2021. Od 12. 11. 2021 
bude umísťování a povolování staveb 
v obci Doubrava již posuzováno dle územ-
ního plánu Doubrava ve znění vydané 
změny č.1.

S novým územním plánem se můžete 
seznámit na webových stránkách obce 
(k dispozici bude během měsíce prosince) 
a k nahlédnutí je rovněž na obecním úřadě, 
1.patro, stavební úřad, u pana Szostoka.

Pavel Szostok, stavební úřad

Zimní údržba komunikací 2021/2022

Nový kalendář 
svozu odpadů
Od 1. prosince dochází v obci ke změnám 
v systému svozu odpadů z domácností. 
Rovněž od tohoto data začal fungovat nový 
sběrný dvůr za Národním domem. Veškeré 
důležité informace včetně kalendáře svozu 
odpadu naleznete na webových stránkách 
obce www.doubrava.cz v sekci „Informace 
pro občany“. V případě jakýchkoliv dotazů 
a připomínek se můžete obracet také na 
pracovníka obecního úřadu, pana Jiřího 
Sznapku, tel.: 596 512 953.  ŠH

V případě nepříznivých povětrnostních 
podmínek bude nastupovat mechanizace 
na úklid sněhu a posyp komunikací. Údržbu 
komunikací od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022 za-
jišťuje společnost Doubravan Car spol. s r. o.

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 při-
pomínkami k zimní údržbě na tel.: 596 512 
953, zejména dojde-li k neprohrnutí komu-
nikace nebo neprovedení posypu. Žádáme 
občany, aby odstavováním vozidel na po-
zemních komunikacích nebránili průjezdu 
mechanizace s pluhem. Bude-li bráněno 

průjezdu pluhu, nebude na příslušné části 
pozemní komunikace provedena zimní 
údržba.

Jiří Sznapka, správa BaNF

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko

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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NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ
V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 

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

 Jsme obecní zastupitelé, proto nám záleží 
na všech sousedech, kteří v obci bydlí, ne-
jsou nám lhostejné jejich potíže. V těchto 
posledních dnech se udály nevídané věci 
vůči nájemníkům finských domků, deseti-
domků a rodinných domků ve vlastnictví 
společnosti HEIMSTADEN. Proto zastupitelé 
za NAŠI DOUBRAVU pozvali nájemníky fin-
ských domků a desetidomků na schůzku 
k projednání jejich nájemního bydlení, která 
se z důvodu kapacitních možností mohla 
konat pouze ve velmi omezeném počtu.
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, zastupitelka 

NAŠE DOUBRAVA
 Nájemníci finských domků a desetidomků 
přítomni na schůzce tak, jak uvádí výše za-
stupitelka Jiřina Ferenčíková, požádali za-
stupitele za NAŠI DOUBRAVU, aby sestavili 
dopis pro vlastníka společnosti HEIMSTA-
DEN do Švédska. Obsah dopisu se sdělením 
o jeho odeslání jsme roznesli nájemníkům 
do jejich poštovních schránek. Omlouváme 
se, že v obecním zpravodaji není obsah do-
pisu zveřejněn. Neděje se tak na základě 

našeho rozhodnutí. Zastupitelé jsou limito-
vání počtem znaků, jak uvádí paní redak-
torka výše.

Gabriela Piperková, zastupitelka  
NAŠE DOUBRAVA

 Dle statistiky obecního úřadu vzrostlo 
množství vytříděného odpadu. Zastupitelé 
za NAŠI DOUBRAVU děkují sousedům, že 
ve větší míře třídí odpad, že jim záleží na 
životním prostředí. Jsme toho názoru, že 
kdyby jej bylo kam odkládat, vytřídilo by se 
ho více. Přeplněnost kontejnerů na plasty 
někteří sousedé vyřešili tak, že jej vozili do 
okolních měst a obcí. Nově mají domácnosti 
popelnici na bioodpad, plast a směsný od-
pad. Uvidíme, jak to s novým systémem tří-
dění a četností svozu bude fungovat.

MUDr. Pavel Spurný, zastupitel  
NAŠE DOUBRAVA

Poté, co opustili nespokojení nájemníci 
finských domků, desetidomků a rodinných 
domů ve vlastnictví společnosti Heim-
staden jednání zastupitelstva v září 2021, 
byla mimo jiné na programu řešena otázka 
způsobu stanovení systému odpadového 
hospodářství v obci a jakou výši poplatku 
budeme za odvoz odpadu platit v následu-
jícím roce. Pouze zastupitelé za NAŠI DOUB-
RAVU nesouhlasili a nezvedli ruku pro to, 
aby byla zvýšena částka ze současného po-
platku 500Kč za osobu za odvoz odpadu na 
700Kč za osobu.

Ing. Petr Vrubel, zastupitel  
NAŠE DOUBRAVA

(pozn. redakce: Obsah dopisu zmiňovaný v pří-
spěvku paní Gabriely Piperkové nebyl zaslán 
do redakce ke zveřejnění. Paní zastupitelka 
mohla, v souladu s platnými zásadami pro vy-
dávání Obecního zpravodaje, využít možnosti 
předat současně s příspěvkem také jeho rozší-
řenou verzi (tj. obsah dopisu) k uveřejnění na 
webových stránkách obce, o čemž by čtenáři 
byli informováni.)

OKÉNKO 
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Keramika?
„To je vyrábění z bahna“. Takto 
vidí tvoření z keramické hlíny naše 
děti a pořádně si užívají její zpra-
covávání. Když se zašpiní, nevadí. 
Spadne kus na podlahu, nevadí. 
Důležitý je zážitek z práce a výro-
bek. Výrobek je vždy překvape-
ním. Po vypálení vypadá úplně jinak než po 
vytvoření. A když se pokryje glazurou, to je 
nádhera.

Keramickou pec jsme si do MŠ pořídili 
v květnu za podpory Nadace OKD v rámci 
projektu Doubravští šikulové a od té doby 
pracujeme v keramické dílně pravidelně. Na-
učili jsme to i rodiče. Pozvali jsme je do naší 
dílny a společně modelovali kočky, sluníčka 
a anděly. Hotové výrobky teď jistě zdobí dět-
ské pokojíčky. 

Nám v mateřské škole zdobí šatnu kera-
mické sovičky. A protože budou Vánoce, je 
zde také plno stromečků, andělů a drobných 
ozdůbek, které vyrobily děti s radostí a pro 
radost.

Radomíra Jasenková,  
MŠ Doubrava

Přejeme všem klidné 
Vánoce, štěstí, 

pohodu a pevné zdraví 
v nadcházejícím roce. 

Za zaměstnance MŠ Doubrava  

Radomíra Jasenková.

ŠKOLA ROZHODNĚ NENÍ NUDA
PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Od září se družinka naplnila 25 
dětmi 1., 2., a 3. třídy. Děti se vzájemně 
učí, jak si umět společně hrát, tolerovat 
se, respektovat se, jak být kamarádský 
a ohleduplný. V družince si děti nejen 
hrají, ale i tvoří, vyrábí, kreslí. Spon-
tánní i řízenou kolektivní hrou a čin-
nostmi se učí, jak využít volný čas bez 
mobilů, tabletů a počítačů. Svou fan-
tazii, kreativitu využijí při práci s papí-
rem, recyklovatelným materiálem, při 
konstrukcích z chevy a sevy. Dokáží si 
zahrát stolní či společenské hry, učí se 
dodržovat pravidla a věřte, že je někdy 
hodně těžké tato pravidla přijmout 
a respektovat. 

Jak říkal spisovatel Antoine de 
Saint-Exupéry: „Jedině děti vědí, co 
hledají.“

Světluše Šotkovská
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inzerce

ŠKOLA ROZHODNĚ NENÍ NUDA
Exkurze na SZŠ v Karviné 
Blíží se doba, kdy se naši deváťáci rozhodují, 
kam povedou jejich cesty po základní škole. 
Proto jsme uvítali možnost navštívit díky 
projektu MAP II – ORP Orlová Střední zdra-
votní školu v Karviné. Zájemci z 8. a 9. třídy 
tak měli možnost si vyzkoušet odběr krve, 

přípravu infuze, měření tlaku, kardiopulmo-
nální resuscitaci, přebalování kojence, ošet-
ření krvácející rány, ale také simulaci toho, 
jak se cítí člověk, když je starý. Velmi cenné 
byly rady a postřehy studentek SZŠ, které 
žákům přiblížily přípravu na nelehkou, ale 
naplňující práci ve zdravotnictví.

Jarmila Kučerová, (kariérní poradce)

Jablíčkový den ve druhé třídě
Koulelo se, koulelo červené jablíčko…
Úvodní slova známé písničky, která zněla dru-
hou třídou jednoho říjnového dopoledne 
v rámci „Jablíčkového dne“. Cílem tohoto pro-
jektu bylo upevnění znalostí o podzimu, roz-
víjení vyjadřovacích schopností, slovní zásoby, 
dovednosti spolupráce, upevňování probíra-
ného učiva v českém jazyce, matematice, pr-
vouce atd. Jedním z charakteristických znaků 
podzimu je sklizeň ovoce, a tedy i jablek.

Druhá třída se proměnila v ovocné sady 
zářící červenými, žlutými a zelenými barvami. 
Kromě dobré nálady nás celý den provázely 
jablíčkové aktivity. Jablka byla všude – v ří-
kankách, písničkách, příbězích, křížovkách, 
na matematickém nebo jazykovém stromu. 
No prostě zábava! Gražyna Porošin

Módní přehlídka 
Tak by se dala nazvat první návštěva nejmen-
ších školáků v knihovně. Umožnil nám ji pod-
zimní čas a s ním související vhodné oblékání. 
Jedni šatili papírovou panenku, další podle 
vlastního výběru skládali do skříně správné 
módní doplňky podle ročního období.

Mnozí, když si následně pro sebe vybí-
rali knihu, sáhli po titulu s nastolenou té-
matikou. Jak se v regálech orientovat jim 
napomohlo písmenkové pexeso naruby. 
Myslím, že příště mou pomoc už ani nebu-
dou potřebovat.

Přeji všem, ať chlad a mráz zaženou 
zimními oblečky a teplo v sobě vytvoří po-
hodovými přátelskými vztahy. 

Hana Sábelová, knihovnice 

Knihovna 
informuje

Po ukončení omezení spojených s koronavi-
rovou situaci místní skupina PZKO obnovila 
svoji činnost. 

12. září 2021 se konala výroční členská 
schůze, na které byl zvolen nový výbor a kon-
trolní komise. Předseda popřál členům, kteří 
se letos dožili životního jubilea, a předal jim 
skromné dárky.

Dne 16. září 2021 jsme zorganizovali zájezd 
do Napajedel. Součástí zájezdu byla plavba lodí 
po řece Moravě. Tato atraktivní plavba byla spo-
jená s prohlídkou nově zpřístupněného zámku 
v Napajedlích a přilehlého parku. Na konci 
plavby jsme propluli plavební komorou na Ba-
ťově kanálu. Zájezdu se zúčastnilo 39 osob, 
nejen členů PZKO, ale také současní i bývalí ob-
čané Doubravy. Další akcí, kterou se podařilo 
uskutečnit, bylo říjnové divadelní představení 

amatérského divadla „Bez Kurtyny“ z Karviné. 
Soubor zahrál divadelní hru „Za gwiazdą“. Di-
vadlo sledovalo plně obsazené hlediště vel-
kého sálu Národního domu v Doubravě (cca 80 
diváků). Mezi účinkujícími herci byli obyvatelé 
obce Doubrava i členové MS PZKO.

Děkujeme tímto vedení obce Doubrava 
za poskytnutí finanční dotace, bez které by-
chom tyto akce nemohli uskutečnit.

Petr Czapek, předseda MS PZKO

Z činnosti spolku PZKO

Divadelní představení. zZájezd do Napajedel. z
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V sobotu 06. 11. jsme provedli ořez 
vzrostlých tújí kolem domu čp. 
866 a také jsme provedli ořez ná-
letových dřevin kolem komunikace 
v části Uplíž. Práce provedli Slá-
vik, Kučera, Šebesta R.+L., Dluhosz 
a Majer. V sobotu 13. 11. v 06.13 
hodin jsme byli povoláni k požáru 
sauny u domu čp. 724 v Doubravě. 
Na místě zasahoval Kučera, Šebesta 

R.+L. a Dluhosz. V úterý 16.11. jsme 
se v dopoledních hodinách zú-
častnili okrskového námětového 
cvičení v Petřvaldě. Předmětem 
cvičení byla likvidace požáru v Zá-
kladní škole na ul. Školní, spojená 
s evakuací osob a vyhledáváním 
osob v zakouřených prostorech. 
Naše jednotka měla za úkol provést 
kontrolu venkovní hydrantové sítě 
a pomocí nadzemního hydrantu 
zajistit doplňování vody do hasič-
ských cisteren. Cvičení se zúčastnili 
Slávik, Šebesta R.+L. a Dluhosz.

Do naší výjezdové jednotky by-
chom rádi přivítali nové zájemce. 
Kritéria jsou velmi jednoduchá, 
a to dobrý zdravotní stav, věk nad 
18 let, ale hlavně zájem a ochota 
naučit se něco nového a pomáhat 
druhým při zásazích nebo pracích, 
ke kterým jsme přivoláni. V případě 
zájmu je možné se buď kontaktovat 
s kterýmkoliv naším členem, nebo 
přijít každý čtvrtek od 16:00 do 
18:00 hodin do hasičské zbrojnice 
v Doubravě, kde bude zájemcům 
vše podrobněji vysvětleno. 

Pavel Slávik,  
velitel VJ SDH Doubrava

inzerce

Milí přátelé charitního díla,
velice si vážíme Vaší dlouholeté podpory Tříkrá-
lové sbírky. Děkujeme, že jste při minulé sbírce 
(2021), v tom „zvláštním“ roce, sbírku podpo-
řili. V regionu Charity Bohumín se vykoledovalo 
147 153,- Kč a formou on-line koledy 69 256,- Kč. 
Doubravští do celkové částky přispěli 3 950,- Kč. 
Díky Vašim darům můžeme lépe pomáhat po-
třebným lidem.

Chtěli bychom vás informovat, že z výtěžku 
minulé sbírky (2021) pořizujeme část vyba-
vení do nového Domova pro seniory U Kaple 

v Dětmarovicích (např. počítače, tiskárny, polo-
hovací pomůcky, pomůcky pro hygienu…)

Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne 
od 1. do 16. ledna 2022. 

Z nové sbírky (2022) bychom rádi do-
vybavili Domov pro seniory U Kaple 
v Dětmarovicích.

Aktuální informace o našich záměrech na-
leznete na webu sbírky: https://www.trikralo-
vasbirka.cz/vyuziti/

Prosíme o Vaši přízeň a štědrost.

Za pracovníky i klienty Charity Bohumín:
Zdeňka Kniezková Brňáková, ředitelka
Charita Bohumín, Štefánikova 957, 735 81 Bohumín
tel.: 593 035 046, 736 766 021,
info@bohumin.charita.cz, www.bohumin.charita.cz

HASIČSKÉ 
OKÉNKO

Požár sauny u rodinného domu.   z
Foto: Radek Šebesta.

Zveme všechny členy SDH 
Doubrava

v sobotu 08. 01. 2022  
v 16:00 hodin na 

 VALNOU HROMADU, 
která se uskuteční v hasičské 

zbrojnici v Doubravě. 

Těšíme se na vaši účast.
Za SDH Doubrava starosta  

Svatopluk Kotas

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
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VZPOMÍNKA
Dne 17. 12. 2021 

vzpomeneme 10 let od 
úmrtí paní Věry Valoškové. 

V srdci Tě stále máme 
a s láskou vzpomínáme. 
Dcera Jiřina s rodinou. 

VZPOMÍNKA
Umlklo srdce znavené, přestalo bít, budiž Ti, 

drahý tatínku, za všechno vřelý dík.
Dne 12. 12. 2021 vzpomene 

na první výročí úmrtí 
tatínka a dědečka pana 
Boleslava Jamnicze. 

S láskou a úctou vzpomínají 
dcera Xenie, vnučka Nikol, 

vnuci Marek, Tomáš.

VZPOMÍNKA
Dne 3. 12. 2021 vzpomeneme  

1. smutné výročí, kdy nás 
opustila naše milovaná 

maminka, babička 
a prababička paní  
Jiřina Šeligová.  

Kdo jste ji znali, věnujte jí 
s námi tichou vzpomínku. 

S láskou dcera a vnuk.

Vítání občánků 
Dne 23. 10. 2021 jsme přivítali  
nového občánka 
Šimona Fobera.

Blahopřejeme k narození děťátka!

Společenská kronika
KALENDÁŘ OBCE 
DOUBRAVA

Obecní kalendář na rok 2022 naleznou 
občané Doubravy ve svých schránkách 
také v letošním roce. Distribuovat se bude 
opět do každé domácnosti zdarma. Pokud 
kalendář nenaleznete ve své schránce, mů-
žete si jej vyzvednout od 20. 12. 2021 na 
obecním úřadě, přízemí, kanc. č. 2, u paní 
Hugáňové. ŠH

Všem občanům a hasičským 
příznivcům přejeme krásné prožití 

vánočních svátků, hodně zdraví, 
štěstí a klidu v roce 2022. 

Přeje výjezdová jednotka  
a výbor SDH Doubrava.

„Na Tržišti radosti jsem si pořídila hned 
několik věcí. Když jsem si šla vyzvednout oz-
dobu na stěnu u její autorky, zjistila jsem, že 
je to má sousedka. Bylo to moc milé setkání. 
Mladá maminka se rozhodla splnit si sen a za-
čala vyrábět ozdoby metodou Macrame. Byl 
to její první výtvor a měla obrovskou radost, 
že si ho někdo koupil. Navíc jsme tím po-
mohly nevyléčitelně nemocným zůstat doma 
s rodinou,“ vzpomíná Markéta.

Markéta se stejně jako mnoho dalších 
rozhodla nakoupit dárky pod stromeček 
na Vánočním Tržišti radosti. Veškeré pe-
níze, které se zde vyberou, totiž putují 
Mobilnímu hospici Ondrášek a jeho pa-
cientům. Díky těmto finančním příspěv-
kům mohou umírající strávit své poslední 
chvíle doma mezi svými blízkými.

A jak Vánoční Tržiště radosti funguje? 
Jednoduše. Zapojit se může každý hned 
dvěma způsoby. Zaprvé můžete něco vy-
robit, upéct, uvařit, nabídnout své služby 
jako například kurz šití nebo výměnu pne-
umatik a darovat na tržiště. Fantazii se 
rozhodně meze nekladou. V minulém roce 
bylo mimo jiné velmi žádané cukroví nebo 
vánočky. Pokud chcete něčím přispět, 
dejte vědět Mirce Galajdové na mhondra-
sek2004@gmail.com nebo 777 946 777.

Zadruhé můžete na tržišti pořídit něco 
pro radost sobě nebo svým blízkým, a tím po-
moct lidem na konci jejich života. Celá částka 
je darem pro Mobilní hospic Ondrášek. 

Více o Vánočním Tržišti radosti se dozvíte 
na www.trzisteradosti.cz. 

Zapojte se. Darujte nebo si pořiďte dá-
rek, který má smysl, a splňte tak nevyléči-
telně nemocným poslední přání.

Lidé darují lidem

Zemřeli
Lýdia Jarabicová
Rostislav Hotař
Miroslav Válek

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!
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Vánoční tvoření pro seniory
V měsíci listopadu proběhlo vánoční tvo-

ření pro seniory v prostorách mateřské školy. 
Děkujeme touto cestou paní ředitelce Jasen-
kové za spolupráci a organizační zajištění této 
akce. Vánoční tvoření pro seniory podpořila 
Nadace OKD v rámci projektu obce Doub-
rava „Mezi generacemi“. Z prostředků Nadace 
OKD byl zakoupen materiál pro výrobu ke-
ramiky. Pod rukama amatérských keramiků 
se za malou chvíli začaly objevovat zajímavé 
výrobky, převážně s vánoční tématikou. Na 

prvním setkání se dne 11. 11. 2021 modelo-
valo a připravovaly se výrobky pro první vý-
pal v keramické peci. Tam lze výrobky vložit až 
po vyschnutí, nejdříve po týdnu. V následují-
cím setkání se na výrobky nanesla keramická 

glazura a následoval další výpal v keramické 
peci. Po vyjmutí výrobků z keramické pece 
je keramika připravena dělat 
radost autorům výrobků nebo 
dalším obdarovaným. Práce 
s keramickou hlínou přítomné 
natolik zaujala, že již nyní se 
připravuje pokračování kera-
mické dílničky v příštím roce.

Dáša Murycová

SVĚTLUŠKOVÁNÍ – STRAŠIDELNÁ STEZKA

Foto: ŠH z


