
Tým dorostenců Baníku OKD Doubrava 
zvítězil v utkání okresního přeboru s Dět-
marovicemi a postoupil tak do krajské 
soutěže.

V sobotu 11. června zakončila družstva Ba-
níku Doubrava jarní část sezony 2021/2022 
posledními zápasy. Tým dorostenců zvítězil 
v utkání okresního přeboru s Dětmarovicemi 
8:1 a poté propukla radost a následná oslava 
z postupu do krajské soutěže. 

V jarní části okresního přeboru zvítězili 
hoši ve všech utkáních a se 41 body z osm-
nácti utkání zvítězili s náskokem čtyř bodů 
před Slovanem Horní Žukov a s úctyhod-
ným skóre 84:33. Po celou sezonu vedla tým 
trenérka Tereza Volná a spolu s kapitánem 
Petrem Cinou, který nastřílel 42 branek, 
dovedli družstvo dorostu ke konečnému 
úspěchu.

Blahopřát chlapcům přišly zástupkyně 
obce, starostka paní Dáša Murycová a mís-
tostarostka Ivana Siekierová, které předaly 
všem dárkové balíčky a medaile vítězů. Za 
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(pokračování na straně 3)

Baník zažívá obrovský úspěch. 
Postoupil do kraje!

Čer venec, srpen 2022

Foto: Jiří Horák z
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Vážení spoluobčané,
otevřelo se nám prázdninové období, které 
máme všichni spojené se svou školní docház-
kou či docházkou dětí nebo vnoučat. Tento 
čas rádi využíváme pro odpočinek, ale také pro 
práci na zahradě a na údržbě domů. Každý má 
jistě vlastní představu, jak tento čas naplnit. 

Děti mateřské a základní školy se se školou 
rozloučily nacvičeným programem na dětských 
radovánkách, které pro ně uspořádal spolek 
SRP ZŠ a MŠ v zahradě Národního domu. Sou-
částí této dětské slavnosti bylo i vyhodnocení 
8. ročníku výtvarné soutěže „Malujeme pro 
radost“. S výsledky a podrobnostmi se můžete 
seznámit na jiném místě zpravodaji. Této akci 
předcházelo obrovské úsilí zaměstnanců obec-
ního úřadu, neboť na základové desce, která 
byla vybudována v loňském roce, vyrostl nový 
zahradní domek, který bylo zapotřebí opatřit 
povrchovými nátěry, napojit na elektřinu, vodu, 
odpad a instalovat pracovní desku. Nové zázemí 
zahrady Národního domu tak může sloužit pro 
pořádání zahradních akcí. Rozloučení s našimi 
nejstaršími školáky proběhlo v tělocvičně zá-
kladní školy, kde jsme jim popřáli úspěšný vstup 
do další etapy života a za obec Doubrava jsme 
jim předali pamětní listy a malé dárky. 

Fotbaloví dorostenci slavili zcela výji-
mečný úspěch. Pod vedením trenérky Terezky 
Volné se stali vítězi okresního přeboru. Gra-
tulujeme a zároveň děkujeme všem mladým 
sportovcům za reprezentaci obce. Toto vítězství 
by však nebylo možné bez takřka každodenní 
obětavé práce vedení TJ Baník Doubrava, které 
se stará o vytvoření podmínek pro tréninky  
a organizační zajištění soutěží. Děkujeme všem 
fotbalovým srdcařům a přejeme hodně úspě-
chů i v další sezoně.

Letos se po dvouleté odmlce opět usku-
tečnila hasičská soutěž „O pohár starostky 
obce“. Bylo pro mne potěšením zhlédnout zá-
polení soutěžních družstev, která si změřila své 
síly v hasičských dovednostech, a vítězům pře-
dat poháry a ocenění.

V budově základní školy byly započaty 
práce na instalaci plynové kotelny. Projekt „Ply-
nová kotelna pro vytápění ZŠ Doubrava“ 

byl finančně podpořen z programu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského 
kraje částkou 400 000 Kč. Plynová kotelna bude 
dokončena před novou topnou sezonou. V let-
ních měsících budou souběžně probíhat práce 
na opravě fasády nad hlavním vchodem do 
budovy školy a připravují se potřebné doku-
menty pro podání žádosti na vybudování nové 
učebny z IROP.

Děti mateřské školy a základní školy se 
staly prvními účastníky výukových programů 
v Doubravské dřevěnce, které pro ně připravil 
spolek ČSOP Pramenička.

Na letošní Doubravský den, který se 
koná 13. srpna, je připraven bohatý program 
včetně otevření „Doubravské dřevěnky“ 
a zámku. Srdečně jste zváni ke společnému se-
tkání na náměstí Doubravy. Pokud rádi jezdíte 
za novými zážitky a za poznáním, tak neváhejte 
a přihlaste se na zájezd do Rožnova pod Rad-
hoštěm spojený s exkurzí do svíčkárny, který 
pro Vás pořádá obec Doubrava 10. září. 

Děkuji občanům za trpělivost a shovívavost 
ke všem překážkám, které souvisí s výstavbou 
kanalizace v lokalitě Hranice a Nová, a všem ob-
čanům přeji hezky prožité letní měsíce.

Dáša Murycová, starostka obce

Rada obce Doubrava projednala 
a schválila:
•	 účetní	závěrku	a	výroční	zprávu	o	hospoda-

ření Základní školy Doubrava za rok 2021
•	 účetní	závěrku	a	výroční	zprávu	o	hospoda-

ření Mateřské školy Doubrava za rok 2021
•	 výjimku	z	nejnižšího	počtu	žáků	v	ZŠ	Doub-

rava pro školní rok 2022/2023 
•	 žádost	 o	 zapojení	 Mateřské	 školy	 Doub-

rava do programu "Šablony pro MŠ a ZŠ 
I OP JAK“, z programu bude financována 
personální podpora 

•	 přijetí	nadačního	příspěvku	ve	výši	30	000	
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí nadač-
ního příspěvku od Nadace ČEZ na projekt 
"Kalendář obce Doubrava na rok 2023"

•	 konání	 veřejné	 sbírky	na	 záchranu	kultur-
ního dědictví v Doubravě „Zámku Doub-
rava" a "Doubravské dřevěnky" formou 
shromažďování finančních prostředků na 
zvláštní bankovní účet a pokladničkami s da-
tem zahájení dne 12. 08. 2022 na dobu neu-
rčitou. K tomuto účelu bude zřízen zvláštní 
bankovní účet u Komerční banky, a.s.

Rada obce vydala souhlasné stanovisko 
k návrhu na stanovení dobývacího pro-
storu "Karviná Doly IV" za účelem dobývání 
hořlavého zemního plynu. Navržený dobý-
vací prostor je mimo území obce a záměr 
těžby hořlavého plynu nebude mít na obec 
Doubrava žádný negativní vliv.

Rada obce vzala na vědomí informaci 
o vynaložených nákladech na bytový a ne-
bytový fond a výši dluhů k 31. 12. 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

Červenec 13,27 21 29 6,20
Srpen 10,24 25 4 3,17,31
Září 7,21 22 16 14,28

DOUBRAVSKé 
KOUPALIště
Tradicí v naší obci je provoz letního koupaliště. 
Ani letos tomu nebude jinak. Nájemcem areálu 
koupaliště je stále pan Martin Sehnal. 

Všichni návštěvníci koupaliště, kteří přije-
dou autem, by měli využívat vyhrazené par-
kovací plochy v centru obce, a také je možné 
zaparkovat auty na asfaltové ploše pod Pekár-
nou Komendir. Prostor mezi finskými domky 
k tomu určený není a návštěvníci koupaliště bu-
dou na toto upozorňováni.

Těšit se můžete i na tradiční provoz bufetu 
s nápoji a občerstvením. 

Více informací a také aktuální otevírací dobu 
koupaliště naleznete na fb stránce Doubravské 
koupaliště.
z Koupaliště Doubrava:
Provozní doba: 
pondělí–neděle od 9:00 do 18:00 hod.
Vstupné:  95 Kč – dospělý
 65 Kč – dítě do 15 let ŠH

Dne 23. 05. 2022 představil generální ře-
ditel společnosti Heimstaden Jan Rafaj spolu 
s projektantem Ivo Králem v sále Národního 
domu občanům Doubravy připravený projekt 
revitalizace finských domů a desetidomků. 
Pan ředitel následně zodpověděl dotazy 
občanů v rámci v současnosti dostupných 

informací. Konkrétní odpovědi na otázky tý-
kající se časového plánu postupu revitalizace, 
podmínek a ceny nájmu budou známy až po 
výstavbě prvních dvou pilotních domů. Poté 
se uskuteční další setkání s nájemníky, kde jim 
budou zodpovězeny další dotazy.

Dáša Murycová

Veřejná prezentace projektu Heimstaden: 
Revitalizace lokality Doubrava, finské domky, desetidomky

SLOVO StAROStK YRadniční okénko
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Na obecním úřadě si můžete vyzvedá-
vat IN.F. obálky. Jedná se o plastovou obálku, 
která obsahuje informační leták s pokyny 

k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, 
magnetu nebo samolepku (s nápisem: Zde je 
IN.F.Obálka, s telefonními čísly na složky zá-
chranného systému). Slouží k předání údajů 
o zdravotním stavu, užívaných lécích, kontak-
tech na příbuzné či blízké, v případě, že se se-

nior v domácnosti 
ocitne v nebez-
pečí či ohrožení 
života, složkám 
záchranného sys-
tému, které jsou 
o této aktivitě 
informovány.

Projekt je spo-
lufinancován ze 
státního rozpočtu 
České republiky 
a rozpočtu Morav-
skoslezského kraje.

OBÁLKY JSOU 
NA OBECNÍM 
ÚŘADĚ V DOUB-
RAVĚ K VYZVED-
NUTÍ V PŘÍZEMÍ, 
KANC.Č. 2 U PANÍ 
HUGÁŇOVÉ. ŠH

okresní fotbalový svaz Karviná předal vítězný 
pohár předseda okresu, pan Jiří Lincer.

V sezoně 2022/2023 odchází z družstva 
dorostenců kvůli věku 5 chlapců, kteří posílí 
tým mužů, a o to těžší bude sehrát důstoj-
nou roli v krajské soutěži. Věříme, že se to ho-
chům povede a dotace pro mládež Národní 

sportovní agentury a Moravskoslezského 
kraje jim pomůže tento úkol do budoucna 
zvládnout.

Děkujeme zastupitelstvu obce Doubrava, 
nejen za finanční pomoc, ale také současně 
za projevovanou přízeň a pomoc, které si náš 
klub velice váží.

Všem hráčům přejeme hezké prázdniny, za-
slouženou dovolenou a koncem srpna se těšíme 
na zahájení nové sezony i s podporou fanoušků 
a příznivců našeho klubu. Peter Szabó

Zasedání Zastupitelstva  
obce Doubrava 
Zasedání zastupitelstva obce 
se uskuteční dne 14. září 2022 
od 16:30 hod. v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Doubrava.

VOLBY 
do zastupitelstev obcí
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskuteční 
volby do zastupitelstev obcí. Více infor-
mací naleznete ve zpravodaji 9/2022 nebo 
již nyní na www.mvcr.cz.

Dnem 30. června 2022 skončila platnost star-
ších vzorů bankovek z let 1995 až 1999.

Tyto vzory bankovek lze rozeznat podle 
šířky stříbřitého proužku – ochranného 
prvku, který vertikálně protíná bankovku. 
Tento proužek je u bankovek, jejichž platnost 
končí výše uvedeným termínem, úzký, a jeho 
barva se při naklopení nemění.

To znamená, že se od 1. července 2022 
jedná o neplatné bankovky, které nejsou 
určeny k platbám, a tyto bankovky nebu-
dou na pokladně obecního úřadu přijaty.

Neplatnou bankovku vám vymění až do 
30. června 2024 na všech bankovních poboč-
kách s pokladnou.

Marie Procházková MAStERPLAN 
tŘÍ DOLŮ

DIAMO, státní podnik, nechal zpracovat 
projekt Masterplan Lazy-ČSA-Darkov zho-
tovitelem Technoprojekt a.s. V rámci tohoto 
projektu je řešeno také využití areálu dolu 
DOUBRAVA SEVER. V areálu je navrženo od-
stranit veškeré objekty, původní jáma bude za-
sypána a stabilizována a ve vzniklém prostoru 
jsou navrženy nové parcely pro zástavbu ro-
dinnými domy venkovského charakteru s cel-
kovou kapacitou 15 rodinných domů. V území 
bude dodrženo ochranné pásmo, ve kterém 
nemohou být umístěny žádné stavby. Více 
najdete na www.doubrava.cz v aktualitách.

Dáša Murycová, starostka obce

(pokračování ze strany 1)

Baník zažívá…

inzerce

Ukončení platnosti bankovek 
s tenkým stříbřitým proužkem

Obálky pro seniory

Obecní úřad 
v Doubravě
Na našem obecním úřadě pracují úředníci 
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.

z Úřední hodiny OÚ Doubrava:
Po 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
St 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00

z 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

z 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 za-
městnanců s kontakty naleznete na webo-
vých stránkách obce www.doubrava.cz .

Informace ke kontaktnímu místu 
CzechPOINT naleznete na webových strán-
kách www.czechpoint.cz.
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V naší krásné zahradě
jsme přivítali rodiče, kteří si přišli zavzpomí-
nat, jaké to bývalo v hodinách tělocviku a hu-
dební výchovy. Prošli ve skupinách spolu se 
svými dětmi třemi stanovišti a předvedli, že 
jsou zdatní nejen v pohybu na hřišti, ale i ve 
zpěvu. Na připraveném ohništi si mohli účast-
nici opéct svoji dobrotu a zahřát se teplým 
čajem, který nám připravily naše paní ku-
chařky ze školní jídelny. Moc jim děkujeme za 
ochotu. I když nám trochu sprchlo, všichni vy-
drželi až do konce. 

Romana Moskalová 

2. a 3. třída v Marlence
Ve středu 11. května jsme se byli podívat v ná-
vštěvnickém centru Marlenka. Všichni určitě 
znají medový dort nebo kuličky této společ-
nosti. Po příjezdu jsme měli možnost ochut-
nat i jiné produkty. To byla dobrota! Seznámili 

jsme se s příběhem Marlenky, zhlédli doku-
ment a podívali se do výrobny. Dozvěděli 
jsme se spoustu zajímavých věcí. Domů jsme 
si odvezli různé pochoutky, které jsme si 
zakoupili.

Gražyna Porošin

Veselé zoubky – dm preventivní 
program
V pátek se prvňáčci s nadšením zúčastnili 
dm preventivního programu Veselé zoubky. 
Společně s Máničkou se koukli Hurvínkovi na 
zoubek. Prvňáčci se dozvěděli, jak si správně 
čistit zoubky, jak často a proč chodit na pre-
ventivní prohlídky k zubaři. Jak často si mají 
měnit zubní kartáček a co dělat pro správný 
růst zoubků. Projekt Veselé zoubky měl pro 
děti také úkoly na interaktivní tabuli, děti si 
mohly zábavnou formou ověřit získané zna-

losti. Všichni prvňáčci vše plnili s úsměvem 
a radostí. Na závěr je čekalo největší pře-
kvapení. Na každého prvňáčka čekal balí-
ček, který obsahoval: zubní kartáček, zubní 
pastu, přesýpací hodiny, žvýkačky, nálepku se 
správným postupem při mytí zoubků, knížku 

OKéNKO MAtEŘSKé šKOLY

VE šKOLE ROZHODNě NENÍ NUDA

Mateřská škola plná života
Děti do ní chodí rády a zájem o umístění svých 
ratolestí projevují i lidé z okolních obcí. Ži-
jeme a pracujeme společně mladší a starší 
skupina dětí spolu. Paní učitelky vzdělávají 
podle školního vzdělávacího programu, který 
má řád a smysl s úctou a respektem k lidem 
a prostředí. Do výuky jsou zařazovány prvky 
dramatické výchovy, pohybové aktivity, sezna-
mujeme děti s přírodou, s digitálními techno-
logiemi, učíme tvořivosti. Spolupracujeme se 
zdejší základní školou formou společných se-
tkání zaměřených na předčtenářství a sport. 

Díky zapojení do projektu MAP II ORP 
Orlová byly uspořádány vzdělávací akce pro 
děti, pedagogy, beseda pro rodiče a pořídili 
jsme dětem učební pomůcky.
Pracujeme s keramickou hlínou a do keramiky 
se nám podařilo zapojit i dospělé, jejichž sku-
pina dochází do MŠ tvořit z hlíny.

V budově mateřské školy proběhla v loň-
ském roce rekonstrukce způsobu vytápění 
výměnou za ekologický, čistý a bezúdržbový 
systém. Zatepleny byly stropy mateřské školy, 
což minimalizovalo tepelné ztráty, proveden 
byl nátěr interiérových dveří chodby a poří-
zeny nové spotřebiče do školní kuchyně.

A co plánujeme dál? Opravu výtahu, nátěry 
dveří v prostoru MŠ, obnovení nátěru kovového 

zábradlí uvnitř budovy, úpravu vstupního pro-
storu v budově a samozřejmě také úpravu za-
hrady MŠ společně s prostorem před hlavním 
vchodem. Ale to vše po prázdninách, které si 
děti musí v pohodě a naplno užít.

Radomíra Jasenková, MŠ Doubrava 

Perličky z naší školičky
•	 „Paní učitelko, já dneska nemám tepláky 

na převlečení. Já mám jenom pyžamní tep-
láky.“ (Nemá tepláky na pobyt venku, má jen 
pyžamo na spaní).

•	 Na karnevalu: „Karkulko, co máš v tom 
košíčku?“ „Nic, ale zapomněla jsem si 
rtěnku.“

•	 „Děti, kdo má doma na zahrádce kvě-
tinu, může ji přinést.“ „My máme jahodu 
a ona kvete.“ „Tak to ne, to je škoda, z ní 
bude jahůdka. Musíš se zeptat mamky.“ 
„No, kdybych utrhl jednu, tak to se ptát 
nemusím.“

•	 „Paní učitelko, on je jak mrtvola.“ (Chla-
pec spal na zádech s rozloženýma rukama).

•	 Při	hře	na	obchod:	„Paní učitelko, tu není 
žádný nákupník.“ (zákazník)

•	 „Jaká máte doma zvířátka?“ „My 
máme ovečky, pejsky, kočku, mamku, 
taťku, sestru.“

•	 Na	výletě:	„Vytáhni si z batohu svačinu.“ 
„Já nejsem hlad.“

V naší krásné zahradě z

Návštěva v Marlence z

V naší krásné zahradě z
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V uplynulém období jsme se zúčastnili tří 
soutěží. Nejprve to byla soutěž v Orlové Po-
rubě, kde jsme se umístili na 5. místě. Daleko 
lepším výsledkem skončila česko-polská 
soutěž orlovského okrsku, která se konala 
v Orlové Městě. Na této jsme se společně 
s našimi kolegy z OSP Jedlownik umístili na 

společném prvním místě před 
dalšími jednotkami našeho okrsku a jejich 
družebními sbory z Polska. Poslední soutěž 
byla na našem doubravském náměstí. Účast 
družstev sice byla mizivá, i přesto jsme si od-
poledne dokázali užít. Zpestřením byl i po-
žární útok zaběhnutý našimi ženami, který 

se jim podařilo úspěšně dokončit. V této 
soutěži nakonec zvítězilo družstvo našich 
mužů a putovní pohár tak mohl zůstat opět 
doma. 

Dvě úterní odpoledne jsme měli spojená 
s výpomocí a pořadatelskou činností při za-
jištění průjezdu po místních komunikací. 
Jednalo se o Oblastní pohárovou soutěž 
v silniční cyklistice, kterou pořádal CK Orlík 
Orlová. V květnu a červnu navštívily naši ha-

sičskou zbrojnici děti 
z mateřské a základní 
školy v Doubravě. 
Měli jsme pro ně při-
pravené např. ukázky 
spojené se zdolává-
ním ohně a samozřej-
mostí byla i projížďka 
hasičským vozidlem. 
Děti si taky mohly pro-
hlédnout prostory ha-
sičské zbrojnice, naši 
techniku a vybavení.

Pavel Slávik,  
za VJ SDH Doubrava 

HASIČSKÉ OKÉNKO

Česko-polská soutěž orlovského  z

okrsku. Foto: Lucie Tománková

Ženské družstvo a příprava před  z

soutěží. Foto: Svatopluk Kotas.

s úkoly. Společně ještě dostali obrovský pla-
kát a "zoubkové domino". Prvňáčci dm pre-
ventivnímu programu moc děkují a posílají 
alespoň formou fotek "zoubkové" výtvory.

Veronika Durasová, tř. učitelka

Návštěva dětí z mateřské školky
Na pondělí 30. 5. si naši žáci 7. třídy připra-
vili sportovní den pro děti z mateřské školy. 
Akce se uskutečnila na školním hřišti a za-
hradě. Děti, které se v září chystají k nám do 1. 

třídy, měly také možnost si prohlédnout školu 
v denním provozu. Všichni si pak zahráli spor-
tovní hry, mezi které jsme zařadili také akti-
vity na rozvíjení jemné motoriky. Pro mladší 
děti měli sedmáci také připravené čtení po-
hádky. Dopoledne jsme si všichni užili a tě-
šíme se spolupráci v příštím školním roce.

Michaela Ošeldová

Zábavné dopoledne pro žáky 1. třídy
V letošním roce navázali žáci 8. třídy na 
předcovidovou tradici a pro naše prvňáčky 
uspořádali ke Dni dětí zábavné dopoledne 
v tělocvičně. Malé děti jim na úvod za do-
provodu kytary zazpívaly několik písniček, 
poté se přesunuly na připravená stanoviště, 
kde postupně plnily různé úkoly. Ve vědo-
mostních koutcích poznávaly stopy, řešily 

pohádkovou křížovku a skládaly netradiční 
puzzle. Činnostní aktivity se týkaly hodu míč-
kem na cíl, udržení rovnováhy míčku v po-
lokruhovém tubusu, střelby dutého míčku 
florbalovou hokejkou do branky a mnoho 
dalšího. Ve dvou družstvech pak děti překo-
návaly opičí dráhu jízdou „na lyžích“ nebo bě-
hem se lžičkou a míčkem. Všechny děti byly 
moc šikovné, proto je na závěr čekala sladká 
odměna i malý dárek. Poděkování patří všem 
žákům 8. třídy, kteří se na přípravě i realizaci 
akce podíleli. 

Hana Svrčinová

Den dětí v hasičské zbrojnici
Letošní Den dětí jsme oslavili o něco dříve 
v naší doubravské hasičské zbrojnici. Natě-
šení byli doslova všichni - děti i mladý a nový 
hasičský tým. A bylo se na co koukat - hasič-
ská auta, čluny, obleky pro hasiče při různých 
zásazích - při problému ve vodě, při odstra-
ňování různých hmyzích hnízd; hasičské dý-
chací přístroje, velkou hasičskou lékárničku 
a spoustu dalšího. Dokonce jsme viděli velké 
hasičské auto v akci, když popelářům zapadl 
popelářský vůz do příkopu - ano, i toto řeší 
naši hasiči. Nakonec pro nás byla připravena 

ukázka hasičského zásahu se vším všudy - ha-
siči si pro děti z 1. stupně připravili maketu 
domu a ukázali, jak to při zásahu všechno 
probíhá. Největší radost udělala dětem hasič-
ská pěna. Pro druhý stupeň bylo připraveno 
velké ohniště. Velké děti si mohly opéct pá-
rek nebo špekáček a posedět chvíli v areálu 
hasičské zbrojnice. Chceme poděkovat všem 
doubravským hasičům za skvěle připravenou 
akci. 

Za děti a pedagogický sbor  
Veronika Durasová

Sbor dobrovolných hasičů  
obce Doubrava 

zve všechny příznivce 
na 5. ročník hasičské soutěže

 „MEMORIÁL 
JANA KOTASE“, 

která se uskuteční 
v sobotu 27. 08. od 15.00 hodin 

u hasičské zbrojnice 
v Doubravě. 

O občerstvení, zábavu a hudbu bude 
jako vždy postaráno.
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Členky Sokola Doubrava při společném smažení vaječiny. z

inzerce

Místní skupina Polského kul-
turně osvětového svazu v Doubravě 
pokračuje po pauze způsobené ko-
ronavirovou pandemií ve své čin-
nosti. Dne 27. března 2022 se konala 
výroční členská schůze, na které byla 
zhodnocena činnost za léta 2020 až 
2021 a zároveň byli členové sezná-
meni s plánem připravovaných akcí 
na rok 2022. Součástí členské schůze 
byla vzdělávací přednáška „Výlet na 
konec světa“, prostřednictvím které 
manželé Wantulokovi z Českého Tě-
šína seznámili přítomné s nádher-
nou přírodou Patagonie (území na 
jihu Jižní Ameriky). Dne 22. května se 
již tradičně konalo slavnostní setkání 

u příležitosti Dne matek, na kterém 
vystoupil amatérský pěvecký sou-
bor „Niezapominajki“. Programu při-
hlíželo 33 členů a příznivců našeho 
spolku. Po ukončení programu před-
seda členům, kteří se letos dožili ži-
votního jubilea, popřál vše nejlepší 
a předal skromné dárky. Po pro-
gramu se přítomní příjemně bavili 
u kávy a občerstvení, které připravily 
dámy z klubu žen.

Děkujeme tímto vedení obce 
Doubrava za poskytnutí finančního 
daru, který využíváme pro přípravu 
těchto akcí.

Petr Czapek,  
předseda MS PZKO

Sokol Doubrava ožil!
V měsíci březnu se konala Valná hromada TJ Sokol Doubrava, na 

které byla projednána dosavadní činnost ovlivněná covidem. Ve funkci 
starostky jednoty skončila sestra Gertruda Šebestová, která tuto od-
povědnou a náročnou práci vykonávala dlouhá léta. Patří jí naše vřelé 
poděkování. Novou starostkou byla zvolena sestra Svatava Kohutová. 
Přejeme jí hodně zdaru. Rovněž byl zvolen výbor a kontrolní komise. 
Byly projednány možnosti dalšího spolkového života. Většinou budou 
realizována kulturně společenská setkání. Také budeme nápomocni při 
různých akcích naší obce. Se společným cvičením již nebudeme pokra-
čovat, pokud do našich řad nenastoupí mladá generace. Cvičit budeme 
individuálně v domácím prostředí pro udržení kondice. Věříme, že se 
naše činnost bude dařit.

Vladimír Durčák

Spolková činnost PZKO v Doubravě Záchrana srnečky
Srnčí zvěř v naší obci potkáváme na mnoha místech. 

Spousta zelených ploch, dostatek obživy jim tady svědčí. Neo-
stýchají se přijít ani do blízkosti lidských obydlí. A tak se stalo, že 
8. června malé nezkušené srnče uvízlo mezi „šprušlemi“ vstupní 
branky. Když jsem zjistila, že sama srnce nedokážu pomoci, po-

žádala jsem o pomoc 
Policii ČR. Děsivý křik 
zvířete přilákal děti 
základní školy, které 
okamžitě zajistily při-
volání myslivců a ha-
sičů. Jedna dívenka 
použila ke zklidnění 
zvířete svou mikinu, 
kterou jí překryla 
oči. Na místo se sjely 
všechny přivolané 
složky a srnečku se 

jim podařilo ze sevření branky vysvobodit. Zůstala však v pro-
storu zahrady a tam se ze stresu bála utéct, přestože měla ote-
vřené všechny vstupní branky. Prošli jsme zahradu, nikde jsme 
ji už neviděli, proto jsme branky zavřeli. Drama zvířete ale po-
kračovalo dál. Srnka se chtěla z uzavřeného prostoru dostat 
ven, ale výsledkem bylo opět uvíznutí zvířete v plotu. Myslivec 
pan Doležal spolu s mým synem srnku vyprostili a tentokrát ji 
odnesli do volného prostoru před školou, kde ji uložili pod ke-
řový porost. Často se srna objevuje před domem, jako by mi 
chtěla sdělit, že žije a má se dobře. Tím bych chtěla velice po-
děkovat dětem a učitelkám základní školy v Doubravě, za jejich 
schopnost zvládnou mimořádnou situaci a za jejich vztah k živé 
přírodě. Rovněž děkuji všem přivolaným záchranným složkám 
a myslivcům, že jim není lhostejný osud zvířete.

Dagmar Czajová 
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V závěru letošního roku to bude již osm let, co 
obec Doubrava nabyla do vlastnictví zámecký 
areál včetně památkově chráněné budovy 
zámku a sýpky. Tehdejší zastupitelé a členové 
komise, která se zabývala možným využitím 
zámku, si areál s budovou zámku měli příležitost 
prohlédnout. Námětů na využití zámku 
padlo velmi mnoho, ale vhodný investor 
se nenašel. Po volbách v roce 2018 jsme 
urychleně řešili poškození střešní krytiny 
zámku, v jejímž důsledku vlivem zaté-
kání došlo k poškození některých trámů. 
Obec podala žádost o dotaci na Minister-
stvo kultury prostřednictvím ORP Orlová 
a z poskytnuté dotace a vlastních zdrojů 
obce byly provedeny nezbytné opravy 
čítající vybudování nových nadstřešních 
částí komínových těles, oprava oplecho-
vání kolem komínů a střešních oken, 
výměna poškozených okapů a poškoze-
ných trámů. Těmito opravami se zame-
zilo dalšímu zatékání a devastaci zámku. 
V roce 2019 byla zahájena jednání s Mo-
ravskoslezským krajem ohledně využití 
potenciálu Doubravy, která jako jediná 
obec, ve které proběhla masivní těžba 
černého uhlí, má dochovanou centrální 
část obce včetně cenných historických 
budov. Začaly práce na zpracování In-
tegrovaného rozvojového plánu obce 
včetně urbanistické vize, ve které vyly 
vytýčeny prioritní projekty obce, mezi 
které patří zámek a přilehlé přírodní lo-
kality. Díky POHO 2030, jehož je obec 
Doubrava součástí, a díky spolupráci 
s Moravskoslezskými investicemi a de-
velopmentem bylo natočeno krátké vi-
deo, které zachycuje areál zámku včetně 
základních informací o areálu. Lokalita 
zámku ležícího mezi jezerem Kozinec 
a přírodní lokalitou Kotliny směřuje 
k jeho dalšímu využití. Díky podpoře 
Moravskoslezského kraje se v součas-
nosti zpracovává studie proveditelnosti 
pro vznik „Centra ekologické výchovy 

Doubrava“ a pro obě přírodní lokality se připra-
vuje jejich další využití z programu LIFE. S tím 
vším souvisí řada návštěv zámku z řad zástupců 
kraje, MSID, projektantů a dalších odborníků. 
Návštěva skončí a zámek se zavře. Pro občany 
i návštěvníky obce je zámek velkou nezná-
mou. Pravda, zvenčí moc půvabu nemá, ale 
jaký je uvnitř? Mnozí si podobné otázky často 
kladli a rádi by nahlédli za zavřená vrata a dveře 
zámku. Proto jsem se rozhodla otevřít zámek 
pro veřejnost.

Poslední květnový den jste se měli možnost 
do vnitřních prostorů zámku podívat. Již od pat-
nácté hodiny se do Doubravy začali sjíždět první 
návštěvníci, kteří obdrželi letáček s krátkou histo-
rií zámku a popisem záměru pro budoucí využití 
zámku. Možnost prohlédnout si zámek přilákala 

do Doubravy stovku návštěvníků z okolí, ale při-
šli se podívat i místní, pro které byl zámek dlouho 
velkým tajemstvím. Mezi přítomnými byli i po-
slední obyvatelé zámku, kteří si s dojetím pro-
šli prostory, které před léty obývali. V horním 
patře zámku si návštěvníci mohli prohlédnout 
plakáty studentů magisterského stupně oboru 
Architektura a stavebnictví na katedře architek-
tury, Fakulty stavební VŠB – Technická univerzita 
v Ostravě. Jedná se o ideové návrhy řešení areálu 
zámku pro centrum environmentálního vzdělá-
vání, které vznikly pod vedením prof. Ing. Arch. 
Petra Hrůši, prof. Ing. Martiny Peřinkové, Ph.D. 
a Ing. Arch. Kláry Palánové, Ph.D. ve školním roce 
2021/22. Další možnost prohlédnout si zámek bu-
dou mít zájemci během Doubravských slavností 
13. 8. 2022. Dáša Murycová, starostka obce
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Doubravský zámek se otevřel veřejnosti

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděko-
vat paní starostce za zorganizování 
prohlídky současného stavu zámku, 
která se uskutečnila dne 31. května.

Podle mne a mých sousedů 
a přátel se akce vydařila a návštěv-
nost se odhadovala na více než 100 
návštěvníků také díky hezkému 
počasí.

Miroslav Křivda, Orlová-Lutyně
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NAŠE DOUBRAVA pořádala ve čtvrtek 
19. května 2022 v Národním domě v Doubravě 
besedu s paní Karin Lednickou, spisovatelkou 
a autorkou Šikmého kostela. Beseda se konala 
v době po uzávěrce obecního zpravodaje, 
proto čtenářům děkujeme za pochopení, že 
reagujeme se zpožděním. NAŠE DOUBRAVA 
usilovala o konání besedy více než rok. Z dů-
vodu nastalé pandemické situace byla 
odložena na neurčito. Jsme moc rádi, že 
se nám podařilo být mezi prvními, kte-
rým spisovatelka paní Karin Lednická 
kývla na termín besedy. Beseda byla 
vedena stylem povídání, kdy paní Karin 
Lednická odpovídala jednak na otázky 
moderátorky, jednak na otázky polo-
žené diváky. Jak je zvykem paní spisova-
telky, i u nás v Národním domě byl závěr 
určen pro autogramiádu. 

V současné době byly vydány tři knihy. 
Jedná se o první a druhý díl románové 
kroniky Šikmý kostel, příběh jednotlivých 
postav obou knih je zasazen do historic-
kých událostí od roku 1894 až do roku 1945. 
Současně byla vydána kniha Životice obraz 
(po) zapomenuté tragédie, která byla vydána 
mimo románovou kroniku. V této knize jsou 
zachyceny skutečné osoby se svými nelehkými 
životními příběhy v době tragédie v Životicích. 
Knihu Životice spisovatelka dedikovala prof. 
PhDr. Měčislavu Borákovi, Csc. Měčislav Borák 
byl český historik zabývající se českými ději-
nami se zaměřením na Slezsko. Specializoval 
se na česko-slovensko-polské vztahy, okupaci 
a odboj v Československu za 2. světové války, 
problematiku soudních i mimosoudních perze-
kucí po roce 1945 a perzekuci československých 
občanů v Sovětském svazu. Pozůstalí po panu 
profesoru Měčislavu Borákovi poskytli spisova-
telce materiály z jeho badatelské činnosti. První 
a druhý díl románu Šikmý kostel psala spisova-
telka sedm let. S délkou psaní románů je spo-
jena i spousta hodin strávených setkáváním se 
s pamětníky a autorkou ručně psaných pozná-
mek tužkou. Nyní se spisovatelka věnuje psaní 
třetího dílu, ve kterém také bude mimo jiné při-
pomenuta a popsána i tragédie a její souvislosti 
na dole Bettina v Doubravě z roku 1949. Z po-
vídání jsme se dozvěděli, jak paní spisovatelku 
přivedla náhoda k psaní románové kroniky Šik-
mého kostela, původně se mělo jednat o po-
vídku, která by se věnovala tomu, jak obtížné je 
převézt nebožtíka z kostela Sv. Petra z Alkantary 
v Karviné na hřbitov, který je naproti přes cestu. 
Náhodné setkání s paní na hřbitově a její vy-
právění inspirovalo paní spisovatelku k napsání 
Šikmého kostela. Z románové kroniky, ve které 
jsou příběhy postav zasazeny do skutečných 
historických událostí, se stal bestseller. Spiso-
vatelka Karin Lednická za Šikmý kostel získala 
řadu ocenění, mezi něž patří například Český 
bestseller za rok 2020, cena za mimořádný pří-
nos k reflexi novodobých dějin, kterou jí udělil 
Ústav pro studium totalitních režimů. Tato cena 
byla spisovatelce předána v Senátu Parlamentu 
České republiky. Po vydání Šikmého kostela na-
vštívilo a hledalo ztracenou Karvinou v loňském 
roce více než 40 000 lidí z různých koutů naší 
země. Dle poznatků autorky již zdaleka není 
náš region vnímán jako region pouze pokrytý 
uhelným prachem a obklopen kališti. Osobně 
mne v obou dílech Šikmého kostela fascinuje 

vazba románových postav k místu jejich po-
bytu, takové to jejich zakořenění. V Doubravě 
patrně v největším rozmachu těžby uhlí na je-
jím území bylo dle Rakouského sčítání obyva-
tel v roce 1910 zaznamenáno 5 660 obyvatel. 

K 1. 1. 2022 měla Doubrava pouze 1211 občanů. 
Také u zdejších obyvatel docházelo k jejich vy-
kořenění, kdy museli ustoupit těžbě a opustit 
své domovy. Shoduji se s názorem paní Karin 
Lednické, jak moc je pro život člověka důležité 
zakořenit, ztotožnit se s místem svého života. 
Během povídání přišla i řeč na současnou situ-
aci ve finských domcích a desetidomcích. Na 
fakt, že sousedé žijí v kolonce i řadu let, mají 
silnou citovou vazbu ke svému domovu, jsou 
zvyklí na svůj život v kolonce, na své sousedy, 
na svou zahrádku. Paní spisovatelka mi prozra-
dila, že se moc ráda prochází v kolonce v Doub-
ravě, že má moc ráda tu její atmosféru, že ví, 
kde a jaký pes na ni zaštěká. Přeji si a zcela jistě 
nejsem se svým přáním osamocena, aby tyto 
procházky pokračovaly i nadále. Děkujeme di-
vákům, že zaplnili velký sál v Národním domě, 
že navodili skvělou atmosféru během besedy, 
že obohatili besedu o položené otázky. Také 
děkujeme divákům za to, že vyslechli vzkaz od 
Ludwika a ochutnali tvarohovou pomazánku 
s chlebem od Komendira, jakou mu ráno Barka 
připravovala na šichtu do roboty. Velmi nás 
těší, že nám diváci děkovali, že se jim beseda 
moc líbila. Také nás těší slova díků za napro-
sto úžasné jablečné štrůdly z kynutého těsta. 
Závěrem nikoli však významem, bych velmi 
ráda osobně poděkovala všem členům spolku 
a sousedům, kteří se zapojili jak přípravou sálu 
na besedu, tak i přípravou občerstvení. Velmi si 
cením práce každého, kdo ji věnoval svůj volný 
čas a zcela zdarma se podílel na organizaci be-
sedy. Je mi zřejmé, že toho nebylo málo. Ještě 
jednou vám všem moc děkuji! Paní spisovatelce 
jsme popřáli mnoho zdaru v její další spisova-
telské práci a předali jí velkou a krásnou kytici, 
kterou uvázala paní Jindřiška Daříčková. Ještě 
jednou moc děkujeme paní spisovatelce za její 
povídání u nás v Doubravě. Moc si toho vážíme. 
Děkujeme obci za to, že nám finančně přispěla 
na pronájem sálu v Národním domě. Fotografie 
z besedy naleznete na www.nasedoubrava.cz 
odkaz fotogalerie. 

Těšíme se, že se s vámi setkáme na námi 
dalších pořádaných akcích!

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

www.nasedoubrava.cz

Paní Marie Konkolová  
slavila 102. narozeniny 

Naše dlouholetá občanka paní Marie Kon-
kolová, nyní již třetím rokem bydlící v do-
mově seniorů Vesna v Orlové, slavila 7. 
června své krásné 102. narozeniny. Mám 
velkou radost, že paní Konkolovou neo-
pustil humor a optimismus a stále je i přes 
svá pohybová omezení aktivní. Když jsem 
vstoupila do jejího pokoje, její ruce se jen 
kmitaly a čtyři pletací jehlice cvakaly jedna 
o druhou. Právě dokončovala druhou po-
nožku z vlny, kterou jí předaly naše hasičky 
Vanda Sosnová a Maruška Dušičková. Paní 
Konkolová mi prozradila, že je to již druhý 
pár ponožek, který z darované vlny plete. 
Stále něco dělá. Když neplete, čte časo-

pisy nebo sleduje televizi. A paměť jí také 
slouží dobře. Vzpomíná na život ve fin-
ském domku, kde prožila 70 let života. Na 
zahrádce pěstovala brambory i zeleninu, 
a tak v létě nejčastěji vařila zeleninovou 
polévku na kachlových kamnech. To bylo 
nejlepší, zatopila a uvařila najednou. Po vý-
měně kachlových kamen za malá kamínka 
se oběd na něm již nedal uvařit a musela 
k vaření současně použít vařič. V minu-
losti také luštila a řešila osmisměrky, kde 
tajenkou byly vtipy. Ty si dodnes pamatuje 
a ráda se o ně podělí s ostatními.

Přejeme paní Konkolové ještě hodně 
radostných let života bez bolístek 
a s úsměvem na tváři.

Dáša Murycová, starostka obce

Společenská kronika

Vzpomínka
Dne 10. července uplyne již dvacet let, 

kdy nás opustila  
paní Helena Poledníková z Vrchovce. 

Všichni, kdo jste ji znali, věnujte ji prosím 
tichou vzpomínku. Nikdy nezapomenou 

dcera Soňa a vnučka Petra s rodinami.

Úspěšná beseda 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



9 

Ve středu 15. 06. 2022 se doubravská 
dřevěnka otevřela pro děti z mateřské školy 
a třeťáčky základní školy v Doubravě. Čle-
nové spolku Pramenička pro ně připravili dva 

výukové programy, ve kterých se skupiny po-
stupně vystřídaly. Naučily se rozdělávat oheň 
pomocí křesadla a troudu, což patří k základ-
ním dovednostem přežití v přírodě, ve druhé 
skupině se děti seznámily s různými bylin-
kami a jejich použitím. Z vybraných bylinek 
si pak venku na kamínkách uvařily chutný 

bylinkový čaj, který osladily medem, a mohu 
říci, že jim opravdu náramně chutnal. Zna-
losti doubravských dětí jsou opravdu velké 
a jejich šikovnost a zájem o získávání nových 
znalostí a dovedností zasluhuje pochvalu. Po-
kud chcete i vy nahlédnout pod pokličku sta-
rých řemesel a způsobu života našich předků, 
přijďte 13. srpna na Doubravský den, jehož 
součástí je doprovodný program v doubrav-
ské dřevěnce.

Dáša Murycová, starostka obce

V letošním roce byl vyhlášen již 8. roč-
ník výtvarné soutěže Malujeme pro radost, 
tentokrát na téma výtvarného ztvárnění 
doubravských pověstí. Celkem bylo do sou-
těže přihlášeno 26 prací ve třech kategori-
ích. V první kategorii do 6 let jsme hodnotili 
4 práce, ve druhé kategorii od 7 do 10 let 14 
prací a ve třetí kategorii od 11 do 15 let 8 prací. 
Do kategorie nad 15 let se letos nikdo nepři-
hlásil. Porota byla složena ze zástupců obce, 
mateřské školy, základní školy, SRP ZŠ a MŠ 
a zástupce veřejnosti. Všechny práce byly 
velmi hezké a velice si vážíme práce mladých 
výtvarníků. Hodnocené práce vystavíme 
v prostorách zámku, který pro veřejnost opět 
otevřeme během Doubravských slavností 
13. srpna 2022. Následně budou tyto práce 
využity jako ilustrace pro připravovaný mate-
riál na téma Doubravské pověsti. 
A jaké bylo umístění v jednotlivých kategoriích:
I. kategorie
1. místo Filip Kawulok

2. místo Valerie Majerová
3. místo Gabriela Pawlasová

II. kategorie
1. místo Adéla Paloncová
  Samuel Branny
2. místo Mirek Longaver
  Natálie Strýčková
3. místo Filip Potyš
  Dominik Mohylák

III. kategorie
1. místo Kateřina Durasová
2. místo Michaela Potyšová
3. místo Imrich Lenárt

Slavnostní vyhodnocení soutěže pro-
běhlo na Dětských radovánkách, kde byly 
vyhodnoceným autorům předány diplomy 
a věcné odměny. Blahopřejeme k umístění 
a přejeme hodně radosti z kreslení a malo-
vání v dalších letech.

Dáša Murycová, starostka obce

Vítězná práce Samuela Branného. Zázračná voda. z

Malujeme pro radost 2022
 Lesní park Niespodzianek

Poblíž hranic, asi necelou hodinu cesty 
z Karviné, se v městečku Ustroń v Polsku na-
chází lesní park Niespodzianek. Jedná se 
o malou zoologickou zahradu, kde je na ploše 
15 ha k vidění na 30 druhů zvířat. Nejatraktiv-
nější je fakt, že některá zvířátka (např. daňci) 
jsou puštěna volně, je možné je hladit a také 
krmit zde zakoupeným krmivem. Probíhají 
zde také letové přehlídky dravců a sov.

Cestu lemuje řada interaktivních vzdě-
lávacích tabulí, nachází se zde i pohádková 
ulička, kde se můžete potkat například se 
včelkou Májou. V areálu se dále nachází Mu-
zeum myslivosti a lovu a dětské hřiště.
Více informací na www.lesnypark.pl .

 Léto na zámku – Tři mušketýři
16. 07. 2022 – Zámek Fryštát v Karviné

Užijte si léto na zámku Fryštát v Karviné 
dobrodružně i pohodově – s divadlem, spe-
ciálními prohlídkami a jízdami v kočáře. Hrané 
scénky na téma Tři mušketýři v jednotlivých 
zámeckých komnatách.
Více informací na www.zamek-frystat.cz.

 Navštivte důlní dílo v krajině břidlice 
Flascharův důl u Oder

Historické důlní dílo Flascharův důl po-
chází z přelomu 19. a 20. století, kdy v oblasti 
Nízkého Jeseníku kulminoval rozmach břidli-
cového průmyslu. Návštěva dolu není nic pro 
slabé povahy. Ve štole je stabilní teplota ko-
lem 10 °C, je zde vlhko, po stěnách a v odto-
kovém kanálku teče voda. Doporučuje se do 
dolu teplejší sportovní oblečení včetně tep-
lých ponožek a sportovní obuvi. Návštěvnici 
musí počítat s možným znečištěním svého ob-
lečení. Před vstupem do štoly dostanete bez-
platně bezpečnostní helmu, plášť a holínky. 
Součástí dolu je také lezní oddělení je vhodné 
pouze pro fyzicky zdatné osoby a děti starší 6 
let (v doprovodu dospělé osoby).
Více informací na www.flascharuvdul.cz 
nebo na www.krajinabridlice.cz .

Kam vyrazit… 

Výukové programy se vydařily

Foto: archiv spolku Pramenička. z
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Obec Doubrava pořádá 

ZÁJEZD 
pro seniory a případný doprovod 

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
s exkurzí do výrobny svíček 

10. 09. 2022 

 
V ceně zájezdu: 

 exkurze do světoznámé výrobny svíček UNIPAR, 
 doprava a pojištění, 
 možnost navštívit Valašské muzeum v přírodě včetně Jurkovičovy rozhledny  

(vstupné si hradí účastníci sami), 
 možnost navštívit prodejní galerii Svět kamenů a město Rožnov pod Radhoštěm. 

 
Odjezd v 8:30 hodin autobusem z náměstí v Doubravě. 

 
Cena zájezdu 100,- Kč. 

 
Přihlásit se můžete na obecním úřadě v Doubravě, přízemí, kancelář č.2, paní Hugáňová v úřední dny. Po 
vyplnění přihlášky je nutné také uhradit částku 100,- Kč. Zájezd je určen pro osoby nad 60 let věku a jejich 

případný doprovod.  

 

Obec Doubrava Vás zve na 
 

PROHLÍDKU 
ZÁMKU 

DOUBRAVA 
 

 
sobota 13. srpna 2022 

od 15:30 do 18:30 hodin 
 
 

 
 

V rámci doprovodného programu Doubravských slavností vás zveme 
k nahlédnutí do vnitřních prostor zámku. 

 
 
 

Těšíme se na vás! 

ČSOP Pramenička a obec Doubrava Vás zve na 
 

PROHLÍDKU 
DOUBRAVSKÉ DŘEVĚNKY 

S UKÁZKAMI ŘEMESEL 
 

 
sobota 13. srpna 2022 

od 15:00 do 19:00 hodin 
 

 
 

 
V rámci doprovodného programu Doubravských slavností vás zveme 

k prohlídce. 
 

Budete mít jedinečnou příležitost nejen k nahlédnutí do vnitřních 
prostor, ale také se “zastavíte v čase” společně s námi.  

 
Vítáni jsou všichni, malí i velcí! 



Obec Doubrava 
Vás srdečně zve na 

793. výročí založení obce

DOUBRAVSKÉ 
SLAVNOSTI

15.00 LEONA MACHÁLKOVÁ
16.20 Kouzelnická One Man Show

17.00 KABÁT REVIVAL
18.15 Dogdancing show 

19.00 VÁCLAV NOID BÁRTA  
& SMYČCOVÉ TRIO  
INFLAGRANTI

20.20 Doubravský rekord v pojídání párků

21.00 Taneční zábava s kapelou GOLDEN HITS

Doprovodný program:
Speciální program: atrakce pro děti, skákací hrad, DĚTSKÁ HERNÍ ZÓNA: malování na obličej, dětské vlasové studio, 
herní zóna pro nejmenší, výtvarná dílna – MALOVÁNÍ NA KAMÍNKY; POUŤOVÉ ATRAKCE, KOLOTOČE 

PROHLÍDKY DOUBRAVSKÉHO ZÁMKU 15:30–18:30 hodin. 
PROHLÍDKY DŘEVĚNKY S UKÁZKAMI ŘEMESEL 15:00–19:00 hodin. 
PROHLÍDKA ŘÍMSKOKATOLICKÉHO KOSTELA SV. HEDVIKY 15:00–19:00 hodin.

Občerstvení, stánkový prodej. | Změna programu vyhrazena! | Pořadatel: Obec Doubrava VSTUP ZDARMA!

13. srpna 2022 od 15.00 hodin 
na náměstí v Doubravě



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 15. srpna 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.

Foto: ŠH z

Pasování 
malých čtenářů 

Také v naší knihovně byli v červnu 

prvňáčci pasováni na čtenáře. Paní 

starostce a paní knihovnici děti předvedly, 

jak krásně se naučily číst a hlavně, jak je 

to vše moc baví. Děti si domů odnesly 

kromě zážitku také krásnou knihu 

a sladké odměny.


