
Osmý březen patří tradičně všem ženám. 
V sobotu 12. března oslavily Mezinárodní den 
žen také členky místního sboru dobrovolných 
hasičů. Byly pro ně připraveny květiny, které 

jim předal starosta SDH Svatopluk Kotas, ne
chybělo pohoštění a program v restauraci 
Málka. Děvčata si zahrála bowling a strávila 
tak příjemné odpoledne. Tuto akci pořádají 

naši „dobráci“ každoročně a je hezkým podě
kováním aktivním členkám sboru za celoroční 
práci pro spolek.

ŠH

Leden 2019 č. 12

Zasedání 
Zastupitelstva  
obce Doubrava 
Zasedání 
zastupitelstva 
obce se uskuteční 
v řádném termínu 
dne 20. dubna 2022 
od 16:30 hod. 
v zasedací místnosti 
Obecního úřadu 
Doubrava. 

Členky sboru dobrovolných hasičů oslavily svůj svátek

Klidné svátky velikonoční,  
rodinnou pohodu, zdraví,  
jarní dny plné sluníčka  
všem občanům 

přeje 

vedení obce spolu s redakcí zpravodaje

Veselé  
Velikonoce

Duben 2022

Foto: Svatopluk Kotas. z
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Vážení spoluobčané,
když jsem před měsícem psala řádky pro 
březnový zpravodaj, těšila jsem se na pří
chod jara a nástup radostného bezcovido
vého období. Než se však tyto řádky fyzicky 
dostaly do zpravodaje, přišel 24. únor 
spolu s úderem ruských vojsk na Ukrajinu. 
Nemůžeme uvěřit tomu, co se stalo. Přes
tože stále mezi námi žijí pamětníci hrůzné 
druhé světové války a existuje spousta au
tentických dokumentů ze všeho zvěrstva, 
kterým si lidstvo během války prošlo, ne
zastavilo to Putina v jeho děsivém konání. 
Válka na Ukrajině se dotýká každého z nás 
se všemi následky, které s sebou nese. Na
štěstí se vzedmula obrovská vlna jednoty, 
solidarity a pomoci, která spojuje takřka 
celý svět. I naše obec se zapojila do fi
nanční pomoci Ukrajině, mnozí z nás se 
zapojili do dalších finančních i materiál
ních sbírek. Poděkování patří všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem zapojili do pomoci 
nejen na Ukrajinu, ale také lidem prchají
cím před hrůzami války do bezpečí. Stále 
přichází obyvatelé z různých částí Ukrajiny, 
jsou to především bezbranné ženy a děti. 
Pomoc Ukrajině nekončí. Ze všeho nejdů
ležitější je ukončení války. Tuto válku nelze 
pochopit ani tolerovat. To, jak ruské vojsko 
útočí na ukrajinská města, ničí nemocnice 
a ostřeluje bezbranné civilní obyvatelstvo, 
je neomluvitelné.

 Poté, co řešíme takto závažné otázky, do 
pozadí většinou ustupují ty malicherné. Ale 
i z těch se skládá život nejen v soukromí, ale 
i v obci. Proto bez ohledu na složitou situaci 

pokračují veškeré práce na akcích, které jsou 
započaty, a běží přípravné práce na další 
plánované akce včetně těch kulturních.

 Mezi největší probíhající akce v obci pa
tří výstavba kanalizace. Dopravní značení 
upozorňuje řidiče na omezení provozu na 
místních komunikacích včetně objízdných 
tras. Ty jsou navrženy vždy tak, aby byla za
chována dostupnost k nemovitostem, byť 
se trasa dojezdu prodlouží. Změna trasy 
se dotýká také účelového školního spoje. 
Komplikace v některých místech mohou 
nastat při svozu odpadu, tyto řešíme vždy 
operativně. 

 Vedení Moravskoslezského kraje pod
poruje vznik Krajského ekologického cen
tra na zámku v Doubravě. Vznikla pracovní 
skupina a bylo rozhodnuto o zpracování 
studie proveditelnosti. Na podzim Zámek 
navštívili studenti architektury Stavební 
fakulty VŠB se svými pedagogy, aby se 
seznámili s dispozicemi budovy zámku 
a přilehlých budov a navrhli v rámci svých 
závěrečných prací architektonické řešení 
zámeckého areálu pro jeho další využití, 
zejména pro možnost vybudování vzdě
lávacího a volnočasové ekologického cen
tra. Se zástupci Moravskoslezských investic 
a developmentu připravujeme představení 
těchto návrhů veřejnosti.

 Na závěr přeji všem našim občanům ne
jen pevné zdraví, ale také bezpečí a klid ve 
svých domovech, i za hranicemi naší země.

Dáša Murycová,  
starostka obce

Rada obce Doubrava projednala 
a schválila:
•	 uzavření	 „Smlouvy	 o	 poskytnutí	 dotace	

z rozpočtu obce Doubrava“ mezi obcí a Mo
ravskoslezským krajem v rámci projektu 
"Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji – 4. výzva" s tím, že obec se zavázala ke 
spolufinancování ve výši 5.000 Kč na jeden 
projekt a maximální výše poskytnutých fi
nančních prostředků je 50.000 Kč,

•	 uzavření	 smlouvy	 o	 dílo	 na	 akci	 "Plynová	
kotelna pro vytápění ZŠ Doubrava" se spo
lečností Jiří Ligocký, Dětmarovice,

•	 uzavření	 smlouvy	o	dílo	na	akci	 "Výměna	
zdroje tepla v budově Obecního úřadu 
Doubrava" se společností DaSt Inpo group, 
s. r. o.,

•	 uzavření	 smlouvy	 o	 dílo	 na	 akci	 "Úprava	
zeleně v centru obce Doubrava" se společ
ností DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY, s. r. o.,

•	 uzavření	 smlouvy	 o	 dílo	 na	 akci	 "Oprava	
místních komunikací č. III/1c a III/11/c 
v Doubravě" se společností JANKOSTAV, s. 
r. o. Jedná se o opravu místní komunikace 
u Dinoparku.

•	 poskytnutí	 peněžitého	 daru	 ve	 výši	
20.000 Kč Diecézní charitě ostravsko
opavské na „Pomoc obětem konfliktu“ 
v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Rada obce se dále zabývala úpravou roz
počtu obce, obecním bytovým fondem 
a poskytnutím neinvestičních finančních 
dotací z rozpočtu obce na rok 2022.

 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

Duben 6, 20 14 7 13, 27
Květen 4, 18 26 5 11, 25

Podle zákona o odpadovém hospodářství 
jsme povinni třídit odpad do nádob k tomu 
určených. Vzhledem k nárůstu stížností svo
zové firmy k obsahu nádob na bioodpad se 
na Vás obracím s prosbou o správné třídění 
bioodpadu. 

Nádoba k tomu určená má hnědou barvu 
a patří zde: 
•	 zbytky ovoce a zeleniny, 
•	 listy	a	nať	zeleniny,
•	 kuchyňský	odpad	rostlinného	

původu,
•	 odpad	ze	zeleně,
•	 zbytky	pečiva	a	obilovin,
•	 travní	hmota,

•	 plevel,	listí,
•	 jemné	nebo	drcené	větve,
•	 hobliny,	piliny.

Pokud svozová firma zjistí, že se v nádobě 
nachází jiný odpad, než pro jaký je určená, vý
syp nebude proveden.

Odpad z bio nádob se odváží do kom
postáren, kde nejsou kapacity tento odpad 
dodatečně třídit. Proto, třiďme bioodpad 
správně a předejdeme tak problémům s vý
vozem. Svozová firma vede evidenci nádob, 
u kterých z výše uvedených důvodů nebyl 
uskutečněn výsyp.

Ivana Siekierová,  
místostarostka

Bioodpad v Doubravě

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko

Obecní úřad v Doubravě zajišťuje ve 
spolupráci se soukromým veterinárním 
lékařem MVDr. Koniecznym a v souladu 

se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči, ve znění pozdějších předpisů,

OČKOVÁNÍ PSŮ 
PROTI VZTEKLINĚ

které	se	koná	 
ve středu 25. května 2022

na těchto místech:

 HRANICE u čp. 233  
od 11.00 do 11.30 hodin
 HASIČSKÁ ZBROJNICE  
od 14.00 do 15.00 hodin

MVDr. Konieczny provádí očkování psů 
proti vzteklině za úplatu. Cena jedné 

vakcíny je 150 Kč.

VEZMĚTE S SEBOU OČKOVACÍ PRŮKAZ 
PSA!

Z bezpečnostních důvodů přiveďte 
psa na vodítku, s náhubkem 
a	v	doprovodu	dospělé	osoby!	
Upozorňujeme,	že	pes	musí	být	

čipován.
Dodržte prosím stanovenou dobu 

očkování!

(V případě jakýchkoli změn vás budeme 
informovat prostřednictvím webové stránky 

obce a fb stránek obce.)
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
MAP nám pomáhá

Aktivity projektu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání MAP II – ORP Orlová, do nějž je Ma
teřská škola Doubrava zapojená, přinesly do 
práce s dětmi zajímavé podněty z akcí i mož
nost vybavení školky novými pomůckami.

V předchozím období jsme s dětmi na
vštívili Jarošův statek, kde se všichni sezná
mili s chovem domácích zvířat, poznali práci 
na statku, prohloubil se vztah dětí k přírodě, 
ke zvířátkům.

Zorganizovali jsme sportovní dny v MŠ za 
využití rozmanitých pomůcek a náčiní. Konaly 
se uvnitř i venku na zahradě.

V červnu 2021 jsme uspořádali „Farmářský 
trh“ v prostorách naší školní zahrady. Rodiče, 
veřejnost a všichni návštěvníci si prohlédli 
výrobky z přírodních materiálů, z bylin, které 
děti spolu s učitelkami vypěstovaly a ná
sledně z nich tvořily. Výrobky si mohli zájemci 
za symbolickou cenu zakoupit.

Z finančního příspěvku MAP byl pořízen 
model sluneční soustavy pro naše zvídavé 
děti a malířský stojan, který využijeme pro 

podporu kreativity našich malých umělců při 
práci s barvami.

V rámci podpory čtenářské gramotnosti 
nechyběla spolupráce se žáky a učitelkami ze 
ZŠ, školáci chodili našim dětem číst pohádky, 
ukázat, co se už ve škole naučili.

Přínosem byla i možnost vzdělávání na
šich pedagogických pracovnic. Aby obohatily 

svoji práci a zvýšily si odbornost, zúčastnily 
se školení s tématy Novely právních před
pisů, Konference pro MŠ, Dílna k sebepoznání 
a seberozvoji pedagogů. Již nyní, v rámci pra
covních skupin, připravujeme další aktivity 
a činnosti. Ty jistě přinesou do další pedago
gické práce nové poznatky a obohacení.

Za MŠ Doubrava Jana Radošťanová

ŠKOLA ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Čtení pohádek dětem z MŠ. z

Přijel k nám autobus 
Stále častěji si uvědomujeme, jak důle

žitá je ochrana přírody. Můžeme pomáhat 
nejen v domácím prostředí, např. tříděním 
odpadu, ale i tím, jakým způsobem se po
hybujeme po přírodě, např. při cestě do 
školy. Někdo, kdo bydlí blízko, využívá pěší 
chůzi nebo jízdu na kole, tento pohyb určitě 
přírodě neškodí. Horší už je to tam, kde lidé 
využívají dopravní prostředky. K dopravě 
volíme velmi často auto. Tak se při jedné 
jízdě sveze pouze pár lidí. Zato autobus jich 
při jedné cestě může svézt opravdu hodně. 
A že tohle cestování vůbec nemusí být ne
pohodlné, ba naopak má své výhody, nám 

přijeli připomenout zástupci společnosti 
KODIS, která koordinuje dopravu nejen 
autobusy, ale i vlaky, tramvajemi a trolej
busy tak, aby cestování bylo bez problémů. 
Objasnili nám, jaké výhody má např. tzv. 
„odiska“. Dozvěděli jsme se, že je většina 
hromadných dopravních prostředků ekolo
gická, a musíme přiznat, že se v autobuse, 
který přijel za našimi čtvrťáky a páťáky, 
navíc i pohodlně sedělo. Je na nás, jak bu
deme tuto možnost dopravy více využívat. 
Naší krásné planetě určitě takto zase trochu 
pomůžeme!

Romana Moskalová

Filmy, které pomáhají
Pro letošní školní rok byla naší škole po

skytnuta sada preventivních filmů v rámci 
projektu MAP IIORP Orlová. Sada obsahuje 
celkem sedm filmů od režiséra Davida Vi
gnera. Filmy vznikly ve spolupráci s předními 
českými odborníky na problematiku sociálně 
patologických jevů. Každý film je zaměřený 
na jiné společenské téma, a to například na 
prevenci šikany, HIV, manipulaci, závislosti na 
alkoholu, poruchy příjmu potravy a domácí 
násilí. Před samotným puštěním filmu byly žá
kům položeny otázky na dané téma. Po pro
mítnutí filmu následovaly nejrůznější aktivity 
(skupinová aktivita vláček, sociometrické řady 
apod.), skupinová práce žáků (výroba plakátů) 
a řízená diskuze k danému tématu.

Cílem jednotlivých snímků bylo zvýšit 
informovanost žáků, zabránit nežádoucímu 
chování a jednání a také prohloubit praktické 
dovednosti žáků. 

Lenka Kolompárová,  
metodik prevence
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inzerce

NAŠE DOUBRAVA: 
Děkujeme všem, kteří 
pomáhají

Tváří v tvář válečným hrůzám na Ukra
jině jsme dojati tím, s jak velkou mírou 
pomoci a solidarity se setkávají lidé, kteří 
z Ukrajiny prchají před válkou. V těchto 
řádcích bychom chtěli poděkovat všem 
sousedům, přátelům, příznivcům, obci 
Doubrava a dalším spolkům, kteří ne
zištně pomáhají lidem postiženým válkou. 
NAŠE DOUBRAVA úspěšně spolupracuje 
s Nadací Via, která finančně přispěla 
v loňském roce na zájezd za poznáním 
a adventní koncert. Tato nadace zřídila 
web www.Darujeme.cz, který slouží jako 
užitečný rozcestník pro všechny, kteří 
chtějí přispět na humanitární nebo jiné 
účely. Jako NAŠE DOUBRAVA jsme pře
svědčeni, že válka je v Evropě 21. století 
absolutně nepřijatelný prostředek pro 
řešení mezinárodních sporů. Doufáme, 
že se celá situace brzy vyřeší a běženci se 
budou moci brzy vrátit zpátky domů. 

Mír Ukrajině!
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,  

předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s.
www.nasedoubrava.cz

Nadace OKD podpoří 131 ne
ziskových projektů v kraji. Dotaci 
poskytne také hornickým sirotkům 
ze Spolku svaté Barbory a nezapo
míná taktéž na podporu Hornic
kých tradic.

Žádostí v programu Pro region bylo celkem 
přijato 122, nadace podpoří 80 z nich. Projekty pod
pořené Nadací OKD v programu Pro region jsou 
zaměřeny především na oblasti sociální pomoci, 
kulturního rozvoje, volnočasových aktivit pro děti 
a mládež, ale také na seniorské aktivity a podporu 
projektů spojených s rozvojem regionu.

V programu Srdcovka můžeme najít aktivní 
zaměstnance našich dárců – patrony projektu, 
kteří ve svém volném čase pomáhají mentálně po
stiženým nebo jsou vedoucími ve sboru dobrovol
ných hasičů, horolezců, skautů, vodáků a mnoho 
dalších a za to jim patří velký obdiv. „Celkem bylo 
přijato 52 žádostí a 45 z nich získalo naši podporu. 
Tradiční žadatelé, ale i noví srdcaři se letos zamě
řovali spíše na víkendové pobyty, soustředění, 
uspořádání soutěží, ale také na nákup vybavení či 
zvelebování kluboven a zázemí,“ uvádí ředitelka 
Nadace OKD Karolína Preisingerová. 

Rovněž ctíme myšlenku sociální výpomoci 
dětem a rodinám zaměstnanců, kteří zemřeli 
v souvislosti s následky pracovního úrazu v hor
nictví. Spolek svatá Barbora umožňuje dětem 
díky nadaci a dalším dárcům, které tato ne
šťastná událost potkala, dosáhnout vzdělání 
odpovídající jejich představám, přáním a před
pokladům, aby se mohly v budoucnu zařadit do 
aktivního pracovního procesu. Kromě podpory 
vzdělávání je spolek rodinám oporou i při ře
šení dalších problémů a životních situací, navíc 

Nadace letos podpoří 
region celkem 
131 prospěšnými projekty

pořádá řadu oblíbených akcí a setkání.
Z dalších cílů Nadace OKD je zachovat hor

nicko–kulturní dědictví v rámci činnosti klubu 
hornických seniorů a příznivců hornictví. Ze
jména udržování hornických tradic u výročních 
příležitostí, předávání historickokulturního 
dědictví regionu a zajištěni volného času pro 
hornické seniory a členy kroužku krojovaných 
horníků. Celkem bylo podpořeno 5 projektů, 

díky kterým se může přes 1 500 hornických se
niorů setkávat v klubech, kde aktivně tráví svůj 
volný čas a vzpomínají na dobu, kdy byli ještě 
zaměstnanci hornické společnosti, a tak vzá
jemně udržovat tradice, které jsou pro tento re
gion typické. Jednotlivé kluby zajišťují pro své 
členy atraktivní program, který seniorům nabízí 
se sociálně začleňovat do komunity.

Silvie Balčíková

V období od 1. května 2018 do 
30. dubna 2022 je naše škola zapojena do 
projektu MAP II – ORP Orlová, jehož cílem je 
zlepšení kvality místního vzdělávání ve ško
lách. Hlavním záměrem je rozvoj kvalitního 
inkluzivního vzdělávání žáků, rozvoj jejich 
kompetencí pro osobní i pracovní život. 

Díky tomuto projektu se naši žáci mohli 
zúčastnit řady přednášek, workshopů, be
sed, exkurzí, zážitkových programů, které si 
pro ně připravili členové jednotlivých skupin 
MAP. Z projektu byly zakoupeny také didak
tické pomůcky a jiné materiály, které budou 
využívány k rozvíjení finanční gramotnosti 
dětí. K ulehčení nesnadné volby povolání 
slouží „Kufr kariérového poradenství“, který 
škola získala také díky tomuto projektu.

V rámci tohoto projektu se nezapomnělo 
ani na pedagogy. Ti se mohli zúčastnit řady 

přednášek a webinářů, které se zaměřovaly 
na vzdělávání pedagogů v oblasti kritického 
myšlení, formativního hodnocení, na rozví
jení finanční a čtenářské gramotnosti žáků, 
tvoření myšlenkových map a využití čtenář
ských dílen ve výuce. Dále pro ně byla pořá
dána metodická setkání, díky kterým sdíleli 
zkušenosti, předávali si náměty k inovaci 
výuky a vyměňovali si příklady dobré praxe 
s učiteli z jiných škol.

Finanční příspěvek určený na rozvíjení po
lytechnických dovedností žáků jsme použili 
na nákup nářadí a pomůcek, které žáci využijí 
na naší nově vybudované přírodní zahradě.

O většině akcí jsme průběžně informo
vali na webových stránkách školy i v Obec
ním zpravodaji. Informace o posledních dvou 
akcích si můžete přečíst v samostatných pří
spěvcích. Jana Ošeldová

Ohlédnutí za projektem MAP II ORP – Orlová

ŠKOLA ROZHODNĚ NENÍ NUDA

„ŠKOLA HROU“
Již J. A. Komenský věděl, že nejlepší for

mou učení je hra. Dává prostor naší fantazii 
a představivosti, silně nás motivuje a dokáže 
nám tak nenásilným způsobem nabídnout 
spoustu potřebných zkušeností. A protože se 
stále snažíme našim žákům výuku propojovat 
s běžným životem přirozeným a zajímavým 
způsobem, nadšeně jsme přijali spoustu no
vých pomůcek, které nám k tomuto způsobu 
učení skvěle poslouží. Ty, co jsme obdrželi od 
organizace MAP II – ORP Orlová, jsou zaměřeny 
na rozvíjení finanční gramotnosti, jež je v ži
votě člověka velmi potřebná. Moc děkujeme!

Romana Moskalová
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inzerce

Nadace OKD v letošním 
roce opět podpořila kul
turu v naší obci, a to ve 
dvou projektech „Doub
rava spolu“ a „Mezi ge
neracemi“. Projekty jsou 
zaměřeny na kulturní akce 
v obci, mezi nimiž je nej
větší akce roku Doubrav
ské slavnosti nebo menší 
akce typu Světluškování, 
zájezdy do divadla, zájezd 
pro seniory za poznáním 
a další. Věříme, že pro
žijeme kulturní rok bez 
omezení a děkujeme Na
daci OKD za podporu. ŠH Doubravské slavnosti. z

Snažíme se 
pomáhat 
na konkrétních 
místech
Válka na Ukrajině není nic, nad čím by
chom chtěli zavírat oči. Děti i vedoucí 
chtěli a chtějí pomáhat tam, kde je to 
zapotřebí. V Karviné jsme se spojili se 
skauty a tomíky a společně organi
zujeme humanitární sbírky. Nejprve 
jsme se zapojili do projektu Želez
nice pomáhá. Stejný projekt si vybrala 

i doubravská základní škola. Po dohodě 
s koordinátory jsme se rozhodli naši 
sbírku rozdělit do menších, ale adresněj
ších projektů. Trvanlivé a dětské potra
viny, lékařský a obvazový materiál jsme 
poslali leteckým zásobováním zajišťo
vaným havířovským spolkem Shoot & 
Fly přímo do Užhorodu. Hygienické po
třeby, deky a ložní prádlo jsme poskytli 
Klokánku v Dolním Benešově, kde jsou 
nouzově ubytovány ukrajinské ma
minky s malými dětmi. Další sbírky už 
organizujeme ve spolupráci se Středis
kem humanitární pomoci a rozvojové 
spolupráce Diecézní charity ostravsko
opavské. Informace o sbírkách najdete 
na našich facebookových stránkách 
nebo přímo na našich klubovnách. Dě
kujeme všem, kteří se do sbírek zapojili. 
Vaše pomoc byla a je potřebná. 

Za Lesany 2611, 2. oddíl Pěšáci 
Karviná a 17. pionýrskou skupinu 

Karviná Katka Jachymčáková

Podpora kulturního života v Doubravě
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Blíží se květen, a to je měsíc, kdy po zimní 
pauze začínají soutěže hasičských družstev. 
Také náš areál hasičské zbrojnice už se po
malu chystá na tradiční akce a soutěžní se
zonu, kterou zahájíme v sobotu 30. dubna 
od	 16:00	 Soutěží	 starších	 pánů. V rámci 
soutěže bude také postavena májka, která 
tradičně každý rok zdobí věž hasičské zbroj
nice. Všichni, kdo máte zájem se podívat, jak 
to našim starším pánům běhá, jste srdečně 
zváni. O občerstvení bude samozřejmě 
postaráno.

Za SDH Doubrava starosta sboru 
Svatopluk Kotas

Při silném větru, který naši oblast zasáhl 17. 
02., jsme byli povoláni nejprve do Karviné Mi
zerova k poškozené střeše a dále k odstranění 
spadlého stromu v Doubravě u Dinoparku. 

Na obou místech zasahovali Kučera, Šebesta 
R.+L. a Kotas S. Dále jsme 19. 02. provedli 

pořezání a likvidaci stromu spadlého přes 
cestu v Doubravě „pod severem“, zde zasa
hovali Kučera, Šebesta R. a Dluhosz. 

V sobotu 12. 03. jsme v rámci pravidel
ného výcviku nositelů dýchací techniky 
navštívili Hlavní báňskou záchrannou sta
nici v Ostravě, přesněji jejich školicí část 
s výcvikovým polygonem. Pohyb v dý
chací technice je sám o sobě náročný, 
k tomu si přidejte pohyb v neznámém 
prostředí a samozřejmě v prostorech, 
které jsou výrazně zakouřeny dýmem, 
kde je viditelnost minimální. Tak přesně 
v takových podmínkách jsme si vyzkou
šeli nejen samotný pohyb, ale i záchranné 
činnosti, které nás mohou během našich 
výjezdů kdykoliv potkat. 

Pavel Slávik,  
za VJ SDH Doubrava 

HASIČSKÉ OKÉNKO

Členové výjezdové jednotky na výcviku nositelů  z

dýchací techniky. Foto: Martin Kučera.

V zimní přestávce se družstva Baníku intenzivně připravovala na jarní 
kola sezony 2021/22 okresního přeboru. Jak se tato příprava promítne 
ve výsledcích, poznáme v průběhu jara, které bude zahájeno 9. dubna 
domácím utkáním mužů proti FC Horní Bludovice. V neděli 10. dubna 
vyjíždějí naši žáci na 9. hodinu k utkání v Dětmarovicích. Na první utkání 
dorostenců v domácím prostředí si počkáme v důsledku rozlosování až 
na sobotu 14. května.

Hlavním úkolem klubu před začátkem mistrovských zápasů je pří
prava areálu a hlavně hrací plochy, která byla částečně poškozena nájez
dem „pracovitých“ krtků. Těmto hmyzožravcům se mentálně přibližuje 
část doubravské mládeže, která se pravidelně schází hlavně po setmění 
v našem areálu a jejich hlavní činností je zase vytváření odpadků a po
škozování majetku klubu. Proč si oblíbili tyto prostory je nabíledni. Jsou 
skryti před zraky kolemjdoucích, ale hlavně jejich rodičů. Otázkou je, 
zdali se má mládež Doubravy vůbec kde scházet. To ať posoudí občané, 
popřípadě vedení obce.

V loňském roce jsme využili nabídky firmy Anglický trávník s.r.o. a je
jich poradenství a provádění speciálních prací na úpravě a zlepšení kva
lity hrací plochy. To se kladně projevilo už v průběhu podzimu loňského 
roku. Proto máme v plánu tyto služby využívat i letos. Na finančním 
pokrytí nákladů se bude i letos podílet Moravskoslezský kraj dotačním 
programem „Podpora sportu v MSK“ a Národní sportovní agentura pro
gramem „Můj klub 2022“.

Stále nás trápí nedostatek členů klubu, kteří jsou ochotni přispět 
dobrovolnou činností, bez které je chod Baníku nemyslitelný. V současné 
době máme v klubu registrováno 170 členů a z tohoto počtu se do prací 
v areálu zapojuje pouze 5 členů výboru, jejichž věkový průměr je 68 let!

Výjimku snad tvoří pouze rodiče žáků, kteří obětavě a nezištně do
pravují své ratolesti k venkovním mistrovským zápasům. Jaký důsledek 
bude mít výše zmíněný fakt do budoucna, necháme na úvahu laskavému 

čtenáři. Rádi bychom mezi sebe přivítali nové aktivisty, kteří by omladili 
náš tým.

Vyzýváme chlapce i děvčata, kteří mají zájem zahrát si fotbal v Doub
ravě, aby se přihlásili spolu se svými rodiči každé úterý nebo čtvrtek ko
lem 15. hodiny na našem hřišti u trenérů, kteří vedou trénink žactva. 

Samozřejmě se těšíme na první fotbalové zápasy jara a i přes sou
časnou složitou dobu věříme v hojnou účast našich fanoušků a příznivců 
a v jejich podporu doubravského fotbalu. Peter Szabó

Baník na startu

?
CHCEŠ BÝT FOTBALISTOU JAKO

RONALDO

PŘIDEJ SE
K NÁM 

MESSI MBAPPE

Baník OKD Doubrava
www.banikokddoubrava.cz

Jiří Lincer 606 254 222
Lubomír Kotas 734 385 750
Miroslav Nowak 737 756 275

POŘÁDÁ NÁBOR DĚTÍ 
NAROZENÝCH 2008 AŽ 2014

vytvořil : Jakub Kempný
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Život v obci v roce 1995
•	 K	1.	lednu	1995	měla	obec	1	798	obyvatel.
 Obec zahájila rok s rozpočtovým provizo

riem a začaly pracovat komise rady obce: 
Školská a kulturní komise – předseda Zde
něk Kolář, Komise dopravy a životního 
prostředí – předseda Ing. Radomír Trvaj, 
Komise stavební a bytová – předseda Ing. 
Alexander Hanzel. Předsedou finančního 
výboru byl zvolen Jaromír Káňa a předse
dou kontrolního výboru Jaromír Durčák. 
Rovněž byl zvolen tříčlenný aktiv pro ob
čanské záležitosti.

 V květnu byla započata rekonstrukce 
elektrického vedení, veřejného osvětlení 
a místního rozhlasu v oblasti náměstí, Vr
chovce a Dědiny. Tyto práce byly dokon
čeny v roce 1995 a započata byla druhá 
část v oblasti Špluchova, Sovince a fin
ských domků.

 Byl schválen podnikatelský záměr EU
ROBROILER spol. s r.o. Rychvald – zprovoz
nění odchovny skotu v lokalitě Uplíž.

 Dům s pečovatelskou službou – Okresní 
úřad vydal stanovisko, ve kterém nedo
poručil adaptaci starých budov na domy 
s pečovatelskou službou. V dubnu, po 
zasedání zastupitelstva proběhla beseda 
s občany, kde mezi hlavní témata patřila 
elektrifikace obce, údržba bytového fondu 
a dům s pečovatelskou službou. V květnu 
navštívili pověření členové rady, staveb
ního úřadu a stavební a bytové komise 
společnost Sprojekt plus a.s. ve Zlíně, kde 
si prohlédli postavené pečovatelské domy 
a uzavřeli smlouvu na „Zpracování zadání 
stavby“. Touto problematikou se zabývalo 
také zastupitelstvo obce na svém zase
dání v září.

 Zvažovalo se zavedení Regionálního tele
vizního zpravodajství jako ve Stonavě, bylo 
doporučeno pozastavení dalšího šíření 
místního rozhlasu dle finanční rozvahy.

 Baník uspořádal v únoru valnou hromadu, 
na které se rozhodlo o změně v názvu 
na TJ BANÍK FALCO DOUBRAVA. Firma 
Falco se stala hlavním sponzorem fotba
lové sportovní činnosti. Tradiční Banické 

šibřinky měly bohatou tombolu díky pod
poře doubravských i mimodoubravských 
podnikatelů. Hráči se v tomto roce zúčast
nili týdenního soustředění v Lomné, které 
bylo součástí přípravy mužstva. Soutěž se 
hrála ve třech kategoriích: žáci, dorostenci 
a muži.

 Sokol slavil 85 let organizované tělovýchovy 
v Doubravě (založen 03. dubna 1910). Na 
valné hromadě byl zvolen nový starosta 
jednoty bratr Jaroslav Šeliga. V únoru se 
uskutečnil zimní den ve Frýdlantu nad 
Ostravicí, kde se setkaly župy Těšínská, 
Moravskoslezská a Valašská. V létě Sokol 
uskutečnil dvě turistické akce – výšlap na 
Stožek a na Velký Polom. U příležitosti 75. 
výročí vzniku župy Těšínské se její zástupci 
sešli 28. října v Národním domě.

 Do prvního ročníku základní školy bylo 
zapsáno 25 dětí, své děti přivedli k zá
pisu i rodiče z Dětmarovic a Orlové. Žáci 
ZŠ byli úspěšní v pěvecké soutěži „Jaro 
přišlo k nám“, kterou uspořádal DDM Or
lová. Dne 25. dubna 1995 bylo SDRUŽENÍ 
RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ a MŠ V DOUBRAVĚ 
zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR. 
Knihovnice paní Milena Žytková uspo
řádala pro žáky ZŠ šest literárních be
sed, které proběhly zajímavou a hravou 
formou. V červnu se uskutečnily školní 
slavnosti na počest 145. výročí obecního 
školství a 85. výročí budovy měšťanské 
školy.	Účelový	spoj	fungoval	a	byl	již	plně	
hrazen z prostředků obce. 18. prosince vy
stoupil pěvecký sbor pod vedením paní 
učitelky Kateřiny Palové v kostele Církve 
československé husitské v Doubravě.

-	 Byla	schválena	Územně	–	plánovací	doku
mentace, postup při uplatňování důlních 
škod. 

 V závěru roku předal Městský úřad Orlová 
Obecnímu	úřadu	Doubrava	 návrh	Územ
ního plánu, kterým se zastupitelstvo obce 
zabývalo v roce 1996.

 Oslava 50. výročí osvobození Doubravy 
začala pietním aktem u pomníku rudo
armějce na hřbitově, kde vystoupili žáci 
základní školy a hrála dechovka. Poté 

následoval turnaj v kopané na hřišti Baníku 
a zahradní slavnost, v rámci které byly pro 
děti připraveny hry, atrakce a jízda na koni. 
Oslavy večer ukončil ohňostroj.

Čerpáno z obecních zpravodajů.
Dáša Murycová

Z DOUBRAVSKÝCH POVĚSTÍ
ZÁZRAČNÁ VODA V LESE GRYCHťOKU

Doubravský kopec, kdysi hustě zarostlý lesy, se mírně zvedá nad 
obcí. Bájnými příběhy je opředen zejména les "Grychťok" se dvěma 
prameny, ze kterých vytékal malý potůček. Tam, kde se oba pra
meny spojovaly, byla dříve takzvaná "mokřadla". Zdejší voda byla 
na Velký pátek zázračná a uzdravovala mnoho nemocí. Ještě v době 
1. světové války zde lidé vyvěšovali svaté obrázky jako díkuvzdání 
za své náhlé uzdravení. V roce 1929 se vodou ze studánky v "Grych
ťoku" údajně vyléčila těžce nemocná Aloisie Wilhertová z Doubravy. 
Po čtyři léta trpěla očním revmatismem a sedlák Viochna z Doub
ravy jí poradil, aby se zkusila léčit vodou ze studánky. Nemocná se 
skutečně vyléčila a žila pak bez potíží dalších sedmadvacet let.

(pozn.redakce: Les Grychťok se nacházel na Doubravském kopci. 
Dnes je zde z tohoto velkého lesa pouze část.) 

„Doubravské pověsti“, to je téma letošní soutěže Malujeme 
pro radost. Více informací k této soutěži naleznete na stránkách obce 
www.doubrava.cz .  zpracovala ŠH (zdroj: archiv obce.)

Ilustrační fotografie z

Vítání občánků 
Dne 19. 2. 2022 byli přivítání noví občánci 

naší obce.

Václav Szostok

Šimon Šalomoun
Blahopřejeme k narození děťátka!

Společenská kronika
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VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ 
VÝSTAVKA 

 

Srdečně Vás zveme na 
prodejní výstavku velikonočních dekorací, ozdob na stůl i k 

zavěšení, zdobených kraslic,  
která se uskuteční  

v pondělí 11. dubna 2022  
v době od 13:00 do 16:00 hodin  

ve školní družině v budově mateřské školy.  
 

Přijďte mezi nás, udělejte si radost prohlídkou či nákupem 
velikonočních ozdob pro sebe či své blízké.  

Těšíme se na Vás. 
Světluše Šotkovská s dětmi školní družiny a SRP ZŠ A MŠ Doubrava 

 

 

Obec Doubrava 
srdečně zve doubravské občany 

na zájezd 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. 05. 2022  
odjezd z náměstí v 15:00 hodin 

 

 

foto: (zdroj: Portál Národního divadla moravskoslezského) 

Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři podatelny Obecního úřadu Doubrava. 
Cena zájezdu včetně vstupenky je 250,- Kč. 

 
Zájezd se řídí aktuálně platnými opatřeními, vydanými v souvislosti s pandemií COVID-19. 

Zápis dětí
do

Mateřské školy Doubrava
pro školní rok 2022-2023

proběhne v pondělí 2. května od 8.00 do 16.00 hodin v Mateřské škole.
Tel MŠ: 596 549 065

Při zápisu zákonný zástupce doloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, žádost o přijetí¹)  
a vyplněný evidenční list¹) s potvrzením lékaře.

Zapisujeme děti zpravidla od tří let věku, nejdříve od dvou let.
¹)tiskopis možno stáhnout z www.msdoubrava.cz – menu – informační tabule.  

Pokud zákonný zástupce nedodá vyplněný tiskopis, bude mu poskytnut k vyplnění v MŠ.

ZZááppiiss  dděěttíí    

ddoo    
MMaatteeřřsskkéé  šškkoollyy  DDoouubbrraavvaa  

pprroo  šškkoollnníí  rrookk  22002222--2233  

  

proběhne v pondělí 2. května od 8,00 do 16,00 hodin v 
Mateřské škole. 
 

Tel MŠ. 596 549 065    

 

  
  

PPřřii  zzááppiissuu  zzáákkoonnnnýý  zzáássttuuppccee  ddoolloožžíí  rrooddnnýý  lliisstt  ddííttěěttee  aa  ssvvůůjj  oobbččaannsskkýý  
pprrůůkkaazz,,  žžááddoosstt  oo  ppřřiijjeettíí¹¹))  aa  vvyyppllnněěnnýý  eevviiddeennččnníí  lliisstt¹¹))  ss  ppoottvvrrzzeenníímm  lléékkaařřee..  

  

ZZaappiissuujjeemmee  dděěttii  zzpprraavviiddllaa  oodd  ttřříí  lleett  vvěěkkuu,,  nneejjddřříívvee  oodd  ddvvoouu  lleett..  

  

¹¹))ttiisskkooppiiss  mmoožžnnoo  ssttááhhnnoouutt  zz  wwwwww..mmssddoouubbrraavvaa..cczz  ––  mmeennuu  ––  iinnffoorrmmaaččnníí  ttaabbuullee..  PPookkuudd  zzáákkoonnnnýý  
zzáássttuuppccee  nneeddooddáá  vvyyppllnněěnnýý  ttiisskkooppiiss,,  bbuuddee  mmuu  ppoosskkyyttnnuutt  kk  vvyyppllnněěnníí  vv  MMŠŠ..                

 


