
V loňském roce bylo rozhodnuto, že obec za-
čne s postupnou obměnou zeleně v prosto-
rech doubravského náměstí. Jako první přišel 
na řadu svah pod obchody, který nevypadal 
vůbec hezky. Na svahu byl pouze jeden druh 
keřů, tyto byly navíc značně přestárlé a se 
spoustou prázdných míst mezi nimi. Obec 
v rámci projektu „Úprava zeleně v centru obce 
Doubrava“ nechala zpracovat studii na nové 

osázení svahu, kterou vytvořila firma Lampart 
& Mec z Vratimova. Následně jsme požádali 
o nadační příspěvek z programu Pro region 
z Nadace OKD. Nadační příspěvek nám byl 
poskytnut ve výši 50.000 Kč. Osázení svahu 
na základě nejvýhodnější ceny ve výběrovém 
řízení provedla firma DVOŘÁK LESY, SADY, ZA-
HRADY s.r.o. z Ostravy Petřkovic v celkové ceně 
257.011,99 Kč. Vysázeno bylo celkem 1.320 ks 
rostlin. Jedná se o 4 druhy rostlin, kterými jsou: 
Brslen Fortuneúv (930 ks), Korunatka klaná (350 
ks), Brslen křídlatý (22 ks) a Kalina bodnanská 
(10 ks). Prorůstání nežádoucího plevele mezi 
rostlinami je zajištěno krycí fólií a kokosovou 
rohoží. Výživa rostlin byla podpořena celkem 
1.500 ks hnojivých tablet. 

V rámci rekonstrukce chodníku před ob-
chody, která proběhla těsně před samot-
nou výsadbou, byl změněn i odtok jednoho 
svodu dešťových vod tak, aby nebyl vyveden 
do svahu, ale do dešťové kanalizace. Vyčiště-
ním nánosů hlíny, která se postupem času ze 
svahu splavila dolů, došlo k rozšíření komu-
nikace místy až o 70 cm. Celý prostor před 
obchody tak dostal novou tvář. S výsadbou 
pomohly i děti z Mateřské školy Doubrava. 
Pravidelná zálivka rostlin v nadcházejícím 

teplém období bude zajištěna nejen zaměst-
nanci obce, ale i našimi dobrovolnými hasiči. 
Nezbývá než věřit, že se zde bude rostlinám 
dařit, že si nikdo nebude zkracovat cestu přes 
svah, ale že každý využije schodů a chodníků, 
které jsou pro to určené, a taky, že si řidiči 
uvědomí, že k zaparkování vozidel neslouží 
tento svah, ale parkoviště nebo jiná vhodná 
místa, kterých je v okolí víc než dost. 

Pavel Slávik,  
referent ŽP, majetková správa

Leden 2019 č. 12

Zasedání Zastupitelstva  
obce Doubrava 
Zasedání zastupitelstva obce se 
uskuteční dne 15. června 2022 od 
16:30 hod. v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Doubrava.

Děti sadily keře na náměstí 

Knihovna bude 
o prázdninách uzavřena 
Vážení čtenáři, v měsíci červenci a srpnu 
2022 bude knihovna uzavřena.
Naposledy si můžete knihy na prázd-
niny vypůjčit v úterý 28. 06. 2022.
Hezké léto přeje svým čtenářům 
knihovna.

knihovnice Milena Žytková

„Já chci taky dát tabletku! Já chci taky zasadit rostlinku! A můžu tu hlínu vy-
kopat?“… hlasy nadšených dětí, které měly možnost se podílet na výsadbě 
zeleně na náměstí se ozývaly jedno květnové čtvrteční dopoledne z našeho 
náměstí. Děti z místní mateřské školy dorazily ke svahu na náměstí, kde měly 
připraveny různé druhy keříků a za asistence odborného pracovníka nebo paní učitelky 
si každý mohl zasadit právě tu svou rostlinku. Malí zahradníci byli z celé akce nadšení.

Čer ven 2022

Foto: ŠH z
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Vážení spoluobčané,
máme před sebou poslední školní měsíc, 
po dlouhé době ničím nepřerušeného škol-
ního roku. Děti se už těší na prázdniny, ač-
koliv mají před sebou období závěrečného 
hodnocení školní práce. Přejeme jim, aby 
završení školního roku bylo pro všechny 
úspěšné. Závěr školního roku společně osla-
víme na Radovánkách, které pro děti ma-
teřské a základní školy chystá spolek SRP 
MŠ a ZŠ. Těm, kteří končí studia, přejeme 
úspěšné závěrečné zkoušky a šťastný vstup 
do života. Našim deváťákům přejeme, aby 
vše, co se v doubravské škole naučili, bylo 
pro ně nevyčerpatelnou studnicí v dalším 
vzdělávání.

Letos jsme přistoupili k další úpravě ná-
městí. Drobné změny jsou v okolí pomníčků 
u obecního úřadu. Byly odstraněny staré 
nevzhledné keře a letité nánosy a na připra-
venou plochu byly osázeny nové rostliny. 
Truhlíky před budovou obecního úřadu 
rozzářila nová květinová výsadba. Největ-
ších úprav se dostalo svahu pod prodejnami 
v centru obce. Tento úsek byl komplexně 

revitalizován novou skladbou kvetoucích 
a pokryvných dřevin, které se během růstu 
propojí a vytvoří jednolitý zelený koberec. 
Do prostoru mezi prodejnami budeme 
ještě instalovat vitrínu pro umístění letáčků 
s informacemi o dění v obci i okolí.

Uplynulý měsíc uplynulo 200 let od 
doby, kdy byla v obci vybudována první 
kutací jáma se jménem Versuch, aby se 
započalo s hlubinnou těžbou černého 
uhlí, které bylo již dříve v obci objeveno. 
Těžební činnost po dvě století nesmírně 
ovlivňovala vývoj obce. V roce 1854 byl 
založen důl Eleonora a následující rok Bet-
tina. V roce 1863 byla vyhloubena jáma 
Doubrava. Okolo dolu vznikaly hornické 
kolonie, které však postupně ustupovaly 
rozšiřujícímu se důlnímu závodu. Dnes 
už se za tímto obdobím ohlížíme jako za 
historií, která značně ovlivnila vývoj a ži-
vot v obci. O tom, jaká byla první kolonie 
zvaná Mexiko, se dočtete na jiném místě 
ve zpravodaji. U příležitosti 200 let dolu 
Doubrava se z iniciativy bývalých ředi-
telů dolu připravuje pod vedením pana 
Stanislava Kuby vydání publikace, na je-
jíž přípravě se podílí také obec Doubrava 
a město Orlová.

Již v předchozím čísle zpravodaje jsem 
Vás informovala o chystaných opravách 
a investičních akcích a tady je malé shr-
nutí: probíhá výměna kotle na tuhá paliva 
v budově obecního úřadu, v budově zá-
kladní školy byla započata instalace ply-
nové kotelny za finanční podpory MSK ve 
výši 400 000 Kč, proběhne oprava komuni-
kace v oblasti pod Dinoparkem a při vjezdu 
do obce od Vrchovce. Během prázdnin 
bude také probíhat oprava fasády nad 
vstupem do školní budovy, zejména atika 
je poznamenána zubem času.

Výstavba kanalizace se již rozběhla i ve 
své druhé části – v lokalitě „Nová“, pokra-
čuje výstavba dalších částí kanalizačních 
stok a rovněž nepřetržitě pokračují práce 
na výstavbě čistírny odpadních vod. Prů-
běžně probíhají opravy v uvolněných by-
tech ve vlastnictví obce, z nichž některé 
jsou velkého rozsahu.

Dne 23. května se občané měli mož-
nost seznámit s projektem „Revitalizace 
finských domků a desetidomků“, který 
byl představen ve velkém sále Národ-
ního domu. Přítomní zástupci společnosti 
Heimstaden Czech se svými projektanty 
projekt představili a odpověděli na do-
tazy přítomných. 

Před sebou máme krásné roční ob-
dobí, a tak Vám přeji, aby čas, který plánu-
jete pro svůj odpočinek, se hezky naplnil 
co nejkrásnějšími zážitky, a vše, co jste si 
předsevzali, aby se Vám splnilo.

Dáša Murycová,  
starostka obce

Rada obce Doubrava projednala 
a schválila:
•	 poskytnutí	peněžitých	darů	spolkům	a	or-

ganizacím působícím v naší obci ve výši:
- Český svaz včelařů, z. s., základní organi-

zace Doubrava 4.000 Kč,
- Místní skupina Polského kulturně-osvě-

tového svazu v Doubravě z. s. 17.000 Kč,
- Náboženská obec Církve československé 

husitské 10.000 Kč,
- Olšina z. s. 5.000 Kč,
- Pionýr, z. s. - 17. pionýrská skupina Kar-

viná 20.000 Kč,
- Základní organizace Českého zahrádkář-

ského svazu Doubrava 6.000 Kč,
- Myslivecký spolek Orlová a Doubrava 

10.000 Kč,
- Tělocvičná jednota Sokol Doubrava 

5.000 Kč,
•	 aktualizaci	 směrnice	 "Pravidla	 pro	 vyřizo-

vání	petic	a	stížností",
•	 uzavření	Dohody	o	úhradě	nákladů	spoje-

ných s pořízením územní studie mezi obcí 
Doubrava a DIAMO, státní podnik.

 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

Červen 1, 15, 29 23 27 8, 22
Červenec 13, 27 21 29 6, 20

Květinová výsadba u pomníčků  z

před obecním úřadem.

Startuje další kolo 
kotlíkových dotací
Zájemci o výměnu nevyhovujícího 
kotle mohou získat finance na nový 
kotel nebo tepelné čerpadlo. Morav-
skoslezský kraj startuje 4. kolo kotlíko-
vých dotací, žádosti bude opět přijímat 
elektronicky. Od středy 11. května je 
přístupný systém pro vyplnění a ulo-
žení elektronické žádosti. Jejich ostrý 
příjem bude spuštěn 13. června 2022 
v 10 hodin dopoledne. Na nové kotle 
Moravskoslezský kraj získal 849 mili-
onů korun.

Pavel Slávik

SLOVO STAROSTK YRadniční okénko
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Krása okamžiku
Ateliéry nechali za sebou, vyšli do plenéru 

a proti trvalému světu realistů postavili pr-
chavost okamžiku a hru odstínů. Řeč je o im-
presionistech, jejichž kultovní dílo, Imprese 

– vycházející slunce, namaloval francouzský 
malíř Claude Monet právě před 150 lety. Ale 
jak vnímá momenty kolem sebe současná 
generace? Na tuto otázku hledalo odpověď 
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida skrz vý-
tvarnou soutěž Krása okamžiku. V kategorii 
fotografie naši školu reprezentovala Johana 
Michalíková, žákyně 9. ročníku, se svou fot-
kou „Ulice před školou“. Okamžik zapada-
jícího slunce mezi stromy aleje vedoucí až 
k náměstí je kombinací dvou snímků. Výsled-
kem je fotografie s dvojitou expozicí, která 
byla vybrána do nominace vítězů. Johaně dě-
kujeme za reprezentaci školy a gratulujeme 
k úspěchu! Jana Ciosková

Řád zlaté vařečky!
Jsme vděční, že se v náročném pracovním 

dni můžeme potěšit dobrým jídlem, které 
příjemně prohřeje tělo a naplní ho novou 
energií. Určitě není lehké všem zcela vyho-
vět. Platí, co člověk, to jiné chuťové pohárky 
a mnohdy i stravovací zvyky. Je umění sklou-
bit požadavky zdravého stravování s pestrým 
jídelníčkem. Jsme velmi rádi, že paní kuchařky 
obohacují náš jídelníček nejen potravinami, se 
kterými se děti běžně nesetkávají (pohanka, 
cizrna, kuskus), ale také máme v naší jídelně 
možnost ochutnat jídla staročeské kuchyně, 
např. šoulet či kucmoch. Proto chceme podě-
kovat našim usměvavým paním kuchařkám, 
které nám vaří jako v pohádce: chutně a zna-
lecky, proto od nás máte řád zlaté vařečky!

za kolektiv ZŠ Doubrava  
Romana Moskalová

Návštěva útulku
První slunečnou dubnovou středu jsme se 

s žáky 8. třídy vypravili do psího útulku Čtyř-
lístek v Albrechticích, pro který jsme v pro-
sinci uspořádali sbírku. Byli jsme zvědaví, jak 

takový útulek vypadá a jak se v něm pejskům 
žije. Dovnitř nás uvedla paní Bílková, hlavní 
organizátorka této nadace. Očekávali jsme, 
že tady uvidíme uzavřené kotce se smutnými 
pejsky, ale byli jsme příjemně překvapeni. 
Kotce v tomto zařízení nevedou. Na dvorku 
jsme spatřili jen volně pobíhající smečku. 
Hafani nás přivítali hlasitým, obezřetným 
štěkotem, ale zakrátko jsme si už získali je-
jich důvěru, dovolili nám si je pohladit a ne-
chali se zlákat i k malým psím hrátkám. Zjistili 
jsme, že všichni obyvatelé psího útulku jsou 
přítulní a mají rádi lidské kamarády. S našimi 
malými, čtyřnohými přáteli středeční odpo-
ledne rychle uběhlo a nastal čas, abychom se 
s nimi rozloučili. Neradi jsme je opouštěli, ale 
věříme, že se s nimi při další návštěvě v do-
hledné době zase setkáme. 

Hana Svrčinová

Středověký jídelníček
Je libo hrachovou kaši, tradiční české 

buchty, či pečeného kance na červeném víně? 
Žáci sedmého ročníku se v rámci hodin děje-
pisu seznámili s tradičními pokrmy vrchol-
ného středověku. Jejich úkolem následně 
bylo vytvořit týdenní jídelníček, na kterém se 
budou objevovat pouze jídla ze surovin do-
stupných do 15. století ve střední Evropě. Na 
jejich jídelníčku byste tak určitě nenarazili na 
suroviny, na které jsme dnes zcela zvyklí - na-
příklad brambory a cukr. Tyto suroviny byly 
považovány za výjimečné a luxusní. Méně se 

DOUBRAVSKÉ 
SLAVNOSTI 2022

Opět pro vás chystáme největší obecní 
akci roku DOUBRAVSKÉ SLAVNOSTI. V le-
tošním roce připadá den jejich konání na 
13. 08. 2022. Těšíme na setkání s vámi. 
Aktuální informace přineseme v prázdni-
novém zpravodaji a na webu a fb obce.

ZÁJEZD PRO SENIORY
V letošním roce nebude chybět ani tra-
diční podzimní zájezd pro seniory, který 
se uskuteční dne 10. 9. 2022. Již nyní pro 
vás vybíráme místa, kam se podíváme. 
Informace o zájezdu naleznete v letním 
čísle zpravodaje.

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Den země v MŠ
My, děti ze školky, kluci i holky, chodíme 

rádi ven do přírody, kde si hrajeme, běháme, 
dovádíme. A protože jsme pracovití a paní uči-
telce rádi pomáháme, navlékli jsme si rukavice 

a okolí školky jsme krásně uklidili. Posbírali 
jsme nepořádek v lesíku za školkou, očistili 
chodníky a měli radost z dobře vykonané 
práce. Protože my jsme sice malí, ale šikovní.

S. Šotkovská 

Pan Popela čeká
Nezapomněli jste? V mateřské škole stále 

sbíráme nepotřebný papír. Můžete nám přinášet 
směsi letáků, novin, časopisů a vždy svázané do 
balíčků nebo v papírové tašce. Pokud přinesete 
staré knihy, je nutno je zbavit tvrdého přebalu.

Peníze získané za odevzdaný sběr slouží 
k zakoupení pomůcek pro děti.

Děkujeme.
Radomíra Jasenková,  

MŠ Doubrava

(Pokračování na straně 4)
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V sobotu 30. 4. náš sbor uspořádal v rámci sta-
vění májky i soutěž starých pánů. První se umístil 
náš družební sbor z OSP Jedlownik, druzí skončili 
naši staří páni. V neděli 1. 5. se naši muži zúčast-
nili okrskového kola v požárním sportu v Orlové 

Porubě, kde se umístili na třetím místě.
Dále informujeme všechny občany naší 

obce, že i letos budou členové výjezdové jed-
notky provádět odchyt a likvidaci bodavého 
hmyzu (sršni, vosy). V případě, že bude někdo 

z občanů potřebovat 
pomoc, může se ob-
rátit buď na jednotlivé 
členy naší jednotky, 
nebo na velitele (Mar-
tin Kučera, tel.: 605 304 
953), případně na linky 
150 nebo 112.

Pavel Slávik,  
za VJ SDH Doubrava 

HASIČSKÉ OKÉNKO

Doubravští staří pánové. Foto: Nikol Michalíková. z

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.

Srdečně zve Výbor SDH Doubrava.

Čtvrtého května jsme se spolu se zástupci 
spolků a školy setkali u příležitosti výročí 
osvobození obce a konce druhé světové 

války na pietním aktu před obecním úřa-
dem. Děkujeme žákům pod vedením paní 
učitelky Moskalové za působivé vystoupení 

a všem přítomným za pietu a položené ky-
tice u pomníčků padlých ve druhé světové 
válce. V době válečného stavu na Ukrajině je 
nesmírně důležité si připomínat zla, která se 
odehrála v minulosti, nezapomínat na ně, aby 
se již nemohla v dějinách opakovat. Víme, že 
když se národ neumí vypořádat se svou mi-
nulostí, nemá pak zábrany vyvolat agresi vůči 
jinému národu se všemi zly, která známe z mi-
nulosti. Všichni si uvědomujeme potřebu co 
nejdříve ukončit ruskou agresi na Ukrajině, 
začít obnovu zničeného území a co nejvíce 
zmírnit důsledky války, jež pociťujeme i my.

Dáša Murycová

VZPOMÍNKA NA PADLÉ VE VÁLCE

Foto: Jana Ciosková. z

solilo, cukr byl nahrazován medem a ovocem. 
V dnešní době je to možná hůře představi-
telné, ale mezi servírované pochoutky patřili 
například bobři, vrány a veverky.

Jídelníčky žáci tvořili na počítačích v naší 
multimediální učebně. Nejenom, že se tedy 
dozvěděli nové informace o životě ve stře-
dověku, ale procvičili si i práci s programem 
Microsoft Word.

Lenka Kolompárová

Učíme se s Honzíkem 
aneb Policejní pohádky hrou

Dne 2. května absolvovali žáci třetího 
a čtvrtého ročníku preventivní program 
„Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky 
hrou.“ Hry nám přišla představit prap. Marie 

Janíčková. Žáci soutěžili ve skupinách, ově-
řili si znalosti z dopravního hřiště, dopravní 
výchovy a seznámili se také s prací policie. 
Největší úspěch však u žáků sklidila možnost 
zapnout si sirénu policejního auta. Moc děku-
jeme za program!

Lenka Kolompárová, metodik prevence

(Pokračování ze strany 3)
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Vážení a milí sousedé, přišel čas, kdy můžeme vyhovět vašim čet-
ným prosbám, uspořádat zájezd za poznáním i v první polovině roku. 
Připravili jsme pro vás zájezd za poznáním Hané, společně vyrazíme do 
města Čechy pod Kosířem, kde navštívíme zámek a muzeum historic-
kých kočárů. Zámek má bohatou historii, první zmínky o vodní gotické 
tvrzi sahají až do 14. století. Zámek je spojen zejména s působením rodu 
Silva-Tarouca. V této souvislosti za zmínku stojí, že celoživotním přítelem 
uměnímilovné hraběcí rodiny byl slavný český malíř Josef Mánes, který 
na zámku v Čechách pod Kosířem v letech 1849-1871 tvořil. Josef Mánes 
navštěvoval zámek opakovaně a některé jeho návštěvy byly dlouhé i ně-
kolik měsíců. Zámek je přístupný veřejnosti od roku 2016, od této 
doby se podařilo objevit několik Mánesových nezvěstných děl. 
Mohu prozradit, že cílem naší cesty bude prohlídka zámku, kde 
nahlédneme do interiérů jeho jižního křídla zařízeného ve stylu 
doby Františka Josefa II. Silva Taroucy z přelomu 19. a 20. století 
s díly Josefa Mánesa. Prostor bude i pro procházku přírodně kraji-
nářského parku o rozloze 21,5 hektaru, který obklopuje klasicistní 
zámek. Park patří k nejcennějším objektům historické zeleně na 
Moravě. Poté v Čechách pod Kosířem společně navštívíme mu-
zeum historických kočárů. V muzeu, které patří k největším ve 
střední Evropě, si užijeme komentovanou prohlídku. Prohléd-
neme si ojedinělou a největší sbírku historických kočárů, saní a lu-
ceren. K vidění budou skvostné kočáry, které sloužily lidem v těch 
nejradostnějších chvílích života, ale také i na poslední cestě živo-
tem. Muzeum představuje unikátní sbírku, která díky své skladbě 
nemá ve světě obdoby. Není žádným tajemstvím, že kočáry jsou 
zapůjčovány filmařům například v životopisném filmu o Marii Te-
rezii. Z muzea pochází také arcibiskupský kočár, který jsme mohli 
vidět ve filmu o císařovně Sissi. Nejvzácnějším exponátem muzea 
je kočár Zlatá karosa vyrobený ve Francii v roce 1750. Za realizací 
takto výjimečného muzea stojí spousta hodin práce a splněný 

sen majitele muzea pana Václava Obra, který se věnuje restaurování 
a opravě kočárů 15 let.

Prosím, mějte na paměti, že počet účastníků zájezdu je limitován 
počtem míst v autobuse, proto s objednávkou zájezdu raději neotá-
lejte. Pro více informací o zájezdu nás kontaktujte prostřednictvím e-
mailu: info@nasedoubrava.cz nebo mobilu 602 755 179.

Těšíme se, že pojedeme společně s vámi na zájezd!
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,  

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

NAŠE DOUBRAVA VÁS ZVE 
NA ZÁJEZD ZA POZNÁNÍM HANÉ

inzerce

VÁS ZVE NA 
ZÁJEZD ZA POZNÁNÍM HANÉ

Kde: Èechy pod Kosíøem
Kdy: v sobotu 25.èervna 2022

Zámek vstupné dospìlý/senior:140Kè/90Kè
Muzeum historických koèárù vstupné dospìlý/senior:130Kè/110Kè
Doprava autobusem z Doubravy námìstí a zpìt: 300Kè/osoba

PRO VÍCE INFORMACÍ: 
M: 602 755 179
E-MAIL: info@nasedoubrava.cz

WWW.NASEDOUBRAVA.CZ

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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inzerce

HIStOrIcKÉ OKÉNKO

Zmizelá doubravská 
kolonie Mexiko
Dnes po jedné ze čtyř kolonií postave-
ných v Doubravě již není ani památky. 
Kolonie Mexiko se nacházela v jihozá-
padním cípu katastru Doubrava na ne-
velkém prostoru mezi jámou Doubrava 
I a nádražím Doubrava (bývalé Košic-
ko-bohumínské dráhy).

Kolonie byla stavěna před rokem 
1870, kdy bylo původních 10 domků 
obydleno havíři Bettiny, řemeslníky 
dolů a několika úředníky. V domku pro 
havíře byly čtyři bytové jednotky, ve 
stejných domcích pro úředníky to byly 
pouze dvě bytové jednotky. Každý měl 
předsíňku, z předsíňky vedly dveře do 
jedné místnosti se sporákem z cihel 
a jedním oknem. Vedle obytné míst-
nosti byla malá komora s jedním ok-
nem, bez možnosti vytápění. Z ní vedly 
žebříkové schody na půdu, sklep byt 
neměl. Ke každému domku na štítové 
straně byly přistaveny dřevěné „šopy“, 
ve kterých byl záchodek, chlívky a také 
prostor k uskladnění uhlí a dříví. Za-
hrádky mezi dvorky byly rozděleny 
mezi jednotlivé nájemníky. Domky 
byly postaveny ve čtyřech řadách v po-
čtu devět, deset, sedm a čtyři domky. 
Střechy domků byly kryty šindelem, 
stropy byly dřevěné a pro vodu si oby-
vatelé chodili do dvou studní na kon-
cích kolonie.

V roce 1872 byl jeden domek adap-
tován na českou jednotřídní školu zá-
vodní, aby děti z kolonie nemusely 
chodit do vzdálené školy veřejné. Vy-
učování v ní začalo 16. 9. 1872 a pro-
bíhalo v této budově pouze dva roky, 
protože pak byla přemístěna do bu-
dovy blíže Kopaninám zvané „Závodní 
škola“. V dalším domě byla umístěna 
pošta, kde poštovní úřad sídlil až do 
roku 1942, kdy byl přemístěn do středu 
obce.

Proti poslední řadě domků bylo dět-
ské hřiště vybavené houpačkou, hraz-
dou a bradly. V určité dny se na hřišti 
projíždělo závodní panstvo na koních. 
Těsně před 1. světovou válkou bylo hřiště 

Poštovní budova v kolonii Mexiko. zPohled na kolonii Mexiko. z
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V měsíci květnu proběhla v obci řada 
krásných akcí, kterých jste se měli možnost 
zúčastnit. Začalo se u hasičů soutěží starých 
pánů a tradičním stavěním májky. Členům 
SDH patří poděkování za udržování kultur-
ního dědictví v obci i za jejich sportovní úsilí. 
Blahopřejeme ke druhému místu v soutěži. 
V tento den naší obcí vedl okruh trasy me-
zinárodního cyklistického závodu Gracia, 
a tak jsme závodnicím mohli fandit.

V neděli 8. května se do Doubravy sjelo 
několik stovek zájemců o prohlídku dře-
věnky, kteří si se zájmem vyzkoušeli tradiční 
řemesla, nakoukli do starých vyučovacích 
metod, zkusili si sednout do staré školní lavice 
pocházející z doubravské školy a napsat pár 
slov na břidličnou tabulku nebo perem namá-
čeným v kalamáři. 

Trilogie Šikmý kostel se dotýká také naší 
obce a mnozí z Vás mají dílo spisovatelky Karin 
Lednické přečteno. Zájem o setkání s paní Ka-

rin Lednickou je obrovský. Uspořádání besedy 
s autorkou této trilogie v sále Národního domu 
bylo správnou volbou spolku NAŠE DOUB-
RAVA. Paní spisovatelka navštívila naši obec již 
mnohokrát, ať už při cestě za pamětníky nebo 
s cílem si prohlédnout zámek. V březnu letoš-
ního roku se rovněž zúčastnila spolu s celou 
řadou dalších odborníků workshopu v Národ-
ním domě na téma „Dialog jako nástroj usmíření 
a rozvoje společnosti“ vedené paní Lindou Norris 
(USA), zástupkyní Mezinárodní koalice míst (mu-
zeí) svědomí s podtitulem „Karvinsko – území 
paměti a svědomí a jeho budoucnost“. Histo-
rické dědictví si neseme každý v sobě, a proto je 
velmi důležité, jak s ním budeme nakládat a co 
přeneseme na další generace. 

Zájezd do Národního divadla moravsko-
slezského na muzikál West side story přinesl 
všem, kteří se jej zúčastnili, krásné kulturní zá-
žitky. Následující období se můžeme těšit na 
celou řadu dalších akcí v letních měsících.

Dáša Murycová

zrušeno a na jeho místě byla postavena cihlová 
„kasárna“ s rovnou střechou pro ubytování do-
jíždějících pracovníků. Za 1. světové války byla 
v kasárnách věznice, v níž byli vězněni havíři, 
kteří nepřišli do práce. Naproti doubravskému 
nádraží stál hostinec, jehož majitelem byl Žid 
Königstein. Parní lokomotiva, která přijížděla 
s dynamem vyrábějícím proud pro filmový pro-
mítací přístroj, umožnila obyvatelům Mexika 
vidět četná filmová představení. Později koupil 
promítací zařízení nový majitel hostince Navrá-
til, který zajistil promítání každý týden. V roce 
1910 koupilo hostinec těžířstvo, které hostinec 
adaptovalo na Závodní hotel.

Před 1. světovou válkou byly domky kolo-
nie již 40 let staré a za toto období proběhla 
pouze jedna úprava. Šindelová střecha byla 
překryta dehtovanou lepenkou. Kolonie Me-
xiko byla v chatrném stavu a zejména domky 
ve třetí a čtvrté řadě musely být zbourány. 
Místo nich byly postaveny pouze v jedné řadě 
nové domky ve třech variantách. První dvě 
řady byly renovovány a přestavěny. Stavby 

byly zvednuty o 120 cm, v každém domku 
vznikly jen dva byty. Staré kuchyně byly za-
sypány, z komory se stal sklep a na starém 
zdivu byla vybudována nástavba s kuchyní, 
komorou a jedním pokojem. Do předsíněk 
byly umístěny záchody. Dřevěné „šopy“ byly 
nahrazeny cihlovými, později byly přista-
veny dřevěné přístavby. Na konci ulice byla 
postavena pekárna s „vyndzokem“ (udírnou) 
a mandlovnou. Teprve v roce 1918 byly do 
kolonie zavedena voda do stojanů na ulicích, 
kterým se říkalo „ťurčky“. Byla postavena ka-
nalizace a zapáchající příkopky podél ulic 
byly zasypány.

S rozmachem těžby a rozšířením areálu 
Dolu Doubrava byla kolonie postupně srov-
návána se zemí. Mizel domek za domkem 
a kolonie se po zhruba století jejího trvání 
stala jen historií.

Dáša Murycová 
(čerpáno z článku „Za zmizelým doubrav-
ským Mexikem“ autorů Rudolfa Schwarce 
a Heleny Benové)

Vítání občánků 
30. 4. 2022 jsme přivítali  

tyto nové občánky:

Adéla Dluhoszová

Vojtěch Pospíšil

Liliana Skibová
Blahopřejeme k narození děťátka!

Společenská kronika

Zemřeli
Kochová Anna
Nogová Jiřina

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

Blahopřáli jsme 
k významnému jubileu

Pan Josef Kaizar z Doubravy oslavil 75 let. 

Blahopřejeme!

Vzpomínka
Dne 30. 6. 2022 uplyne 10 let, kdy nás 
opustila drahá dcera, sestra, maminka 

a babička Jaroslava  
Jáchimčáková. 
Se zármutkem 

v srdci na ní 
vzpomínají dcera 

Petra, synové 
Lukáš a Jan, vnučka 
Andrea, sestra Soňa 

a synovec Tomáš.

Konečně naše obec žije kulturou

Cyklistický závod Gracia. z
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Dřevěnka se otevřela návštěvníkům a tradicím
Den otevřených dveří dřevěnky, který se konal v neděli 8. května, se vyvedl. Pořadatel 
ČSOP Pramenička připravil pro všechny opravdu zajímavý program. Návštěvníci si mohli 
prohlédnout dřevěnku a seznámit se se starými řemesly.

Foto: Jana Ciosková z


