
Ve středu 7. září naše obec zažila historicky 
významnou událost. V souvislosti s probíha-
jící opravou střechy hlavní věže kostela svaté 

Hedviky byla sejmuta báň a z ní byl vyjmut 
měděný tubus s dobovými dokumenty, které 
do něj byly vloženy během výstavby kostela, 
která byla dokončena v roce 1898.

Pan farář Martin Pastrňák spolu se starost-
kou obce Dášou Murycovou převzali tubus, 
který byl následně odborně otevřen v zase-
dací síni obecního úřadu a všichni přítomní 
z řad zastupitelů, církve, stavební firmy měli 
jedinečnou možnost spatřit více než stoleté 
dokumenty z doby výstavby kostela, dobové 
tiskoviny psané česky, polsky a německy, ko-
vové mince, fotografii zachycující stavbu kos-
tela a vložený svatý obrázek. Celý slavnostní 
akt zachytili reportéři České televize, a ještě 
tentýž den reportáž odvysílali v podvečer-
ních hodinách a také televize Polar, která ji 
odvysílala ve svém zpravodajství. Dokumenty 
následně převezmou od pana faráře historici 
Těšínského muzea k dalšímu bádání a po zho-
tovení kopií těchto dokumentů je rádi zpří-
stupníme k seznámení široké veřejnosti.

Do zrekonstruované báně kostelní věže 
připravujeme dokumenty o současnosti 
obce a další artefakty pro budoucí generace, 

které se s nimi seznámí možná až po dalších 
sto letech.

redakce
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tubus uložený v báni věže kostel svaté Hedviky otevřen

veřejná sbírka obce 
doubrava 

zácHrAnA kulturníHo  
dědictví obce zámku doubrAvA 

a doubrAvSkÉ dŘevěnkY
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Vážení spoluobčané,
tento zpravodaj se Vám dostává do rukou 
v době, kdy jsou známy výsledky komunál-
ních voleb a já věřím, že jste rozhodli správně. 
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce 
bude rozhodnuto o novém složení vedení obce, 
na které čeká nejen dokončení započatých sta-
veb, projektů, ale i práce na připravovaných 
projektech dalšího rozvoje obce. Současná si-
tuace je ovlivněna cenovou nestabilitou, se kte-
rou se budeme muset v následujícím období 
vypořádat nejen v soukromí, ale i v rámci obce. 
Přeji si, aby se Doubrava dál rozvíjela a stala se 
domovem nových občanů.

Uplynulý měsíc byl rovněž ve znamení spo-
lečenských událostí. Tou první bylo přivítání 
prvňáčků v novém prostředí první třídy. Škola 
se na příchod nových žáčků pečlivě připravila 
a paní učitelka je všechny laskavě přivítala. Bylo 
nám potěšením přivítat prvňáčky jménem naší 
obce a předat jim spolu s přáním úspěšného 
a radostného školního vzdělávání malé dárky. 
Následovalo ohlédnutí za uplynulým školním 
rokem a předání knižních odměn žákům, kteří 
se díky svému úsilí ve svém vzdělávání nejvý-
razněji posunuli a stali se „Skokany roku“. Toto 
ocenění je velkou motivací pro všechny žáky, ne-
boť o „Skokanech roku“ nerozhodují výsledné 
známky, ale jejich snažení. Pro vytápění školy 
v následující topné sezoně byl jako medium zvo-
len propan, tomuto řešení předcházela instalace 
plynové kotelny v budově základní školy za fi-
nanční podpory Moravskoslezského kraje z pro-
gramu rozvoje venkova ve výši 400 000 Kč.

Pro seniory jsme uspořádali hned dvě akce. 
Jednou z nich byl zájezd do Rožnova pod 
Radhoštěm a o týden později následovalo se-
tkání s jubilanty v Národním domě. Obě akce 
se nám vydařily a všem jubilantům přejeme 
především pevné zdraví, hodně štěstí a radostí 
protkaný každičký den.

Naše obec se nikdy nestala součástí vel-
kého hudebního festivalu, přesto o koncerty 
nemáme nouzi. V prosinci uplynulého roku to 
byly hned tři adventní koncerty a v září se var-
hany obou kostelů opět rozezněly, aby spolu 
s ostatními nástroji potěšily posluchače krás-
nou hudbou. Oba koncerty byly benefiční, 
neboť nutné opravy kulturní památky kostela 
Husova sboru i kostela svaté Hedviky vyžadují 
nemalé prostředky.

V letních měsících se věž kostela pomalu za-
halila do lešení, aby mohla proběhnout oprava 
její střechy. Sedmého září byl z báně kostelní 
věže vyjmutý tubus s dokumenty, které do ní 
byly vloženy při stavbě kostela v roce 1898. 

Každoročně pro nás naši zahrádkáři při-
pravují v Národním domě výstavu s ukázkami 
svého pěstitelského umění. Ani letos tomu není 
jinak a určitě si řada z Vás najde čas a přijde 7. 
10. v době od 8:00 do 17:00 na „Zahrádkářkou 
výstavu“. 

V závěru mi dovolte poděkovat celému 
týmu zaměstnanců obecního úřadu, všem 
zastupitelům, kteří se podíleli na přípravě 
a realizaci všech projektů a realizovaných 
akcí, ale také těm, kteří pracovali ve výbo-
rech zastupitelstva obce a komisi rady obce, 
v redakční radě obecního zpravodaje, paní 
kronikářce, aktivním členům spolků půso-
bících v naší obci a všem občanům, kterým 
záleží na naši obci a spolupracují při reali-
zaci jednotlivých akcí a chodu obce. 

Důležité cesty jsou vytýčeny a k nim bude 
i nadále zapotřebí vytvářet postupné cestičky 
vedoucí k jednotlivým metám dalšího rozvoje 
obce. To se neobejde bez pracovitosti a hou-
ževnatosti nás všech.

S přáním pevného zdraví, životní síly 
a správných rozhodnutí.

Dáša Murycová,  
starostka obce

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

Říjen 5,19 20 6 12, 26
Listopad 2, 16, 30 30 3 9, 23

upozornění 
k poplatku za odpad 
a poplatku ze psů
Lhůta splatnosti pro zaplacení poplatku za 
odpad uplynula dnem 31. 08. 2022 a poplatku 
ze psů ještě dříve dne 30. 06. 2022. 

Žádáme opozdilce, kteří dosud neuhra-
dili výše uvedené poplatky, ať tak učiní co 
nejdříve!

Nejlepší možností úhrady je převod na 
účet obce Doubrava číslo 3421791, kód 
banky 0100. Rovněž je možné hradit po-
platky složenkou nebo v hotovosti na po-
kladně obecního úřadu v Doubravě v úřední 
dny pondělí a středa. Při platbě převodem na 
účet je nutné platbu identifikovat variabil-
ním symbolem, který je vygenerován pro 
každého poplatníka zvlášť a je uveden na do-
ručené složence. 

Marie Procházková, referent správy daně

volbY 2022 – 
výsledky
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskutečnily 
volby do zastupitelstev obcí. V Doubravě 
se volilo ve dvou okrscích, a to ve voleb-
ním okrsku č. 1 se sídlem – Obecní úřad 
Doubrava, č.p. 599 a volebním okrsku č. 
2 se sídlem – Národní dům Doubrava, č.p. 
462.

Volební účast byla 49,18%. 
Volilo se 15 zastupitelů obce.

Zvolení zastupitelé:

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková NAŠE DOUBRAVA

MUDr. Pavel Spurný NAŠE DOUBRAVA

Ing. Petr Vrubel NAŠE DOUBRAVA

Gabriela Piperková NAŠE DOUBRAVA

Anna Kursová NAŠE DOUBRAVA

Štefan Brejda NAŠE DOUBRAVA

Bc. Ivo Kalina NAŠE DOUBRAVA

Ing. Klára Mikulová NAŠE DOUBRAVA

Mgr. Radomíra Jasenková SNK Evropští 
demokraté

Vojtěch Branny SNK Evropští 
demokraté

Ivana Siekierová NEZÁVISLÍ

Mgr. Dáša Murycová NEZÁVISLÍ

Ing. Marek Hanzel, MBA NEZÁVISLÍ

Ivana Penkalová NEZÁVISLÍ

Jiří Kielkovský NEZÁVISLÍ

Více informací a podrobné výsledky voleb 
naleznete na stránkách www.volby.cz .

Informace o termínu ustavujícího zasedání 
zastupitelstva budou uvedeny na strán-
kách obce a na fb stránce obce Doubrava.

ŠH

nové stanoviště pro odkládání odpadu
U bytového domu č.p. 348 vzniklo nové místo pro kontejnery na směsný a tříděný odpad. Pů-
vodní stanoviště u domu bylo nevyhovující a nevzhledné. Techničtí pracovníci obce stanoviště 
zpevnili dlažbou a ohraničili dřevěným plotem.  redakce

Slovo StAroStk Y
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kniha „200 let 
dolu doubrava“
v obecní knihovně

V letošním roce uplynulo 200 let od po-
čátku těžby uhlí na území Doubravy a k to-
muto výročí byla díky iniciativě bývalých 
ředitelů Dolu Doubrava vydána publikace 
„200 let Dolu Doubrava“, která se zabývá touto 
historií, a byl v ní poskytnut prostor pro infor-
mace o současnosti naší obce a směřování 
jejího dalšího rozvoje. Oslava tohoto výročí 
vyvrcholila společenským setkáním bývalých 
zaměstnanců Dolu Doubrava v Domě kultury 
v Orlové 24. 9. 2022, na kterém byla tato pu-
blikace slavnostně pokřtěna. Publikace bude 
k zapůjčení v Obecní knihovně. redakce

Veřejné pohřebiště v Doubravě je v období 
Památky zesnulých dle Řádu veřejného po-
hřebiště obce Doubrava v období od 24. 
října do 2. listopadu přístupné od 7:00 
do 20:00 hod.

Marie Procházková,  
referent na úseku majetkové správy

Provozní doba 
hřbitova  
v období Památky zesnulých 

Patří sem: Zakázáno odkládat:

tráva, listí, plevel, košťály všechny typy sáčků 

zbytky ovoce, zeleniny, rostlin obalové materiály, sklo 

čajové sáčky, kávová sedlina živočišné zbytky z kuchyní 

zemina z květináčů mléčné výrobky, tuky, oleje 

drny se zeminou zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata 

větvičky, štěpka z větví peří, chlupy, vlasy 

piliny, hobliny, kůra znečištěné piliny, hobliny, podestýlky 

seno, sláma kamení

jakýkoliv směsný komunální odpad

plast (i stuhy), sklo, kovy

co se stane  
se špatně vytříděným bioodpadem?
Někomu se může zdát, že hnědá nádoba 
na bioodpad se tak trochu podobá té černé 
a asi na tom nesejde, kam ten odpad uložím. 
A tak se stalo. Nádoby s bioodpadem byly vy-
sypány do svozového vozidla s cílem tento 
obsah odvézt na kompostárnu. Ale ouha!!! 
Při kontrole pracovníky kompostárny bylo 
zjištěno, že v bioodpadu se nachází směsný 
komunální odpad, obsah celého vozidla ne-
přijali a jedinou možností bylo uložení na 
skládku (dodatečné třídění na kompostárně 
není technicky ani hygienicky možné). Co to 
pro nás znamená? Díky nezodpovědnosti ně-
kterých jedinců skončil celý svoz na skládce, 
kde za uložení jedné tuny odpadu zaplatíme 
skládkovné ve výši 800 Kč. Tato cena se v příš-
tím roce automaticky navýší.

Jak tomuto stavu předejít? Myslím, že na 
tuto otázku si každý dovede odpovědět. Do 
hnědé nádoby o obsahu 240 litrů i do velké 
1100 litrů u bytového domu nepatří nic ji-
ného, než je uvedeno níže.  Dáša Murycová 

Hlášení poruch 
veřejného osvětlení 
Nefunkčních světel veřejného osvětlení máme 
po jeho výměně minimum, ale přesto se může 
stát, že k poruše dojde. Proto žádáme občany, 
aby v případě, že některé světlo veřejného 
osvětlení nesvítí, tuto skutečnost oznámili na 
obecní úřad osobně, nebo telefonicky na tel. 
č.: 596 513 032, popř. e-mailem slavik@doub-
rava.cz. Při nahlášení je nutné upřesnit místo, 
kde se sloup nachází, sdělením nejbližšího 
čísla popisného nebo přímo číslo uvedené na 
sloupu nefunkčního světla (např. 1/2/6 apod.). 

Pavel Slávik,  
referent ŽP, majetková správa

Blíží se období sychravých dnů, kdy čas 
s dětmi budeme trávit spíše někde uvnitř. 
Když půjdete na vycházku ven a budete se 
procházet centrem obce, můžete se zastavit 
v parku za bytovým domem, kde se nachází 
několik herních prvků pro děti. Park je volně 
přístupný a můžete jej navštívit v kterékoliv 
roční době. S malými dětmi si můžete jít hrát 
také na hřiště u mateřské školy dle jeho pro-
vozní doby.

Větší ratolesti vezměte vydovádět na 
hřiště u základní školy, které je od dubna do 
října k dispozici veřejnosti po předchozím ob-
jednání a skvěle se na něm dají hrát míčové 
hry.

Hřiště u mateřské školy
Nabízí herní prvky pro děti, pískoviště, 
smyslový chodníček a plochu vhodnou 
pro trojkolky, odrážedla apod.

Provozní doba:
Od 15. 4. do 15. 10. (za příznivých klimatických 
podmínek).
Po–Ne 9:00–16:00 

V období školního roku využívá hřiště 
rovněž mateřská škola, základní škola a školní 
družina.

Hřiště u základní školy
Od 1. 4. do 31. 10. (za příznivých klimatických 
podmínek).
Pro objednání hřiště volejte správci hřiště na 
tel.: 732 623 785.

Provozní doba:
Duben, květen, říjen:
Po–Pá 15:00–18:00
So–Ne 08:00–18:00
Červen, září:
Po–Pá 15:00–19:00
So–Ne 08:00–19:00
Červenec, srpen:
Po–Ne 08:00–19:00

Prosíme o respektování provozních řádů 
těchto hřišť.

ŠH

mami, tati, pojďme na hřiště…

Herní prvky za bytovým domem č.p. 348. z
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dravci…
Dne 14. 09. 2022 navštívili naši školu dva sokolníci a předsta-

vili nám 11 dravců. Všem se ukázka dravců moc líbila. 

Postřehy našich dětí ze šesté třídy:
•	 „Dnes	 byl	 ve	 škole	 pan	 sokolník	Oszelda.	 Byla	 to	 velká	 podí-

vaná.“	(Štěpán)
•	 „Líbilo	 se	mi,	 jak	 spolužačka	 Táňa	 zavírala	 dravce	 Draka	 do	

bedny.“	(Gerhard)
•	 „Pán	řekl,	že	nám	ukáže	největší	sovu,	kterou	chová.	Když	přijeli,	

měl	kolega	zaparkovat	auto	do	stínu.	Nechal	ho	ale	na	slunci.	
Když	 pak	 tu	 největší	 sovu	 pán	 vyndal,	 udělal	 si	 z	 nás	 legraci	
a	řekl	nám,	že	se	kvůli	slunci	sova	scvrkla	a	vytáhl	tu	nejmenší	
sovu,	kterou	s	sebou	měl.	Pak	procházel	mezi	námi	a	přitom	ří-
kal,	že	se	sova	jmenuje	"Pikaču".	(Filip,	Radek,	Sam)

•	 „Nás	zaujalo,	 že	má	orel	 skalní	 rozpětí	křídel	180	cm	a	že	 so-
kol	 lítá	 rychlostí	až	300	km/h	
a	je	nejrychlejším	zvířetem	na	
planetě.“	(Terka,	Natka,	Áďa)

•	 „Můj	oblíbený	dravec	byl	Drak.	
Je	 černý	a	má	zvláštní	hlavu.	
Bylo	 tam	11	dravců	a	bylo	 to	
super.“	(Danek)
Další ukázka dravců se plá-

nuje za dva roky a myslím, že se 
děti už teď těší 

Jarmila Labudová

Hra nás baví
Začátek školního roku vždy přináší očekávání, 
těšení i obavy dětí a rodičů. Letošní září se 
děti sešly skoro všechny v plném počtu. A byli 
jsme překvapeni. Na to, že nové děti jsou vět-
šinou teprve tříleté, bylo více úsměvů, poví-
dání, než pláče a smutnění.

Počasí nám přálo a naše zahrada ožila smí-
chem, hašteřením, pohybem, a tak seznámení 
s novými kamarády proběhlo spontánně, 
děti si rychle zvykly na režim, zorientovaly se 
v prostředí, objevily spoustu nových aktivit.

Na léto a prázdniny jsme s dětmi vzpomínali, 
dověděli se spoustu jejich zážitků, a tak jsme je-
jich zkušeností a znalostí využili i ve hrách, když 
nám počasí zrovna nepřálo. Děti se spolu vy-
daly autobusem na výlet do lesa, který si samy 
vymyslely. Uplatnily své zkušenosti, fantazii, 
postavily v herně autobus z kostek, nachystaly 
si „svačinku do batůžku“, rozdělily si role řidiče, 
maminky, tatínka, sourozenců, v lese sbíraly 
houby, přecházely přes potok, umístily si mezi 
stromy zvířátka z lesa (plyšáčky)…

A hra je stmelila v jednu velkou partu ka-
marádů. I nás učitelky překvapily, jak během 
pár dnů se všichni zapojili do společného ži-
vota, jak dovedou přemýšlet, společně si hrát. 
Kdo si hraje-nezlobí!

Za MŠ Doubrava Jana Radošťanová

Adaptace na pobyt v mateřské škole
Pro děti ve věku od dvou do tří let jsou v Ma-
teřské škole Doubrava vyčleněny od měsíce 
října po dobu celého školního roku adaptační 
čtvrtky.

Vždy ve čtvrtek v době od 14,30 do 15,30 
hodin mohou rodiče s dětmi, které nenavště-
vují předškolní zařízení, přijít. Děti za dopro-
vodu rodičů poznají zařízení, kamarády, nové 
hračky a prostředí. Rodič je přítomen po ce-
lou dobu pobytu, zajištuje si dozor nad svým 
dítětem a popř. se účastní aktivit společně 
s dětmi.

Radomíra Jasenková,  
MŠ Doubrava

okÉnko mAteŘSkÉ ŠkolY

ve Škole rozHodně není nudA
Přednáška o historii školství v doubravě

Dne 29. 08. 2022 od 16 hod. proběhla v prostorách ZŠ Doubrava před-
náška pana Jaroslava Franka, seniora badatele. Tématem přednášky byl his-
torický vývoj školství v Doubravě, sahající až do 1. pol. 19. st., s postupným 
přechodem do současnosti školy, o které pohovořila Mgr. Jana Ošeldová, ře-
ditelka školy. Akce se zúčastnilo jak vedení ZŠ a obce, tak široká veřejnost, 
mimo jiné i několik bývalých pedagogů a žáků ZŠ Doubrava. Setkání bylo 
zakončeno prohlídkou školy, která byla spojená s příjemnými vzpomínkami 
účastníků. Karel Vejmola

Skokan roku
První školní den je již tradičně 

spojen také s návštěvou paní sta-
rostky, která přijde nejen přivítat 
naše nové žáčky, prvňáčky, ale 
také ocení v každé třídě tzv. Sko-
kana roku. Jedná se o žáka, který 
v uplynulém roce udělal největší 
pokrok v učení. Ocenění žáci ob-
drželi krásnou publikaci Země 
česká, domov můj.

Jana Ošeldová
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doubravští 
hasiči 
ve vyškově
V termínu 9. až 11. září se na letišti 
ve Vyškově konal první roční me-
zinárodního setkání hasičů, zá-
chranářů, policie, armády a jejich 

příznivců pod názvem HASPARTY. 
Jednalo se o akci zaměřenou na 
ukázky činnosti integrovaného 
záchranného systému. Její sou-
částí byla také výstava historické 
a současné hasičské, policejní 
a armádní techniky. Po souhlasu 
vedení obce se mohli této akce 
zúčastnit i členové výjezdové 
jednotky SDH Doubrava se svojí 
technikou. Obě naše vozidla se 
stala předmětem velkého zájmu 
návštěvníků, což dokazuje i sku-
tečnost, že naše Tatra byla vy-
braná pro soutěž siláků v tahání 
těžkých břemen. Něco málo přes 
třináct tun je pro tahání už docela 
dost.

Pavel Slávik,  
za VJ SDH Doubrava

Foto: archiv spolku. z
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INTERNET SINGLE

INTERNET 60G

SLEVY

WWW.VEJNET.CZ

555 500 800 / info@vejnet.cz

PREMIUM
0/2  Mbit

PREMIUM
/2  Mbit

Senior  
(příjemce starobního důchodu)

Držitel ZTP/P průkazu

OPTIMAL
5/1  Mbit

EXCLUSIVE
150/75 Mbit

MINI
/  Mbit

VIP
250/100 Mbit

450 Kč/měs.

450 Kč/měs.

25 %

50 %

350 Kč/měs.

550 Kč/měs.

250 Kč/měs.

650 Kč/měs.

BEZ ÚVAZKU
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memoriál Jana kotase
V sobotu 27. 08. se konal v areálu hasičské zbrojnice pátý 

ročník Memoriálu Jana Kotase. Soutěže v požárním útoku se zú-
častnily sbory SDH Poruba a spřátelený sbor OSP Jedlownik. Naši 
hasiči předvedli skvělý požární útok, za odměnu získali již po páté 
putovní pohár, který tímto pádem zůstává v Doubravě. 

Za SDH Doubrava starosta Svatopluk Kotas

Foto: archiv spolku. z
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benefiční 
koncert v Husově 
sboru se vydařil

Nedělní podvečer 11. září 2022 zaplnily 
kostel Husova sboru ČSCH v Doubravě řady 
dychtivých posluchačů, kteří přišli společně 
strávit chvíle s krásnou hudbou v podání 
manželů Michlových (varhany, elektrický 
klavír) a filharmoniků manželů Herodeso-
vých (housle, viola). Skvělé provedení nád-
herných skladeb, při kterých se až dech 
zatajil, posluchači odměnili dlouhým po-
tleskem. Jelikož se jednalo o benefiční kon-
cert, peníze vybrané na koncertu poputují 
na transparentní účet, ze kterého budou fi-
nancovány nutné opravy památkově chrá-
něného kostela. Dáša Murycová

veřejná sbírka na záchranu  
kulturního dědictví obce
Dne 12. 08. 2022 byl zřízen sbírkový účet na 
záchranu kulturního dědictví obce Doub-
rava, a to konkrétně na ZÁMEK DOUBRAVA 
a DOUBRAVSKOU DŘEVĚNKU. Tato ve-
řejná sbírka byla oznámena na období od 
12. 08. 2022 na dobu neurčitou. Součástí 
této sbírky je také pokladnička, která se stala 

součástí veřejných akcí obce Doubrava. Fi-
nanční prostředky sbírky budou použity 
k zajištění nezbytných oprav těchto význam-
ných staveb. Přispět můžete jakoukoliv část-
kou buď přímo na účet 123-7683030277/0100 
nebo formou QR kódů.

Lada Fusková

VEŘEJNÁ SBÍRKA OBCE DOUBRAVA

ZÁCHRANA 
KULTURNÍHO 

DĚDICTVÍ OBCE
ZÁMKU DOUBRAVA 

a DOUBRAVSKÉ 
DŘEVĚNKY

Přispět můžete  
jakoukoliv částkou na číslo účtu 

123-7683030277/0100
Finanční prostředky sbírky budou 

použity k zajištění nezbytných oprav
těchto významných staveb.

VEŘEJNÁ SBÍRKA OBCE DOUBRAVA 
ZÁCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ OBCE 

ZÁMKU DOUBRAVA a DOUBRAVSKÉ DŘEVĚNKY 
 

 
 

Přispět můžete jakoukoliv částkou  
na číslo účtu 123-7683030277/0100  

Finanční prostředky sbírky budou použity k zajištění 
nezbytných oprav 

těchto významných staveb. 
 

      PLATBA 100,- Kč        PLATBA 200,- Kč       PLATBA 500,- Kč 

           
 

 

Léto už je dávno pryč, ale my stále vzpo-
mínáme na tábor. Na konci se 48 dětí a 17 
členů personálu vydalo na dlouhou cestu 
do ústí řeky Želetavky v blízkosti Vranovské 
přehrady. Všichni jsme tam zažili opravdo-
vou divočinu. Při příjezdu na tábor musely 
děti s kufry zdolat kilometrovou vzdálenost 
od autobusu a ještě se na druhou stranu řeky 
musely dostat lanovkou. Horko střídal déšť 
a bouřky. Občas v okolí spadl strom, rozvod-
nila se řeka a málem nám odnesla most, zá-
sobování bylo velmi obtížné a nikde nebyl 
signál, ani ten rádiový. Ale co bylo úplně nej-
horší? Ty kadibudky.

Zní to jako děs a hrůza, ale garantuji vám, 
že to byl zaručeně ten nejlepší tábor, jaký jsme 
kdy měli. Děti i vedoucí se bavili a těch zá-
žitků… Dorazila za námi Česká televize a nato-
čili o nás reportáž do Zpráviček na Déčku. Vydali 
jsme se na průzkum okolí, které nám umožnilo 
zapojení do projektů MŠMT. Prohlédli jsme si 
Státní hrad Bítov, v obci Bítov jsme navštívili 
restauraci, ve které obědval i prezident Václav 
Havel, Tatra muzeum veteránů i muzeum mini-
atur. Největší kuriozitou a atrakcí byla návštěva 
konopné farmy Jamajka, kterou jsme pro velký 
úspěch navštívili dvakrát. 

Letos to byl opravdu tábor o přežití. Ne-
chtěli jsme zvýšit cenu tábora, aby byl stále 
dostupný i méně finančně zajištěným rodi-
nám. Proto jsme oslovili spoustu sponzorů 
i přátel. Všem tímto děkuji, protože pomohli 
udělat za „málo peněz hodně muziky“. Ale 
rostoucí ceny všeho nám tak nízkou cenu tá-
bora pro příští rok neumožní.

A co nás čeká dál? Člobrdo, Podzimky, 
vánoční klubovna, Ledové město Karviná, 
velikonoční pobyt, Reset v Chomutově, pří-
městské tábory, letní tábor…

Rádi se s vámi uvidíme v naší klubovně, při 
Světluškování – na strašidelné stezce, nebo 
jen tak v pátek na oddílové schůzce. Jednou 
měsíčně se schází náš turistický klub Pohorky 
na výpravách do hor. K Pohorkám se může 
přidat úplně kdokoliv, stačí jen chuť a dobré 
boty. Vše důležité najdete na našem face-
booku. Těším se s Vámi někde na shledanou.

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

Pionýrský rok nekončí
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V sobotu 17. září 2022 jsme se společně vydali 
za poznáním Šumperska. Navštívili jsme zá-
mek ve Velkých Losinách, který byl postaven 
významným rodem Moravských pánů ze Žero-
tína. Venkovní fasády zdobí psaníčkové sgra-
fito. V době nastupujícího baroka byl zámek 
honosně vybaven. Za zmínku zcela jistě stojí 

fakt, že zámek přežil bez úhony i třicetiletou 
válku. Díky tomu jsme si mohli prohlédnout 
zachovalé interiéry zdobené kolekcí gobelínů 
a kožených tapet. Zcela jistě stojí za to zmínit, 
že jsme si prohlédli unikát, nejstarší dvouse-
dadlová nosítka na světě. Losinský zámek je 
spojen s takzvanými čarodějnickými procesy, 
které zde probíhaly v druhé polovině 17. sto-
letí. Za oběť inkvizičního tribunálu zde padlo 
56 nešťastníků. V prostorách zámku se mimo 
jiné natáčel film režiséra Otakara Vávry z roku 
1969 „Kladivo na čarodějnice.“ Po výtečném 
obědě jsme navštívili Muzeum papíru. Na zdej-
ším panství moravského rodu pánů ze Žerotína 
byla na sklonku 16. století založena velkolo-
sinská ruční papírna. Dle svědectví pramenů 
zahájila papírna výrobu jako jeden z podniků 
rozvíjejícího se vrchnostenského hospodář-
ství v rozmezí let 1591-1596. Z bohaté historie 

papírny stojí za to zmínit alespoň několik dů-
ležitých událostí. V první polovině 18. století 
byl do papírny pořízen převratný vynález „ho-
landr,“ který sloužil k přípravě papíroviny, v té 
době se patrně jednalo o první zařízení svého 
druhu na Moravě. Díky papírnickému mistru 
Matyáši Wernerovi ml. získal soubor objektů 

ruční papírny na přelomu 18. a 19. století svou 
dnešní pozdně barokní a klasicistní podobu. 
V roce 1949 byla papírna součástí národního 
podniku Olšanské papírny, později akciové 
společnosti, zabývající se papírenskou výrobou 
v několika strojních průmyslových papírnách 
na Šumpersku. Od roku 2006 je papírna samo-
statnou akciovou společností Ruční papírna 
Velké Losiny. Velkolosinská manufaktura dnes 
patří k nejstarším stále fungujícímu podnikům 
svého druhu v Evropě. Ruční papír je zde stále 
vyráběn tradičním postupem z bavlny a lnu. 
Ručně vyrobený papír je vysoce kvalitní, proto 
je používán ve výtvarném umění, pro význam-
nou osobní i firemní korespondenci, k repre-
zentačním účelům, k tisku bibliofilií, v knižní, 
umělecké a restaurátorské praxi. Areál papírny 
je unikátem významné technické památky 
s více jak čtyřsetleté kontinuity tradiční ruční 

papírenské výroby nemá ve střední Evropě 
obdoby. V roce 2001 byl areál papírny vládou 
ČR prohlášen kulturní památkou. Prostor byl 
také pro návštěvu Velkolosinské pralinkárny, 
kde jsme si pochutnali na ručně vyrobených 
pralinkách, zákuscích a dobré kávě. Plni dojmů 
a zážitků jsme se ve večerních hodinách vrátili 

zpět do Doubravy. Závěrem, nikoli však význa-
mem, bych velmi ráda poděkovala účastní-
kům zájezdu, kteří po dobu zájezdu vytvořili 
příjemnou atmosféru. 

Těšíme se, že v příštím roce opět společně 
pojedeme za poznáním!

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

www.nasedoubrava.cz

zájezd za poznáním Šumperska se vydařil

Poděkování
Účastníci zájezdu „Čechy pod Kosířem“ 

děkují manželům Ferenčíkovým za bo-
hatý program zájezdu, který se uskutečnil 
25. 06. 2022. Irena Pacolová 

Celkem s obavami jsme se chystali na pláno-
vaný zájezd, který pořádala obec Doubrava 
pro seniory a jejich doprovod do Rožnova 
pod Radhoštěm. Veškeré předpovědi počasí 

avizovaly deštivé počasí, na které jsme se 
vybavili. K pozitivnímu naladění a těšení se 
na nové zážitky se ještě před příjezdem do 
Rožnova přidalo sluníčko s modrou oblohou, 

a to nás doprovázelo 
takřka celou dobu. Na-
vštívili jsme rodinnou firmu UNIPAR zabý-
vající se výrobou svíček, které exportují do 
různých koutů světa. Svíčky se lisují za stu-
dena a vyznačují se dlouhým a čistým ho-
řením, pro které jsou oblíbené. Zájemci si 
mohli nabarvit plovoucí svíčku a ve firemní 
prodejně zakoupit krásné dárky pro radost 
svou i obdarovaných. Následovala cesta do 
centra města, kde si každý vybral svůj cíl 
s ohledem na své fyzické dispozice. A bylo 
z čeho vybírat – tři areály Skanzenu, Jurko-
vičova rozhledna, Rožnovský pivovar, čoko-
ládovna nebo krásný park, náměstí. Domů 
se všichni vraceli spokojení a již nyní jsme 
cestou přemýšleli, kam se vydáme příště. 

Zájezd byl uskutečněn v rámci podpoře-
ného projektu „Mezi generacemi 2022“ v pro-
gramu Pro region Nadace OKD.

Dáša Murycová

Prosluněný zájezd do rožnova pod radhoštěm

Část účastníků zájezdu Velké Losiny. Foto: archiv spolku NAŠE DOUBRAVA. z



8 

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

nAŠe doubrAvA váS zve nA divAdelní PŘedStAvení
Vážení a milí sousedé, naši přátelé a příznivci, letos vás srdečně zveme 

na divadelní představení pro děti, mládež, dospělé a seniory v sobotu 
12. listopadu 2022 od 18:00 hodin v Národním domě v Doubravě. Před-
staví se vám DIVOch, divadlo vřesinských ochotníků s komedií Švagřičky 
podle francouzského spisovatele Erica Assouse. Komedie je velmi úspěšná 
v Paříži. Děj se odehrává během jediného večera, kdy se na oslavu otevření 
nové vily sejdou na večeři tři bratři – pán domu podnikatel Francky, zubař 
David a advokát Yvan – i se svými manželkami. Hned zpočátku je zřejmé, 
že tyto švagrové k sobě právě neplanou horoucí láskou, nemluvě o tom, že 
se své muže snaží držet na krátké uzdě. Do již tak nervózní atmosféry jako 
bomba zapůsobí zpráva, že Franckyho žena Nicole pozvala i jeho mladou, 
vyzývavou sekretářku Talii. Díky odmítavé reakci všech tří mužů pojmou 
jejich manželky podezření, že je to milenka právě toho jejich manžela. 
Když se Talia s menším zpožděním dostaví, je podrobena křížovému vý-
slechu, během kterého dojde k překvapivým odhalením a rodinná idyla 
bere za své. Díky brilantním dialogům a situačním zvratům je tato kome-
die jedinečnou hereckou příležitostí pro všechny zúčastněné.

DiVOch – Divadlo Vřesinských ochotníků“ bylo obnoveno v roce 2013. 
Avšak první pomyslné otevření dlouho zavřené opony vřesinského diva-
dla se uskutečnilo 28. 10. 2016. V říjnu 2018 začal se souborem spolupraco-
vat režisér Ondřej Benda. 

Prozradíme Vám, že i letos se můžete těšit na nabídku domácího 
občerstvení.

Děkujeme obci Doubrava za finanční podporu divadelního předsta-
vení a nájmu prostor v Národním domě.

Cena vstupenky pouze 100Kč/osoba.
Koupi vstupenek lze zajistit předem v obvyklých předprodejích nebo 

před zahájením divadelního představení v sále Národního domu.
Předprodej vstupenek:
•	 e-mail:	info@nasedoubrava.cz
•	 paní	Jiřina	Ferenčíková	
•	 mobil	602	755	179
•	 paní	Ildiko	Stablová,	provozovatelka	restaurace	v	Národním	domě

Těšíme se na setkání s Vámi!     
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z. s.

www.nasedoubrava.cz

Kam vyrazit… 
 Velký svět techniky
Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

Naleznete zde stovky zábavných a pouč-
ných atrakcí, u kterých se pobaví nejen děti, 
ale i dospělí. Rodinný výlet můžete okořenit 
návštěvou populární science show v Divadle 
vědy. V části dočasných výstav, kterou najdete 
poblíž vstupu do Velkého světa techniky, se 
střídají nejrůznější atraktivní expozice. 

Výlet můžete spojit s prohlídkou areálu 
Dolních Vítkovic nebo vystoupat na věž Bolt 
Tower.

Více informací na www.dolnivitkovice.cz .

 Vydejte se do planetária
Planetárium Ostrava

Planetárium kromě jiného nabízí také 
různorodé pořady pro určitou věkovou sku-
pinu, postupně od nejmenších dětí až po 
dospělé. Každé představení v sále planetária 
začíná živě moderovaným úvodem s ukázkou 
hvězdné oblohy, po které následuje projekce 
celooblohového filmu.

Jedním z pořadů je „Naše Země“. Země je 
zatím jedinou známou oázou života ve ves-
míru. Vědci se snaží zjistit, jak vznikla a jaké 
události ovlivnily její vývoj. Prožijte spletitý 
příběh zrození Sluneční soustavy i naší pla-
nety, dramatický vznik Měsíce a tajemstvím 
stále zahalený vznik života. 
Více informací na www.planetariumostrava.cz 

Dne 17. září 2022 se v římskokatolickém 
kostele v Doubravě konal benefiční koncert 
na podporu opravy střechy věže. Výtěžek 
z koncertu bude použit na dofinancování 
opravy střechy. 

Také obec Doubrava podpořila opravu 
střechy věže částkou 200 000,- Kč z obecního 
rozpočtu, kterou schválilo zastupitelstvo 
obce.

Ivana Siekierová, místostarostka

benefiční koncert
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Blahopřáli jsme
V měsíci září jsme blahopřáli  

ke krásným  
95. narozeninám  

paní 

Aurelii Sliwkové.

Blahopřejeme!

Společenská kronika
Vítání občánků

Dne 3. 9. jsme přivítali tyto nové občánky 
naší obce.

Valerie Giertliová

Filip Kotas

Dominika Nemčeková

Jakub Branny

Blahopřejeme k narození děťátka!
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Rozzářená očka, pozorná ouška, usměvavé pusinky a pečlivé ruce předvedli prvňáčci naší školy. 
V doprovodu rodičů si hned po příchodu vybrali své místo a pozorně sledovali, co se bude dít. 
A konečně! První zvonění! “Teď se rovně postavíme, pěkně se tím pozdravíme! Potom sednem 
na židličku, budem tiše na chviličku.”

Mezi nové školáky se přišla podívat také paní starostka, která 
nejen popřála, ať se jim ve škole líbí, ale přinesla i pár dárečků. 
Všechny pozdravila i paní ředitelka, která mezi rodiči po-
znala také své bývalé žáky. Děti se krásně představily 
paní učitelce, vybraly si svoji značku, nakreslily samy 
sebe a dostaly svoji první učebnici. V záplavě nových 
informací se naštěstí nikdo neztratil a hodinka utekla 
jako voda. Jsme rádi, že máme nové kamarády! Prv-
ňáčci, ať se vám v naší škole moc líbí!

Romana Moskalová,  
třídní učitelka

První školní den našich prvňáčků…
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náměStím Se ProJíŽděli veteráni…
Stalo se již tradicí, že se kolona historických 
vozidel přemístí po svém srazu veteránů na 
historickém náměstí v Orlové do Doubravy. 
A tak neděle 17. září opět v Doubravě patřila 
veteránům. U této příležitosti jsme otevřeli zá-
mek, aby si jeho prostory mohli prohlédnout 
i ti, kteří nebyli na doubravských slavnostech 
nebo při jeho prvním otevření veřejnosti. 
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