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DOUBRAVSKÝ REKORD
BYL PŘEKONÁN
K Doubravským slavnostem patří také rekord v pojídání párků. Letošní byl opravdu
výjimečný. Dvanáct účastníků rekordu se
pokusilo sníst osm velkých párků v maximálním limitu deseti minut a samozřejmě cílem
každého z nich bylo být nejrychlejším. Asi
nikoho nenapadlo, že tři nejrychlejší borci
zvládnou pokořit dosavadní rekord z roku
2019 a čas nejrychlejšího bude nepřekonatelným. Radomír Paldus dokázal překonat svůj
vlastní rekord 3 minuty a 10 vteřin a snědl tu
neskutečnou hromadu párků v neuvěřitelném čase 1 minuta a 11 vteřin. Na druhém

místě skončil jedlík s přezdívkou Frenky Fitness s časem 2 minuty a 33 vteřin a na třetím
pravidelný účastník rekordu David Szkuta,
který párky spořádal za 2 minuty a 57 vteřin.
Gratulujeme k těmto úžasným výsledkům.
O zajištění párků na rekord se nám pravidelně stará řeznictví paní Michaely Kovaříkové. Ta sama byla také účastnicí rekordu.
Děkujeme za tento sponzorský dar. V příštím
roce se budeme znovu těšit na všechny, kteří
se rozhodnou pokořit neskutečný čas Radomíra Palduse.
ŠH

Volby

do zastupitelstev obcí

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskuteční volby do
zastupitelstev obcí. Více informací naleznete ve zpravodaji nebo na webové stránce obce www.doubrava.
cz a ministerstva vnitra www.mvcr.cz.

Zasedání
Zastupitelstva obce
Doubrava

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

Knihovna
opět
otevřena

Knihovna je opět po prázdninové přestávce od 05. 09. 2022
otevřena všem čtenářům.

SLOVO STAROSTKY

Radniční okénko
Rada obce Doubrava projednala
a schválila:
• záměr pořízení územní studie pro revitalizaci zástavby v lokalitě „finských domků“
v rozsahu dle podané žádosti, kterou podal
investor Heimstaden Czech s.r.o.,
• poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 000 Kč
spolku Český svaz ochránců přírody Pramenička, spolek dar použije na financování nákladů spojených s činností spolku,
• plán zimní údržby v obci pro období od
1. 11. 2022 do 31. 3. 2023,
• poskytnutí peněžitého daru ve výši 1 000 Kč
vlastníkům nemovitostí při zajištění projektové dokumentace na výstavbu soukromých části kanalizačních přípojek v rámci
projektu "Odkanalizování obce Doubrava",
• uzavření smlouvy o přepravě osob s dopravcem ČSAD Karviná, a. s. od 1. 9. 2022
do 30. 6. 2023, jedná se účelový spoj, který
přepravuje děti do základní a mateřské
školy,
• uzavření smlouvy o poskytování služeb se
společností Z + M Partner, jedná se projektovou přípravu dotační žádosti na modernizaci a budování odborných učeben
základních škol v rámci programu "MMR
IROP 2021-2027",
• uzavření smlouvy o dílo – zpracování projektové dokumentace staveb "Parkoviště
a chodník v centru obce Doubrava“ se společností PUDI, a. s.,
• vyřazení opotřebovaných a nevyužitelných
knih z knihovního fondu Obecní knihovny
a vzala na vědomí informaci o provedené
revizi knihovního fondu.
vedení obce Doubrava

Výstavba kanalizace v obci
Doubrava pokračuje
Na podzim loňského roku byla zahájena výstavba kanalizační sítě ve dvou lokalitách
obce. Stavební práce s sebou přináší pro občany jistá omezení, a to nejen dopravní, ale
také v podobě lokálního navýšení prašnosti,
hluku a dalších vlivů se stavbou spojených.
Jsme si toho vědomi a děkujeme občanům, že
k tomuto přistupují s pochopením. Děkujeme
také za podněty občanů, které s výstavbou
souvisejí, na které se snažíme bezodkladně
reagovat. Práce probíhají dle stanoveného
harmonogramu a termín ukončení stavby je
předpokládán na duben 2023.
Vzhledem k tomu, že jsou stále častější
dotazy, kdy bude možno se na tuto kanalizaci napojit, lze s jistotou odpovědět, že
to bude možné až po dokončení a kolaudaci
stavby, tzn. pravděpodobně od května 2023.
Je zřejmé, že pokud nebude spuštěna čistící
technologie ČOV, nelze do kanalizace žádné
odpadní vody vypouštět. Do doby dokončení
stavby je dostatečný prostor na zpracování
dokumentací pro povolení kanalizačních přípojek a jejich následné povolení. Podrobnější
informace související s napojením na kanalizaci, tj. postup, uzavření smlouvy o napojení,
provádění přípojek, kontrola jejich provedení
apod., sdělíme s dostatečným předstihem.
Pavel Szostok
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Vážení spoluobčané,
v polovině srpna jsme se společně sešli na
největší akci roku Doubravských slavnostech s pestrým kulturním programem a dalším doprovodným programem na zámku
a doubravské dřevěnce. Přestože z nebe na
nás chvílemi padaly kapky deště, neodradilo
to návštěvníky a odměnou všem přítomným
byl hodnotný kulturní program.
Na záchranu kulturního dědictví obce
podporu obnovy kulturního dědictví obce
„zámku Doubrava“ a „doubravské dřevěnky“ byl založen sbírkový účet u Komerční
banky s číslem: 123-7683030277/0100. K rozhodnutí založit tento účet nás přivedla podpora a chuť lidí, kteří navštívili zámek poslední
květnový den a záleží jim na jeho dalším osudu.
V letních měsících byl na zámku prováděn historický průzkum, který je součástí projektové
dokumentace studie proveditelnosti.
Vzhledem k tomu, že ještě před zahájením demolice finského domku došlo k jeho
nelegálnímu živelnému rozebírání, společnost
Heimstaden Czech učinila opatření, která by
měla zabránit opakování podobných scénářů.
V oblasti se budou pohybovat pracovníci bezpečnostní služby, které v případě zachycení
poškozování neobydlených částí domků mohou občané o těchto skutečnostech informovat nebo se mohou přímo obrátit na Policii ČR.
Není vyloučeno, že pokud si to situace bude vyžadovat, budou bezpečnostní opatření v dané
oblasti rozšířena. V těchto dnech budou započaty práce na výstavbě dvou nových pilotních
domků.
Měsíc září je tradičně spojen se začátkem školního roku, kdy do školních lavic
zasedají noví prvňáčci. Ty jsme slavnostně

přivítali a přejeme jim úspěšný start ve vzdělávání a spoustu radostných okamžiků prožitých
ve společenství vrstevníků a pedagogů školy.
Vedení školy i obci, která je zřizovatelem této
příspěvkové organizace záleží na tom, aby podmínky pro vzdělávání odpovídaly požadavkům
současné doby a děti ve vzdělávání dosáhly
co nejlepších výsledků. Připravujeme projekt
nové polyfunkční učebny pro podání žádosti
do IROP.
V měsíci září uskutečníme také dvě zajímavé akce pro naše seniory. Již desátého září
se spolu vydáme do Rožnova pod Radhoštěm, kde nás čeká pestrá nabídka programu
a exkurze do svíčkárny. Pátek 17. září bude patřit našim jubilantům, se kterými se setkáme
v Národním domě, kde zajištěn kulturní program a pohoštění.
Československá církev husitská i Římskokatolická farnost pořádají tento měsíc benefiční koncerty, na které jste srdečně zváni.
Více najdete na plakátech na jiném místě ve
zpravodaji.
Ve dnech 23. a 24. září se po čtyřech letech
opět konají komunální volby. Všichni občané
s volebním právem, mají možnost svým hlasem ovlivnit další vývoj obce. Využijte tohoto
práva a přijďte v uvedených dnech odevzdat
své hlasy do volební místnosti, a pokud Vám to
zdravotní stav neumožňuje, využijte možnosti
volit do přenosné volební urny.
V závěru mi dovolte poděkovat všem, kteří
se podíleli na zdárném průběhu veškerého
dění v obci. Někdy to byly záležitosti menšího
rozsahu, jindy se jednalo o zásadní věci, bez
kterých by se realizace mnoha akcí neobešla.
Děkuji Vám za podporu a spolupráci.
Dáša Murycová, starostka obce

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V OBCI DOUBRAVA
Měsíc

Svoz odpadů ze
120 l nádob

Září
Říjen

7,21
5,19

Svoz plastů, nápojových
Svoz papíru
kartonů, kovových
MODRÉ
obalů, NÁDOBY SE
KONTEJNERY
ŽLUTÝM KLIPEM
22
16
20
6

Svoz bioodpadu
HNĚDÉ
NÁDOBY
14,28
12,26

JÍZDNÍ ŘÁD ÚČELOVÉHO ŠKOLNÍHO SPOJE
PLATNÝ OD 01. 09. 2022 DO 30. 06. 2023
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zastávka

hod.

Zastávka

hod.

Doubrava Hranice
Doubrava Rybníky
Doubrava Cihelna
Doubrava Sever
Doubrava U Klepka
Doubrava U vodojemu
Dětmarovice Krůček
Doubrava náměstí
Doubrava MŠ
Doubrava ZŠ

07:15
07:17
07:18
07:20
07:22
07:23
07:25
07:30
07:31
07:32

Doubrava ZŠ
Doubrava MŠ
Doubrava náměstí
Dětmarovice Krůček
Doubrava U vodojemu
Doubrava U Klepka
Doubrava Sever
Doubrava Cihelna
Doubrava Rybníky
Doubrava Hranice

14:15
14:16
14:17
14:22
14:24
14:25
14:27
14:29
14:30
14:32

Jezdí ve dnech školního vyučování. Ke stažení na internetových stránkách obce Doubrava.
Dopravcem bude stejně jako minulý rok spol. ČSAD Karviná. www.doubrava.cz.
Pavel Slávik, referent životního prostředí a majetkové správy

VOLBY 2022
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve
dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září
2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V Doubravě se bude volit ve dvou okrscích, a to ve volebním okrsku č. 1 se sídlem
– Obecní úřad Doubrava, č.p. 599 a volebním okrsku č. 2 se sídlem – Národní dům
Doubrava, č.p. 462		
 Volič
Voličem je státní občan ČR, který nejpozději
24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt, občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý
nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
 Hlasovací lístek
Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je v zápatí uveden text "Pokračování na druhé straně".
Údaj o členství jednotlivých kandidátů
v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.
Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby
do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději
3 dny přede dnem voleb (20. září 2022).
Vzorový hlasovací lístek a informace o případných tiskových chybách jsou zveřejněny
ve volební místnosti.
 Informace o vzdání se a odvolání
kandidáta
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury
nebo odvolání kandidáta (pokud registrační
úřad obdržel prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb). Při zjišťování výsledků voleb
se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.
 Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním pasem České republiky, jde-li
o cizince, průkazem o povolení k trvalému
pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci).
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
•

Místem konání voleb ve volebním
okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu Doubrava, č. p.
599 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu (č.p.):
3, 5, 7, 19, 34, 37, 45, 46, 58, 60, 62, 78,
82, 99, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
135, 143, 155, 185, 187, 190, 225, 250, 255,
288, 319, 326, 327, 328, 342, 346, 348, 380,
409, 428, 433, 444, 445, 460, 468, 474, 476,
480, 482, 484, 505, 528, 529, 540, 559, 572,
575, 576, 577, 578, 579, 580, 582, 583, 584,
592, 595, 599, 600, 603, 608, 611, 613, 617,
620, 632, 636, 637, 641, 644, 651, 679, 685,
700, 703, 714, 729, 732, 743, 744, 757, 783,
820, 823, 825, 836, 840, 841, 845, 846, 853,

 Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním
razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacím lístkem
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva
obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
 Hlasovací lístek je nutné upravit jedním
z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je dán
hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik
členů zastupitelstva obce má být voleno.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební
strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má
být zvoleno.
3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další
kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán
hlas jednotlivě označeným kandidátům.
Z označené volební strany je dán hlas
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva.
Pokud volič označí křížkem volební stranu,
neoznačuje již v této volební straně konkrétní
kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky
vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas
voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací
lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední
obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
 Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den
858, 860, 863, 866, 872, 873, 876, 877, 882,
890, 900, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1014, 1015, 1016,
1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024,
1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031,
1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,
1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1046,
1058, 1060, 1061, 1062, 1063, 1065, 1066,
1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073,
1079, 1080, 1081, 1083, 1084, 1085, 1086,
1087, 1088, 1090, 1091, 1092, 1093, E100
•

Místem konání voleb ve volebním
okrsku č. 2 je volební místnost v budově Národního domu Doubrava, č.
p. 462, pro voliče podle místa, kde jsou

O jednorázový
příspěvek na dítě
můžete žádat také
na obecním úřadě
Žádosti o jednorázový příspěvek na
dítě ve výši 5.000,- Kč
můžete podávat na vybraných kontaktních místech veřejné správy
Czech POINT (pouze úřady). V naší obci se
jedná o Obecní úřad Doubrava. Od 1. října
bude možné žádat také na pobočkách České
pošty.
Žádat můžete v budově obecního úřadu,
přízemí, kancelář č.2 a kancelář č. 3 a to vždy
v úřední dny. Je nutné, aby žadatel předložil
doklad totožnosti a znal identifikační údaje
dítěte, případně druhého rodiče.
O dávku mohou žádat rodiče, kteří nedostali v červenci za měsíc červen přídavky
na děti. Těm, kteří je obdrželi, přišla dávka
automaticky.
Žádat je možné také online na webu
MPSV (zde je nutné mít elektronickou identitu
občana).
Další informace jsou uveřejněny na následujícím odkazu: https://www.mpsv.cz/web/
cz/jednorazovy-prispevek-na-dite.
Zároveň lze využít helpdesku MPSV na telefonním čísle 950 194 444 nebo 221 924 444
pro metodické dotazy, případně lze vyplnit
strukturovaný formulář https://www.mpsv.
cz/web/cz/zadani-pozadavku. 
ŠH
voleb svoji okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost do
přenosné volební schránky. Okrsková volební
komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého
volebního okrsku.
POKUD MÁTE ZÁJEM O ZAJIŠTĚNÍ
HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ
SCHRÁNKY, MŮŽETE VOLAT PŘED TERMÍNEM VOLEB NA TEL.: 596 512 980 A V DEN
VOLEB VOLIČI OKRSKU Č. 1 NA TEL.: 596 512
980 A OKRSKU Č.2 NA TEL.: 739 178 606.
Tadeáš Bijok,
vedoucí hospodářsko-správního odboru
přihlášení k trvalému pobytu (č.p.):
72, 101, 116, 119, 123, 137, 149, 151, 152,
161, 168, 170, 182, 183, 204, 206, 210, 232,
233, 235, 238, 242, 245, 252, 254, 260, 262,
269, 276, 297, 304, 337, 339, 344, 447, 461, 467,
470, 478, 501, 517, 533, 537, 549, 558, 565, 567,
591, 593, 594, 604, 605, 606, 607, 610, 615,
616, 634, 640, 643, 671, 672, 687, 689, 709,
711, 724, 734, 741, 762, 781, 789, 795, 797, 807,
814, 822, 824, 831, 834, 835, 837, 848, 849,
852, 856, 857, 862, 883, 886, 887, 888, 889,
901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909,
910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919,
920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928,
929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 938,
939, 941, 942, 943, 944, 949, 950, E30
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Malá rekapitulace uplynulého
čtyřletého období v obci
Máme za sebou čtyři roky, které nám přinesly nikým neprověřené a zcela nečekané nástrahy
celosvětové pandemie a válečný konflikt na Ukrajině se všemi důsledky, které dopadly na nás
všechny. Prožili jsme dlouhé období, kdy nám nouzová opatření nedovolila uskutečnit společná
setkávání, školní výuka se přesunula do režimu on-line, ale díky pracovnímu nasazení zaměstnanců obecního úřadu a obětavým dobrovolníkům jsme zvládli i tuto situaci. Přestože jsme
měli obavy o zdraví a život svých blízkých usilovně jsme pracovali na přípravě žádostí o dotace,
realizaci projektů a zejména na krocích vedoucích k výstavbě kanalizace. Níže uvádíme přehled
toho nejdůležitějšího, co se nám podařilo zrealizovat:
• Rozvoj centrální části obce a příprava pro individuální výstavbu:
V této lokalitě se nám na základě zpracované územní studie pro novou výstavbu
a zadání zpracování změny územního plánu
podařilo Změnu územního plánu č.1 dokončit
a byly zahájeny geodetické práce před zahájením projektování inženýrských sítí. Zpracování
projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci na rekonstrukci silnice III/472
Doubrava Dědina bylo zdárně po 11 letech
dokončeno a bylo vydáno stavební povolení.
Na základě naší podané žádosti byla v Mezirezortní komisi schválena realizace projektu
„Příprava území pro další rozvoj obce Doubrava“, jehož součástí je kromě vybudování inženýrských sítí pro novou výstavbu, zámecký
areál a dopravní stavby (parkoviště a scházející
chodník v oblasti finských domků) rovněž rekonstrukce této silnice.
• Rozvoj materiální základny školství
a sportu v obci:
Dokončili jsme výstavbu multifunkčního
hřiště za základní školou, která byla započata
v roce 2018, na realizaci druhé a třetí etapy jsme
získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Hřiště bylo v roce 2019 slavnostně otevřeno
a předáno do užívání základní škole, mimo vyučování může být využíváno veřejností.
Podařilo se nám v letních měsících 2019
kompletně zrekonstruovat sociální zařízení
v základní škole, čímž se podařilo odstranit
nepříjemný zápach a toalety získaly moderní
vzhled. Neutěšený stav podlah v učebnách byl
podnětem k zajištění veškeré přípravy pro podání žádosti o dotaci na jejich opravu. Všechny
učebny a sborovna základní školy se již na
podzim 2020 pyšnily novými podlahami.
Rovněž byla opravena střecha hlavní budovy a nad tělocvičnou, ve které proběhla
také výměna obložení stropu.
Připravujeme podání žádosti o dotaci do
IROP na novou polyfunkční učebnu, pokud

bude žádost podpořena, realizace proběhne
v následujícím volebním období.
Podařilo se nám úspěšně podat žádost
o dotaci a následně v roce 2021 instalovat do
budovy mateřské školy novou plynovou
kotelnu. Budova základní školy se nové plynové kotelny dočkala v letošním roce. Instalaci kotelny předcházelo zpracování a podání
žádostí o dotaci do tří výzev. Finanční podporu jsme získali v letošním roce z Moravskoslezského kraje.

zz ˝Plynová kotelna

Za budovou základní školy jsme vybudovali novou přírodní zahradu. Na její financování se nám podařilo získat finanční podporu
ze Státního fondu životního prostředí a již letos ji učitelé plně využívali pro výuku i společnou akci s účastí rodičů žáků.
Vedení mateřské školy zajistilo finanční dotaci na vybudování smyslového chodníčku
v zahradě MŠ a pořízení keramické pece.
V rámci mezigeneračního tvoření vznikla celá
řada krásných výrobků.
V mateřské škole byla navýšena kapacita
na 35 dětí. Díky finanční podpoře z projektu
Šablony byla poskytnuta dočasná personální
podpora žákům v MŠ a ZŠ. Dále díky podpoře
z projektu MAP II si děti MŠ a žáci ZŠ rozšířili
své poznatky v oblasti předčtenářské, environmentální, polytechnické a zúčastnily se obohacujících výjezdů.
• Veřejné osvětlení:
Zrealizovali jsme výměnu veškerých svítidel veřejného osvětlení v obci za nová úsporná
led svítidla. Na vyhlídce naučné stezky na
doubravském kopci jsme nainstalovali solární
osvětlení.

zz Hřiště u základní školy

4

• Opravy obecních budov
Zateplili jsme budovu hasičské zbrojnice,
která dostala novou fasádu, a staré kotle pro
vytápění byly vyměněny za ekologické automatické kotle.
Opravili jsme zchátralé hospodářské budovy za zdravotním střediskem a za bytovým

domem č. p. 572, kde byla vybudována nová
parkovací stání pro nájemníky.
Zrealizovali jsme kompletní rekonstrukci
střechy obecního úřadu včetně nové věžičky a vikýřových oken a na bytovém domě
č.p. 866 Dominik jsme zajistili kompletní výměnu střešní krytiny za novou s delší životností. Dílčí opravy střechy proběhly na dalších
budovách.
V bytovém domě č.p. 348 jsme vyměnili
okna v prvním nadzemním podlaží a dvoje
vstupní dveře a podařilo se nám zajistit
opravu celé fasády bytového domu včetně
instalace budek pro hnízdění rorýsů.
Na bytovém domě č.p. 600, kde sídlí Česká
pošta jsme zajistili dílčí opravy omítek, novou fasádu a rovněž byly vyměněny dvoje
vstupní dveře.
V loňském roce byly vyměněny kotle v Národním domě za nové ekologické kotle na
pevná paliva a v letošním roce jsme v budově
obecního úřadu vyměnili zdroj vytápění za
kombinovaný kotel s výměníky tepla.
• Postupná revitalizace obecních
bytů:
V uplynulém čtyřletém období jsme postupně revitalizovali 20 % obecních bytů,
z toho ve třech případech se jednalo o kompletní rekonstrukci včetně nových elektrických
rozvodů, stavebních úprav a celkovou modernizací bytu.
• Budování kanalizace v připravených
lokalitách
Na základě podané žádosti do Mezirezortní komise v roce 2018 byla vypracována projektová dokumentace pro provedení stavby
na Odkanalizování obce Doubrava v lokalitách
Hranice a Nová. V roce 2019 byly zahájeny projekční práce, v roce 2020 byly ukončeny a na
podzim bylo vydáno stavební povolení. Následně jsme podali žádost o financování do
Mezirezortní komise. Financování realizace
stavby bylo schváleno a následně Ministerstvo
financí vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele stavby, na základě kterého vítězná firma
zahájila stavební práce 4. 10. 2021. Kanalizace
v lokalitě Hranice a Nová bude dokončena
v prvním pololetí roce 2023.
• Opravy komunikací:
Zajistili jsme celoplošnou opravu povrchu novým živičným povrchem místní
komunikace v části Uplíž. Po dokončení přitěžovací lavice pod Ujalou byl v daném úseku
na komunikaci položen nový živičný povrch.
Touto opravou bylo obnoveno dopravní spojení mezi centrem obce Doubrava a Dětmarovicemi. Ve spolupráci s obcí Dětmarovice
jsme realizovali opravu účelové komunikace
na hranicích s Dětmarovicemi recyklátovým
materiálem.
Na počátku léta letošního roku jsme realizovali opravu místních komunikací, které byly
poškozeny důlními vlivy v oblasti ohradníků
bývalého Dolu Doubrava. Na dané úseky komunikací byl v letních měsících 2022 položen
nový živičný povrch
Provedli jsme lokální opravu výtluků
• Rekultivace přírodních lokalit
DIAMO, státní podnik zajišťuje práce na
rekultivaci finální podoby jezera Kozince.

Oddělovací hráz a břehy jezera budou upraveny pro využití k rekreačnímu koupání a v oblasti bude vysázena nová zeleň. Na využití
prostoru mezi jezerem Kozinec a areálem
zámku je zpracovávána studie, kterou zajišťuje MSID (Moravskoslezské investice a development) v rámci přípravy pro čerpání financí
z programu LIFE COALA. Finální podoba
včetně studie proveditelnosti bude známá
v roce 2023.
V oblasti Kotlin byly přeloženy sloupy veřejného osvětlení, probíhají přeložky vodních
děl a připravují se práce na úpravě nivelity
terénu s následnou rekonstrukcí odděleného
úseku silnice III/472. Práce zajišťuje DIAMO,
státní podnik.
• Podpora spolkové činnosti v obci
Roky 2020 a 2021 byly silně zasaženy opatřeními proti šíření Covidu 19, což způsobilo
utlumení společenského života včetně spolkové činnosti. Obec přesto spolky podporovala i v rámci jejich omezené činnosti v těchto
letech. Spolek Pionýr a dobrovolníci z řad občanů se zapojili do dobrovolnické pomoci
šitím ochranných roušek. Pro rok 2022 byla
oproti předchozím letům vyčleněna větší finanční částka z obecního rozpočtu pro podporu spolků působících v naší obci.
• Zkvalitňování služeb občanům
Ve zdravotním středisku jsme zrekonstruovali sociální zařízení a prostory
chodeb.
Zpracovali jsme veškeré podklady včetně
projektové dokumentace pro podání žádosti
o dotaci ze Státního fondu životního prostředí
na nový Sběrný dvůr, za jehož finanční podpory jsme následně zrealizovali jeho výstavbu
a od podzimu 2021 slouží občanům.
Nový systém nakládání s odpady umožňuje třídit plasty, tetrapak, kovy do označených nádob přímo od domu, nově mají občané
k dispozici také nádoby na bioodpad.
Podařilo se nám zajistit pro naše občany
kadeřnické služby v nově upravených prostorech zdravotního střediska.
• Zámek Doubrava
Za finanční podpory Moravskoslezského
kraje jsme nechali zpracovat Integrovaný rozvojový plán obce, ve kterém byly navrženy
možnosti pro využití potenciálu obce včetně
areálu zámku, který byl zařazen do prioritních
projektů
Na zámku jsme zrealizovali záchranné
práce – opravu poškozeného trámu, střešní
krytiny spolu s poškozenými okapy a svody,
vybudovali jsme nové nadstřešní části
komínů.
Za podpory Moravskoslezského kraje nyní
probíhá zpracování studie proveditelnosti
pro vybudování Centra ekologické výchovy
Doubrava v areálu zámku.
Navázali jsme spolupráci s katedrou architektury, Fakulty stavební VŠB – Technická univerzita v Ostravě. Výsledkem této spolupráce
jsou studentské práce, které si mohli prohlédnout účastníci květnové prohlídky vnitřních
prostorů zámku. Vystavené plakáty obsahovaly návrhy řešení přeměny areálu zámku
v enviromentální centrum. Kompletní závěrečné práce absolventů magisterského
studia architektury byly představeny v rámci

doprovodného programu Doubravských slavností v prostorách zámku.
• Kulturní život v obci
Již čtvrtým rokem má Zpravodaj obce novou grafickou podobu a je vydávat v částečně
v barevném provedení. V soutěži Radniční listy
roku 2020 se náš zpravodaj v kategorii obcí do
2 tisíc obyvatel umístil v okrese Karviná na 1.
místě a v Moravskoslezském kraji na krásném
2. místě.
V budově Národního domu jsme zajistili
rekonstrukci a dovybavení sálů ve druhém
nadzemním podlaží za finanční podpory MAS
Bohumínsko. Pro pořádání divadelních představení a dalších kulturních představení jsme
vytvořili důstojné podmínky při zachování

rekonstrukcí opěrné zdi přemístili před
obecní úřad a již třetím rokem dělají radost
kolemjdoucím
Údržba zeleně na obecních pozemcích
je zajišťována dodavatelsky (vybrané plochy
v obci) a vlastními silami.
• Bezpečnost a dopravní infrastruktura, chodníky
Před budovy mateřské školy a základní
školy jsme vybudovali za podpory Nadace ČEZ
oranžové přechody.
Zajistili jsme odstranění starých a vybudování nových opěrných zdí podél chodníku od
parkoviště směrem k Národnímu domu včetně
instalace nového zábradlí a podél bytového
domu č. p. 348.
Chodníky podél komunikace v úseku od
desetidomků k prodejně potravin U Bobříků
a podél prodejen samoobsluhy a zahrádkářských potřeb jsme zcela zrekonstruovali.
Rozšířili jsme délku chodníků v urnovém
háji na hřbitově.
Pro zvýšení bezpečnosti a ochranu majetku jsme v roce 2019 v obci zavedli kamerový systém.
• Požární ochrana v obci
Za podpory GŘ Hasičského záchranného
sboru, Moravskoslezského kraje a sponzorských darů jsme pořídili pro jednotku SDH
nový dopravní automobil.

zz Rekonstruovaný sál Národního domu

všech historických prvků.
Rok 2019 zažil rekordní návštěvnost na
Doubravském dni, po útlumu v covidovém
roce 2020 jsme v roce 2021 kulturu opět rozběhli v plném proudu. Uskutečnili jsme řadu
úspěšných akcí s velkou účastí občanů. Letošní
Doubravský den jsme obohatili o bohatý doprovodný program na zámku a dřevěnce.
Připravili jsme zájezdy do Moravskoslezského divadla a zájezdy za poznáním pro
seniory a jejich doprovod, které se již staly
tradicí.
V rámci projektu „Mezi generacemi“
jsme uskutečnili také setkání jubilantů a společné vánoční tvoření.
Mezi zdařilou kulturní akci patří Světluškování a její loňské pojetí jako Strašidelná
stezka. Přestože se tato akce konala loni poprvé a byla covidovou variantou tradiční akce
v Národním domě, přilákala obrovské množství návštěvníků.
Za budovou Národního domu jsme nechali odstranit zahradní objekt a zhotovit
novou základovou desku, na které již stojí dokončený nový zahradní domek pro zázemí
konání kulturních akcí.
• Zeleň v obci
„Kašnu“ na náměstí jsme nově osázeli již
v roce 2019, a to svépomocí občanů a vedení
obce
V letošním roce jsme zajistili úpravu
a osázení svahu pod prodejnami potravin
a prodejnou zahrádkářských potřeb. Na finální
výsadbě se podílely také děti mateřské školy.
Rostliny postupně narůstají a brzy vytvoří souvislou plochu.
Staré betonové truhlíky, ve kterých
se léta nedařilo udržet výsadbu, jsme před

• Události, které se z paměti
nevymažou
Covidové roky zasáhly do života lidí takřka na celém světě. Pandemie, všechna opatření a jejich důsledky představovaly situaci, se
kterou se nikdo neměl žádnou zkušenost. Přesto jsme situaci v obci zvládli, pomáhali jsme
těm, kteří to potřebovali, obecní úřad svou činnost nepřerušil, ba naopak v té nejtěžší době
se připravovala řada projektů, podávaly se žádostí o dotace a realizovaly se projekty, jejich
výčet není malý. Informace z radnice se dostávaly k občanům obvyklými cestami, zpravodaj
byl doručen domácnostem opět díky dobrovolníkům, neboť Česká pošta v nouzovém
stavu tyto služby nezajišťovala. Tato situace
s sebou přinesla vlnu solidarity a dobrovolnictví při šití roušek, které byly rozdávány všem,
kdo je potřebovali. A tady se potvrdilo, že když
všichni táhnou za jeden provaz, dílo se podaří
a situace se zvládne.
Po dlouhých letech zanedbávané údržby
bytového fondu střídajících se vlastníků
finských domků a desetidomků se nový
vlastník společnost Heimstaden Czech a.s.
rozhodil pro jejich revitalizaci. Prvotní krok
byl však z jejich strany velmi nešťastný, se
všemi důsledky, které v loňském roce způsobil. Projektový záměr revitalizace finských
domků a desetidomků nabyl jasné podoby
až v letošním roce a již bylo vydáno stavební
povolení pro první dva pilotní domky. Na
počátku roku 2023 budou na základě zpracovaných analýz známy informace o cenách
nového bydlení a dalším časovém postupu
projektu.
Radostnou událostí letošního roku bylo vítězství dorostenců v okresním fotbalovém
přeboru.
Dáša Murycová, starostka obce
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NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ
V souladu s ustanovením § 4a Tiskového
zákona, poskytne vydavatel zastupitelům obce
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které
vyjadřuje jejich názory týkající se obce. Vydavatel poskytne každému jednotlivému zastupiteli
pro vyjádření názoru v každém vydání zpravodaje nejvýše 500 znaků včetně mezer s tím,
že zastupitel může předat současně s příspěvkem také jeho rozšířenou verzi v neomezeném
rozsahu k uveřejnění na webových stránkách
obce www.doubrava.cz, „Názory zastupitelů“.
Jednotlivé příspěvky budou do rubriky řazeny
podle abecedního pořadí příjmení zastupitelů.
Zveřejněné příspěvky nemusí být v souladu
s názory redakce. Rubrika názory zastupitelů
je v souladu se Zásadami pro vydávání Obecního zpravodaje, které byly schváleny Radou
obce Doubrava dne 10. 02. 2016 usnesením č.
345/27/16.
 Milí spoluobčané Doubravy, nechci psát
žádná politická moudra, protože si myslím,
že do naší malé obce politika nepatří. Jsme
jen obyčejní lidé, sousedi, kteří se nechtějí
jen dívat na to, jak se ničí krajina v obci, a nadávat, že se nic nedělá a neděje. Bohužel,
vše nejde hned a jednoduše. Děkuji za možnost starat se o naše okolí a vymýšlet, kde
investovat a co zlepšovat. Zlepšit je potřeba
stále hodně věci, ale myslím si, že i přes to
všechno, Doubrava míří správným směrem.
Vojtěch Branny, člen rady obce
 Vážení spoluobčané, přestože čtyři roky
uběhly velmi rychle, jsem přesvědčen, že se
nám v průběhu této doby podařilo zrealizovat
spoustu akcí, které jsou v obci vidět a na které
můžeme být právem pyšní. Někteří lidé jsou
na stránkách zpravodaje činní po celé volební
období, jiní zde příliš nepublikují, ale práci,

kterou odvádějí, můžete spatřit všude okolo
nás. V tomto volebním období se nám podařilo zpracovat a získat největší počet i objem
dotací v celé historii obce. Na viděnou u voleb.
Marek Hanzel, člen rady obce
 Vážení spoluobčané, před 4 lety jsem byla
velmi překvapená, kolik hlasů jsem od voličů dostala. Brala jsem to jako velkou výzvu
a zároveň jsem Vás nechtěla zklamat. Funkce
zastupitele obce je nelehká a nese s sebou
obrovskou zodpovědnost, aby přijatá rozhodnutí byla správná. Ke každé práci přistupuji důsledně a zodpovědně. Znáte mě jako
pionýrskou vedoucí a v této roli se cítím nejlépe. Do zastupitelstva obce již nekandiduji,
ale nadále se budu podílet na zajišťování
akcí pro děti a veřejnost.
Kateřina Jachymčáková, zastupitelka
 Doubravě přeji, tak jako doposud rozumné
vedení, rozvíjející se období plné aktivit
a milých občanů, kteří zde jsou rádi a mají tu
svá zázemí. Ať se počet Doubravanů zvyšuje
a ať jsme obcí, kde stojí za to žít. Přeji všem
mnoho optimismu a elánu v životě a šťastnou ruku v komunálních volbách.
Radomíra Jasenková, člen rady obce
 Jako zastupitel a předseda Hornické a rekultivační komise jsem měl možnost podílet se na tom, jakým směrem se bude ubírat
rozvoj obce a svým hlasováním přispět k realizaci potřebných projektů. Je vidět, že se
obec nachází v období své renezance, aniž
by se zadlužovala. Podívám-li se zpětně na
předvolební program, jsem s naší prací spokojen. Svůj dluh vidím v nedokončení rekultivací okolo jezera Kozinec, které s ohledem
na poklesy nelze realizovat tak rychle, jak bychom si všichni představovali.
Jiří Kielkovský, zastupitel

 Vážení spoluobčané, děkuji Vám za dosavadní podporu. Uplynulé období sice
bylo hektické, ale bylo protknuto řadou
hezkých setkání s Vámi, vážení občané,
a těchto okamžiků si velice vážím. Vždy
jsem měla radost, když jsme problém, se
kterým jste za mnou přišli, vyřešili, a pokud to bylo možné, ráda jsem Vám pomohla. Velké úsilí jsme vložili do přípravy
dalšího rozvoje obce a zajištění finančních
prostředků z dotací, důlních škod a ministerstva financí. Tím jsme do obce přivedli
110 milionů Kč.
Dáša Murycová, starostka obce
 Vážení občané a voliči, chtěla bych Vám
poděkovat za možnost být zastupitelem,
kterého jste zvolili v minulém volebním období. Byly to pro mne zavazující 4 roky, kdy
jsem se dle nejlepšího svědomí rozhodovala, pro co "zvednu ruku "a s čím jsem ztotožněna. I když se Vám někdy mohlo zdát, že
se jednalo o nepopulární věci, vždy jsme se
snažili jednat pro blaho obce. Proto věřím,
že i v dalším volebním období zvítězí rozum
a ne zášť. Děkuji.
Ivana Penkalová, zastupitel
 Milí Doubraváci, chtěla bych Vám poděkovat za podporu a důvěru, kterou jste mi
v minulých volbách dali. Čtyři roky utekly
jako voda a já jsem mohla mít možnost být
při všech děních v naší obci. Bylo to pro mě
velmi poučné a posunulo mě to o kus dál.
Vím, že vedení obce, ve kterém jsem byla,
se snažilo naši obec rozvíjet a zviditelnit.
Hodně práce se podařilo. Z celého srdce věřím, že Doubrava si zaslouží, aby se rozvíjela
a bydlelo se nám tady krásně. Jsem Doubravačka a vždy budu.
Ivana Siekierová, člen rady obce

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Papír nám pomáhá
Máte doma staré noviny, letáky, časopisy? Přineste nám je do mateřské školy. Opět, jako každým rokem, sbíráme papír do sběru. Tím, že se
zvýšila výkupní cena papíru, získáme více financí, které využijeme pro
potřeby našich dětí. Větší množství můžete dopravit autem přímo do
dvora MŠ, kde se jen přeloží do sběrových beden v suterénu.
Za MŠ Radomíra Jasenková

S projekty se nám daří
Mateřská škola opět získala podporu. Tentokrát
projektu Doubravští šikulové a řemeslo v grantovém
řízení Nadace OKD Pro region. V nadcházejícím období se budeme věnovat nadále tvoření s keramikou. Společně si navíc
vyjedeme na výlet. S keramikou budou pracovat děti v rámci svých činností v mateřské škole. Pokračovat ve své tvorbě bude vždy v odpoledních hodinách keramická skupina dospělých a seniorů.
Kdo z dospělých má zájem pracovat s námi ve skupině, může se přidat. Telefonicky se dohodneme: tel. 596 549 065.
Není důvod se keramické hlíny bát. Vždyť i malé děti nejraději „plácají“ z bahna. Je to jednoduché. Výsledek se vloží do keramické pece, ta
dílo vypálí a následně použijeme glazury. Ty po nanesení sice nevypadají nijak zajímavě, ale po výpalu nikdo nevěří svým očím. Každý kus je
totiž originál.
Radomíra Jasenková, ředitelka MŠ Doubrava
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zz I panenky potřebují koupel. Na začátek školního roku nemohou být
ušmudlané.

VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA
Slavnostní vyřazení žáků devátého
ročníku a návštěva u paní starostky
Loučení s deváťáky je na naší škole dlouholetou tradicí. Uskutečnilo se v dopoledních
hodinách v pondělí 27. 6. v prostorách tělocvičny školy. Bohatý program pro deváťáky,
jejich rodiče, učitelský sbor a všechny spolužáky připravila osmá třída pod vedením třídní
učitelky Jany Cioskové. Naše pozvání na slavnostní vyřazování deváťáků přijala také paní
starostka. Žákům předala dárečky, za které
moc děkujeme. Deváťákům přejeme na jejich
další cestu životem vykročení tím správným
směrem a mnoho šťastných a úspěšných dní.
A jak se zpívá v jedné písni: "Krásné vzpomínky zůstanou, navždy nás budou hřát."
Ve středu 29. 6. jsme přijali pozvání paní
starostky Dáši Murycové na Obecní úřad
v Doubravě. Po milém přivítání nás čekalo
pohoštění a srdečné povídání o naší další

jsme pak slavnostně otevřeli multifunkční
hřiště, na které jsme čekali mnoho let.
V roce 2020 proběhla o prázdninách náročná rekonstrukce podlah v celé škole, byly
vyměněny původní 110 let staré nevyhovující
podlahy, položeno nové linoleum a vybudovány dva kabinety. Tato velmi nákladná akce
byla financována za 85% z projektu „Akce
financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR“ – Doubrava –
Oprava podlah v ZŠ Doubrava." Ve zbývajících
třídách byla dokončena výměna zastaralých
mycích koutů. V říjnu pak, opět díky podpoře
obce, vyjeli žáci 2.-6. třídy na ozdravný pobyt
do Prostřední Bečvy. Tento pobyt byl hrazen
z dotačního programu ,,Ozdravné pobyty pro
žáky 1. stupně základních škol“, který vyhlásil
Moravskoslezský kraj.
O prázdninách v roce 2021 byla dokončena učebna v přírodě, která je využívána
nejen k výuce, ale také k hrám a odpočinku.

Příspěvek na
bydlení v roce 2022
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální
podpory, kterou vyplácí příslušný úřad práce.
Tato dávka přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Žádost o příspěvek na bydlení bude ve
zjednodušené podobě, a to hned v několika
směrech. Předně nebude nutné žádat každoročně, nyní bude příspěvek poskytovaný na
dobu neurčitou. Náklady na bydlení a příjmy
domácností se nebudou dokládat čtvrtletně,
ale pouze pololetně, nově také nebude nutné
rozepisovat na jednotlivé položky, ani předkládat pravidelné zúčtování zálohově placených
služeb. Doklady bude možné nahrát elektronicky. Údaje, které stát může získat nebo ověřit
sám, nebude muset klient dokládat. Nárok na
příspěvek na bydlení pro období od 1. ledna
2022 do 31. prosince 2022 má též vlastník,
který užívá k trvalému bydlení stavbu pro individuální či rodinnou rekreaci. Na dávku dosáhne více lidí a mohou jej využít i na úhradu
vyšších faktur za energie.
Bližší informace o problematice příspěvku
na bydlení v roce 2022 Vám rádi sdělíme a na
Vaše dotazy zodpovíme v OBČANSKÉ PORADNĚ Karviná, jejíž zřizovatelem je Slezská
diakonie. Odborné sociální poradenství
poskytujeme bezplatně a anonymně.
Úřední hodiny OBČANSKÉ PORADNY
Karviná, sídlící na adrese V Aleji 435, 734 01
Karviná - Ráj, jsou:
Pondělí, Úterý, Středa:
8:00–16:00 h
Čtvrtek:
8:00–12:00 h
Pátek:
8:00–10:00 h

cestě za studiem. Paní starostka nás seznámila s tím, co nového se v obci vybudovalo
a jaké jsou další plány. Nezapomnělo se ani
na společnou diskuzi o tom, co nás zajímá. Na
setkání nás doprovodily paní ředitelka Jana
Ošeldová, paní zástupkyně Jana Ciosková. Na
závěr našeho milého společného setkání žákům paní starostka předala dárečky a popřála
mnoho štěstí a dalších studijních úspěchů.
Jana Antecká

Poděkování
Vzhledem ke končícímu volebnímu období bych ráda poděkovala za dobrou spolupráci radě obce, vedení obce a obecnímu
úřadu v čele s paní starostkou Dášou Murycovou. Díky několika projektům a poskytnutí
náhrad z titulu důlních škod OKD prošla budova školy a přilehlá zahrada v posledních
letech výraznou proměnou. Celkové náklady
na tyto akce činily cca 11 milionů.
V roce 2019 bylo rekonstruováno nevyhovující sociální zařízení na obou patrech,
ve dvou třídách ohrožených plísní byly provedeny sanační omítky, opravena byla také
fasáda školy a poškozené části střechy. V září

Venkovní učebna obsahuje kromě dvou altánů také pozorovací centra, dendrofóny
dřeva, kompost, vyvýšené záhony a ohniště,
které využíváme k setkávání s rodiči. Při této
příležitosti byla také zasazena lípa, náš národní strom.
Během letošních prázdnich proběhla
přestavba původní kotelny na tuhá paliva.
Nově budeme budovu vytápět zkapalněným
plynem.
Zjednodušeně řečeno, díky těmto akcím,
které by neproběhly bez intervence vedení
obce, mohou žáci nově využívat multifunkční
školní hřiště, přírodní učebnu, modernizovanou školní kuchyňku a nové toalety. Máme
mnohem hezčí třídy s vyhovujícími hygienickými podmínkami. Nyní naše škola nabízenými podmínkami pro vzdělávání již nijak
nezaostává za velkými městskými školami.
Jako ředitelka školy tedy vnímám velmi pozitivně, že máme ve vedení obce bývalou paní
učitelku, která má stejně jako všichni pedagogové na 1. místě blaho našich žáků - vašich
dětí a vnoučat.
Jana Ošeldová, ředitelka školy

Poslední zájemce o službu je přijat 45 minut
před koncem konzultačních hodin dopoledne
(ve čtvrtek a pátek) a odpoledne v 15:15 hodin
(pondělí až středa), je-li volná konzultační místnost. Telefonní číslo do OBČANSKÉ PORADNY
Karviná je +420 734 645 272.
Monika Wolná,
sociální pracovnice OP Karviná

Organizace školního
roku 2022/2023
Podzimní prázdniny: středa 26. října
a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince
2022 až pondělí 2. ledna 2023. Vyučování
začne v úterý 3. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek
3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou
podle sídla školy stanoveny pro okres Karviná
takto: od 13. března do 19. března 2023.
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna
a pátek 7. dubna 2023 (státní svátek).
Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 03. září 2023.
Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září
2023.
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HASIČSKÉ
OKÉNKO
Během letních prázdnin jsme zasahovali
převážně u likvidací bodavého hmyzu.
Celkem se jednalo o 11 zásahů na různých objektech nacházejících se na území
naší obce. Dokonce jsme si museli v jednom případě nechat přivolat z HZS ČR ze
stanice z Karviné automobilový žebřík,
neboť na likvidaci bodavého hmyzu ve

Radovánky
S končícím školním rokem jsme se opět mohli
rozloučit tak, jak jsme dlouhá léta byli zvyklí –
RADOVÁNKAMI. Několik týdnů si členové SRP
ZŠ a MŠ Doubrava připravovali vše potřebné
k zajištění zdárného průběhu této velké akce.
Po zahájení akce proběhlo ocenění žáků. Jako
první předala paní starostka diplom a dárkovou
tašku žákům, kteří se umístili na předních příčkách soutěže Malujeme pro radost. Následovalo ocenění žáků, kteří ve volném čase sportují
a umisťují se v republikových kolech na předních místech. Samotným programem nás provázeli žáci 9. ročníku – Bedřich Wanecki a Markéta
Fialová. Jednotlivá vystoupení s dětmi nacvičily
paní učitelky, samostatně vystoupil Míša Kloza
a Hanka Jachymčáková. Po kulturním programu
si děti mohly zasoutěžit na stanovištích, která si
pro ně připravili žáci 8. a 9. ročníku. Pro ty, kteří
splnili všechny úkoly, byla nachystána pestrá
nabídka odměn k výběru. Ke zpestření určitě

přispěly také atrakce – skákací hrad a bumperball. Nechyběly ani stánky s občerstvením.
Hudební produkci nám zajišťoval Alex Sopr.
Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu této akce. Jmenovitě předsedkyni sdružení
Michaele Hykové, Romaně Moskalové, Michalu
Hykovi, Lucii Paldusové, Kataríně Torákové, Lucii Michalíkové, Lucii Czyžové, Lucii Soprové,
Alexandru Soprovi, Radce Figurové, Lukáši Figurovi, Veronice Hykové, Bedřichu Waneckému,
Janu Malcharovi a dobrovolným hasičům. Také
děkuji všem maminkám a babičkám, které napekly dobroty, a zaměstnancům obce Doubrava
pod vedením pana Sznapky za technickou přípravu areálu. Za pomoc při výzdobě děkujeme:
p.uč. Lucii Podešvové, Haně Sýkorové, Michaele
Ošeldové, Robinu Pajdlovi, Béďovi Waneckému,
dětem Terezce a Honzíku Hykovým, za úklid
i Anežce Figurové a Adélce Klozové.
Jana Ošeldová

zz Likvidace bodavého hmyzu
na domě č.p. 348. Foto: Lucie
Tománková

třetím patře vybavení ještě nejsme. Jednalo se bytový dům na náměstí čp. 348.
Zásahů u bodavého hmyzu se zúčastnili:
Kučera, Kotas J.+T., Slávik, Šebesta R.+L.
a Majer. Dále jsme provedli vytažení jednoho zapadlého vozidla, zde zasahoval
Kotas J. a Šebesta L. Také jsme byli povoláni k odstranění zlomeného stromu v lokalitě Hranic. Zásahu se zúčastnil Šebesta
R. a Dluhosz D. V polovině prázdnin došlo
k poškození vedení veřejného osvětlení
nedaleko bývalé hospody Krůček. Zde
jsme provedli odstranění náletových dřevin na úseku dlouhém cca 100m. Zde zasahovali Kučera, Slávik, Šebesta R.+L., Kotas
S a Majer. V polovině prázdnin jsme se zúčastnili soutěže v Marklovicích, kde jsme
se umístili na třetím místě.
Pavel Slávik,
za VJ SDH Doubrava
inzerce

VELKÉ
PODĚKOVÁNÍ
Vážení přátelé školy, milí rodiče,
touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří nám pomohli při
realizaci letošních Radovánek, které by se nemohly uskutečnit zejména bez významné finanční podpory obce Doubrava, která naši
činnost každoročně zaštiťuje formou dotace. Tímto velmi děkuji
také ostatním sponzorům: MAKRO, DinoPark, Česká krůta, VaC design, Potraviny Emel, paní Daříčková, SG Trafika.
Michaela Hyková, předsedkyně SRPŠ

Poděkování

Doubravské dny jsou za námi. Myslím si, že se tato akce velmi
vydařila i za nepříznivého počasí, kdy nám všem pršelo do „kšeftu“.
Chtěl bych poděkovat členům sboru dobrovolných hasičů Doubrava,
kteří se aktivně podíleli na hladkém průběhu této akce.
Za SDH Doubrava starosta Svatopluk Kotas
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ZÁJEZD ZA POZNÁNÍM HANÉ SE VYDAŘIL
Vás zve
ve ètvrtek 19.5.2022 od 17:00 hodin
v Národním domì v Doubravì è.p. 462
na besedu se spisovatelkou

KARIN LEDNICKOU
autorkou trilogie Šikmý kostel
Vstupné dobrovolné

www.nasedoubrava.cz

www.karinlednicka.cz

zz Autor: archiv spolku NAŠE DOUBRAVA

inzerce

MINI

OPTIMAL

PREMIUM

ţŢ/Ť Mbit

ť5/1ŧ Mbit

ũ0/2Ţ Mbit

250 Kč/měs.

350 Kč/měs.

450 Kč/měs.

INTERNET 60G
PREMIUM

EXCLUSIVE

VIP

ũŢ/2Ţ Mbit

150/75 Mbit

250/100 Mbit

450 Kč/měs.

550 Kč/měs.

650 Kč/měs.

O dostupnosti se informujte v kanceláři. / V ceně měsíčních plateb
je zahrnuto DPH. / Aktivace zahrnuje kabeláž a práce technika.

AKTIVACE ZDARMA

INTERNET SINGLE

AKTIVACE 999 Kč

V sobotu 25. června 2022 jsme navštívili Čechy pod Kosířem, které leží
na střední Moravě. První společnou
prohlídkou byla návštěva klasicistního zámku obklopeného anglickým
parkem o rozloze 21,5 hektaru. Zámecký park patří k nejcennějším
objektům historické zeleně na Moravě. Mezi nejvýznamnější vlastníky
zámku patřil starý šlechtický rod pocházející z Portugalska, Silva-Tarouca.
Hraběcí rodina byla velkým milovníkem umění a mecenášem slavného
českého malíře Josefa Mánese, který
pravidelně navštěvoval a pobýval
v Čechách pod Kosířem. Josef Mánes zde tvořil v letech 1849-1871.
V zámku jsme si prohlédli interiéry
zařízené ve stylu doby Františka Josefa
II. Silva Taroucy z přelomu 19. a 20. století vyzdobené díly Josefa Mánesa. Za
zmínku zcela jistě stojí i velmi zajímavá
výmalba stěn všech zámeckých místností. Poté, co nastal čas na společný
oběd, jsme se vydali do Penzionu Mánes, kde jsme si pochutnali na velké
porci kuřecího nebo vepřového plátku
s chutnými brambory z Vysočiny. Odpoledne jsme se společně vydali na
návštěvu Muzea historických kočárů.
Zde již na nás čekal majitel muzea historických kočárů, vášnivý sběratel a jejich restaurátor pan Václav Obr, který
prohlídku komentoval. Představil
nám svou ojedinělou a největší sbírku
s 30letou tradicí záchrany kočárů českých a moravských stavitelů. Pan Václav Obr při prohlídce mluvil o úctě
k dílu starých řemeslníků. Jeho hlavní
ideou je co nejvíce kočárů zachránit
pro příští generace, aby i ony poznaly,
že Česká republika je kolébkou řemeslníků a vynálezců. Viděli jsme největší
pohřební vůz postavený továrnou Brožík, největší sbírku pohřebních vozů,
kočárových luceren, koňských postrojů a doplňků, ceremoniální kočáry
Arcibiskupství olomouckého, panské
a biskupské kočáry, sbírku saní, livrejí
a klobouků. Velmi poutavý výklad majitele muzea pana Václava Obra a jeho
zapálení pro věc bylo pro nás velkým
zážitkem. Někteří účastníci zájezdu si
prohlédli a poslechli zajímavý výklad
v hasičském muzeu nebo navštívili filmovou expozici Zdeňka a Jana Svěrákových či expozici historických kol. Po
celý den zájezdu jsme si užili horkého
letního dne a navečer jsme se vrátili
plni zážitků zpět do Doubravy. Děkuji
všem účastníkům zájezdu, že vytvořili
skvělou a neopakovatelnou atmosféru
během celého zájezdu. Fotografie ze
zájezdu naleznete na www.nasedoubrava.cz odkaz fotogalerie.
Těšíme se, že s nám pojedete i letos v září za poznáním Šumperska.
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,
předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s.
www.nasedoubrava.cz

SLEVY
Senior
(příjemce starobního důchodu)

25 %
BEZ ÚVAZKU

Držitel ZTP/P průkazu

50 %

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 /

info@vejnet.cz
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ZA POZNÁNÍM
ŠUMPERSKA se
spolkem NAŠE
DOUBRAVA
Vážení a milí sousedé, tak jak jsme Vás
dříve prostřednictvím obecního zpravodaje
informovali, připravujeme pro Vás zájezd
i v měsíci září. Pojedeme navštívit Velké Losiny
ležící severně od města Šumperka v malebném údolí řeky Desné. První naší zastávkou
bude návštěva renesančního zámku. Původní
zchátralou tvrz nahradila na konci 16. století
pozdně renesanční stavba zámku. Zámek byl
postaven významným moravským rodem
pánů ze Žerotína. Zámek bez úhony přežil třicetiletou válku a právě díky tomu si budeme
moci prohlédnout ojediněle zachovalé interiéry zdobené výjimečnými koženými tapetami a kolekcí gobelínů. Losinské panství je
spojeno s takzvanými čarodějnickými procesy, které zde probíhaly v letech 1678-1692.
Za oběť inkvizičního tribunálu zde padlo 56
nešťastníků. Za zmínku zcela jistě stojí, že na
zámku ve Velkých Losinách byla natočena
řada pohádek a filmů. Například z roku 1969
historické drama Kladivo na čarodějnice v režii
Otakara Vávry. V roce 2007 velkofilm Bathory
režiséra Juraje Jakubiska. Pohádka z roku
1996 O sirotkovi z Radhoště, kterou režíroval
Ludvík Ráža. V roce 1994 se na zámku točila
známá soutěž O Poklad Anežky České, kterou moderoval Marek Eben. Zámek je obklopen rozsáhlým parkem, který prošel během
století řadou úprav. Postupně byla původní
rozloha parku několikanásobně zvětšena.
Původní renesanční zahrada byla na počátku
18. století nahrazena ozdobným barokním
sadem. Parková kompozice byla obohacena
například o umělý vodopád, vodotrysky, zahradní altán a sochařskou výzdobu. Další naší
zastávkou bude návštěva Muzea papíru. Velkolosinská ruční papírna na výrobu papíru
byla založena na sklonku 16. století a pracuje
nepřetržitě až do dnešních dní. Původní žerotínská papírna je jedním z posledních evropských svědků starého papírnického řemesla,
jediná svého druhu v České republice. Ruční
papír se zde vyrábí tradičním postupem z bavlny a lnu. Pro svou vysokou kvalitu a staletou
trvanlivost se používá zejména ve výtvarném
umění, pro významnou osobní i firemní korespondenci, reprezentační účely, v knižní umělecké a restaurátorské praxi a k tisku bibliofilií.
Z pohledu více než čtyřsetleté kontinuity tradiční ruční papírenské výroby nemá tato unikátní velkolosinská papírna v oblasti Evropy
obdoby. V roce 2001 byla tato ruční papírna
vládou České republiky prohlášena národní
kulturní památkou.
Těšíme se, že pojedeme společně s vámi
na zájezd!
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, předsedkyně
NAŠE DOUBRAVA, z.s.
www.nasedoubrava.cz
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Společenská kronika

Uzavřeli manželství

Dne 23. 07. 2022 uzavřeli manželství paní
Simona Sadílková a pan Radim Seget.

Vítání občánků

Pandemie nám neumožnila přivítat některé
nové občánky pár týdnů po jejich narození,
proto vítáme také starší děti. Jednou z nich
byla Kristýna Drobková.

Přejeme vše nejlepší
na společné cestě životem!

Blahopřáli jsme

V letošním roce se paní Anna Jenczmionková dožila 92. narozenin a k tomuto výročí
přijala v červnu gratulaci vedení obce. Minulý
měsíc se však její životní cesta uzavřela a náhle opustila naše řady. Příbuzným, sousedům
a všem, kteří paní Jenczmionkovou znali, vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Blahopřejeme!

Zemřeli

Jenczmionková Anna
Pilařová Hilda

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!
Krásné půlkulaté narozeniny 75 let oslavil
v srpnu pan Karel Gavlas. Navštívila jej paní
starostka s paní matrikářkou s gratulací. Přejeme do dalších let vše nejlepší a hlavně
zdraví.

Vzpomínka
Poslední sbohem jsi nám nestačil dát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Proč srdce Tvé přestalo bít,
vždyť mělo pro koho žít.
Čas utíká, rány hojí,
ale i dnes to stále bolí.
Dne 6. 9.
vzpomeneme
5. výročí úmrtí pana
Mariana Kušníra.
Stále vzpomíná
družka Jiřina, syn
Martin s Veronikou,
vnuci Honzík,
Mareček, tchýně
Marie a švagr Lumír
s rodinou.

STAŇTE SE NÁHRADNÍMI RODIČI
Pěstouni jsou lidé, kteří pečují o děti, které se
jim nenarodily, a kteří věnují svůj čas, energii
a lásku dětem, které nemohou vyrůst ve své
rodině.

Pěstounem může být fyzická osoba nebo
manželé, poskytující záruku řádné výchovy
dítěte.
Pěstounská péče je zvláštní forma státem

řízené a kontrolované
náhradní
rodinné
péče, zabezpečované
finanční podporou.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve
spolupráci s dalšími organizacemi realizuje od
roku 2010 kampaň “Dejme dětem rodinu“.
V letošním roce proběhnou Dny rodin a prezentace informací o náhradní rodinné péči na
těchto místech (vstup je bezplatný):
4. 9. 2022 – Archeopark Chotěbuz
11. 9. 2022 – Hrad Sovinec
18. 9. 2022 – Muzeum nákladních automobilů Tatra Kopřivnice.
V případě zájmu stát se náhradním
rodičem kontaktujte pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Orlová p. Petru Bilíkovou, tel.
č. 596 581 462 nebo Bc. Pavlu Chlupovou,
DiS, tel. č. 596 581 461. Dostavit se můžete
i osobně na adresu sociálního odboru –
Okružní 988, Orlová-Lutyně.
Pavla Chlupová,
sociálně právní ochrana dětí MěÚ Orlová

Letní turnaj na Baníku
Poslední červencovou sobotu uspořádal
Baník Doubrava po covidové výluce opět tradiční Letní turnaj v kopané a nohejbalu.
Předpověď počasí na tuto sobotu nebyla
vůbec příznivá a naše obavy se naplnily v 15
hodin, kdy se rozpršelo naplno. Přesto nohejbalisté za účasti 6 družstev statečně dokončili

Baník OKD Doubrava dorost
podzim 2022
den

datum výkop kde

soupeř

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO

13.8.
20.8.
27.8.
3.9.
10.9.
17.9.
24.9.
1.10.
8.10.
15.10.
23.10.
29.10.
5.11.

Bospor Bohumín
Velké Heraltice
Heřmanice
Dolní Benešov
Břidličná
Slavia Orlová
Ostrava Poruba
Ostrava jih
Malé Hoštice
Raduň
Inter Petrovice
Řepiště
Brušperk

10,00
14,15
13,30
13,45
10,00
13,15
14,45
12,45
12,45
12,45
12,15
12,15
11,45

venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
doma

Okresní přebor muži
Baník OKD Doubrava – podzim 2022

zz Družstvo „Bambieloci“.

plánovaná utkání a vyhlášení výsledků jejich
turnaje proběhlo již pod pořádnou sprškou.
Pohár vítězů převzalo družstvo „Bambieloků“
ve složení Martin Buchtík, Lukáš Hubert a Aleš
Tichavský.
Fotbalisté zahájili svá utkání ve 13 hodin
a po vítězství domácího týmu nad FK Těrlicko
2022 7:1 a nad FK Horní Suchá 5:3 jsme mohli
večer oslavit turnajové prvenství domácího
družstva. Nejlepším střelcem se s 3 brankami
stal hráč Doubravy Petr Helísek.

den

datum výkop kde

SO
SO
SO
SO
SO
SO
ST
SO
SO
so
SO
SO
SO

20.8.
27.8.
3.9.
10.9.
17.9.
24.9.
28.9.
1.10.
8.10.
15.10.
22.10.
29.10.
5.11.

16,30
16,30
16,00
16,00
15,30
15,30
16,00
15,00
15,00

soupeř

doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
doma
venku

MFK Havířov B
Dolní Lutyně
Horní Bludovice
Gascontrol Havířov
Viktorie Bohumín
Lokomotiva Louky
Baník Rychvald
Slovan Havířov
Slavoj Petřvald
volno
14,30 venku FK Těrlicko
14,30 doma Horní Suchá B
14,00 venku FK Těrlicko 2022

O řádné posilnění všech zúčastněných se
postaral člen klubu Radim Křístek a jeho speciální guláš chutnal všem a některým i třikrát.
Na závěr jsme mohli konstatovat, že celá
akce se i přes nepřízeň počasí vydařila a část

plánované letní přípravy byl splněn. Do jaké
míry se kvalita přípravy promítne do výsledků, budeme vědět od 20. srpna, kdy bude
domácím utkáním zahájena podzimní část
sezony 2022/23.
Peter Szabó

Kam vyrazit…
 Prohlídky s průvodcem v kostele
sv. Petra z Alkantary
Na zajímavý komentovaný výklad se můžete těšit při návštěvě šikmého kostela sv. Petra
z Alkantary. Prohlídky probíhají o víkendech
po celou letní sezonu až do konce října.
1. 7. – 30. 9. v pátky od 10:00 do 17:00 hodin, soboty od 10:00 do 18:00 hodin a neděle
od 11:30 do 18:00 hodin a navíc také svátek
28. 9. od 10:00 do 18:00 hodin.
1. 10. – 31. 10. soboty od 10:00 do 18:00
h, neděle od 11:30 do 18:00 h a svátek 28.10.
od 10:00 do 18:00 hodin.
Od loňského roku je nově hned vedle kostela postavené dřevěné infocentrum (soboty,
neděle a svátky od 10:00 do 18:00 hod.) s nabídkou turistických tras „zaniklou Karvinou“
a suvenýrů.
Více informací na www.farnostdoly.cz.
 Dny NATO 2022
17. 9. –18. 9.2022, Mošnov
22. Dny NATO v Ostravě & 12. Dny Vzdušných
sil AČR – největší bezpečnostní show v Evropě.
Více informací na www.natodays.cz.
 Hodokvas na hradě
8. 10. 2022, Slezskoostravský hrad
Spousta jídla a dobrého pití s programem
pro celou rodinu. Návštěvníci se mohou těšit
na ukázku velicopedů pro malé a velké. Show
s bičem nebo sokolnické ukázky.
Více informací
na www.slezskoostravskyhrad.cz .
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pátek 07. října 2022
Národní dům Doubrava
Výstava otevřena:
od 8:00 do 18:00 hodin
Srdečně zve výbor ZO ČZS v Doubravě
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VÁS ZVE NA ZÁJEZD
ZA POZNÁNÍM ŠUMPERSKA

Kde: Velké Losiny
Kdy: v sobotu 17. záøí 2022

Zámek vstupné dospìlý/senior:170Kè/140Kè
Muzeum papíru vstupné dospìlý/senior:170Kè/130Kè
Doprava autobusem z Doubravy námìstí a zpìt: 300Kè/osoba
PRO VÍCE INFORMACÍ:
M: 602 755 179
E-MAIL: info@nasedoubrava.cz
WWW.NASEDOUBRAVA.CZ
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DOUBRAVSKÉ SLAVNOSTI
Doubravské slavnosti jsou za námi. Děkujeme zejména Nadaci OKD,
bez jejíž podpory si kulturní život v obci nedokážeme představit a děkujeme všem sponzorům za spolupráci na této krásné a tradiční akci. Podpořili nás: Nadace OKD; BYTservis-služby,
spol. s r.o.; B+K FARMA Rychvald s.r.o.; DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY, s.r.o.; DOUBRAVAN
CAR s.r.o.; ELTOM, s.r.o.; Heimstaden Czech s.r.o.; JANKOSTAV s.r.o.; Jan Zuk; MARIUS PEDERSEN a.s.; MOBIKO plus, a.s.; WEST MEDIA, s.r.o. – Dinopark; SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY
A KANALIZACE OSTRAVA a.s.; SZBABO-BRUS s.r.o.
ŠH

zz Foto: Boris Renner a archiv obce.
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