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Zasedání Zastupitelstva 
obce Doubrava 
Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava se uskuteční dne 23. 2. 2022 od 16:30 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava. 

Výjezdová jednotka místních 
hasičů má nového velitele
V lednu se uskutečnila valná hromada 
SDH Doubrava, na které dobrovolní ha-
siči bilancovali předchozí rok a předsta-
vili plán činnosti v letošním roce. Tento 
spolek patří mezi ty, s jejichž činností se 
můžeme celoročně setkávat a bez nichž 
si ani neumíme představit řadu kultur-
ních akcí v obci. Za tuto činnost jim patří 
poděkování nás všech. 

Došlo ke změně velitele výjez-
dové jednotky, kterou v období let 

2005–2021 svědomitě a odpovědně 
vykonával pan Pavel Slávik a nyní tuto 
funkci předal zkušenému členu výjez-
dové jednotky panu Martinu Kučerovi. 
Jménem obce Doubrava děkujeme za 
dlouholetý výkon velitele výjezdové 
jednotky panu Slávikovi a novému veli-
teli přejeme, aby zásahy výjezdové jed-
notky byly vždy úspěšné.

Dáša Murycová,  
starostka obce

Zleva: Martin Kučera, Pavel Slávik. Foto: Lukáš Šebesta.  z

První občánek našeho 
kraje je z Doubravy

První miminka v našem kraji byla hned dvě a oba 
dva to byli chlapci. Přesně padesát šest minut po půl-
noci nového roku se narodili dvěma maminkám v os-
travské fakultní nemocnici kluci Matyáš a Vojtěch. 
Druhý chlapeček Vojtíšek se narodil Lucii Paldusové 
z Doubravy a stal se tak i prvním občánkem naší obce. 
Na Vojtu se doma těšil starší bráška. Blahopřejeme 
k narození miminka a přejeme mu do života hodně 
štěstí. ŠH

únor 2022



2 

Vážení spoluobčané,
zima se svými rozmary se nám přihlásila již 
v listopadu, a ještě není u konce. I v tomto 
období běží práce na výstavbě kanalizace 
v oblasti Hranic. V polovině ledna se začala 
budovat první kanalizační stoka a v souvis-
losti s tím došlo k omezení provozu na účelo-
vých komunikacích. Děkuji všem vlastníkům 
nemovitostí, kteří chápou toto omezení jako 
nezbytné pro to, aby kanalizace mohla být 
vybudována a nakládání s odpadními vo-
dami bylo v souladu s platnou legislativou. 
V průběhu letošního roku se postupně tato 
omezení dotknou celé oblasti Hranic a loka-
lity Nová. Díky vzájemné sousedské vstříc-
nosti je tato situace řešitelná. 

Již nyní se připravujeme na jarní ob-
dobí, ve kterém plánujeme rekonstrukci 
chodníku před prodejnami paní Daříčkové 
a pana Oleše a na tuto opravu bude nava-
zovat úprava zeleně přilehlého svahu dle 
zpracované projektové dokumentace. Na 
realizaci projektu „Úprava zeleně v cen-
tru obce Doubrava“ máme schválenou 
dotaci prostřednictvím MAS Bohumínsko. 
Nyní probíhají výběrová řízení na zhotovi-
tele díla.

Další výběrová řízení probíhají na zho-
tovitele Plynové kotelny pro vytápění ZŠ 
Doubrava, na rekonstrukci kotelny v bu-
dově obecního úřadu a na zhotovitele 
opravy místní komunikace v oblasti pod 
Dinoparkem, která byla poškozena důl-
ními vlivy. Na základě smlouvy podepsané 
se státním podnikem Diamo dojde z jejich 
strany k finančnímu plnění nákladů realizace 
opravy ve schválené výši. Na spolufinan-
cování plynové kotelny pro vytápění v ZŠ 
Doubrava byla podána žádost o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

v rámci Programu obnovy a rozvoje ven-
kova Moravskoslezského kraje 2022. 

Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla 
podána žádost o dotaci v programu „Pod-
pora obnovy místních komunikací“ na 
opravu místních komunikací č. III/20c 
v úseku 350 m a č. III/21c ve dvou úsecích 
300 m a 152 m. Pokud bude naše žádost 
o dotaci podpořena z daného programu, 
budou započaty přípravy na realizaci. 

Rovněž v letošním roce obec Doub-
rava podala žádosti do grantového řízení 
Nadace OKD. Jedná se o projekty zamě-
řené na podporu kulturního života v obci 
„Doubrava spolu X“, v rámci kterého se 
společně setkáme na nejvýznamnějších kul-
turních akcích v obci, kterými jsou Doubrav-
ské slavnosti, Rozsvícení vánočního stromu 
a na dětmi oblíbené a v loňském roce velmi 
úspěšné akci „Světluškování – strašidelná 
stezka“. Druhý projekt pod názvem „Mezi 
generacemi“ jsme odstartovali v roce 2020, 
kdy byl zrealizován jen částečně z důvodu 
epidemie covid-19. V loňském roce se nám 
podařilo uskutečnit všechny akce v rámci 
tohoto projektu a těšíme se, že i letos plá-
nované akce potěší mnohé z Vás. Jedná se 
o slavnostní setkání jubilantů, zájezd do di-
vadla, poznávací zájezd a společné vánoční 
tvoření seniorů. 

Dětem začalo druhé pololetí školního 
roku. Přeji všem dětem, studentům, učite-
lům, ale také všem rodičům, aby plynule 
probíhala plnohodnotná prezenční výuka 
bez omezení sportovních a ostatních volno-
časových aktivit a výsledky vzdělávání spl-
nila všechna očekávání. 

Všem občanům přeji spokojeností napl-
něné nadcházející měsíce v roce.

Dáša Murycová, starostka obce

Rada obce Doubrava projednala 
a schválila:
•	 nový	 ceník	 krátkodobého	 pronájmu	

prostor Národního domu Doubrava,
•	 žádost	 o	 pořízení	 územní	 studie	 pro	

záměr vybudování fotovoltaické elekt-
rárny v areálu bývalého dolu Doubrava 
podanou společností DIAMO,

•	 žádost	MŠ	Doubrava	o	souhlas	se	zapo-
jením do programu "Pro region" v gran-
tovém řízení Nadace OKD,

•	 podání	žádosti	o	dotaci	na	projekt	"Ka-
lendář obce Doubrava 2023" v granto-
vém řízení Nadace ČEZ,

•	 podání	 žádostí	 o	 dotaci	 v	 grantovém	
řízení Nadace OKD na rok 2022 na pro-
jekty "Doubrava spolu X. – podpora 
kulturního života v obci" a "Mezi gene-
racemi 2022",

•	 závěrečnou	zprávu	vyřizování	 stížností	
a petic za rok 2021,

•	 zapojení	 ZŠ	 Doubrava	 a	 MŠ	 Doub-
rava do aktivit projektu "MAP III – ORP 
Orlová".

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

Únor 9, 23 16 7 ZRUŠEN SVOZ
Březen 9, 23 16 4 2, 16, 30Statistika za rok 2021

matriční události, evidence 
obyvatel, ověřování
Uzavření manželství 8
Slavnostní setkání 
jubilantů

1

Vítání občánků 6 dětí  
(3 x akce vítání)

Ověření podpisů 147
Ověření listin 13
Narozeno 16
Zemřelo 24
Přistěhováno 36
Odstěhováno mimo obec 34
Přestěhováno v rámci 
obce

16

K 31. 12. 2021 byl stav občanů 1 216.

Aktualizace žádosti 
o přidělení bytu 
do nájmu
Všechny podané žádosti o přidělení obec-
ního bytu v Doubravě, které mají být zařa-
zeny do evidence žádostí pro rok 2022, musí 
být aktualizovány. Aktualizace žádosti musí 
být provedena v termínu od 2. 1. do 31. 3. le-
tošního roku na obecním úřadě v Doubravě 
(u paní Procházkové Marie, kancelář č. 3 v pří-
zemí) a to i v případě, že nedošlo ke změnám 
údajů uvedených v žádosti. V opačném pří-
padě bude žádost vyřazena. 

Marie Procházková, 
referent finanční a daňové správy

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko

Setkání s jubilanty 2021. Foto: Lada Fusková. z
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
MŠ jako pohádka

Ani letos nám epidemiologická situace 
nebyla nakloněna a nemohli jsme na vánoční 
pohádku do MŠ pozvat všechny dospělé di-
váky. Ale nevadí. Můžete se těšit na pohádku 
vysílanou. V průběhu měsíce ledna jsme 
s dětmi v MŠ natáčeli. A to tak, že řízené čin-
nosti jsme přizpůsobovali pohádce, v jejich 
průběhu se děti stávaly herci a vše bylo za-
znamenáváno. Děti si to užívaly, jak je vidět 
na fotografiích, a těší se na chvíli, kdy se doma 
všichni posadíte před obrazovku a zhléd-
nete vysílání pohádky O Koblížkovi. Již nyní 
je pohádka ke zhlédnutí na YouTube kanále 
MŠ Doubrava – https://www.youtube.com/
watch?v=5Xzy1u2FXJI (odkaz naleznete také 
na webu obce www.doubrava.cz)

Radomíra Jasenková, MŠ Doubrava

ŠKOLA ROZHODNĚ NENÍ NUDA
Skřítci hlídači
O skřítcích je známo, že jsou to mytologické 
bytosti malého vzrůstu. Jsou tak malí, že se 
snadno schovají třeba i v mouce. A nejen 
tam... své místo si najdou kdekoliv v domě 
i venku – v zimě se rádi schovají za pec, úto-
čištěm pro ně jsou i ovocné stromy v zahra-
dách. Své místo si zkrátka najdou kdekoliv, 
dokonce i ve škole!

Naši skřítci žijí v šesté třídě a dohlíží na 
pořádek. Jsou to skřítci hodní, ale umí se 
i pořádně zlobit. Proto musíme být na skřítky 
hodní a alespoň jednou za čas si na ně vzpo-
menout, pozdravit je a zeptat se, jak se mají 
a zda jim něco nechybí. Na oplátku nás budou 
chránit od špatné nálady a především nám 
budou naslouchat, když třídu budou trápit 
nějaké starosti. 

Lenka Kolompárová

Strom života – interaktivní vzdělávací 
program (SmVaK Ostrava)
S koloběhem vody v přírodě se žáci seznamují 
již na prvním stupni v prvouce nebo přírodo-
vědě. Naši šesťáci a sedmáci se o významu 
vody pro člověka a životní prostředí mohli 
přesvědčit na vlastní kůži prostřednictvím 
zábavné interaktivní hry „Strom života a pla-
neta Oxidan“, financovanou SmVaK Ostrava. 
V zajímavém příběhu plném rekvizit a kulis si 

žáci ověřili své vlastní 
zkušenosti s vodou 
a získali nové infor-
mace při atraktivních 
praktických pokusech. 
Zároveň díky týmové 
práci odvrátili přírodní 
katastrofu, zachránili 
Strom života a s ním 
i celou planetu. Kromě 
nových dovedností se 
žáci také přesvědčili 
o tom, jak důležitá je 
spolupráce nejen žáků 
ve škole, ale všech 
obyvatel planety. 

Jarmila Kučerová
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Čas letí a máme tu opět nový rok. Věříme, 
že bude příznivěji nakloněný k organizování 
akcí bez podmínek. Uvidíme. Spolek rodičů 
naší ZŠ a MŠ v těchto dvou letech zajišťoval 
akce, které se konají v rámci aktivit ve škole 
a školce. A protože rádi děti odměňujeme 
za jejich celoroční aktivitu, velice si vážíme 
významné finanční podpory naší obce pro-
střednictvím poskytovaných dotací.
Podařilo se nám s jejich pomocí letos zajistit:
•	 Tvořivou	dílnu	s	velikonoční	tematikou
•	 Knižní	odměny	dětí	k	vysvědčení
•	 Knižní	odměny	předškoláků
•	 Den	dětí	s	dopravními	soutěžemi
•	 Výtvarnou	soutěž	celé	ZŠ
•	 Památeční	mikiny	pro	deváťáky
•	 Dopravu	na	výlet	MŠ	a	divadelní	předsta-

vení pro ZŠ
•	 Mikulášský	den	s	nadílkou	pro	MŠ	

a ZŠ
•	 Tvořivou	 dílnu	 s	 vánoční	

tematikou

•	 Všem	 dětem	 1.	 stupně	 tašky	 k	 uložení	
přezůvek

Jsme vděční za podporu našich aktivit, 
kterými se snažíme dle možností zpestřit ži-
vot našich dětí. Ale neděkujeme jen našemu 
obecnímu úřadu, ale také všem aktivním 
členům našeho spolku, kteří jsou ochotni 
věnovat část svého volného času přípravě 
a realizaci akcí. A tak velké poděkování míří 
především k rodičům Michaele Hykové, Mo-
nice Ledwoňové, Radce Figurové, Kateřině 
Jachymčákové, Veronice Durasové a paní 
vychovatelce Světlaně Šotkovské a za po-
moc při realizaci výstavek v ŠD paní kuchařce 
Věrce Chlupové. Moc si přejeme, ať se zase 
časy uklidní natolik, abychom mohli naše 
oblíbené akce, které jsme z důvodu nepříz-
nivých okolností neuskutečnili, opět uspořá-
dat. Držme si palce!

Za SRPŠ Romana Moskalová

V neděli 19. 12. ve 21.30 hodin jsme byli po-
voláni k požáru popelnice před prodejnou 
potravin u pekárny, na místě zasahovali 
Branny, Šebesta R. +L. a Dluhosz. Dále jsme 
byli v úterý 21. 12. ve 12.00 hodin povoláni 

k požáru přívěsu nákladního automobilu 
v Orlové. Zde zasahovali Kučera, Slávik, 
Kotas T. a Majer. V novém roce jsme byli 
ve čtvrtek 06. 01. v 09.59 hodin povoláni 
k požáru vozidla na poli u finských domků. 
Na místě zasahovali Slávik, Šebesta L., Dlu-
hosz a Majer. V roce 2021 jsme byli operač-
ním střediskem HZS povoláni celkem k 24 
zásahům. Jednalo se o zásahy nejen na 
území naší obce, ale i v Karviné a Orlové. 
Složení výjezdové jednotky pro rok 2022 
zůstalo stejné jako v roce minulém, došlo 
pouze k jedné změně. Ke konci roku 2021 
ukončil Pavel Slávik svou činnost jako ve-
litel jednotky. Novým velitelem výjezdové 
jednotky byl jmenován p. Martin Kučera. 

Pavel Slávik, za VJ SDH Doubrava 

Jak už bývá u doubravských hasičů zvy-
kem, konala se také letos 8. ledna Valná 
hromada v hasičské zbrojnici. Byl projed-
nán plán práce na rok 2022, poslechli jsme 
si zprávy funkcionářů a byli ohodnocení 
někteří naši členové. Došlo také na změnu 
ve funkci naší hospodářky, kdy paní Věrku 
Šebestovou nahradila paní Halina Kota-
sová. Na této akci nesměli chybět naši 
hosté z Polska. Děkuji Všem, kteří se této 
akce zúčastnili.

Za SDH Doubrava Svatopluk Kotas, 
starosta sboru

HASIČSKÉ 
OKÉNKO

Foto: Lukáš Šebesta. z

Tvoření v mateřské škole.  z

 Tašky na přezůvky pro děti. z

Tvoření v družině. z

Náš spolek je tady hlavně pro děti

Domovy se line vůně vánočního cukroví a na 
adventním věnci jsou zapáleny všechny čtyři 
svíce. Tak tomu bylo poslední adventní neděli 
19. 12. 2021 i v kostele svaté Hedviky v Doub-
ravě, který své prostory otevřel přítomným 
nejen pro malé zastavení ve vánočním shonu, 
který se stal součástí života mnohých z nás, 
ale především se otevřel nádherným tónům 
hudby a zpěvu v podání interpretů srdcem 
svázaných s Doubravou. Laskavé srdce Te-
rezky Kozubkové, která v naší obci vyrostla 
a mnozí ji znáte jako aktivní členku spolku 
Pionýr, nás tentokrát pohladilo sametovým 
altem spolu se sopránovým zpěvem Renáty 
Klaputové. Velice si ceníme, že i při náročném 
studiu věnuje Terezka čas tak krásnému ko-
níčku, jako je interpretace chrámové hudby. 
Nesoucí se tóny zpěvu a trubky v podání Da-
vida Škařupy a varhan v podání Petra Strakoše 
spolu s nádherným zpěvem vytvořilo neopa-
kovatelnou atmosféru v tomto předvánočním 

období. Pan farář uvedl celý koncert a ve 
svém vystoupení vzpomenul biblický pří-
běh narození Ježíše Krista. Tento koncert byl 
benefičním koncertem a věnované finanční 
příspěvky budou použity na opravu střechy 
věže kostela. Děkujeme všem, kteří si našli čas 
a tohoto benefičního koncertu se zúčastnili, 
ale především všem organizátorům a účinku-
jícím, bez kterých by se tento koncert nemohl 
uskutečnit. 

Dáša Murycová, starostka obce

Ohlédnutí za čtvrtou adventní nedělí
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V uplynulém roce jsme z důvodu epide-
mické situace byli v naší činnosti omezeni. 
Přesto nás těší, že se nám podařilo uskuteč-
nit pro vás, naše milé sousedy a přátele, ale-
spoň tyto akce: divadelní představení, zájezd 
za poznáním a adventní koncert. Zájezd za 
poznáním se uskutečnil v září, vydali jsme 
se do Rychlebských hor, kde jsme navštívili 
a prohlédli si malebné město Javorník, které 
místní označují jako perlu Rychlebských hor 
a uskutečnili prohlídku zámku Janský vrch. Po 
obědě si někteří z nás pochutnali na zákus-
cích a skvělé kávě. Možností se nabízelo hned 
několik a zcela jistě stojí za to zmínit kavárnu 
U Jana na nádvoří zámku, která lákala svou 
skvělou nabídkou zákusků, ale také posedět 
venku na zahrádce s vyhlídkou z vrchu do ši-
rokého okolí. Poté jsme se vydali do Vápenné, 
kde jsme navštívili jeskyni Na Pomezí. Projekt 
byl podpořen Nadací Via v programu Živá 
komunita. Děkujeme Nadaci Via za štědrou 
finanční podporu našeho projektu – zájezdu 
za poznáním, díky této podpoře měli účast-
níci zájezdu velmi příznivou cenu zájezdu. 
NAŠE DOUBRAVA si moc této podpory a dů-
věry v náš projekt cení, děkujeme. 

V říjnu jsme pro vás zorganizovali di-
vadelní představení v podání ochotnické 
společnosti DIOS PROPADLO z Václavovic. 
Ochotníci nám zahráli komedii autora Stani-
slava Koláře „Člověka nepochopíš.“ Jak je již 
naším zvykem, o přestávce si diváci mohli po-
chutnat na domácím občerstvení. Děkujeme 
obci Doubrava za finanční podporu tohoto 
projektu.

Závěr roku již tradičně patřil adventnímu 
koncertu, který se konal v Římskokatolickém 
kostele sv. Hedviky v Doubravě. Na adventním 

koncertě vystoupili Eliška Rusková za dopro-
vodu kláves, na které zahrál Martin Pančo-
cha a ARTEP, smíšený pěvecký sbor gymnázia 
a obchodní akademie Orlová pod vedením 
sbormistryně Mgr. Petry Rašíkové a za dopro-
vodu kláves, na které zahrál Mgr. Aleš Bína. 
Z adventního koncertu je pořízeno video, 
na kterém je k vidění i trochu ze zákulisí. Má-

te-li zájem, můžete se zdarma podívat, odkaz 
naleznete na http://www.nasedoubrava.cz/
pozvanky.php. Děkujeme všem našim part-
nerům za finanční podporu našeho projektu. 
Nadace Via podpořila náš projekt v programu 
Živá komunita. Nadace OKD podpořila náš 
projekt v programu HUDBA PROPOJUJE GE-
NERACE. Dále byl náš projekt finančně pod-
pořen těmito partnery: WEST MEDIA, s.r.o., 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, BYT-
servis-služby spol. s r.o., Zdeněk Kolář čistírny 

odpadních vod, TIZ, s.r.o., Jindřiška Daříčková 
zahradní potřeby a krmiva, Gabriela Piper-
ková Copy Centrum Orlová. 

Děkujeme všem sousedům a účastníkům 
našich akcí za jejich účast a vždy skvěle vy-
tvořenou atmosféru, která nás vždy povzbudí 
a nabudí k naší další činnosti, abychom praco-
vali na přípravě dalších akcích.

Děkujeme všem našim sousedům, dob-
rovolníkům, kteří nám ve svém volném čase 
a zcela zdarma pomáhali při našich akcích. 
Osobně velmi děkuji všem našim členům, 
kteří se jako vždy zcela zdarma a ve svém vol-
ném čase zapojili do našich projektů. 

Těšíme se na setkání s Vámi na našich ak-
cích v letošním roce! 

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

www.nasedoubrava.cz 

NAŠE DOUBRAVA BILANCUJE

Prohlídka zámku Janský vrch. Foto: archiv spolku. z

Opět stojíme na prahu nového roku 2022 
a s danou pravidelností se v tomto čase za-
mýšlíme a hodnotíme rok minulý.

Asi se shodneme, že loňský rok se opět 
vymykal těm předešlým. Lidstvo si prošlo 
a stále prochází zkouškou, na kterou se dá jen 
těžko připravit. Mediální pres ovlivňuje me-
zilidské vztahy a velmi často čelíme silnému 
tlaku převládajících negativních zpráv, a tak 
stále častěji slýcháváme větu: „Časy se mění“. 
Bezesporu, každá generace žije v jiných pod-
mínkách, které ji ovlivňují. Náročné covidové 
období a s ním spojené omezení sociálních 
kontaktů má zcela jistě vliv na každého z nás, 

potažmo naše klienty Domu seniorů „PO-
HODA“, o.p.s. Ano, jsme jiní, a přesto jsme 
stejní a všichni patříme k sobě, tady a teď.

Na druhou stranu často se nám stává, že 
nějak nevědomky přehlížíme pozitivní zprávy, 
a tak bych ráda poděkovala všem, kteří dru-
hým lidem rádi pomáhají, nejsou jim lhostejní 
a šíří tak kolem sebe radost. Jednou z těchto 
výjimečných osobností je ředitelka ZŠ Doub-
rava, paní Mgr. Jana Ošeldová. Stala se již tra-
dičně iniciátorkou a organizátorkou plnění 
vánočních přání pro náš Domov. Opět se jí 
podařilo zapojit své přátele, učitelský sbor, 
rodiny a žáky školy, díky nimž našlo všech 

31 klientů pod stromečkem s láskou a pečli-
vostí zabalený dárek, pomůcky pro ergotera-
pii a rovněž finanční dar ve výši 10.000 Kč.

Jsme velice vděčni Ježíškovým vnou-
čatům – lidem, kteří se zapojili do zmíně-
ného projektu Českého rozhlasu a potěšili 
naše klienty svými dárky. Srdečné poděko-
vání patří konkrétně panu Ing. R. Rymanovi, 
S. Karrenovi a paní J. Oršulíkové, Mgr. J. Rum-
palové, L. Chromelové, S. Zuczek, K. Huber-
tové a V. Komárkové.

V neposlední řadě patří velké díky MŠ Ke 
Studánce a ZŠ Mládí, které nás dlouhodobě 
podporují a spolupracují s námi. Zapojují se 

do života Domova a přiná-
šejí tak klientům radost po 
celý rok.

Všem výše jmenova-
ným děkujeme za energii, 
čas a laskavost, se kterou 
vše pro splnění snů klientů 
nezištně dělali. Pomohli 
nám tak připravit pro kli-
enty svátky plné štědrosti 
a splněných přání.

Za Dům seniorů 
„POHODA“, o.p.s.

Hana Třasková

Dům seniorů „POHODA“ děkuje
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VZPOMíNKa
Čas plyne, ale vzpomínky v našich srdcích 

zůstanou.
Dne 11. ledna 2022 jsme si připomněli 20. 
výročí úmrtí pana Ing. Radomíra Trvaje 
a dne 1. března 2022 si připomeneme 10. 

výročí úmrtí paní Ilony Trvajové.

S láskou vzpomínají dcery Hana a Yvona 
s rodinami a syn Václav s rodinou.

V prosinci oslavil pan Oton Wania 
krásných 91 let. U příležitosti tohoto 

významného jubilea jej navštívila paní 
starostka s gratulací.  

Přejeme pevné zdraví do dalších let.

Společenská kronikaNadace OKD uzavřela výzvy pro rok 2022. 
Žadatelé v programu Pro region odeslali cel-
kem 122 žádostí, celková částka, o kterou ža-
datelé žádají, je více než dvojnásobná, než je 
náš finanční rámec na daný rok. Jde o pro-
jekty neziskových organizací převážně z Mo-
ravskoslezského kraje, s realizací projektů 
ve městech a obcích jako jsou Dětmarovice, 
Doubrava, Frýdek-Místek, Havířov, Horní Su-
chá, Karviná, Orlová, Paskov, Petřvald, Staříč, 
Stonava, Sviadnov a Žabeň. Jsou zde projekty 
zabývající se seniory, handicapovanými lidmi, 
rozvojem aktivit, přírodou, kulturou a mnoho 
dalších.

V minigrantové výzvě Srdcovka bylo za-
sláno celkem 52 žádostí. Projekty mohli podat 
zaměstnanci OKD, a.s. a Green Gas DPB, a.s. ale 
také ti, kteří jsou v zaměstnaneckém stavu ve 
Státním podniku DIAMO, odštěpného závodu 
HBZS a DARKOV. Z celkového počtu podali 28 
žádostí zaměstnanci OKD, 10 žádostí odeslali 
Srdcaři zaměstnaní u společnosti Green Gas 

DPB a 14 žádostí bylo od 
zaměstnanců DIAMO. 
Opět se nám sešlo pár nových Srdcařů, což 
svědčí o oblibě tohoto minigrantového pro-
gramu. Ve většině případů se ale jednalo o stálé 
žadatele, kteří s nadací spolupracují řadu let. 
Srdcaři se často zaměřují na děti a mládež, na 
projekty spojené s lidmi, kteří jsou handicapo-
vaní a potřebují pomocnou ruku, ale také o ži-
votní prostředí. 

Letos máme k žadatelům malou výtku, 
a sice že si nechávali konzultace a psaní pro-
jektů na poslední chvíli, a to mělo nejspíš za 
následek neodeslání žádostí v termínu. Aby-
chom jen nehanili, chceme všechny žadatele 
pochválit, že letos nezapomínali vložit jedi-
nou povinnou přílohu, kterou je Čestné pro-
hlášení. Také jsme si všimli, že Srdcaři, kteří 
přestali být zaměstnanci našich dárců, podali 
žádost v programu Pro region. To nás velmi 
těší, jelikož požadujeme obsáhlejší žádost, 
ale s naší pomocí a konzultací to zvládli. Per-
ličkou je poslední odeslaná žádost ve výzvě 
Pro region, kterou žadatel odeslal 17. 1. 2022 
ve 23:12 hodin, 48 minut před uzavřením 
výzvy.

Nyní budou žádosti zpracovávány a pře-
dány k hodnocení a následnému schválení 
správní radou.

Výsledky pro žadatele budou k dis-
pozici v pondělí 1. 3. 2022 na webových 
stránkách nadace.

Nadace OKD vznikla v roce 2008, od té 
doby podpořila 2924 projektů celkovou část-
kou přesahující 347 milionů korun. 

Silvie Balčíková

Nadace OKD přijala 174 žádostí

HISTORICKÉ OKÉNKO
Obec Doubrava v roce 1993:
•	 Národní dům – 4. 10. slavil 90. výročí svého 

vzniku, po rekonstrukci byl slavnostně pře-
dán do užívání dne 19. 11. 1993, kdy se v ND 
odehrála Kabaretní show umělců ostrav-
ských divadel.

•	 Byla	 dokončena	 rekonstrukce	 hřbitovní 
kaple ke konání smutečních obřadů.

•	 Baník – v zimním období cvičí v tělocvičně 
školy, kde se rovněž hraje nohejbal a pro-
bíhá cvičení žen. Mužstvo má velmi dobrou 
bilanci, v sérii 23 utkání neokusilo porážku 
a postoupilo o třídu výš, což se projevilo i na 
návštěvnosti utkání. Zásluhu na tom mají 
trenéři P. Santarius a Jirka Lincer. Oslava 60. 
výročí založení oddílu kopané proběhla po 
zápase na hřišti v hudebním doprovodu V. 
Kubátka k tanci i poslechu až do nočních 
hodin.

•	 Hasiči – oslavili 95. výročí, povedlo se za-
koupit nové vozidlo CaS 31 aVIa. Křest 
vozidla proběhl 7. května. V srpnu proběhla 
soutěž o putovní pohár Emila Linka, který 
zachránil svazový prapor z roku 1924, v září 
se uskutečnil v hasičské zbrojnici „Den ote-
vřených dveří“.

•	 Dne	 1.	 7.	 1993	 byl	 v	 oblasti	 kotlinského	
potoka vyproštěn bludný balvan z doby 
ledové, na jehož ploše je vytesána tvář Mi-
stra Jana Husa a datum jeho úmrtí. Vznik 

nápisu nebyl stoprocentně ověřen, ale 
předpokládá se na základě ústních podání, 
že může pocházet z roku 1918. Autory měli 
být údajně čeští vojáci v dobách pohranič-
ního neklidu. 

•	 Sokol uspořádal o prázdninách výpravu na 
Hrčavu a Kozubovou a v září se vydal turis-
tický oddíl na Lysou horu. Zástupci Sokola 
se zúčastnili instruktáže cvičitelů pro XII. 
Všesokolský slet v Praze v roce 1994. V září 
se uskutečnil autobusový zájezd do Dolní 
Lomné. Pro děti uspořádali v prosinci tra-
diční Mikulášskou besídku.

•	 Včelaři – „Pilní jako včelky“, takoví byli při 
podzimním úklidu porostů v okolí Včelínu. 

V říjnu pak uspořádali zájezd na meziná-
rodní včelařskou výstavu do Olomouce 
a v listopadu vepřové hody. 

•	 Základní	 škola	 má	 v	 1.	 ročníku	 20	 dětí,	
příspěvek na školní družinu činil 100 Kč 
na žáka a měsíc a příspěvek na svoz žáků 
školním autobusem činil 35 Kč na žáka 
a měsíc.

•	 Byla	 vydána	 obecní	 vyhláška,	 kterou	 se	
stanovily zóny s minimálními poklesy 
z vlivů důlní činnosti. Vyhláška požadovala 
v těchto zónách plnou plavenou zakládku 
a zkleštění objektů.

•	 Důl	 Doubrava	 a	 IMGE	 svolali	 dne	 26.	 10.	
občany, kteří měli domky ohrožené důlní 
činností.

•	 Český	 parlament	 schválil znak a prapor 
obce.

•	 V	 říjnu	 zahájila	 provoz	prodejny „Doub-
ravanka“ nad Dyhorem (TIZ) v objektu 
bývalé prodejny Jednoty paní Květuše 
Matrosová.

Informace jsou čerpány z Obecních 
zpravodajů v letech 1993–1994.

Bludný balvan z
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Společenská kronika

Kam vyrazit… 
 POJďTE S DĚTMI Na HORY… 

Všichni, kteří mají 
rádi přírodu a hory nebo 
se jen chtějí začít hý-
bat, zapojit do pohybu 
celou rodinu a poznat 
své okolí, se mohou za-
pojit do nové výzvy 32 
VRCHOLKŮ Beskyd. Do 
výzvy se zapojíte tím, že se zaregistrujete 
na www.32vrcholu.cz, vytisknete si seznam 
vrcholů, oblečete se a vyrazíte do hor. Re-
gistrace je bezplatná. Díky tomuto seznamu 
máte naplánované rodinné výlety po Besky-
dech na celý rok. Výzva 32 VRCHOLKŮ Bes-
kyd je pro rodiny s dětmi, turisty začátečníky, 
cyklisty a také jako motivace pro studenty 
základních a středních škol. Svými úspěchy 
ve zdolávání výzvy si můžete zaznamenávat 
také v mobilní aplikaci, ve skupině na face-
booku nebo jen označit svou fotku z někte-
rého z vrcholků na svém profilu na facebooku 
nebo instagramu. Horám zdar!!!
Více informací a další výzvy 
na www.32vrcholu.cz .

 BUBBLE fOTBaL V BOHUMíNĚ…
Bospor v Bohumíně zařadil do své na-

bídky aktivit ve sportovní hale Bubble fotbal, 
někdy taky nazývaný jako Zorbing fotbal. Zá-
jemci mají k dispozici 10 plastových balonů 
o průměru cca 1 m, který si každý z hráčů na 
sebe navlékne. Fotbalový zápas pak proti 
sobě hrají 2 mužstva s domluveným po-
čtem hráčů. Optimální je větší počet hráčů 
než zapůjčených balonů na střídání. Hraje se 
na ploše s umělou travou, půjčovné je 100 

Kč za míč a pronájem plochy minimálně na 
půl hodiny. Zájemci si mohou hru objednat 
dopředu na tel. čísle 731 818 545. A protože 
se jedná o prvotřídní zábavu, doporučuje se 
tato atrakce celým rodinám, firemním kolek-
tivům stejně jako sportovním příznivcům.
Více na www.bospor.info .

Z DOUBRAVSKÝCH POVĚSTÍ
ONDRÁŠůV POKLaD V GRYCHťOKU

V lese Grychťoku se ukrývali zbojníci On-
dráš a Juráš. S velkou kořistí se jim nechtělo až 
daleko k horám, proto poklad zakopali v lese 
Grychťoku. A jak už to někdy bývá, pro ukrytý 
poklad se nikdy nevrátili… Mezi lidmi se však 
časem šířily zvěsti o pokladu. A tak jeden ob-
čan z Doubravy, když byl v aktivní službě v Tě-
šínském pěším pluku, chtěl po svém veliteli 
skupinu vojáků, že prý ví, kde je v lese Grych-
ťoku zakopán velký poklad. Velitel se mu po-
chopitelně vysmál, voják však naléhal dále, 
nikde však neuspěl. Za chvíli se o něm začalo 
povídat, že je bláznivý. Voják se nakonec z lid-
ského nepochopení a nezájmu o věc pominul 
na rozumu, musel být propuštěn z vojenské 
služby a skončil v blázinci.

Jindy zase šli do Grychťoku dva chlapi na 
houby. Jak tak chodili po lese, potkali zvlášt-
ního člověka, který jim řekl, že ví, kde je v lese 
zakopán poklad.

Vrátili se pro rýč a lopatu a kopali na místě, 
které jim neznámý ukázal. Lesk mamonu jim 
zaslepil oči, mysleli jen na obohacení a za 
chvíli narazili na železnou truhlu. Tu je něco 
zprudka chytilo za kabáty a daleko odmrštilo. 
Zjevil se jim Ondrášův duch, který dodnes 
hlídá poklad. Nevydá jej však nikomu, kdo má 
dostatek svého majetku a také ne pro světské 
a hříšné obohacení.

(pozn.redakce: Les Grychťok se nacházel 
na Doubravském kopci. Dnes je zde z tohoto 
velkého lesa pouze část. O Zbojníku Ondrášovi 
kolovaly pověsti na celém východomoravském 
a slezském území a k nejkrásnějším legendám 
slezských Beskyd patří právě pověsti o beskyd-
ském zbojníkovi Ondrášovi z Janovic.) 

O JURÁŠOVĚ SMRTI
Zbojníka Juráše prý chytili někde u No-

vého Jičína. V Jičíně jej uvrhli do městské 
šatlavy. Pak jej chtěli oběsit na šibenici. Jako 
každému odsouzenci mu splnili poslední 
přání. Juráš proto mohl zavolat do davu, který 
se kolem šibenice shromáždil: "Je tady někdo 
z Dombrové (Doubravy)?" Když se nikdo ne-
přihlásil, Juráš vytáhl od pasu velký klíč a ho-
dil jej mezi lidi. Kat podtrhl žebřík a už nebylo 
zbojníka Juráše mezi živými. Doubravané 
tam byli, měli strach, a tak se nikdo z nich ne-
přihlásil. Klíč prý do tlamy uchopil velký černý 
pes a najednou byl tentam. Doubravané si 
pak vyčítali, že to byl dozajista klíč od Ondrá-
šova pokladu v Doubravě, ale bylo pozdě, klíč 
neměli…

Pověsti praví, že na doubravské straně 
lesa bylo prý o půlnoci slyšet vytí velkého čer-
ného psa, kterému z tlamy šlehal oheň. Jed-
nou, když se horníci vraceli domů ze šichty 
a uviděli černého psa, dobře si zapamatovali 

místo, kde jej uviděli. Druhý den pokropili 
ono místo svěcenou vodou. Ze země vyrazil 
velký plamen a pes se přestal zjevovat.

„Doubravské pověsti“, to je téma letošní sou-
těže Malujeme pro radost. Více informací k této 
soutěži naleznete v tomto čísle zpravodaje a na 
stránkách obce www.doubrava.cz . 

zpracovala ŠH

Obec Doubrava a SRP při ZŠ a MŠ Doubrava
vyhlašují 8. ročník výtvarné soutěže

MALUJEME PRO RADOST 2022
na téma

„Doubravské pověsti“

• práce mohou být zhotoveny libovolnou technikou do formátu A3

• na zadní stranu výkresu uveďte „Název pověsti“, jméno a věk autora

• text pověstí s dalšími odkazy najdete na www.doubrava.cz a na informačních tabulích 
Doubravské naučné stezky

• soutěžní práce doručte do 16. 5. 2022 na OÚ Doubrava

• soutěžní práce budou využity pro propagaci obce Doubrava a jako ilustrace 
doubravských pověstí

• vyhodnocení soutěže dle jednotlivých kategorií a předání ocenění proběhne do 30. 6. 2022

 • Kategorie: 1. kategorie – do 6 let
  2. kategorie – 7–10 let
  3. kategorie – 11–15 let
  4. kategorie – 16 a více let

Těšíme se na Vaše obrázky
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Už se těšíme, až zase bude svět přikrytý bílou peřinou…
Konečně k nám přijel Martin na bílém koni! Sníh pokryl naši školní 
zahradu a děti s paní učitelkami toho hned využily. Bobování na 
kopci byla obrovská zábava a ve školní zahradě nám přibyli během 
naší odpolední družinky čtyři sněhoví kamarádi. 

Romana Moskalová


