
Letos měla doubravská mikulášská dru-
žina napilno. V mateřské školce děti od rána 
tušily, že se něco bude dít. A po svačině 
se dočkaly. Počáteční strach děti statečně 
překonaly a samy si k Mikulášovi přivolaly 

anděla i dva čerty. Nejodvážnější děti se 
čertům samy představily, společně jim za-
zpívaly písničky a nakonec si s mikulášskou 
družinou také zatancovaly. Všichni si tedy 
zasloužili sladkou odměnu. Ani v základní 

škole se děti nenechaly za-
hanbit, i když někteří měli 
v sobě malou dušičku. Od 
první hodiny všichni dych-
tivě poslouchali a předháněli 
se, kdo první uslyší řinčení 
řetězů, které bude oznamo-
vat příchod čertů. Nakonec 
přišli všichni, nejen čerti, ale 
také Mikuláš a dva nádherní 
andělé. A samozřejmě ne-
přišli s prázdnou. Stačila pís-
nička nebo básnička a balíček 
plný sladkostí měl nového 
majitele.

Před odchodem ještě 
čerti dětem připomněli, že na 
ně stále dohlíží a že se příští 
rok zase vrátí, aby si ověřili, že 
děti dodržely slib a byly celý 
rok hodné.

Ze základní školy zamířila 
odpoledne mikulášská dru-
žina také do Domu seniorů 

Nový sběrný  
dvůr otevřen 

Dne 01. 12. 2021 byl uveden do provozu 
nový sběrný dvůr v Doubravě, který byl vybu-
dován v rámci operačního programu životní 
prostředí prioritní osy 3 – „Odpady a materiá-
lové toky, ekologické zátěže a rizika“, specific-
kého cíle 3.2 – „Zvýšení podílu materiálového 
a energetického využití odpadů“.

Sběrný dvůr je umístěn cca 300 m za budo-
vou Hasičské zbrojnice směrem k vodojemům 
na obecních pozemcích za zahradou Národ-
ního domu. Od prosince došlo v obci rovněž 
ke změnám v systému svozu odpadů z do-
mácností. Veškeré důležité informace včetně 
kalendáře svozu odpadu naleznete na webo-
vých 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. (Více informací na 
str.2.) Jiří Sznapka

Leden 2019 č. 12

Mikulášská nadílka

Pohoda. Rozhodli jsme se také klientům domova 
připomenout dobu jejich dětství a bylo vidět, že 
se nám to povedlo. S některými klienty jsme si 
popovídali, s některými udělali fotku na památku 
a všechny jsme potěšili vitamínovým balíčkem.

Jana Ošeldová

leden 2022
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Vážení spoluobčané,
přivítali jsme nový rok a očekáváme, že se 
nám splní všechna předsevzetí a přání. Po 
prožitých předchozích dvou letech jsme 
tak trochu opatrní ve svých plánech. Máme 
zkušenosti, že se naše plány, ne vlastní vi-
nou, změnily ze dne na den a vše bylo jinak. 
I s těmito situacemi jsme si v uplynulých 
dvou letech dali rady. Společnými silami 
jsme zrealizovali celou škálu projektů, oprav 
a rekonstrukcí a vytvořili i zcela nová díla. 
O tom, co se v uplynulých letech událo, při-
nášíme ve zpravodaji krátký přehled. 

Na prosincovém zasedání zastupitel-
stvo obce schválilo rozpočet na rok 2022. 
Příjmová část rozpočtu je tvořena plánova-
nými příjmy ve výši 25 516 000 Kč a finan-
cováním zapojením přebytku hospodaření 
z minulých let ve výši 10 038 000 Kč. Celkové 
financování je ve výši 35 554 000 Kč a této 
výši odpovídají i plánované výdaje obce. 

Výstavba kanalizace v lokalitě Hra-
nice a Nová pokračuje. V loňském roce se 
rozběhly práce na výstavbě nové čistírny 
odpadních vod, ve které se budou čistit 
splaškové vody z oblasti Hranice. Nyní se 
souběžně začíná s výkopovými pracemi 
a pokládkou potrubí kanalizační stoky 
A1 včetně umístění napojovacích šachtic. 

Vlastníci nemovitostí první etapy výstavby, 
kteří odevzdali evidenční list pro zpraco-
vání projektu kanalizační přípojky, byli již 
v prosinci kontaktováni projektanty, kteří 
započali projekční práce. Následně budou 
kontaktováni i ostatní vlastníci, kteří využili 
možnosti zpracování projektové dokumen-
tace soukromých kanalizačních přípojek 
projektanty AGPOL s.r.o. Před započetím 
výkopových prací daného úseku budou 
nejméně tři dny předem obyvatelé daného 
úseku informováni o časovém omezení prů-
jezdnosti. Obracíme se na Vás o součinnost 
a pochopení. Kanalizace bude sloužit obča-
nům a přidanou hodnotou bude následná 
oprava povrchu poškozených komunikací.

V loňském roce se nám podařilo obnovit 
kulturní dění v obci. Kromě rozsvícení vá-
nočního stromu se nám vše skvěle povedlo. 
O akce pořádané obcí Doubrava byl obrov-
ský zájem a Vaše spokojenost je pro nás 
odměnou. Již nyní se těšíme na krásná se-
tkání na plánovaných akcích v letošním roce 
a věříme, že již nenastanou situace, které by 
nám v jejich uskutečnění zabránily. 

Do nového roku přeji Všem občanům 
pevné zdraví a spokojeností naplněné nad-
cházející měsíce v roce.

Dáša Murycová, starostka obce

Rada obce Doubrava projednala 
a schválila:
•	 zápis	do	obecní	kroniky	za	rok	2020,
•	 poskytnutí	 peněžitých	 darů	 členům	

výjezdové jednotky SDH Doubrava za 
práci provedenou pro naši obec za rok 
2021,

•	 uzavření	 Smlouvy	 o	 výpůjčce	 neby-
tových prostor situovaných v 3. nad-
zemním podlaží v Národním domě 
v Doubravě s Místní skupinou Polského 
kulturně osvětového svazu v Doubravě. 

•	 Rada	 obce	 se	 dále	 zabývala	 obecním	
rozpočtem pro rok 2022 a peticí za za-
chování Finských domků. 

Vedení obce Doubrava

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V OBCI DOUBRAVA

Měsíc Svoz odpadů ze 
120 l nádob

Svoz plastů, nápojových 
kartonů, kovových 
obalů, NÁDOBY SE 
ŽLUTÝM KLIPEM

Svoz papíru
MODRÉ 

KONTEJNERY

Svoz bioodpadu
HNĚDÉ  

NÁDOBY

Leden 12, 26 19 10 ZRUŠEN SVOZ
Únor 9, 23 16 7 ZRUŠEN SVOZ

NOVÝ SBĚRNÝ 
DVŮR V DOUBRAVĚ

Sběrný dvůr slouží pouze pro fyzické 
osoby s trvalým pobytem v obci Doubrava 
a odpad bude odebrán pouze po předložení 
občanského průkazu či jiného platného do-
kladu s vyznačenou adresou. Dále sběrný 
dvůr slouží pro osoby vlastnící na katastru 
obce Doubrava stavbu individuální rekreace, 
seznam chatařů je uložen u obsluhy sběrného 
dvora. Právnické osoby ani fyzické osoby pod-
nikající, pokud nejsou zapojeny do obecního 
systému, nemají oprávnění tento sběrný dvůr 
využívat. 

Návštěvníci jsou povinni dodržovat pro-
vozní řád, který je umístěn na webových 
stránkách obce (informace pro občany; 
svoz odpadů) a pokyny pověřených osob 
provozovatele.

Do sběrného dvora 
je možno odevzdat tyto odpady:   
•	 papír	a	lepenka
•	 sklo	
•	 plasty	
•	 biologicky	rozložitelný	odpad	
•	 dřevo	
•	 pneumatiky	
•	 stavební	 odpad	 (stavební	 suť	 maximální	

množství 500 kg za 1 rok)
•	 objemný	odpad	
•	 kovy
•	 textil
•	 jedlý	olej
•	 nebezpečné	 složky	 komunálního	 odpadu	

(oleje, zbytky barev a chemikálií a jejich 
obaly, zbytky maziv a olejů a jejich obaly, 
zbytky spotřební kosmetiky a jejich obaly, 
autobaterie, monočlánky, zářivky apod.)

•	 elektroodpad	 (TV	 a	 PC	 technika,	 lednice,	
mikrovlnné trouby, mobily apod.)

Provozní doba: 

Středa 13.00–17.00 hodin 

Sobota 8.00–12.00 hodin 

 Směsný komunální odpad se neodebírá.
Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

Ke konci roku 2021 bylo společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
oznámeno, že na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu 
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2022.

Voda pitná (vodné) 45,91 Kč/m3 (bez DPH) 50,50 Kč (vč. 10% DPH)

Voda odvedená (stočné) 40,79 Kč/m3 (bez DPH) 44,87 Kč (vč. 10% DPH)

Oznámení o změně ceny vodného 
a stočného od 1. 1. 2022

Nové ceny budou uplatněny vůči všem 
odběratelům po prvním odečtu měřidel ná-
sledujícím po 01. lednu 2022, popř. bude 
postupováno podle uzavřených smluvních 
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 

Oproti roku 2021 se jedná o zvýšení 
za 1 m3 vodného o 2,63 Kč (včetně DPH) 
a o 2,34 Kč (včetně DPH) u stočného.

Pavel Slávik,  
referent ŽP, majetková správa

Občané se mohou obracet se svými připomínkami 
k zimní údržbě na tel.: 596 512 953, zejména dojde-li 
k neprohrnutí komunikace nebo neprovedení posypu. 
Žádáme občany, aby odstavováním vozidel na pozem-
ních komunikacích nebránili průjezdu mechanizace 
s pluhem. Bude-li bráněno průjezdu pluhu, nebude na 
příslušné části pozemní komunikace provedena zimní 
údržba.

Jiří Sznapka, správa BaNF

Zimní údržba komunikací 2021/2022

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko
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MALÉ OHLÉDNUTÍ
ROK 2019

Dokončeno multifunkční hřiště za zá- z
kladní školou s podporou ministerstva 
pro místní rozvoj.
Před budovou mateřské školy byl vybu- z
dován za podpory Nadace ČEZ oranžový 
přechod.
Na bytovém domě č. p. 866 Dominik byla  z
provedena kompletní výměna střešní 
krytiny.
Budova hasičské zbrojnice byla zateplena  z
a následně opatřena novou fasádou.
Od desetidomků k prodejně potra- z
vin U Bobříků byla provedena oprava 
chodníku.
Srpnové „Doubravské slavnosti“ zazna- z
menaly rekordní počet návštěvníků, které 
přilákal bohatý kulturní i doprovodný 
program.
V budově základní školy proběhla celková  z
rekonstrukce sociálních zařízení.
Proběhla oprava hospodářské budovy za  z
zdravotním střediskem. 
Byl opraven povrch místní komunikace  z
v části Uplíž.
Byl zpracován Integrovaný rozvojový plán  z
obce.
Zaveden kamerový systém v obci. z

ROK 2020
Covidový rok přinesl vlnu solidarity a dob- z
rovolnictví při šití roušek, které byly rozdá-
vány všem, kdo je potřebovali.
V bytovém domě č. p. 348 byla vymě- z
něna okna v prvním nadzemním podlaží 
a dvoje vstupní dveře.
Byla opravena celá fasáda bytového domu  z
č. p. 348 včetně instalace budek pro hníz-
dění rorýsů.
Opravena byla fasáda na budově, kde  z
sídlí Česká pošta, a rovněž byly vyměněny 
dvoje vstupní dveře.
Byla odstraněna stará a vybudována nová  z
opěrná zeď podél bytového domu č. p. 
348.
Před budovou základní školy byl vybu- z
dován za podpory Nadace ČEZ oranžový 
přechod.
V letních měsících proběhly opravy pod- z
lah v obou podlažích základní školy a další 
související úpravy.

Svítidla veřejného osvětlení byla kom- z
pletně nahrazena novými, úspornými 
světly.
Hospodářská budova za bytovým domem  z
č. p. 572 byla kompletně zrekonstruována 
a podél ní byla vybudována parkovací 
stání.
Proběhla rekonstrukce sociálních zařízení  z
ve zdravotním středisku.
V budově hasičské zbrojnice byly vymě- z
něny kotle na vytápění za ekologické au-
tomatické kotle.
Byla dokončena přitěžovací lavice a ob- z
nova komunikace, došlo k obnovení do-
pravy přes Ujalu do Dětmarovic.
Byla dokončena projektová dokumentace  z
na odkanalizování obce Doubrava v loka-
litě Hranice a Nová.
Kompletní rekonstrukce střechy obecního  z
úřadu včetně nové věžičky a vikýřových 
oken.
Dílčí opravy střech na obecních domech. z
Kulturní a společenský život v obci byl ná- z
sledkem vydaných opatření a nouzového 
stavu takřka zcela utlumen.
ROK 2021
V únoru byla ukončena těžba černého uhlí  z
v katastru obce Doubrava.
Za budovou základní školy vyrostla nová  z
přírodní zahrada za podpory Státního 
fondu životního prostředí.
V budově Národního domu byly zrekon- z
struovány a dovybaveny sály ve druhém 
nadzemním podlaží za podpory MAS 
Bohumínsko.
Byl vybudován nový sběrný dvůr za pod- z
pory Státního fondu životního prostředí.
V říjnu byla započata výstavba kanalizace  z
v lokalitě Hranice.
Za podpory GŘ Hasičského záchranného  z
sboru, Moravskoslezského kraje a spon-
zorských darů byl pořízen pro jednotku 
SDH nový dopravní automobil.
Do mateřské školy byla instalována nová  z
plynová kotelna.
Stávající kotle v Národním domě byly na- z
hrazeny novými ekologickými.
Za budovou Národního domu byl odstra- z
něn zahradní objekt a byla zhotovena 
nová základová deska pro nový objekt.
Instalace solárního osvětlení na vyhlídce  z
naučné stezky.
Opatřením obecné povahy byla vydána  z
změna územního plánu č. 1.

Proběhla řada úspěšných akcí pořádaných  z
obcí s velkou účastí občanů. Jedinou akcí, 
která nemohla být uskutečněna, bylo slav-
nostní rozsvícení vánočního stromu s do-
provodným kulturním programem.

Co nás čeká v roce 2022?
Největší podíl prací na výstavbě kanali- z
zace v lokalitách Hranice a Nová.
Oprava místních komunikací, které byly  z
poškozeny důlními vlivy v oblasti ohrad-
níků bývalého Dolu Doubrava.
Oprava chodníku podél samoobsluhy  z
a prodejny zahrádkářských potřeb.
Úprava zeleně v centru obce Doubrava  z
(svah pod výše uvedenými prodejnami).
Výměna zdroje vytápění v budově obec- z
ního úřadu.
Instalace plynové kotelny v budově zá- z
kladní školy.
Nový zahradní objekt v zahradě Národ- z
ního domu.
Je naplánovaná řada kulturních a spole- z
čenských akcí.
Příprava území pro další rozvoj obce. z
Jednání ve věci finských domků za účelem  z
spokojeného života občanů v nájemním 
bydlení.
Budou postaveny dva vzorové dvojdomky  z
se zahrádkou společností Heimstaden.

Dáša Murycová

Dotace z rozpočtu 
obce na rok 2022
Žadatelé z řad spolků a organizací, kteří 
mají zájem o poskytnutí prostředků 
z rozpočtu obce, si mohou podávat žá-
dosti o dotace z rozpočtu obce na rok 
2022. 

Zásady o poskytování dotací a veškeré for-
muláře jsou dostupné na internetových 
stránkách obce www.doubrava.cz nebo 
na obecním úřadě v Doubravě, kancelář č. 
2, kontaktní osoba: Šárka Hugáňová, refe-
rent úseku vnitřních věcí, tel: 596 512 980, 
huganova@doubrava.cz.

Žádosti o dotaci z rozpočtu obce na 
rok 2022 musí být odevzdány nejpoz-
ději do 31. 1. 2021. ŠH

Aktualizace žádosti 
o přidělení bytu 
do nájmu

Všechny podané žádosti o přidělení obecního 
bytu v Doubravě, které mají být zařazeny do evi-
dence žádostí pro rok 2022, musí být aktualizovány. 
Aktualizace žádosti musí být provedena v termínu 
od 2. 1. do 31. 3. letošního roku na obecním úřadě 
v Doubravě (u paní Procházkové Marie, kancelář č. 
3 v přízemí) a to i v případě, že nedošlo ke změnám 
údajů uvedených v žádosti. V opačném případě 
bude žádost vyřazena.  Marie Procházková, 

referent finanční a daňové správy

KALENDÁŘ OBCE DOUBRAVA
Obecní 
kalendář 
na rok 
2022 byl
distri- 
buován zdarma občanům 
Doubravy do schránek také 
v letošním roce. Pokud 
jste kalendář nenalezli ve 
své schránce, můžete si 
jej vyzvednout na obec-
ním úřadě, přízemí, kanc. 
č. 2, u paní Hugáňové. 
Děkujeme Nadaci ČEZ za 
finanční podporu.

ŠH
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inzerce

ŠKOLA ROZHODNĚ NENÍ NUDA
Milé budoucí já... 

Občas je potřeba si s někým promluvit, 
občas nenajdete lepšího člověka, než jste vy 
sami. Už jste někdy psali o svých starostech, 
o strachu, o přáních nebo o tom, za co jste 
právě teď v tuto chvíli vděční? A zkusili jste si 
někdy takové dopisy přečíst s odstupem času 
- za týden, za čtrnáct dní, za měsíc, za rok? Ho-
diny českého jazyka si žáci devátého ročníku 
zpestřili psaním právě takového dopisu, psa-
ním dopisu svému budoucímu já. Dopisy jsou 
pečlivě schované a žáci si je znovu přečtou až 
na konci školního roku těsně před tím, než na-
posledy usednou do svých lavic.

Lenka Kolompárová

Okénko do dětské literatury
Pravidelně jednou týdně máme u nás ve 

třídě „Okénko do dětské literatury“. V rámci 
této aktivity se seznamujeme s různými kníž-
kami pro děti a stáváme se účastníky pří-
běhů, kterými nás provázejí hlavní postavy. 
Co všechno jsme už zažili? Byli jsme se podí-
vat v lese Řáholci, kde bydlí loupežník Rum-
cajs se svojí rodinou. S kamarády Machem 
a Šebestovou jsme byli svědky Napoleo-
novy porážky v bitvě u Waterloo. Křemílek 
a Vochomůrka nás provedli svojí pařezovou 
chaloupkou, Ferda mravenec mraveništěm. 
Navštívili jsme pejska a kočičku zrovna, když 
pekli dort. S Bobem a Bobkem jsme se vydali 
do světa, s vílou Amálkou k rybníku. Jednou 
z našich nejoblíbenějších postav je komisař 

Vrťapka.	Tento	týden	jsme	mu	pomohli	vyře-
šit jeden z jeho detektivních případů - na tur-
naji ve skoku na lyžích zmizel jeden závodník. 
Společnými silami jsme zjistili, jak to všechno 

bylo. Jsme rádi, že tímto způsobem můžeme 
zažívat	spoustu	dobrodružství.	Těšíme	se	na	
další příběhy. 

 Gražyna Porošin a druháci ZŠ Doubrava

Občané, kteří v roce 2022 slaví výše uvedené 
životní jubileum a chtějí se zúčastnit bla-
hopřání jubilantům, musí se přihlásit pro-
střednictvím formuláře na obecním úřadě 
v Doubravě. Vyplněný a podepsaný for-
mulář je možné zaslat na adresu obecního 
úřadu, případně vhodit do schránky umís-
těné na hlavních dveřích úřadu, nebo jej 
předat osobně v budově obecního úřadu, 
1. poschodí, kancelář č. 14. Formulář je 
k dispozici na obecním úřadě a na interne-
tových stránkách obce “tiskopisy ke stažení 
– vnitřní věci”. 

JUBILANTI NAD 90 
LET, KTEŘÍ JIŽ PODEPSALI 
SOUHLAS S GRATULACÍ, 
BUDOU AUTOMATICKY ZA-
ŘAZENI TAKÉ MEZI JUBI-
LANTY PRO ROK 2022. 

Vítání občánků se mo-
hou zúčastnit všichni rodiče 
nově narozeného dítěte, kteří mají trvalý 
pobyt v naší obci a o tuto akci mají zájem.

Zájemcům o vítání občánků postačí te-
lefonicky nebo osobně kontaktovat paní 
matrikářku.

Bližší informace: Obecní úřad Doubrava, 
referent finanční správy a matriky paní Lada 
Fusková, tel.: 596 549 410.

Lada Fusková,  
matrikářka

Slavnostní setkání jubilantů a vítání občánků v roce 2022

Setkání jubilantů v roce 2021. z

Jako každým rokem nás čeká slavnostní setkání s jubilanty a chystáme 
také několik termínů pro vítání nových občánků obce. Slavnostního se-
tkání s jubilanty se mohou zúčastnit ti, kteří v letošním roce dovrší 70, 75, 
80, 85, 90 a více let, mají trvalý pobyt na území obce a mají zájem o toto 
slavnostní setkání jubilantů. Pokud se ze zdravotních nebo jiných dů-
vodů nemůžete setkání zúčastnit, rádi vás navštívíme osobně s gratulací 
v domácím prostředí. 



5 

Ve středu 8. 12. jsme byli informováni 
o dvou labutích, které přimrzly na vodní 
ploše nedaleko dřevěnky v Doubravě. 
Labutě se nacházely cca 20m od břehu 
v části, která byla díky nočnímu mrazu 
zcela	 zamrzlá.	 Tři	 naši	 hasiči	 se	 oblékli	

do ochranných obleků pro práci ve vodě 
a směřovali k labutím na pomoc. Poté, co 
se k nim začali blížit, labutě znervózněly, 
přitom začaly svými křídly vehementně 
mávat a samotným se jim podařilo z ledo-
vého sevření dostat. Na místě zasahovali 
Slávik, Branny, Šebesta L. a Majer. V so-
botu 11. 12. jsme byli povoláni k vytažení 
vozidla, jehož řidič sjel z komunikace do 
příkopy, odkud se již nemohl dostat. Po-
mocí navijáku bylo jeho vozidlo v pořádku 
vytaženo zpět na cestu. Na místě zasaho-
vali Kučera, Kotas J. a Šebesta L.

Pavel Slávik, velitel VJ 

HASIČSKÉ OKÉNKO

Naše ženy hasičky se sešly, aby zhodnotily uplynulý  z

rok 2021. A při této příležitosti si udělaly v rámci 

covidových opatření malý večírek, na kterém si 

vyměnily drobné dárečky. Foto: Zdeněk Sosna

(pokračování na straně 6) SEM TAM FÓREK 
„Jsem pán Slunce a říkají mi Slunečník.“
„Já jsem pán Měsíce a říkají mi Měsíčník.“
„Já jsem pán Větrů a říkají mi Konečník.“

Dva netopýři visí na stromě a ten jeden se ptá 
druhého:
„Vzpomeneš si, jaký byl tvůj nejhorší den?“
Netopýr se zamyslí:
„Když jsem měl průjem?!“

Král Karel IV. s Buškem z Velhartic sedí u du-
bového stolu.
Král povídá: „Nalej, mám dnes svátek.“
„Dnes ale není Karla“, namítá Bušek.
„To nevadí, ale je čtvrtého.“

PS: Víte, v kterém měsíci by měl král smůlu?
Přeji všem, ať vždy mají důvod k radosti 
a smíchu. 

Hana Sábelová, knihovnice

Knihovna 
informuje

Keramika pro dospělé
Kdo si myslí, že tvoření z keramické hlíny je 
věda, ten se plete. Chce to jen najít trochu od-
vahy a přijít se s hlínou seznámit do mateřské 
školy v Doubravě. Budeme se věnovat jedno-
duchým technikám modelování, sušení, gla-
zování až po výpal v keramické peci. Hotové 
výrobky vás potěší v zahradě či zkrášlí domov.

Přihlaste se.	 Tvoření	 z	 keramické	 hlíny	
pro dospělé proběhne ve čtvrtek 20. 1. 2022 
v 15.00 hod. Dále pak vždy dle domluvy ve 
skupině.

Kdo	 má	 zájem,	 nechť	 se	 přihlásí	 v	 MŠ	
osobně nebo na tel. 596 549 065. Kapacita 
skupiny je početně omezena.

Keramická pec s příslušenstvím byla poří-
zena za podpory Nadace OKD a platba za ke-
ramiku pro přihlášeného zájemce bude činit 
50 Kč/měsíc.

Radomíra Jasenková, MŠ DoubravaADVENTNÍ KONCERT SLAVIL ÚSPĚCH
Nastal adventní čas a nebylo zcela jisté, jaká 
bude epidemická situace, zda a případně za 
jakých podmínek a opatření se bude moci ad-
ventní koncert konat. Celý rok jsme postupně 
pracovali na přípravě adventního koncertu 
a byli střídavě na pochybách a v naději, že 
podmínky budou takové, aby se adventní 

koncert mohl konat. Podařilo se, adventní 
koncert se konal v sobotu 11. prosince 2021. 
Milí sousedé, naši přátelé, příznivci a poslu-
chači, moc nás těší, že jsme mohli pro vás při-
pravit adventní koncert tentokrát „na živo“ 
s vámi v Římskokatolickém kostele Sv. Hedviky 

Foto: archiv spolku. z
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KULTURNÍ AKCE V ROCE 2022
Přehled schválených kulturních akcí pořádaných obcí Doubrava v roce 2022.

VZPOMÍNKA
I když už nejsi mezi námi, 

v našich srdcích žiješ stále s námi.
Dne 27. 01. 2022 

vzpomeneme páté výročí 
úmrtí pana  

Jiřího Kurowského. 
S láskou vzpomínají 

manželka Růžena, synové 
a dcera s rodinami.

Vítání občánků 
Dne 04. 12. 2021 jsme přivítali tyto nové 

občánky:

Sofie Cuberková

Valentine Krzystek
Blahopřejeme k narození děťátka!

Společenská kronika(pokračování ze strany 5)

ZÁJEZD DO DIVADLA 
PRO OBčANY OBCE
březen, duben

PIETNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI 
DNE VÍTĚZSTVÍ
4. května, náměstí
Položení kytic u pamětní desky obětem 
II. sv. války na náměstí.

DOUBRAVSKÉ SLAVNOSTI
13. srpna, náměstí
Každoroční obecní slavnosti. 

ZÁJEZD ZA POZNÁNÍM PRO OBčANY 
OBCE DOUBRAVA
podzim

PIETNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI VÝROčÍ 
Dne vzniku samostatného 
československého státu
24. října, náměstí

SVĚTLUšKOVÁNÍ
4. listopadu, 
Národní dům v Doubravě/náměstí
Podzimní akce pro děti. 

DEN VÁLEčNÝCH VETERÁNů
11. listopadu, 
pietní místa, položení kytic  
(náměstí a obecní hřbitov)

ROZSVÍCENÍ VÁNOčNÍHO STROMU
3. prosince, náměstí

ADVENTNÍ KONCERT
11. prosince

(Změna programu 
 vyhrazena)

Zemřeli
Oskár Bela
Zdeňka Hotařová
Štěpán Koláček
Milan Kroček

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

v Doubravě. Zazpívala nám Eliška Rusková 
za doprovodu kláves, na které zahrál Martin 
Pančocha. Pod uměleckým vedením sbor-
mistryně	Mgr.	Petry	Rašíkové	vystoupil	ARTEP	
Smíšený pěvecký sbor Gymnázia a Obchodní 
akademie Orlová, který na klavír doprovázel 
Mgr. Aleš Bína. Přestože vystupující byli ne-
příznivě ovlivněni epidemickou situací, kdy 
několik měsíců nemohli ani vystupovat a ani 
zkoušet, nebylo to znát. Na adventní koncert 
se můžete podívat prostřednictvím videa na 
internetu, ve kterém uvidíte i něco navíc, co 
obecenstvo v kostele nevidělo. Odkaz nalez-
nete na našich webových stránkách www.
nasedoubrava.cz odkaz pozvánky. Zhlédnutí 
videa je zdarma. Na našich webových strán-
kách se také můžete podívat na fotografie 
z adventního koncertu, odkaz fotogalerie.

Velmi si ceníme našich partnerů, že měli 
důvěru v náš projekt, že jej podpořili a že jsme 
společně mohli podpořit mladé talenty v je-
jich dalším rozvoji a umožnit jim v tak složité 
epidemickém situaci vystoupit před obecen-
stvem, které zaplnilo prostor kostela včetně 
kůru. 

Děkujeme za finanční podporu advent-
ního koncertu našim partnerům. Nadace 
OKD náš projekt podpořila v programu 
HUDBA PROPOJUJE GENERACE. Projekt byl 
podpořen Nadací Via v programu Živá komu-
nita. Dále byl náš projekt podpořen těmito 
partnery:	WEST	MEDIA,	 s.r.o.,	Česká	průmys-
lová	 zdravotní	 pojišťovna,	 BYTservis-služby	
spol. s r.o., Zdeněk Kolář čistírny odpadních 

vod,	 TIZ,	 s.r.o.,	 Jindřiška	 Daříčková	 zahradní	
potřeby a krmiva, Gabriela Piperková Copy 
Centrum Orlová. Ještě jednou všem moc dě-
kujeme za finanční podporu, bez této pod-
pory by se adventní koncert nemohl konat. 
Také	velmi	děkujeme	zdejší	farnosti,	za	to	že	
nám bylo umožněno, aby se adventní koncert 
konal v Římskokatolickém kostele Sv. Hedviky 
v Doubravě. 

Děkujeme obecenstvu, že trpělivě před-
kládalo potřebná epidemická potvrzení pro 
vstup na adventní koncert a že dodržovalo 
vládou vydaná opatření. A také děkujeme 
obecenstvu za to, že si přišlo poslechnout vy-
stupující a vytvořilo během adventního kon-
certu skvělou adventní atmosféru. 

Závěrem, nikoli však významem, bych 
velmi ráda osobně poděkovala členům 
spolku a sousedům, za jejich pomoc při orga-
nizaci a realizaci adventního koncertu. Vážím 
si toho, s jakou pečlivostí promysleli občerst-
vení a s jakou láskou a ve svém volném čase 
vše připravili pro početnou skupinu vystupu-
jících a technické zázemí. Náročnost přípravy 
jsem shrnula do dvou vět, ale je mi zřejmé, že 
toho úsilí a starostí, aby vše bylo připraveno, 
bylo mnoho. Vše dobře dopadlo. Vystupující 
a	spolupracovníci	zajišťující	technické	zázemí	
koncertu děkovali za výborné občerstvení. 
Děkuji vám všem za váš čas a za vaši práci. 
Všichni děkovali za výborné občerstvení. Dě-
kuji vám všem!

Těšíme	se	na	setkání	s	vámi	na	našich	dal-
ších akcích!

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

www.nasedoubrava.cz

ADVENTNÍ…
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Společenská kronika Zápasem mužů venku s Lokomotivou 
Louky v sobotu 30. 10. 2021 jsme zakončili 
podzimní část sezony 2021–2022 a mužstvo 
je se 13 body na 8. místě tabulky okresního 
přeboru. Dorostenci jsou na tom podstatně 
lépe a zatím drží druhou příčku s 19 body. 
Pro všechna družstva nastala plánovaná 
přestávka v soutěžích až do začátku dubna 
příštího roku. Po krátké přestávce začala již 
v prosinci zimní příprava na jarní část sezony 
tréninkem ve sportovní hale orlovského gym-
názia. Mladší dorostenci a žáci se zúčastňují 
zimních halových turnajů v Orlové a muži, 
posíleni několika dorostenci, budou absolvo-
vat fotbalový turnaj v Horní Suché sedmi zá-
pasy v období 30. 1–13. 3. 2022. Ostatní zimní 
příprava, zaměřená především na fyzickou 
kondici hráčů, se snad projeví zlepšenými vý-
sledky na jaře. 

Jarní sezona okresního přeboru bude za-
hájena pravděpodobně v sobotu 2. dubna 
a naše fanoušky a příznivce budeme včas 
informovat o celém jarním programu všech 
soutěží, kterých budou muži, dorostenci i žáci 
Baníku účastníky.

V sobotu 26. února organizujeme po 
roční přestávce tradiční Banické šibřinky 
a pevně doufáme, že tentokrát nám vládní 
anticovidová opatření v tomto nezabrání. 

Předprodej vstupenek na tuto akci bude 
probíhat od poloviny ledna každé úterý 
v klubovně Baníku nebo závaznou rezer-
vací na mobilní lince 602 744 450. Cenu 
jednotlivé vstupenky bude nutno bohu-
žel zvýšit z důvodu divoké inflace skoro ve 
všech oblastech. Můžeme se naopak těšit na 
lepší komfort v opravených prostorách Ná-
rodního domu a nového mobiliáře hlavních 
sálů. K tanci a poslechu bude hrát oblíbená 
skupina Fakt band.

Trochu	 se	 zpožděním,	 ale	 přece	 jen,	 by-
chom chtěli informovat občany o mimořád-
ném úspěchu trenérky našich dorostenců, 
Terezy Volné, v soutěži Zlatý masér, která se 
konala 21. října 2021 v areálu lázní v Klimkovi-
cích.	Terezka,	jako	absolventka	Vyšší	odborné	
školy Dakol v Havířově, reprezentovala tuto 
soutěž podobných škol s velkým úspěchem. 
Za účasti 15 týmů z celé České republiky 
a jednoho dokonce ze Slovenska, toto klání 
vyhrála a 1. místo získala zajímavým předve-
dením sportovní masáže. 

Vzorně prezentovala nejen svou školu, ale 
rovněž Baník a Obec Doubrava, a za to jí patří 
naše	uznání.	Televizní	kanál	Polar	o	této	udá-
losti informoval šotem ve svém říjnovém vy-
sílání, který je možno zhlédnout vyhledáním 
v historii tohoto kanálu.

 Do začátku letošního roku bychom rádi 
popřáli našim sportovcům a rovněž všem 
občanům Doubravy hodně úspěchů, zdraví 
a pohody do dalších dnů.

Peter Szabó

Baník Doubrava v zimním poločase

Tereza a její trofeje. z

Sbírka pro psy 
a kočky z útulků
V prosinci probíhala na ZŠ Doubrava sbírka 
pro psy a kočky z útulků. Do této sbírky se 
zapojila také obec i se zaměstnanci obec-
ního úřadu. Moc děkujeme všem, kteří se 
sbírky zúčastnili a pomohli tak ke zlepšení 
podmínek opuštěných zvířat. Díky vám 
měli opravdu krásné Vánoce. Obec vybrala 
Čtyřlístek pro hafany z.s., se kterým spolu-
pracuje a základní škola vybrala organi-
zaci,	 která	 zajišťuje	 péči	 o	 toulavé	 kočky	
Zvířátkův ráj.  ŠH

V České republice nedostávají tisíce nezao-
patřených dětí určené měsíční výživné vůbec, 
nebo jen nepravidelně či v minimální výši. Sa-
moživitelkám a samoživitelům má s péčí o ne-
zaopatřené děti pomoci nová sociální dávka, 
takzvané náhradní výživné.

Aby vznikl nárok na tuto sociální dávku, musí 
být současně splněny tyto podmínky:
1.  Musí být soudem stanovené výživné 

nebo soudem schválená dohoda o vý-
živném  - pokud jste se na placení výživ-
ného dohodli pouze mezi sebou a není 
jeho výše schválená soudem, nárok na 
náhradní výživné není! 

2.  Dítě musí být nezaopatřené - tedy 
mladší 15 let, starší musí mít potvrzení o 
studiu nebo o zdravotním stavu dítěte.  

3. Dítě musí mít trvalý pobyt i bydliště v 
česku - dítě musí mít trvalý pobyt v ČR. 
Jestli má dítě skutečné bydliště v jiném 
státě, nárok na náhradní výživné není. 

4.  Musí být zahájen proces vymáhání 
dlužného výživného - pokud druhý ro-
dič neplatí na své dítě výživné, musíte 
podat	 návrh	 na	 exekuci	 nebo	 návrh	 na	
soudní výkon rozhodnutí.  V této věcí se 
můžete obrátit na kteréhokoliv soudního 
exekutora	nebo	na	soud,	který	rozhodl	o	
výživném. Jakmile je návrh podán, máte 
nárok na náhradní výživné. Pokud byl v 
posledních 4 měsících před podáním žá-
dosti nebo v průběhu řízení o náhradní 

výživné soudní výkon rozhodnutí nebo 
exekuce	 zastaven,	 protože	 rodič,	 který	
neplatí výživné, nemá žádný majetek, ná-
rok na náhradní výživné trvá.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/nahradnivyzivne

Více informací o problematice náhradního 
výživného Vám rádi sdělíme a na Vaše dotazy 
zodpovíme v OBČANSKÉ PORADNĚ Karviná, 
jejíž zřizovatelem je Slezská diakonie. Od-
borné sociální poradenství poskytujeme 
bezplatně a anonymně. 

Úřední hodiny 
OBčANSKÉ PORADNY Karviná, 
sídlící na adrese V Aleji 435, 
734 01 Karviná - Ráj, jsou: 

Pondělí–Středa: 8:00–16:00

Čtvrtek: 8:00–12:00    

Pátek: 8:00–10:00 

Poslední zájemce o službu je přijat v 45 mi-
nut před koncem konzultačních hodin do-
poledne (ve čtvrtek a pátek) a  odpoledne v 
15:15 hodin před koncem konzultačních ho-
din odpoledne (pondělí – středa), je-li volná 
konzultační místnost. 
Telefonní	číslo	do	OBČANSKÉ	PORADNY	Kar-
viná je +420 734 645 272.

 Mgr. Monika Wolná,  
sociální pracovnice OP Karviná

OBČANSKÁ PORADNA Karviná
 odborné sociální poradenství

člen Asociace občanských poraden

Neplatí Vám druhý rodič výživné na dítě?  
Můžete si zažádat o novou sociální dávku „Náhradní výživné“
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Advent v obci 
V měsíci listopadu proběhla v mateřské škole ad-
ventní	 akce	 pro	 seniory.	 Tvořilo	 se	 z	 keramické	
hlíny a celé tvoření se neslo ve vánočním duchu. 
Vyrobeny byly drobnosti, které potěšily naše 
blízké pod stromečkem či ozdobily interiéry do-
movů. Celá akce byla podpořena Nadací OKD.

Druhá adventní neděle byla ve znamení vá-
nočního koncertu, který uspořádala obec Doub-
rava. V Římskokatolickém kostele sv. Hedviky 
v Doubravě vystoupili nejmladší zpěváci souboru 
Permoník a také jeho komorní pěvecká tělesa. 
Vystoupení zkušených zpěváků Smíšeného vo-
kálního	 sexteta	 a	 Mužského	 vokálního	 kvinteta	
bylo na vysoké profesionální úrovni a všem pří-
tomným přineslo hluboké zážitky. Úspěšné dívčí 
vokální duo doplnilo svým vystoupením pestrý 
koncertní program. Přestože na koncertu mohl 
z důvodu nemocnosti vystoupit jen omezený 
počet malých zpěváčků, koncert se vydařil. Děku-
jeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organi-
zaci koncertu a těšíme se na další vánoční koncert 
v letošním roce.

Děkujeme všem, díky kterým se tyto akce 
mohly uskutečnit a těšíme se na vás v novém 
a snad pro kulturu příznivějším roce 2022.

Dáša Murycová

Jedni z účinkujících adventního koncertu. Sbor Permoníček mladší  z

a Vokální sexteto. Foto: Dáša Murycová.

Z tvoření vznikly nádherné keramické výrobky.   z

Foto: Radomíra Jasenková


