
Doubrava se opět připojila k celostátní 
akci Ukliďme Česko. Oficiální termín úklidu 
byl první dubnovou sobotu v devět hodin. Po 
nádherném počasí přišlo víkendové ochlazení 
se sněhovými přeháňkami, a i přes toto nepří-
znivé a chladné počasí se sešli před obecním 
úřadem v den plánovaného úklidu dobrovol-
níci. Plni energie a chuti do práce se účastníci 
akce rozdělili do tří skupin. Jedna skupina 
uklízela nepořádek kolem hlavní cesty a lesík 
u Dinoparku. Druhá skupina uklízela podél 

cesty na doubravský kopec a kolem vodárny 
a vyhlídky na kopci a třetí skupina uklízela 
taktéž nepořádek podél cesty, a to od ná-
městí kolem Národního domu až k zadní 
bráně Dinoparku. Děkujeme všem dobro-
volníkům, kteří se zúčastnili této akce. Velké 
poděkování si zaslouží také děti z mateřské 
a základní školy a místní spolky a jednotlivci, 
kteří se taktéž podíleli na úklidu v obci v indi-
viduálních termínech.

ŠH

Leden 2019 č. 12

Uklidili jsme si svůj kousek Česka 

Knihovna mění výpůjční dobu
Přijďte si vybrat z pestré nabídky knihy všech žánrů pro dospělé čtenáře i pro děti. V hezkém 
prostředí zdejší knihovny si děti mohou půjčit knihy, časopisy a máme i velký výběr oblíbe-
ných deskových her.

 Pondělí 12:00–16:00
 Úterý 9:30–11:30 a 12:00–16:00
Těším se na vás.

knihovnice Milena Žytková

Květen 2022

Dobrovolníci před obecním úřadem. Foto: Ivana Siekierová z Nepořádek v části Kotliny. z

Výsledek úklidu podél cesty k Dinoparku. z
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Vážení spoluobčané,
v současných dnech k nám denně při-
cházejí informace o dění na Ukrajině 
s vazbami na celý svět. Následky války 
se nevyhnou nikomu z nás a budeme se 
s nimi muset vyrovnat. Přes všechny tyto 
negativní zprávy vytrvale pracujeme na 
vytváření co nejlepších podmínek pro 
další rozvoj naší obce a zároveň realizu-
jeme řadu připravených akcí. 

K tomu Vám přináším podrobnější 
informace:

Dlouhodobě se v obci řeší nová vý-
stavba, která by propojila střed obce 
s okrajovými částmi. Tato cesta není krátká 
a vyžaduje si postupné náležitosti. Již v mi-
nulém volebním období byla zpracována 
studie na novou výstavbu. Ta byla podkla-
dem pro zadání změny územního plánu, 
pak následovalo její zpracování, projed-
nání a schválení této změny, ke které do-
šlo počátkem tohoto roku. Po sjednocení 
ploch nyní probíhá proces rozměření, aby 
následně mohlo proběhnout výběrové 
řízení na zhotovitele projektové doku-
mentace. Ve schváleném rozpočtu obce 
se počítá s náklady na projektovou doku-
mentaci. Zasíťování pozemků je součástí 
zkrácené projektové dokumentace, která 
byla podkladem žádosti, kterou jsme po-
dali na Ministerstvo průmyslu a obchodu 
k projednání a schválení. Máme obrov-
skou radost, že Mezirezortní komise pro 
řešení revitalizace Moravskoslezského 
kraje schválila realizaci našeho projektu 
„Příprava území pro rozvoj obce Doub-
rava“. Realizace je podmíněna doložením 
potřebných stavebních povolení, která 
budou vydána až po zpracování potřeb-
ných projektových dokumentací. Jedná 
se o stěžejní úkol pro současné i nad-
cházející období, bez něhož se další 
rozvoj obce neobejde.

Projekt obsahuje několik částí, ve kte-
rých jsou zahrnuty dopravní stavby – 
chybějící část chodníku podél finských 
domků, parkoviště mezi bytovým domem 
č. p. 348 a zdravotním střediskem a parko-
viště vedle Národního domu. Pro obě par-
koviště se počítá s nabíjecími stanicemi 
pro elektromobily. Na projektovou do-
kumentaci této části jsme podali počát-
kem dubna žádost o dotaci z programu 
Moravskoslezského kraje „Program na 
podporu přípravy projektové doku-
mentace 2022“. Další část projektové 
dokumentace se bude týkat zasíťování 

pozemků pro první a druhou etapu nové 
výstavby dle územního plánu, na tyto 
sítě bude napojen rovněž zámecký areál. 
Jedná se o kanalizační síť, vodovodní řad, 
přístupové komunikace, veřejné osvětlení 
a elektrické přípojky. Součástí projektu je 
rekonstrukce silnice III/472, na kterou je 
již zpracována projektová dokumentace 
a vydáno stavební povolení.

Největší rozjetou akcí v obci je vý-
stavba kanalizace, která viditelně pokra-
čuje. Prodlužují se délky vybudovaných 
stok a na objekt ČOV se budují nadzemní 
části zdiva. Výstavba kanalizace se ne-
obejde bez dopravních omezení a pře-
chodného zhoršení životních podmínek. 
Děkuji všem občanům v daných oblas-
tech za trpělivost a pochopení. Veškerá 
poškození komunikací budou po dokon-
čení zemních prací opravena a celoplošně 
budou obnoveny stávající povrchy.

Asanačně rekultivační práce na 
Kotlinách, jejichž realizace přešla na DI-
AMO st. p., sice probíhají, ale zatím nejsou 
příliš viditelné. Je realizována přeložka 
sloupů s veřejným osvětlením a přeložka 
sdělovacích kabelů. Po nabytí právní moci 
stavebních povolení a výběru zhotovitele 
by se dle harmonogramu prací v polovině 
letošního roku měly rozběhnout práce na 
přeložkách vodohospodářských objektů 
včetně přeložky Doubravského potoka, 
následně budou zahájeny práce na zvý-
šení místní komunikace včetně terénních 
úprav v Kotlinách.

Oprava komunikace pod Dinopar-
kem proběhne do konce srpna letošního 
roku, oprava místní komunikace ve dvou 
úsecích na doubravském kopci je závislá 
na poskytnutí dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj.

Dokončena je oprava chodníku podél 
samoobsluhy a prodejny paní Daříčkové, 
následně proběhne realizace nové zeleně 
na přilehlém svahu mezi chodníkem a sil-
nicí. Tento prostor je monitorován kame-
rovým systémem.

V měsíci květnu se uskuteční zájezd 
do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě – viz 
plakát ve zpravodaji a 10. 9. 2022 se mů-
žete těšit na zájezd pro seniory a jejich 
doprovod, který pro Vás již nyní připra-
vujeme. Bližší informace přineseme v ně-
kterém z dalších zpravodajů.

S přáním co největšího klidu 
a pohody

Dáša Murycová,  
starostka obce

Rada obce Doubrava projednala 
a schválila:
•	 uzavření	 „Smlouvy	 k	 pronájmu	 pozemku	

parc. č. 425 včetně budovy č. p. 81“, která 
je součástí uvedeného pozemku. Jedná 
se o Dřevěnku. Dřevěnka včetně pozemku 
bude sloužit k regionálnímu vzdělávání, 
které bude realizovat Český svaz ochránců 
přírody Pramenička.

•	 Strategický	rámec	MAP	MŠ	A	ZŠ	Doubrava,	
který	 se	 týká	 investičních	 priorit	MŠ	 a	 ZŠ	
Doubrava na období 2021–2027,

•	 vyjádření	 hornické	 a	 rekultivační	 komise	
k dokumentaci EIA,

•	 přijetí	 nadačního	 příspěvku	 ve	 výši	
160 000 Kč od Nadace OKD na projekt 
„Doubrava	spolu	X.	–	podpora	kulturního	
života v obci“ pro rok 2022,

•	 přijetí	 nadačního	 příspěvku	 ve	 výši	
12	000	Kč	od	Nadace	OKD	na	projekt	„Mezi	
generacemi 2022“.

Rada	obce	vzala	na	vědomí	zapojení	ZŠ	a	MŠ	
Doubrava do Národního plánu obnovy v ob-
lasti digitálních učebních pomůcek a souhla-
sila	se	zapojením	ZŠ	Doubrava	do	vyhlášené	
výzvy	„Obědy	do	škol	VI“,	která	se	týká	poskyt-
nutí bezplatné stravy dětem ohroženým chu-
dobou.  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

Květen 4, 18 26 5 11, 25
Červen 1, 15, 29 23 27 8, 22

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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Doubravané musí zaplatit  
poplatek za psa do konce 
června, poplatek za odpad 
do konce srpna.
ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ:
1.  bezhotovostně na účet obce Doubrava 

číslo 3421791, kód banky 0100. Při 
platbě převodem z účtu je nutné uvést 
správný variabilní symbol, který je 
vygenerován pro každého poplatníka 
zvlášť a je každý rok pro konkrétního 
poplatníka stejný,

2.  v hotovosti v pokladně obecního úřadu 
v Doubravě v době úředních hodin,

3.  složenkou.
Poplatky je možné hradit s předstihem před 
doručením složenek. Předpoklad doručení 
je datován na poslední týden v květnu. 
Na svůj variabilní symbol se můžete do-
tázat e-mailem na adrese prochazkova@
doubrava.cz
POPLATEK ZE PSŮ:
1.  sazba poplatku za kalendářní rok činí 

za jednoho psa 150 Kč, za druhého 
a každého dalšího psa téhož držitele 
200 Kč,

2.  splatnost poplatku je nejpozději do 
30. června příslušného kalendářního 
roku.

POPLATEK ZA ODPAD:
1.  sazba poplatku za kalendářní rok 2022 

za jednoho poplatníka činí 700 Kč,
2.  splatnost poplatku je nejpozději do 

31. srpna příslušného kalendářního roku.
Marie Procházková,  

referent správy daně

Zámek a návrhy studentů fakulty 
architektury VŠB TU v Ostravě

V loňském roce naše obec navázala 
spolupráci	 s	 VŠB	 –	 Technickou	 univerzi-
tou. Studenti se svými pedagogy navští-
vili zámek a v rámci svých závěrečných 
prací zpracovali návrhy řešení budoucí 
podoby zámku se zaměřením jeho využití 
jako environmentální centrum. Na strán-
kách obce www.doubrava.cz nalez-
nete plakáty studentů, které řeší areál 
zámku v Doubravě. Jde o práce – ideové 
návrhy studentů a studentek magister-
ského stupně oboru Architektura a sta-
vitelství na katedře architektury, Fakulty 
stavební,	 VŠB-Technická	 univerzita	 v	Os-
travě, pod vedením prof. Ing. arch. Petra 
Hrůši, prof. Ing. Martiny Peřinkové, Ph.D., 
a Ing. arch. Kláry Palánové, Ph.D., ve škol-
ním roce 2021/22. Dáša Murycová

V úterý dne 31. 05. 2022
v 15:30 a 16:00 hodin

si všichni zájemci budou moci prohlédnout

VNITŘNÍ 
PROSTORY 

ZÁMKU. 
Sraz u hlavní spodní brány zámku.

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
HÁDANKA
Jsou našimi věrnými přáteli.
Vždy se o svůj čas s námi podělí.
Radují se od pátku do pondělí.
Snadno nás s lehkostí rozveselí.

Už určitě víte...
Ano, to jsou naši domácí mazlíčci. S radostí 
jsme se o nich rozpovídali a rozepsali v ho-
dině slohu. Jeden z nich nás potěšil i osobní 
návštěvou. Jsme rádi, že je máme!

Páťáci  
(Romana Moskalová)

Svět techniky
Ve středu 23. 03. 2022 navštívilo 36 žáků 

společně se čtyřmi pedagogy naší školy "Svět 
techniky Ostrava-Vítkovice". Tato akce byla 
plně hrazena z prostředků MAP II – ORP Or-
lová. Sešli jsme se v 8 hodin před školou a plni 
očekávání jsme odjeli autobusem do Ostravy. 
Ve Světě techniky nás rozdělili na dvě skupiny 
a společně s lektory jsme odešli do učeben. 
Děti 1. stupně se zúčastnily vzdělávacího 
programu "Stavíme město" a děti 2. stupně 
programu "Elektromagnetické létající vlaky". 
V rámci tohoto programu si děti nejdříve 
připomněly magnetické vlastnosti látek za 
pomoci různých pokusů a při správných 

odpovědích byly odměněny sladkostmi. Ná-
sledovala krátká svačina a poté jsme se pře-
místili do prostorů k praktickým činnostem. 
Tady teprve začala ta správná zábava! Děti 
mohly hoblovat, vyřezávat, zkusily si, jak 
funguje kladka, jakou sílu musí vyvinout pro 
zvednutí břemene, řídily auto na trenažeru, 
prozkoumaly model ponorky se zapome-
nutým potápěčem. Čas nám rychle uplynul 
a kolem 11. hodiny jsme se vraceli autobusem 
zpět do Doubravy. Děti se vrátily spokojené, 
nadšené. Program ve Světě techniky splnil je-
jich očekávání.

Jana Antecká

Den otevřených dveří
Sobotní slunečné ráno otevřelo dveře 

naší doubravské školy. Přilákalo spoustu ná-
vštěvníků různého věku. Přišli předškoláčci, 
pro které byly připraveny úkoly jako při zá-
pisu do školy. Mohli si spolu s učitelkami ze 
školy vyzkoušet, jaké to asi na zápisu do školy 
bude, co je všechno čeká, na co se mají připra-
vit. Navštívila nás také spousta nedávných ab-
solventů naší školy, ale také pamětníci, kteří 
přišli obhlédnout školu i po padesáti letech. 
Byli příjemně překvapeni modernizací školy, 
obdivovali interaktivní tabule, moderně vy-
padající třídy, krásně zrekonstruované toa-
lety dětí, venkovní sportovní hřiště i zahradu 
s možností učit se venku. V mnohých to vyvo-
lalo spoustu krásných vzpomínek na jejich žá-
kovská léta. Pochvalovali si příjemné prostředí 

i milé paní učitelky. Děkujeme za návštěvu!
Nesmíme zapomenout ani na současné 

žáky, kteří se zúčastnili dne otevřených dveří 
aktivně, pomohli s přípravami a organizací to-
hoto dne. Moc jim za to děkujeme! 

Veronika Durasová
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PIONÝR JEDE….
Uklidili jsme kousek Česka

Pionýr se každoročně zapojuje do re-
publikové akce Ukliďme Česko. Letos jsme 
s oddíly Doubraváček a Doubraváci uklízeli 
25. března. Vybrali jsme si k úklidu okolí 
zámku a autobusové zastávky Doubrava-
Náměstí. I letos jsme našli spoustu věcí, 

které do přírody opravdu nepatří. Mohli 
jsme si sestavit jízdní kolo, nalezené množ-
ství svršků sbalit do cestovní tašky, posta-
vit si bunkr z prken a oplotit ho ostnatým 
drátem i plotovým pletivem. Za úklid ne-
pořádku někoho jiného si děti i vedoucí 
pochutnali na nanuku. Snad se někdy do-
čkáme menší hromady odpadu, méně pytlů 
s odpadky, žádných injekčních stříkaček 
v trávě a čistějšího okolí, ve kterém si bu-
deme moci s dětmi hrát. 

Velikonoční výprava
Po dvou letech jsme mohli s radostí usku-

tečnit velikonoční oddílovou výpravu. Na 
Velký pátek jsme se vydali vlakem do obce 
Řeka na táborovou základnu SVČ Juventus 
Karviná. Jelo celkem 16 dětí a 4 vedoucí. V ku-
chyni nám vařili naši táboroví kuchaři: Pepík, 
Šárka	a	Peťka.

Po příjezdu jsme se vydali na prů-
zkum okolí a seznámili jsme se s místními 
dětmi. Ukázaly nám svou malou farmu 
a povozily děti na ponících. Sobotní po-
časí nám nedovolilo aktivity venku, tak 
jsme se zabavili v budově a zazpívali 
jsme si s kytarou. Neděle patřila výšlapu 
na Ropičku, kde si děti mohly konečně 
utratit své úspory. Chlapci si cestou na-
sbírali proutky, upletli z nich karabáče 
a holky upekly beránka. 

Pondělní ráno bylo veselé, upištěné 
a mokré. Žádná holka z oddílu nám neu-
schne. Byly to veselé Velikonoce a už teď se 
těšíme na ty další.

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

Katka Jachymčáková

Ukliďme Česko. z

Velikonoční výprava. z

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Předškoláci na návštěvě v 1. třídě. Děti z MŠ si vyzkoušely, jaké to je být žákem školákem. Foto: Archiv MŠ z

MŠ získala opět 
podporu NOKD

I v letošním roce byla mateř-
ská škola úspěšná ve výzvě Pro 
region 2022 Nadace OKD a získala 

podporu	 projektu	 „Doub-
ravští šikulové a řemeslo“ ve 
výši 16 000 Kč. Podporu si 
zasloužily volnočasové akti-
vity zaměřené na děti, mlá-
dež a seniory.

Tímto se nám otevírá 
cesta k pokračování v úspěš-
ném keramickém tvoření 
a scházení se při tvorbě z ke-
ramické hlíny. V tomto pro-
jektovém období se budeme 
zabývat starými řemesly, 
kam keramika náleží. Prak-
ticky se seznámíme s prací 
našich předků a naše setká-
vání umocní výlet do arche-

oparku, kam se všichni společně vydáme. 
Radomíra Jasenková, MŠ Doubrava
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Moderní bezúdržbová 
čistička odpadních vod 
svépomocí i na klíč

www.casopisdomov.cz XX

STMH je jedinou technologií na českém 
trhu, která pracuje na principu třístupňo-
vého čištění. Odpadní voda se postupně 
recykluje ve dvou nádržích a pokaždé od-
lišným způsobem. Nejdříve se nashromáždí 
v jímce, kde se usadí pevná složka a vypa-
ří se běžné čisticí prostředky. Poté voda 
přeteče do dalších částí čističky a na řadu 
přijdou speciální bakterie, které vodu zbaví 
nečistot.
Jinými slovy – pokud čistička odpadních 
vod má zajištěnou stabilitu čištění, pro pro-
vozovatele čističky odpadních vod je zaru-
čen navíc bezúdržbový provoz. Kdo by také 

měl zájem se o čističku odpadních vod jak-
koliv starat.
Díky jednoduché konstrukci domovní čis-
tírny STMH zvládne její instalaci každý 
šikovný stavebník vlastními silami. Stačí 
jen při montáži postupovat podle pokynů 
výrobce. Pro zákazníky zprostředkujeme 
také variantu tzv. čistička odpadních vod 
na klíč. Nejen zajištění projektu a povolení, 
financování bez navýšení, ale také stavební 
práce a v neposlední řádě pravidelný servis 
a servisní podporu. 

Více na www.modernicistirna.cz

Rodinná firma Hellstein dodává nejúčinnější ekologickou technologii 
na čistění odpadních vod pro domácnosti a průmysl už dvacet let, 
bezúdržbová čistička odpadních vod STMH proto patří mezi často 
realizované řešení mezi stavebníky nejen na území České republiky.

Propagační materiály 
opět k dispozici

Od března jsou ve vestibulu obecního 
úřadu k dispozici různé propagační materi-
ály a mapy, které se týkají našeho kraje a za-
jímavostí v okolí. Materiály budou průběžně 
obměňovány a doplňovány a jsou občanům 
zdarma k dispozici. Přijďte si pro inspiraci na 
novou turistickou sezonu.

ŠH

Na valné hromadě TJ Sokol došlo ke 
změně ve funkci starostky tohoto spolku. 
Svou činnost ukončila dlouholetá starostka 
paní	 Gertruda	 Šebestová	 a	 tuto	 pomyslnou	
štafetu převzala paní Svatava Kohutová. Paní 
Šebestová	 se	 aktivně	 zúčastňovala	 nácviků	
tělovýchovných skladeb, řady společných 
tělovýchovných vystoupení, jejichž vyvrcho-
lením	byl	 „Všesokolský	 slet	 v	 Praze“,	 organi-
zovala akce pro členy a rovněž se podílela na 
organizačním zajištění obecních akcí. Mnozí 
si vybavujeme lahodnou chuť koláčků, které 
napekly naše sokolky a u nichž nechyběla 
paní	 Šebestová.	 Děkujeme	 paní	 Šebestové	
za dlouholetou práci ve spolkové činnosti TJ 
Sokol v Doubravě, a protože je stále aktivní 
členkou Sokola, přejeme jí i do dalších let 
pevné zdraví, sportovního ducha a spoustu 

krásných zážitků společně s ostatními členy 
TJ Sokol Doubrava. Nové starostce přejeme 
hodně elánu, pevné zdraví a hodně úspěchů 
ve spolkové činnosti v Doubravě.

Dáša Murycová

Poděkování

 Festival reBarbora Open Music
Důl Barbora, 27.–28. 5. 2022
Festival by měl být prvním 100% tr-

vale udržitelným festivalem v Česku 
a ve střední Evropě. Uskuteční se v are-
álu s těžní věží a památkově chráněnými 
rekonstruovanými cihlovými stavbami 
a vystoupí např. David Koller, Richard 
Müller nebo Horkýže Slíže. Festival se 
připravuje na bázi trvale udržitelné zá-
bavy. Postaven bude na testování všech 

možných způsobů, které snižují ekolo-
gickou zátěž při pořádání hromadných 
kulturních akci.
Více informací na www.rebarboramusic.cz .

 Noc kostelů 2022
Noc kostelů a její 14. ročník se uskuteční 

v pátek 10. června. Tradičně se v tento den 
otevírají kostely široké veřejnosti, připraven je 
v nich kulturní program nebo komentované 
prohlídky. Seznam všech kostelů a jednotli-
vých programů naleznete na 

Více informací na www.nockostelu.cz .

Gertruda Šebestová z

Kam vyrazit… 
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Čtení v 1. třídě
V hodinách čtení se hodně zaměřujeme na roz-

voj slovní zásoby. Využíváme k tomu slovní hru Tik, 

tak, bum. Jde o hru, kde hlavní roli hraje elektronická 

bomba, která se v každém kole nastartuje, nikdo 

neví, jak dlouho bude tikat. Kdo má bombu, musí 

rychle vymyslet slovo na dané písmeno nebo sla-

biku, pak může bombu poslat dalšímu kamarádovi, 

dokud nevybuchne. Kromě toho používáme slabiky 

ke skládání slov a obrázky ke tvoření jednoduchých 

vět. Také jsme si vyrobili záložku s pomůckou na 

rozlišení tvaru písmena b, d. Máme "břichatou" ba-

bičku a "dupkatého" dědečka. 
Veronika Durasová, třídní učitelka

UČENÍ, TO NEJSOU JEN UČEBNICE…
Dramatická výchova ve 2. třídě

Druhá třída v rámci dramatické výchovy připravuje pro	své	rodiče	a	také	děti	z	MŠ	představení	–	veršo-vanou pohádku. Po 
seznámení se s tex-
tem a obsazení rolí 
jsme se pustili do 
práce. A že je jí víc 
než	 dost!	 „Herci“	 se	
učí své verše, taneč-
níci ladí své pohyby, 
aby jejich sestava, 
jež je součástí hry, 
byla pěknou podíva-
nou pro diváky. Společně připravujeme také kulisy – malujeme, stříháme, zdobíme a ladíme oblečení. Baví nás to a moc se těšíme na to, až se konečně předve-deme před publikem. 

Třídní učitelka – Gražyna Porošin

Jak správně stolovat?
Netradiční výuku 

pracovních činností za-
žili žáci 3. ročníku. Po 
zhlédnutí motivačního 
videa měli za úkol pro-
střít stůl. Všichni žáci 
zvládli správně položit 
příbory, talíře, sklenici 
i ubrousek, který si 
také vyzkoušeli složit. 
Následovaly i drobné 
scénky týkající se správného chování u stolu. Nakonec své získané znalosti využily děti k rozluštění tajenky. Tento způsob výuky byl nejen zábavný, ale i poučný. Věřím, že většina žáků poznatky o stolování uplatní i v běžném životě.  třídní učitelka Kristina Sýkorová 

Abaku ve 4. třídě
246 248 – dvě stě čtyři- cet šest tisíc dvě 

stě čtyřicet osm. Souhlasíte? 

Mimo toto číslo v něm najdete 

i řadu příkladů. Nevěříte? Ze-

ptejte se našich čtvrťáků! Žáci 

čtvrté třídy v hodinách mate-

matiky v rámci metody Abaku 

hledají vztahy mezi čísly 

okolo sebe. Kameny, kostky, 

číselné řady, Abakusměrky 

plné číslic ale i SPZ aut a po-

pisná čísla domů jsou místa, 

na kterých naši žáci hledají 

číselné vztahy. A jsou v tom 

opravdu dobří! A co naše 

úvodní číslice? Podařilo 

se Vám najít všech 6 pří-

kladů? Pokud ne, zeptejte 

se našich žáků, rádi Vám 

poradí. 
Lucie Podešvová
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Společně to zvládneme
Komunikace je jeden ze základních předpo-kladů sociálních dovedností. Komunikací se nero-zumí pouze mluvený projev, komunikace je souhrn mluveného projevu, emocí a sebepoznání. Komu-nikační dovednost je však také umění naslou-

chat a vnímat ne-
verbální signály. 
Je to zkrátka ne-
dílná součást na-
šeho života, bez 
ní bychom nebyli 
schopni spolupra-
covat, a proto je roz-
voj komunikačních 
dovedností nedílnou 
součástí hodin čes-
kého jazyka. Pro po-
sílení komunikačních 
schopností posloužilo žákům obyčejné lano. Úkolem žáků bylo společ-nými silami podržet lano tak, aby vybraný spolužák či spolužačka mohli po laně bezpečně přejít. Jak na to už bylo zcela v kompetenci ostatních spolužáků.Lenka Kolompárová

Facebook Karla IV.
Pro mnohé je spojení moderní sociální sítě a vý-

znamné historické osobnosti oxymóronem součas-

nosti. Žáci sedmého ročníku se o konexi těchto dvou 

zdánlivě vyluču-

jících se pojmů 

pokusili v hodi-

nách dějepisu. 

V rámci aktuálně 

probíraného té-

matu vytvořili fa-

cebookový profil 

Lucemburka Karla 

IV. Kromě základ-

ních informací se 

na tomto papírovém profilu dozvíte např. i to, kolik 

měl Karel IV. přátel, a pobavíte se nad originálními 

příspěvky na Karlově facebookové zdi. V následu-

jící hodině si pak žáci zahráli na gotické stavitele ve 

službě tohoto velikána českých dějin. Ve skupině 

svépomocí vytvořili papírový model typického go-

tického kostela. Lenka Kolompárová

Digitální fotografie v hodinách výtvarné výchovy
Během odpoledního vyučování výtvarné výchovy jsme s žáky nejvyšších ročníků přiložili ruku k dílu v přípravě no-

vých webových stránek. Zadání znělo jasně – máme málo fotek školy – exteriéru i interiéru naší krásné stoleté budovy. Po 
krátkém úvodu, co vlastně na fotografiích chceme, a troše experimentování s nastavením, děti hledaly po škole a později 
i venku zajímavá místa a okamžiky k zachycení. A že se povedlo! Už během prvních chvil, bylo jasné, že děti úkol nadchnul, 
na mobilech a fotoaparátech se rodily překrásné obrázky. Jana Ciosková
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V pátek 18. 03. jsme v odpoledních 
hodinách provedli ořez a kácení 
stromů kolem komunikace přes 
„dědinu“	z	důvodu	plánované	pře-
ložky vodovodního řadu v daném 
místě. Kácení a odvozu se účastnili 
Slávik,	 Kučera,	 Šebesta	 R.+L.,	 Dlu-
hosz, Kotas J. a Majer. Dále jsme 
byli 19. 03. ve 12:28 hodin povoláni 
k požáru travního porostu v Pet-
rovicích, část Prstná. Na místě za-
sahovali	 Kučera,	 Šebesta	 R.,	 Majer	
a Dluhosz. A dne 08. 04. v 10:37 
hodin jsme byli povoláni k požáru 
unimo buňky v Karviné Starém 

Městě, na místě zasahovali Slávik, 
Šebesta	 L.	 a	 Branny.	 Tradičně	 první	
soutěžní klání hasičských družstev se 
koná vždy v březnu u hasičské zbroj-
nice v Rychvaldu. Josefovská soutěž, 
která je tradiční v tom, že je každý rok 
zpestřená o překážky nebo jiný způ-
sob provedení požárního útoku, je 
naší jednotkou dost oblíbená, a proto 
jsme se i letos této soutěže zúčastnili. 
Výsledek stál za to, z celkem deseti 
družstev jsme všechny nástrahy po-
žárního útoku zvládli nejlépe a sou-
těž jsme vyhráli. 

Pavel Slávik, za VJ SDH Doubrava 

HASIČSKÉ OKÉNKO

Soutěž v Rychvaldu. Foto: Nikol Michalíková z

inzerce

Sbor dobrovolných hasičů 
obce Doubrava 

zve všechny příznivce 

v sobotu 28. 5. 2022
od 16.00 hodin 

na zahradu hasičské 
zbrojnice, 

kde proběhne kácení májky 
spojené se 

SMAŽENÍM 
VAJEČINY.

Všechny srdečně zve  
starosta SDH  

Svatopluk Kotas

Sbor dobrovolných hasičů 
obce Doubrava zve všechny 

příznivce 

na hasičskou soutěž

„O PUTOVNÍ 
POHÁR 

STAROSTKY 
OBCE“, 

která se uskuteční 

v sobotu 18. 06.  
od 15.00 hodin  

na doubravském náměstí. 

O občerstvení je jako vždy 
postaráno.

Na obě akce srdečně zve  
Výbor SDH Doubrava
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Stará cihelna
Na západním konci Doubravy – dnešní lo-

kalita	nové	výstavby	„U	Starostky“	byla	v	roce	
1908 dána do provozu cihelna, jejímž zakla-
datelem byl E. Eichner. Kromě cihelny vlastnil 
také tři páry těžkých koní na rozvážení cihel 
stavebníkům. Zaměstnával okolo 40 mužů 
i žen, jejichž denní produkce cihel malého for-
mátu s iniciálou E. E. činila 13 000 kusů. Tyto 
cihly se vyznačovaly vysokou odolností proti 
vlhkosti a těšily se velké oblibě. Cihelna dne 
18. ledna 1911 vyhořela a její majitel byl nu-
cen cihelnu prodat. Prodejem přešla cihelna 
do správy uhelné jámy Eleonora v Doub-
ravě. V období první světové války – v letech 
1914–1918 v ní pracovalo denně 15 ruských 

zajatců. V té době byla cihelna zrekonstruo-
vána a začaly se zde vyrábět cihly ve formátu 
29×14×6,5 cm. Odbytiště si našly i v uhelných 
dolech v Ostravě, kam se dopravovaly po 

železnici z vlečky dolu Bettina. Do místa na-
kládky byly cihly přiváženy speciálními vozíky 
po úzkokolejné dráze. Pro snadnější dopravu 
byla započata výstavba tunelu, která pro 
technické problémy zůstala nedokončena 
a její vykopaná část byla upravena na skla-
diště. To za druhé světové války sloužilo jako 
protiletadlový kryt a po osvobození v roce 
1945 sloužilo jako skladiště ovoce a zeleniny. 
Cihelna produkovala cihly až do roku 1947, 
kdy bylo vedením dolu Doubrava (Bettina 
a Eleonora) rozhodnuto, že bude cihelna pro 
nerentabilitu zrušena a dělníci převedeni na 
důl Doubrava.

(Z pamětí kopače hlíny Toboly, který 
v cihelně pracoval 40 let)

HISTORICKÉ OKÉNKO
Život v obci v roce 1995
•	 V	květnu	se	na	doubravské	haldě	uskuteč-

nily závody v rodeocrossu. Největším sou-
peřem závodníků byl déšť a bláto. Další 
závod následoval v červnu.

- Obecní zastupitelstvo jednalo o likvi-
daci odpadů z domácností. Byl schvá-
len Provozní řád skládky a režim svozu 
popelových nádob. Od roku 1996 se na 
skládku v Doubravě nesměly ukládat od-
pady	„zvláštní“,	k	nimž	patřil	popel	z	uhlí	
a koksu. Popelové nádoby z domácností 
se musely vyvážet na skládku v Horní 
Suché a na doubravskou skládku se uklá-
dal pouze odpad z velkoobjemových 

kontejnerů. 
- Služebna Policie ČR v Doubravě byla pře-

místěna do nových prostor bývalé lékárny 
(dnes tyto prostory slouží k bytovým 
účelům).

- V sobotu 21. října vystoupil v Národním 
domě Ander z Košic se svými hosty.

- Opět byla v obci otevřena sběrna druhot-
ných surovin.

- Ve věci žádosti o snesení budovy kina 
(dnešní parkoviště u náměstí) rozhodla 
rada o provedení posudku Technickým 
a zkušebním ústavem.

- V červnu proběhlo jednání rady obce 
s představiteli OKD. Přítomní neodmítli 

pomoc při výstavbě domu s pečovatel-
skou službou a potvrdili plnění uzavřené 
trojdohody. Bylo vydáno souhlasné stano-
visko	obce	k	projektu	OKD	„Stabilizace	se-
suvu v Doubravě“ (nad Husovým sborem). 
Na základě usnesení rady obce byla obča-
nům zajištěna právní pomoc v oblasti hor-
ního zákona, důlních škod a problematiky 
související s těžbou. Ve dvou termínech 
byl na radnici přítomen JUDr. Petr Kocur, 
jehož služby byly hrazeny z prostředků 
obce.

Čerpáno z obecních zpravodajů.

Oživení dřevěnky
Zástupci spolku Českého svazu ochránců 

přírody Pramenička pod vedením Dr. Jiřího 

Kupky a zástupce Moravskoslezských in-
vestic Ing. Jiřího Staše představili 6. dubna 
2022 zastupitelům projekt oživení dře-
věnky v Doubravě. V rámci tohoto projektu 

Pramenička připravuje již od května řadu 
vzdělávacích akcí pro školy, pedagogy  
i veřejnost. 

Dáša Murycová

Vlastníte cihlu ze staré cihelny??
Do historie obce patří cihelna, jejíž 

stopy byly dávno zahlazeny. Možná se 
u někoho u starého stavení nachází cihla, 
jež pochází z doubravské cihelny z doby 
před jejím vyhořením, s iniciálami E.E. Po-
kud o existenci takové cihly víte, prosíme 
o informaci. Děkujeme Vám.

Dáša Murycová

V rámci spolupráce mezi obcí Doubrava,  
Moravskoslezským krajským úřadem  
a projektem POHO 2030 si Vás dovolujeme pozvat  
na den otevřených dveří Doubravské dřevěnky.

Budete mít jedinečnou příležitost nejen k nahlédnutí 
do vnitřních prostor, ale také se “zastavíte v čase” 
společně s námi. Před dřevěnkou na Vás totiž bude 
čekat přadlenka, „babka“ kořenářka, venkovský učitel 
či příštipkář.

Vítáni jsou všichni, malí i velcí!

ČSOP Pramenička 
Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
DOUBRAVSKÉ DŘEVĚNKY

neděle 8. května 2022 od 09:30 do 15:30 hodin
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Milí sousedé, vážení přátelé a naši 
příznivci, srdečně Vás zveme na be-
sedu se spisovatelkou Karin Lednic-
kou, autorkou bestselleru trilogie 
Šikmý	kostel.	Beseda	se	koná	ve	čtvr-
tek 19. května 2022 od 1700 v Národ-
ním domě v Doubravě, vstupné je 
dobrovolné. Během besedy budete 
moci klást spisovatelce Karin Led-
nické otázky a dotazovat se na to, co 
vás zajímá. Poté bude probíhat auto-
gramiáda a další povídání. O besedy 
s Karin Lednickou je značný zájem, 
proto je nám velkou ctí a potěšením, 
že	naší	prosbě	o	besedu	autorka	Šik-
mého kostela vyhověla. Máme tak je-
dinečnou možnost vrátit se zpátky ke 
kořenům našich předků, zavzpomínat 
na jejich nelehké životy, osudy a dřinu 
v již téměř zapomenutých dolech 
v tehdejším okolí Karwiné. V knihách 
se autorka také zmiňuje o naší obci, 
tehdy Dombrové. Kdo již románovou 
kroniku ztraceného města a obraz 
(po)zapomenuté tragédie Životice 
přečetl nebo alespoň o ní zaslechl, 
ví, že beseda s autorkou je příležitostí 
vrátit se k příběhům obyčejných lidí 
zasazených do autentických historic-
kých událostí Karvinska.

Těšíme se na setkání s Vámi!!! 
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, 

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

VÁS ZVE NA BESEDU 
SE SPISOVATELKOU 
KARIN LEDNICKOU

Vás zve

ve ètvrtek 19.5.2022 od 17:00 hodin
v Národním domì v Doubravì è.p. 462

na besedu se spisovatelkou

autorkou trilogie Šikmý kostel 
KARIN LEDNICKOU

Vstupné dobrovolné

www.nasedoubrava.cz    www.karinlednicka.cz
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autorkou trilogie Šikmý kostel 
KARIN LEDNICKOU
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Radovánky 
budou!

Srdečně zveme všechny děti, 
rodiče, prarodiče, tety i strýčky, 
přátele školy, občany Doubravy 
i blízkého okolí na tradiční Dětské 
Radovánky. Čeká Vás představení 
jednotlivých tříd základní a ma-
teřské školy, soutěže, hry, zábava 
a spousta dalších překvapení! Tě-
šíme se na Vás 25. 06. 2022 od 
14 hodin na zahradě Národního 
domu. Michaela Hyková,

předsedkyně SRPŠ
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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. 

helena 
 2022 

jubilejní 
cz/sk tour 

charlie band & host

4.6.
od 19.00 hod. 

Ostrava
Dům kultury 
města Ostravy

předprodej
Ticketportal
www.dkmoas.cz

A5 HV22.indd   5 07.03.2022   13:24

Chcete se podívat do doubravského 

zámku? 

 

Starostka obce Doubrava Vás zve na prohlídku 

současného stavu zámku  

dne 31. 5. 2022 v 15:30 a v 16:00 
sraz účastníků u spodní brány zámku 



Obecní zpravodaj – vydává Obec Doubrava, se sídlem Obecní úřad Doubrava č.p. 599, 735 33 Doubrava, IČ: 00562424 • Periodický tisk územního samosprávného celku 
• vydáváno pro obec Doubrava • vychází 11x ročně v nákladu 620 ks • Registrováno pod č. MK ČR E 12 154 • Redakční rada: předseda: Mgr. Radomíra Jasenková, zástupce 

předsedy: Mgr. Monika Kozubková, členové: Ing. Tadeáš Bijok, Mgr. Jana Ošeldová, Pavel Slávik, Peter Szabó • Redaktor: Šárka Hugáňová • Zpracovala: Š. Hugáňová • 
Použité zkratky: ŠH (autor: Šárka Hugáňová) • Příspěvky a inzerce: Obecní úřad Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava, tel.: 596 512 980, e-mail: huganova@doubrava.cz • 
Fotosazba a tisk: Moravapress s.r.o., Ostrava • UZÁVĚRKA PŘÍSTÍHO ČÍSLA je 13. KVĚTnA 2022 DO 09:00 HODin. • Redakcí neobjednané rukopisy, fotografie a kresby 

se vracejí pouze na žádost • Redakce si v případě potřeby vyhrazuje právo ke krácení a upravování příspěvků • www.doubrava.cz.

Den učitelů  
se slavil také v naší obci
U příležitosti Dne učitelů navštívila starostka obce základní a mateř-
skou školu, aby všem pedagogickým pracovníkům předala květinu 
jako poděkování za jejich obětavou a nelehkou práci. Den učitelů 
se slaví každoročně 28. března v den výročí narození Jana Amose 
Komenského.  ŠH, Foto: Jana Ciosková

J. A. Komenský, rytina Václava Hollara z roku 1652


