
V době pololetních prázdnin se přes 20 let 
konala republiková akce Ledová Praha, která 
přilákala okolo 16 000 návštěvníků do hlav-
ního města. Byla to akce, která měla děti 
v době pololetního volna aktivizovat k po-

znávání hlavního města, seznamovat s jeho 
historií, současností, obyvateli i spolky. 
V posledních dvou letech se z důvodu epi-
demie nekonala a pionýři přemýšleli, jak by 
se tato akce mohla konat i v době pande-
mie. Snížení koncentrace návštěvníků z jed-
noho města do celkem 13 měst se zdálo jako 
dobré řešení. Z Ledové Prahy se tak stala Le-
dová města. Moravskoslezský kraj reprezen-
tovala Karviná. Hlavními organizátory celé 
akce se stala 17. pionýrská skupina Karviná se 
sídlem v Doubravě a členy z Orlové, Doub-
ravy, Petřvaldu, Karviné i Horních Bludovic. 
I proto jsme jako pořadatelé oslovili všechny 
dotčené obce se žádostí o spolupráci a po-
vedlo se. Každá obec nad touto akcí převzala 
záštitu a snažila se pomoci a nabídnout to, 
co bylo možné. Nebylo toho málo a za pořa-
datele všem mnohokrát děkuji.

Naše „sedmnáctka“ nebyla pouze pořada-
telem, ale také návštěvníkem. Starší děti z od-
dílu Doubraváci se rozhodly pro Brno a spolu 
s vedoucím Romanem se vydali v pátek do 
Brna. Navštívili tam hvězdárnu, hrad Špilberk, 

Papilárium, Technické muzeum a opravdu se 
seznámili s 2. největším městem ČR. 

Mladší děti se podívaly do Karviné. Na 
schůzkách oddílu jsme zjistili, že jediné, co 
děti o Karviné vědí, je to, že tam je KFC, zu-
bař a logoped. Vypracovali jsme plán víkendu 

Leden 2019 č. 12

Ledová města měla úspěch 
Více než 500 dětí z celé republiky, Karviná plná aktivit a jediný Ledový koncert v ČR. 
To byla Ledová Karviná o pololetních prázdninách. První akce svého druhu měla obrov-
ský úspěch. Hlavním organizátorem Ledové Karviné byla 17. pionýrská skupina Karviná 
se sídlem právě v naší obci.

Pojďme a pomozme  
k čistotě obce. 

Co pro to udělat? 
Úklidová akce proběhne v týdnu od pondělí 28. 03. do soboty 2. 4. 2022. Sobota bude 

hlavním úklidovým dnem. Více informací naleznete uvnitř zpravodaje  
a na www.uklidmecesko.cz.

(pokračování na straně 3)

březen 2022

Část organizačního týmu akce.  z

Ledový Koncert. Foto: archiv spolku. z
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Vážení spoluobčané,
s přicházejícím jarním sluníčkem a zrušením 
mnoha protiepidemiologických opatření se 
můžeme těšit na radostnější období, kdy se 
budou moci rozběhnout kulturní a spole-
čenské akce pořádané nejen obcí, ale přede-
vším našimi spolky. Již nyní se můžeme těšit 
na připravovaný zájezd do divadla Jiřího 
Myrona na muzikál West Side Story, jehož 
zhlédnutí jistě vnese radost do našich srdcí. 
Podrobnosti naleznete na plakátech, face-
booku obce Doubrava a na webu obce. Pro 
podzimní zájezd nyní připravujeme trasu 
a program, který přinese opět něco nového 
a zajímavého pro všechny účastníky. Bližší 
informace přineseme ve zpravodaji.

Poslední lednový den proběhla schůzka 
se zástupci společnosti Heimstaden Czech 
a. s. k přípravě revitalizace finských 
domků a desetidomků. Jednání se zúčast-
nil rovněž zástupce nájemníků, pan Ondřej 
Frej. Pracovní verze „Revitalizace segmentu 
Doubrava – finské domky, desetidomky“ je 
k nahlédnutí u starostky obce a na staveb-
ním úřadu. Jednu kopii obdržel i zástupce 
nájemníků. Na přelomu dubna a května 
představí zástupci Heimstaden Czech a.s. 
finální verzi veřejnosti. Bližší informace 
o tomto jednání najdete na webových 
stránkách obce a na facebooku. O termínu 
budete včas informováni.

Výstavba kanalizace probíhá podle 
harmonogramu. Současně jsou prováděny 
práce na stavbě ČOV a výstavbě kanalizač-
ních stok v části Hranice. Výstavba se neo-
bejde bez těžké techniky, kterou se zajišťují 
výkopové práce, přesun zeminy, kameniva 
a stavebního materiálu. Se zhotovitelem 
stavby je dohodnuto průběžné dosypávání 
výmolů, které vznikají po následném ujež-
dění zasypaných výkopových jam, a místní 
komunikace bude pravidelně čištěna od 
hrubých nečistot. Přes všechna tato opatření 
se budeme v následujících měsících potýkat 
s prašností a omezeními v dopravě. Velice si 
vážíme Vaší trpělivosti a pochopení a jsme 
rádi, že téměř všichni občané v dotčené lo-
kalitě chápou význam a přínos této stavby 
pro všechny občany. Ve finále se můžeme 
těšit na obnovu povrchů všech kanalizací 
zasažených komunikací a napojení splaško-
vých vod na novou ČOV. Dokončení stavby 
je plánováno na duben 2023.

V základní škole proběhne po skončení 
topné sezony instalace plynové kotelny 
včetně umístění zásobníků na propan. Na 
tuto akci jsme v letošním roce podali žádost 
o dotaci z vyhlášeného Programu rozvoje 
venkova Moravskoslezským krajem. Tímto 

médiem je již tuto topnou sezonu vytápěná 
mateřská škola a dosavadní zkušenosti jsou 
pochvalné. V budově mateřské školy je stálá, 
vyrovnaná teplota, zlepšilo se celkové klima, 
prostředí i čistota ovzduší v okolí mateř-
ské školy. Ekologické kotle se zásobníky 
tepla budou instalovány v letních měsících 
i v budově obecního úřadu.

Dřevěnka, dům s č.p. 81, patří k histo-
rickému koloritu Doubravy. Počátky školství 
jsou spojeny právě s místem, kde dřevěnka 
stojí. První dohledaná zmínka o domě č.p. 
81 v Doubravě pochází z roku 1791, zachy-
cení na mapě stabilního katastru z roku 
1836. V historických dokumentech jsou za-
chyceny informace, že v této budově probí-
hala školní výuka v českém jazyce. Jedná se 
o ojedinělou stavbu, památku tradičního 
stavitelství v prostoru bývalého ostravsko-
karvinského uhelného revíru a zasluhuje si 
záchranu. Již v letošním roce se připravuje 
spolupráce s Českým svazem ochránců 
přírody Pramenička v oblasti využití dře-
věnky pro oživení tradic a rozvoje naučně 
poznávacích aktivit v přírodních lokalitách 
Doubravy.

Vedení Moravskoslezského kraje pod-
poruje vznik Centra ekologické výchovy 
v areálu zámku. Připravuje se zpracování 
studie proveditelnosti a pracuje se na ob-
sahové náplni daného centra. Ve spolupráci 
s MSID a MSK se připravuje cesta přeměny 
areálu pro edukační využití a další aktivity, 
které vzejdou ze studie proveditelnosti.

V letošním roce proběhne oprava ko-
munikace pod Dinoparkem a poškozeného 
úseku při vjezdu z Vrchovce do centra obce. 
Na nákladech opravy se bude podílet Diamo 
státní podnik.

V obci Doubrava došlo k rozšíření služeb 
o provozovnu kadeřnictví, která sídlí v bu-
dově zdravotního střediska.

Dáša Murycová,  
starostka obce

Rada obce Doubrava projednala 
a schválila:
•	 uzavření	dodatku	č.	4	ke	Smlouvě	o	za-

jištění funkce odborného zástupu při 
provozování kanalizací a čistíren od-
padních vod v obci se společností Se-
veromoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava, a.s.,

•	 zveřejnění	 záměru	 směny	 pozemků	
mezi obcí Doubrava a společností Asen-
tal Land, s.r.o.

•	 uzavření	smlouvy	o	dílo	na	akci	„Oprava	
chodníků v centru obce Doubrava“ se 
společností Stababed, s. r. o. Dětmaro-
vice, která se stala vítězným uchazečem 
ve výběrovém řízení.

Rada obce Doubrava vzala na vědomí 
zprávu velitele výjezdové jednotky obce 
Doubrava za rok 2021.

 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

Březen 9,23 16 4 2,16,30
Duben 6,20 14 7 13,27

Aktualizace žádosti 
o přidělení bytu pouze 
do konce března
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 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

Obecní úřad 
v Doubravě

Na našem obecním úřadě pracují úřed-
níci v kumulovaných funkcích a ve dnech, kdy 
nejsou úřední hodiny pro veřejnost, si plá-
nují další činnosti, které patří k jejich náplni 
práce. Prosíme občany o respektování stano-
vených úředních hodin. Pokud v naléhavých 
případech potřebujete vyřídit něco na úřadě 
i mimo tyto hodiny, předem se s daným pra-
covníkem telefonicky domluvte.

Úřední hodiny OÚ Doubrava:
Po 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
St 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
Úřední hodiny podatelny  
pro příjem podání:
Po, St 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
Út, Čt, Pá 7:30 – 11:30 a 12:30 – 13:00
Kontaktní místo CzechPOINT:
Po 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
St 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00

Více informací k jednotlivým agendám 
zaměstnanců s kontakty naleznete na webo-
vých stránkách obce www.doubrava.cz.

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko

Foto: ŠH z
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(pokračování ze strany 1)
Ledová města…

a děti „prolezly“ celou Karvinou. Podívaly 
se do zámku Fryštát, do kostela Povýšení 
sv. Kříže, do Šikmého kostela, do Regionální 
knihovny. V Karviné byl také bohatý kulturní 
program. V Základní škole Družby si vy-
zkoušely rukodělné dílničky, bojové umění 
taekwondo, šermířské umění a pohybové 
dovednosti v tělocvičně. Na sobotním Ledo-
vém koncertě podpořily pionýrskou skupinu 
z Kopřivnice, se kterou si na pódiu zazpívaly 
dvě písně od Jarka Nohavici. Koncert byl tak 
pestrý, že si jej nenechala ujít ani Česká tele-
vize a reportáž z koncertu jste mohli vidět na 
dětském kanále Déčko v pořadu Zprávičky.

Pololetní prázdniny s Ledovým měs-
tem Karviná se opravdu povedly a do města 
a okolí přivedly více než 500 dětí z různých 
koutů republiky. Karvinou a Orlovou si nene-
chaly ujít oddíly ze Svitav, Kopřivnice, Modřic, 
Šternberka a Ostravy, ale také rodiny z Haví-
řova, Studénky, Albrechtic, Frýdku -Místku 
apod.

17. pionýrská skupina Karviná dokázala 
návštěvníky svým nabídkovým programem 
zaujmout a dokázala návštěvníkům, že Kar-
vinsko má co nabídnout i turistům. Už teď se 
těšíme na Ledová města KARVINSKO 2023.

Za Pionýr, z.s. – 17. pionýrskou skupinu 
Karviná 

Katka Jachymčáková

Recitační soutěž
Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí
a vůkol rudý vřes........
I tato báseň letos zazněla v recitační sou-

těži 1. stupně. Před ní děti pilně trénovaly, aby 
jim ani slůvko z básní neuteklo. A podařilo se! 
Jejich přednes hodnotila odborná porota slo-
žená nejen z paní učitelek, ale i ze spolužáků. 

Děkujeme všem přednášejícím i divákům, 
kteří se školního kola zúčastnili, a blahopře-
jeme oceněným dětem: Danielu Durasovi, 
Haně Jachymčákové, Natálce Kozubkové 
(3.místo), Adéle Klozové, Tině Langerové, Ga-
briele Kotasové (2. místo), Michalu Klozovi 
a Viktorii Skibové (1. místo).

Akce byla financována z prostředků SRPŠ 
a z dotace OÚ Doubrava.

Romana Moskalová

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Lyžování se sluníčkem

Po loňské lyžařské pauze nám letos řádění 
na sjezdovce v Bílé úžasně vyšlo. Po celý týden 
jezdily děti mateřské i základní školy lyžovat 
do Bílé a užívaly si aktivního pohybu na ho-
rách. Někteří stáli na lyžích poprvé, ale druhý 
den na lyžích již jezdili slalom na kopečku. 
Ne nadarmo se kurz nazývá Lyžování se slu-
níčkem. Sluníčko nám i v únorovém týdnu na 
horách dva dny svítilo, ale zažili jsme i sněho-
vou vánici a studený vítr. Nic z toho však naše 
lyžaře neodradilo, lyžovali pod vedením zku-
šených instruktorů a pro své zdraví a tělesnou 
zdatnost udělali to nejlepší.

Radomíra Jasenková, MŠ Doubrava

První vysvědčení
Naši prvňáčci dostali své první vysvěd-

čení. Moc se na ně těšili a doufali, že se budou 
moci chlubit samými jedničkami. Co všechno 
se za tu dobu, co chodí do školy, naučili? Umí 
už přečíst a utvořit jednoduché věty, napsat 
některá písmena, vypočítat příklady. Začínají 

chápat, jak fungují věci a co se děje kolem 
nich. Zeptali jsme se jich, jak se jim líbí v no-
vém prostředí, co rádi dělají apod. Všechny 
děti jsou velmi nadšené, „baví je celá škola“ 
a s radostí ji navštěvují. Přejeme jim, aby jim 
nadšení vydrželo co nejdéle. 

Gražyna Porošin

ŠKOLA ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Doučování žáků škol  
– Realizace investice 3.2.3 Národního 
plánu obnovy 

V rámci Národního plánu podpory ná-
vratu do škol se od ledna rozběhl ve škole 
další projekt financovaný Evropskou unií. 
Jedná se o individuální i skupinové doučo-
vání žáků ohrožených školním neúspěchem. 
Doučování slouží k vyrovnání vzdělávacích 
ztrát žáků souvisejících s výpadkem pre-
zenční výuky z důvodu pandemie COVID 19. 
Doučování vedou naši pedagogové a je pro 
děti zdarma. 

Jana Ošeldová
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Ve	 čtvrtek	27.	 01.	 ve	 04.51	hod.	 jsme	byli	
povoláni k požáru rodinného domu čp. 8 
v Doubravě. I přes rychlý zásah a průzkum 
jsme v místnosti zasažené požárem na-

šli osobu, která nejevila žádné známky 
života. Zásah byl obtížný kvůli nízké vidi-
telnosti, která byla způsobena silným za-
kouřením prostoru, špatnou průchodností 
kvůli nashromážděnému odpadu a vyso-
kým žárem požáru. Na místě zasahovali 
Kučera Martin, Šebesta Lukáš, Šebesta Ra-
dek a Dluhosz David.

Pavel Slávik, za VJ SDH Doubrava 

HASIČSKÉ 
OKÉNKO

Katku Jachymčákovou v Doubravě všichni 
známe. A to nejen jako zastupitelku obce 
a předsedkyni finančního výboru, ale také 
jako skvělou skupinovou vedoucí 17. pionýrské 
skupiny Karviná, která má sídlo v Doubravě na 
náměstí. Pravidelně nás informuje ve zpravo-
daji o všem, co se v Pionýru děje, a opravdu 
toho není málo. Pravidelně se aktivně zapo-
juje do přípravy a organizace obecních akcí. 
Vzpomenu velkolepou a velmi úspěšnou stra-
šidelnou stezku, na kterou stále vzpomínáme 
a v letošním roce ji rádi zopakujeme.

Po mnoho let byly pololetní prázdniny 
spojené s celostátní akcí „Ledová Praha“, kam 
pravidelně jezdily také děti z doubravských 
pionýrských oddílů. V letošním roce nastala 
změna a ledovými se stalo 13 měst v České re-
publice. Moravskoslezský kraj reprezentovalo 
město Karviná a pořadatelem se stala 17. pio-
nýrská skupina Karviná v čele s Bc. Kateřinou 
Jachymčákovu, prostě naší Katkou. Akci za-
štítil hejtman Moravskoslezského kraje a sta-
rostové Karviné, Orlové, Horních Bludovic 

a Doubravy. Díky této akci měly děti, které se 
sjely do Karviné, možnost poznat nejen Kar-
vinou, ale také její okolí, a poznat, že i u nás je 
co vidět a obdivovat.

Vyvrcholením celé akce byl sobotní kon-
cert v Městském domě kultury Karviná v režii 
týmu pod vedením Katky. A jaký byl? Prostě 
skvělý. Zaplněný sál byl obdařen krásným vy-
stoupením dětí z Karviné, Orlové, Kopřivnice 
a Frýdku – Místku. Na pódiu se střídala hudba 
s tancem a po celou dobu nás slovem prová-
zela Katka s Gabkou. 

Nejen potlesk, ale i osobní poděkování 
z ústředí Pionýru Katce, ale i celé 17. pionýr-
ské skupině, bylo odměnou za půlroční pra-
covní nasazení a tvůrčí činnost spojenou 
s touto skvělou akcí. K tomuto poděkování se 
připojuji také jménem obce Doubrava a zá-
roveň bych chtěla také poděkovat paní ředi-
telce Dinoparku za poskytnutí propagačních 
materiálů a odměn pro účinkující Ledového 
koncertu. Věřím, že Dinopark v Doubravě v le-
tošní sezoně přitáhne další návštěvníky. Katce 
přeji mnoho dalších úspěchů v její smysluplné 
práci.  Dáša Murycová, starostka obce

Katka umí… 

Charita Bohumín děkuje!
Po jednoleté pauze i letos, v první polovině 
ledna, vyrazily do ulic skupinky koledníčků 
s odhodláním prostřednictvím sbírky pomoci 
potřebným lidem. Skupinek, které koledovaly 
pod vedením Charity Bohumín ve městech 
Bohumín, Dětmarovice, Rychvald, Orlová, 
Dolní Lutyně, Věřňovice a Doubrava, bylo cel-
kem 95. Zpívanou koledou a drobnými dárky 

se koledníčci snažili potěšit srdce těch, kteří 
jim otevřeli dveře svých domovů a přispěli do 
kasiček. 

Letošní sbírka byla za celé roky nejúspěš-
nější a její výnos do fyzických pokladniček 
ve výši 504 207 Kč překonal všechny přede-
šlé roky. V online kasičkách byly dary ve výši 
30 250 Kč.

Dárci v Doubravě přispěli celkovou část-
kou 4 929 Kč.

Děkujeme všem dárcům, kteří podle 
svých možností přispěli do kasiček tří králů. 
Naši koledníci se setkali se vstřícností nejen 
v domácnostech, ale i na úřadech, školách, 
obchodech, i u některých živnostníků, kteří je 
rovněž nenechali odejít s prázdnou. Moc dě-
kujeme také koordinátorům sbírky. Bez nich 
by sbírka nebyla tak úspěšná.

Moc si vážíme vstřícnosti všech koledníků 
i dárců. Každý příspěvek, i ten nejmenší, je pro 
nás stále výrazem nejen solidarity s lidmi v nouzi, 
ale také důvěry v naši práci a v to, že každá koruna 
darovaná Charitě přijde tam, kde může pomáhat 
a sloužit. A této důvěry si vážíme nejvíce.

Případné dotazy o využití prostředků zís-
kaných v Tříkrálové sbírce 2022 rádi zodpo-
víme	na	tel.	č.	593	035	046,	736	766	021	nebo	
e-mailové adrese: info@bohumin.charita.cz

S úctou pracovníci Charity Bohumín
Zdeňka Kniezková Brňáková

Foto: archiv spolku z
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Kdo má dobrý nápad, může se přihlásit! 
Nadace ČEZ podpoří i v roce 2022 výsadbu 
stromů, bezpečné osvětlení přechodů pro 
chodce, kroužky pro děti nebo zdravotní 
pomůcky pro seniory a hendikepované. 

Nadace už vyhlásila čtyři grantové pro-
gramy, další dva odstartují od března. 
Vloni podpořili energetici obce a nezis-
kovky v Moravskoslezském kraji více než 
12 miliony korun.

I letos poběží šest grantových programů. 
Podpora regionů zaměřená na charitu, kul-
turu, zdravotnictví, sport i ekologii, a pod-
pora výstavby a obnovy Oranžových hřišť 
je otevřena celoročně. Od začátku února mo-
hou obce, školy, hasiči, skauti i další spolky 
žádat o podporu na výsadbu zeleně v rámci 
grantu Stromy, který za dobu svého trvání 
vrátil do české krajiny přes 100 000 stromů. 
Rovněž od února je možné podávat granty 

do programu Oranžový přechod zaměře-
ného na zvýšení bezpečnosti přechodů pro 
chodce. 

Od března bude pokračovat úspěšný 
program Neziskovky určený na podporu 
rozvoje a profesionalizaci českého nezisko-
vého sektoru. Nadace zároveň vyhlásí Za-
městnanecké granty pro organizace, v nichž 
jako dobrovolníci pomáhají zaměstnanci 
Skupiny ČEZ. 

Přehled všech aktuálních grantových ří-
zení i pravidla pro podání žádostí jsou k dis-
pozici na webových stránkách Nadace ČEZ 
(www.nadacecez.cz). 

GRaNTOVÁ říZENí  
NaDaCE ČEZ 2022

Grantové řízení Příjem žádostí 

Oranžové hřiště Celoročně

Podpora regionů Celoročně

Stromy 1. 2. – 28. 2. 2022

1. 6. – 29. 7. 2022

Oranžový přechod 1.	2.	–	29.	4.	2022

Neziskovky 1. 3. – 31. 3. 2022

Zaměstnanecké 
granty

1. 3. – 31. 3. 2022

Vladislav Sobol, mluvčí ČEZ

(pozn.redakce: Obec Doubrava má u Nadace 
ČEZ aktuálně podanou žádost na zhotovení 
obecního kalendáře pro rok 2023.)

 

 

UKLIĎME 

DOUBRAVU 
 

2. dubna 2022 
o 

Pojďme společně uklidit naši 
obec. Sraz na náměstí v Doubravě 

v 9:00 hodin.
Prosíme dobrovolníky, aby se přihlásili jako dobrovolníci u úklidu 

s názvem UKLIĎME DOUBRAVU 2022 na www.uklidmecesko.cz.
Veškeré potřebné informace o projektu naleznete také na stránkách 

obce www.doubrava.cz.
.

Kontakt pro dobrovolníky: 
tel.: 596 512 980 

e-mail: huganova@doubrava.cz  

Organizátorem úklidu je Obec Doubrava. 

Celostátní akce „Ukliďme Česko“ v předchozích covidových letech pokulhávala. Indivi-
duálně jsme se vypravili v měsících nejtvrdších opatření do přírodních lokalit a posbírali 
to, co do přírody nepatří. Samozřejmě, kdyby se všichni k přírodě chovali ohleduplně, 
nebylo by co uklízet. Bohužel tomu tak není. Setkali jsme se v loňském roce i s názorem 
občanů: „Kolem domu máme nepořádek, vždycky nám ho uklidili ti z Ukliďme Česko“. 
Čistota kolem obydlí je vizitka každého z nás. Pojďme se společně projít do míst, která se 
v Doubravě stávají velice cenná, a pomozme těmto místům k čistotě dříve, než odhozené 
odpadky přikryje rostoucí zeleň. Zapojme se v co největší míře do úklidu Doubravy. V zim-
ním období nás před vjezdem do Doubravy u oplocení dolní části Dinoparku nevlídně 
vítala černá skládka. Požádala jsem o spolupráci město Orlová, které zajistilo její odstra-
nění. Na území Doubravy to je na nás. Více na plakátku k „Ukliďme Česko“ a na webových 
stránkách obce www.doubrava.cz. 

Dáša Murycová, starostka obce

UKLIĎME DOUBRAVU 2022

Děti na Oranžovém přechodu podpořeném  z

Nadací ČEZ v roce 2021.

Nadace ČEZ vyhlásila granty na rok 2022.  
Vloni rozdělila v Moravskoslezském kraji obcím a neziskovkám přes 12 milionů korun
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Společenská kronika

inzerce

 ZNaČENÉ STEZKY PO MEDVĚDíCH 
TLaPKÁCH 

Vydejte se po medvědích tlapkách pod 
nejvyšší vrcholy Beskyd. Objevíte kraj na 
úpatí Lysé hory, v údolí horního toku říčky Os-
travice, kde byla vytvořena síť pěti regionál-
ních značených stezek.

Značené stezky vás provedou po značce 
žlutého, oranžového, fialového, zeleného 
a modrého medvídka okolím Čeladné, Ma-
lenovic a Ostravice.

Domýšlejte si na trase příběhy dle vlastní 
fantazie, například o Ondrášovi, pánovi Lysé 
hory, který v masívu Lysé hory ukryl svůj po-
klad, vydejte se po stopách slezského barda 
Petra Bezruče, které vás dovedou k jeho srubu 

Zemřeli
Miroslav Bednář
Jarmila Kozubková
Jaroslav Kupczak

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

Kam vyrazit… 

nebo chráněným peřejím či si připo-
meňte příchod Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu díky roubené kapličce 
u vodního pramene v Čeladné.
Více informací  
na www.pomedvedichtlapkach.cz 

 ZIMNí PROHLíDKY ZÁMKU FRYšTÁT
Už jen do konce března roku 2022 

můžete přijít v sobotu nebo v neděli 
na jeden z okruhů zámku Fryštát.

Prohlídka zámku nabízí pohled na 
styl bydlení posledních majitelů, rodiny 
Larisch-Mönnichů. Interiéry s atmosfé-
rou 19. století vás provedou dva okruhy, 
třetí okruh představuje Expozici čes-
kého umění 19. století Národní gale-
rie v Praze. Prohlídky návštěvnických 
okruhů zámku lze zájemcům zajistit 
mimo otevírací dobu a mimo sezonu 
pouze po předchozí písemné nebo te-
lefonické dohodě s vedením zámku.
Více informací na www.zamek-
frystat.cz .

(zdroj: kudyznudy.cz)

 OSTRaVSKÉ FaUNa TRHY
27. 3. 2022, výstaviště Černá louka 
Ostrava

Přijďte dobře nakoupit nebo pro-
dat na jednu z největších chovatel-
ských a pěstitelských burz u nás. Na 
burze naleznete v největším zastou-
pení akvaristiku, teraristiku, drobné 
savce, ptactvo, holuby, drůbež, kr-
miva, terária, dekorace a další po-
třeby pro chovatele např. psů, koček, 
holubů, ptactva atd. Nechybí ani po-
kojové rostliny, kaktusy, orchideje.

Více informací  
na www.cerna-louka.cz.

VELIKONOCE Na HRaDĚ
9. 4. 2022 Slezskoostravský hrad

Tradiční akce na hradě. Chybět 
nebude tradiční velikonoční jarmark 
s ukázkami řemesel a prodejem lidově 
uměleckých výrobků. Návštěvníci se 
naučí plést velikonoční pomlázku, 
načerpají mnoho inspirace, naučí se 
zdobit vázy, vajíčka, košíčky a jiné tra-
diční výrobky. Bohatý doprovodný 
program.  Více informací 

na www.slezskoostravskyhrad.cz.
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Život v obci v roce 1994
•	 Obec	 v	 tomto	 roce	 oslavila	 765	 let	 od	

svého vzniku. Pro přípravu a koordinaci 
oslav byla vytvořena tříčlenná komise, 
která se podílela na přípravě tří akcí: vzpo-
mínkový	akt	k	49.	výročí	osvobození	obce	
v urnovém háji, zahradní slavnost v za-
hradě Národního domu s průvodem od 
ZŠ, vzpomínkový akt k 76. výročí založení 
samostatného Československa u pomníku 
padlých.

- Distribuce zpravodaje občanům byla za-
jištěna prostřednictvím odběrních míst.

- V únoru odjelo na dvoutýdenní ozdravný 
pobyt	 do	 Poděbrad	 40	 žáků	 základní	
školy. Tento pobyt hradila svým pojištěn-
cům RBP.

- V březnu bylo zprovozněno první pa-
tro budovy ZŠ, kde do podzimu 1993 byl 
umístěn sklad CO (civilní obrany) města 
Orlové. Bylo dosaženo dohody se zástupci 
dolů, kteří se zavázali provést preventivně 
zabezpečovací opatření tzv. ankrování ob-
jektu základní školy v Doubravě. Součástí 
této akce byla oprava fasády, nátěr oken 
a klempířských prvků. Stavba byla zahá-
jena v červnu a dokončena v prosinci roku 
1994.

- Změna systému vytápění rodinných domků 
z tuhých paliv na vytápění elektrickou ener-
gií byla podporována prostředky ze státního 
rozpočtu v rozmezí: 20-25 tis. Kč.

- Kalamitní kůrovcová oblast byla vyhlá-
šena v působnosti Lesů ČR s. p. Lesní 
správa Šenov, do jehož území spadá ob-
last Doubravy.

- Na mimořádném zasedání rady obce bylo 
projednáno řešení náhradní výstavby 
rodinných domů ohrožených důlní čin-
ností. Následně v červnu inicioval starosta 
Ing. Trvaj jednání se zástupci dolů, OBÚ 
a IMGE k řešení náhradní výstavby rodin-
ných domků.

- V rámci předsletových akcí Sokola se 
v květnu uskutečnilo ve Staškově pod Ly-
sou horou setkání tří sokolských žup. XII. 
všesokolského sletu v Praze se zúčastnilo 
20 členů Sokola v Doubravě.

- Na hřišti Baníku se odehrála vnitropodni-
ková soutěž Dolu Doubrava. Mužstvo Ba-
níku obsadilo v tabulce šestou příčku.

- Skládka tuhého komunálního odpadu byla 
dne	 20.	 6.	 1994	 uvedena	 do	 zkušebního	
provozu, měla přispět ke splnění dlouho-
dobého programu obce, tj. zlepšení celko-
vého vzhledu životního prostředí.

- Aby se mohla uskutečnit zahradní slavnost 
v zahradě Národního domu, zajistil OÚ 
opravu oplocení, zahradních stolů a lavic, 

odstranění náletových dřevin a úpravu 
travnatých ploch.

- V	sobotu	25.	6.	1994	byla	obnovena	tradice	
„Dětských radovánek“, která začala průvo-
dem od základní školy za doprovodu De-
chovky Doubrava a pokračovaly v zahradě 
Národního domu. O občerstvení se posta-
rali chovatelé ve své klubovně, kde podá-
vali teplá jídla a studené nápoje. Sokol se 
postaral o kávu, koláče a zákusky, včelaři 

Baník, fotbalová sestava mužů. Foto: archiv spolku z

Radovánky v Doubravě. Foto: archiv ZŠ Doubrava. z

Zvolení zastupitelé v roce 1994. Foto: archiv obce. z

(pokračování na straně 8)
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měli nejen med, medový likér, ale také per-
ník. Pan Půlpán zajistil koně pro projížďky 
dětí. Všechny děti si mohly vyzkoušet jízdu 
v sedle zdarma.

- Poslední zasedání zastupitelstva obce 
v prvním volebním období po osamostat-
nění	obce	se	uskutečnilo	29.	9.	1994.

- Zakončení oslav 765. výročí obce proběhlo 
28. října slavnostním pietním aktem u po-
mníku před OÚ. Odpoledne proběhlo v sále 
Národního domu setkání se členy ostrav-
ské operety. Starší občané vysoce hodno-
tili úroveň oslav 28. října, z jejich pohledu 
mělo úroveň jako za první republiky, kdy 
v čele kulturního dění v obci stáli učitelé 
a živnostníci.

- Komunální volby se konaly ve dnech 18. – 
19.	 11.	 1994.	 Bylo	 zvoleno	 patnáctičlenné	
zastupitelstvo, které po složení slibu na usta-
vujícím	zasedání	dne	30.	11.	1994	zvolilo	nové	
vedení obce. Starostkou obce byla zvolena 
Ing. Květuše Szyroká za NK (Nezávislé kandi-
dáty) a tím poprvé v historii Doubravy se do 
čela obecní rady dostala žena. Dalšími členy 
rady byli zvoleni Ing. Alexander Hanzel za NK, 
Jaromír Káňa za KSČM, místostarosta Ing. Bo-
humil Kopp za NK, Zdeněk Kolář z kandidátky 
ČSSD bez politické příslušnosti.

Informace	čerpány	ze	zpravodajů	roku	1994.
Dáša Murycová

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

(pokračování ze strany 7)
Z DOUBRAVSKÝCH POVĚSTÍ

STRašIDELNÉ JEVY V DOUBRaVĚ
Neobvyklé jevy, které se kdysi udály na 

vesnicích, byly většinou přičítány nadpřiro-
zeným bytostem. Historky o záhadách a zje-
veních se šířily v ústním podání na dračkách 
peří, kterým se v oblastech Karvinska a Těšín-
ska říkalo "škubačky". Strašidelným historkám 
se nevyhnula ani Doubrava. Jedním ze "straši-
delných dějišť" bylo místo vzdálené 300 me-
trů východně od původní jámy Bettina I. Tam 
na úpatí svahu kopce zvaného U Prachovny 

se objevovala před rokem 1900 modravá svě-
týlka, která se pohybovala z místa na místo. 
Místní občané tvrdili, že jsou to duše zahy-
nulých horníků. Vysvětlení tohoto jevu bylo 
docela jednoduché. Celý prostor byl na geo-
logické mapě označen jako místo, kde vystu-
poval uhlonosný karbon až na povrch. Časem 
karbon popraskal a skulinkami unikal důlní 
plyn- metan. Jiskrami z okolojedoucích loko-
motiv byl plyn zapálen a větrem se přenášely 
modré plamínky z místa na místo. Lepším 

větráním dolů a úbytkem plynů se světýlka 
ztratila úplně.
(pozn. redakce: Jáma Bettina 1 byla součástí 
Dolu Doubrava, který se nacházel naproti dneš-
nímu Dinoparku.)

ZÁHaDNÉ BYTOSTI a JEVY 
Z "KaRVINšČOKa"

Pověstmi je opředen les, který se rozpro-
stírá na jihu kolem doubravské hranice s Kar-
vinou. Les, rozdělený od roku 1868 železniční 
tratí, se nazýval Karvinščok. Prý tam za šera 
a v noci pobíhala světýlka, nazývána bludič-
kami nebo nočnicemi.

Vždy v poledne a o půlnoci se lesem potu-
lovala kráva, která měla sedřenou kůži a bušila 
rohy o stromy. Tradovalo se, že slyšel-li toto 
klepání někdo, byl živ ještě tolik let, kolikrát se 
úder kravského rohu o strom ozval.

Na doubravské straně lesa bylo prý o půl-
noci slyšet vytí velkého černého psa, kterému 
z tlamy šlehal oheň. Jednou, když se horníci vra-
celi 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.

Uprostřed lesa pramení potůček, o kterém 
se vypráví, že jeho voda má zázračnou moc. 
Jednou šel tudy o půlnoci mladík, který u pra-
mene uviděl bílou paní, nabírající do konve 
zázračnou vodu. Mladík paní poprosil, aby mu 
dala napít vody. Ta se ale vznesla do vzduchu 
a obsah konve vylila mladíkovi na hlavu.
(pozn. redakce: Les Karvinščok se nachází v části 
obce Vrchovec a můžete se jím projít také dnes. 
Les stále protínají koleje. Na protější straně ko-
lejí, na katastru dnešní Karviné, narazíte na 
známé Bartečkovy rybníky nebo taky na velice 
fotografované „Karvinské srdce“.)

Zpracovala: ŠH

Karvinské srdce. Foto: Petr Poláček z

Historické…
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helena 
 2022 

jubilejní 
cz/sk tour 

charlie band & host

                                                                    

1.4.
od 19.00 hod. 

Karviná
Městský dům
Karviná

předprodej

Ticketportal
www.medk.cz

105x148 karvina.indd   1 16.02.2022   13:31

inzerce

Obálky pro seniory
Na obecním úřadě si můžete vyzvedávat IN.F. obálky. Jedná se 

o plastovou obálku, která obsahuje informační leták s pokyny k vypl-
nění, formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo samolepku (s ná-
pisem: Zde je IN.F.Obálka, s telefonními čísly na složky záchranného 
systému). Slouží k předání údajů o zdravotním stavu, užívaných lécích, 
kontaktech na příbuzné či blízké, v případě, že se senior v domácnosti 
ocitne v nebezpečí či ohrožení života, složkám záchranného systému, 
které jsou o této aktivitě informovány.

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České Republiky 
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

OBÁLKY JSOU Na OBECNíM ÚřaDĚ V DOUBRaVĚ K VYZVED-
NUTí V PříZEMí, KaNC.Č. 2 U PaNí HUGÁŇOVÉ. ŠH

Obec Doubrava

PŘIPRAVUJE ZÁJEZD  
PRO OBČANY OBCE DOUBRAVA

do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě
na muzikál

WEST SIDE STORY
Příběh inspirovaný nesmrtelnou Shakespearovou tragédií Romeo a Julie, hudba geniálního skladatele 
Leonarda Bernsteina a náročná taneční čísla řadí West Side Story k vrcholům hudebního divadla. Na 
pozadí násilného souboje mládežnických part domácích Tryskáčů a portorických přistěhovalců Žraloků 
o nadvládu nad newyorskými ulicemi se odehrává love story mladých milenců – Američana Tonyho 
a Portoričanky Marii. Je možné, aby jejich osudová láska přežila ve světě plném předsudků, nenávisti 
a násilí? Legendární muzikál West Side Story plný slavných hitů jako „Amerika“, „Maria“ nebo „Já jsem 

hezká“ okouzlil za více než šedesát let své existence miliony diváků po celém světě.

15. 5. 2022

foto: (zdroj: Portál Národního divadla moravskoslezského)

Bližší informace a cenu zájezdu se dozvíte prostřednictvím Obecního zpravodaje 4/2022 
a plakátů k zájezdu.

Propagační 
materiály opět 
k dispozici
Od března budou ve vestibulu obecního 
úřadu k dispozici různé propagační mate-
riály a mapy, které se týkají našeho kraje 
a zajímavostí v okolí. Materiály budou prů-
běžně obměňovány a doplňovány a jsou 
občanům zdarma k dispozici. Přijďte si pro 
inspiraci na novou turistickou sezónu. ŠH
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Ledový koncert v Karviné. z
Velké děti se podívaly v rámci akce do  z

Ledového Brna.

Jedna z tvořivých dílniček v rámci akce Ledová Karviná. z

Děti si mohly vyzkoušet,  z

jaké to je být rytířem.


