
Ve středu 19. 10. 2022 se uskutečnilo 
ustavující zasedání zastupitelstva obce. Zvo-
lení zastupitelé na tomto zasedání složili slib 
a zvolili si ze svých řad starostu a místosta-
rostu obce.

Starostkou obce Doubrava pro volební 
období 2022-2026 byla zvolena paní Mgr. 
Ing. Jiřina Ferenčíková (NAŠE DOUBRAVA) 
a místostarostou pan Ing. Petr Vrubel (NAŠE 
DOUBRAVA). Dále zastupitelé zvolili členy 

rady obce, zřídili finanční a kontrolní výbor 
a zvolili předsedy těchto výborů.

Dalšími členy rady obce byli zvoleni: paní 
Anna Kursová, Gabriela Piperková a MUDr. Pa-
vel Spurný.

Předsedou finančního výboru se stal Bc. 
Ivo Kalina, předsedkyní kontrolního výboru 
pak Mgr. Dáša Murycová. 

ŠH

Leden 2019 č. 12

Zasedání Zastupitelstva 
obce Doubrava
Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 
dne 14. 12. 2022 od 16:30 hod. v zasedací 
místnosti Obecního úřadu Doubrava.

Aktuální informAce 
Z Dění v obci

fb obec Doubrava 
www.doubrava.cz

veřejná sbírka obce 
Doubrava 

ZácHrAnA kulturníHo  
DěDictví obce Zámku DoubrAvA 

a DoubrAvSkÉ DŘevěnkY
Přispět můžete jakoukoliv částkou 

na účet 123-7683030277/0100.

Listopad 2022

naše obec má nové vedení

Neúprosně se blíží zimní období spojené 
také se zimní údržbou komunikací a chod-
níků v naší obci. Zimní údržba se provádí 
podle plánu zimní údržby pro daný rok, který 
je schválen Radou obce Doubrava. V tomto 
plánu jsou komunikace v obci rozděleny dle 
důležitosti a dle toho je postupováno při pro-
vádění zimního udržování sjízdnosti komuni-
kací. Aktuální plán zimní údržby vč. příloh je 
k nahlédnutí na stránkách obce Doubrava. 

Údržbu komunikací v nadcházející sezoně 
od 01. 11. 2022 do 31. 03. 2023 bude opět zajišťo-
vat společnost Doubravan Car spol. s r. o., se síd-
lem 17. listopadu 1369, 735 14 Orlová – Lutyně.

Každým rokem upozorňujeme občany 
z lokality Finských domků na parkování 

vozidel u komunikace. Neměli by svými vo-
zidly bránit v průjezdu mechanizace na úklid 
a údržbu komunikací. V případě, že vozi-
dlo zimní údržby komunikací neprojede, 
nemůže být na příslušné části pozemní 
komunikace provedena zimní údržba. Žá-
dáme občany celé obce, aby se zamysleli nad 
odstavováním vozidel na pozemních komu-
nikacích a nebránili případnému průjezdu 
mechanizace s pluhem.

Občané se mohou obracet se svými při-
pomínkami k zimní údržbě na obecní úřad, 
tel.: 596 512 953, pan Sznapka, zejména do-
jde-li k neprohrnutí komunikace nebo nepro-
vedení posypu. 

Jiří Sznapka, správa BaNF

Zimní údržba 2022/2023

Foto: Pavla Gabzdylová z
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Vážení a milí sousedé,
ještě jednou bych vám 
ráda poděkovala za to, 
že jste přišli k volbám 
a dali nám svůj hlas. 
Děkujeme. Velmi si 
toho vážíme. 

Před osmi ani 
čtyřmi lety jsme díky 

vašim hlasům ve volbách neprohráli, pře-
sto jsme se dle rozhodnutí tehdejších ko-
alic ocitli v opozici. Celou dobu jsme se 
snažili, abychom byli pro vás a váš život 
v Doubravě přínosem. Nebylo to zrovna 
jednoduché období, ale stálo za to. Dnes to 
hodnotím pozitivně. 

Osobně jsem se hodně poučila, jak 
věci nemají být. Ještě více jsem posílila 
své povědomí o tom, jak je důležité umět 
naslouchat sousedům. Dělat dobro sou-
sedům a dělat to ráda. Místy bylo pro nás 
obtížné srozumitelně vám sdělit, že se za 
vás rveme. Přesvědčit vás, že stojí za to za-
jímat se o dění v obci, vyjádřit svůj názor 
a jít k volbám. 

Přes veškerá úskalí jsme společně 
s vámi a díky vám vytrvali. Přesto všechno, 
že jsme díky vám po letech získali tolik po-
třebnou většinu v zastupitelstvu a nikoho 
dalšího nepotřebujeme, tak jsme nechtěli 
pokračovat ve scénáři, který nastolily před-
chozí koalice. 

Požádali jsme o schůzku zastupitelku 
Mgr. Radomíru Jasenkovou zvolenou za 

stranu SNK Evropští demokraté s tím, že by-
chom mohli jednat o případné spolupráci, 
ale námi dobře míněný návrh nebyl vysly-
šen, což jsme vzali na vědomí. 

Naše silné vítězství v letošních komu-
nálních volbách přijímám s pokorou a vě-
domím, že je to velký závazek se značnou 
mírou odpovědnosti. Chtěla bych vás ubez-
pečit, že jako nové vedení obce budeme 
naslouchat všem občanům Doubravy. 

Čeká nás nelehké období. Nebyli jsme 
u uzavírání smluv, které schválila předchozí 
rada obce. Proto první věcí bude seznámit 
se s obsahem všech smluv a dokumentů. 
Například nám není znám ani obsah 
smlouvy o zajištění zimní údržby pozem-
ních komunikací v obci, kterou schválila 
předchozí rada obce na své 85. schůzi ko-
nané dne 05. 10. 2022. 

Čeká nás spousta práce. Už během vo-
lební kampaně a bezprostředně po vyhlá-
šení výsledků voleb se na mne obraceli 
sousedé s prosbami o řešení jejich pro-
blémů. Je tedy zřejmé, že k řešení a uspo-
kojivému vyřešení věcí toho bude spousta, 
proto vás prosím o trpělivost. Co nejdříve 
se postupně pustíme do plnění našich 
bodů ve volebních programech, protože 
nám na vás záleží a chceme, abyste byli 
rádi, že bydlíte v Doubravě. 

Pevně věřím, že společně to zvládneme.
Jiřina Ferenčíková,  

starostka 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

Listopad 2, 16, 30 30 3 9, 23
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Pomyslný štafetový 
kolík předán novému 
vedení obce

Po osmi letech mého působení ve ve-
dení obce Doubrava jsme předali onen 
pomyslný štafetový kolík novému vedení, 
které bylo zvoleno na ustavujícím zastupi-
telstvu obce na základě výsledků komunál-
ních voleb.

O dění v obci v uplynulém období jste 
se mohli dočíst v zářijovém čísle zpravodaje. 
Nyní Vás chci informovat o zpracovaných 
studiích, projektových dokumentacích a za-
počatých záměrech v obci Doubrava, které 
byly novému vedení obce předány.
•	 Je	schváleno	podání	žádosti	o	dotaci	na	

MSK na napojení ČOV u bytového domu 
č.p. 348 a č.p. 135, na ČOV ve vlastnictví 
SmVaK pod finskými domky, kde je pro 
toto napojení vytvořena rezerva. 

•	 Zpracovává	se	projektová	dokumentace	
na chodník a dvě parkoviště v centru 
obce, realizace je schválena v Mezirez-
ortní komisi v rámci projektu „Infrastruk-
tura pro rozvoj obce Doubrava“.

•	 Dokončuje	se	projektová	dokumentace	
na opravu dešťové kanalizace v centru 
obce v úseku od základní školy po ná-
městí, je předjednáno s DIAMEM, st. p. 
odškodnění z titulu důlních škod. 

•	 V	 přípravě	 je	 realizace	 dešťové	 kana-
lizace dle zpracované studie v oblasti 
Hranice před provedením finálních 
oprav komunikací poškozených v sou-
vislosti s výstavbou kanalizace.

•	 Probíhají	 přípravné	 práce	 pro	 zadání	
zpracování projektové dokumentace 
na inženýrské sítě pro novou výstavbu 
(1. a 2. etapa výstavby), jejíž realizace je 
schválena v Mezirezortní komisi v rámci 
projektu „Infrastruktura pro rozvoj obce 
Doubrava“.

•	 Pro	 vznik	 „Centra	 ekologické	 výchovy	
Doubrava“ v areálu zámku je nutná úzká 
spolupráce s Moravskoslezským krajem 
a MSID (realizace je reálně možná do 
konce roku 2025).

•	 Zpracovává	 se	 projektová	 dokumen-
tace na opravu dřevěnky, do databáze 
MSK byl vložen projektový záměr na její 
opravu, koncem roku 2022 se připravuje 
vyhlášení tematické výzvy, pro podání 
žádosti o dotaci.

•	 Podání	 žádosti	 do	 IROP	 na	 „Multi-
funkční učebnu v ZŠ Doubrava“ nebylo 
nyní možné z důvodu změny dotačních 
podmínek (minimální částka pro dotaci 
je stanovena na 5 mil. Kč, které daný 
projekt nedosahuje). Řešením je ne-
chat zapracovat do projektu konekti-
vitu školy a projekt podat do IROP přes 
MAS Bohumínsko, kde se vyhlášení vý-
zev plánuje na jaře příštího roku. Spo-
luúčast obce bude činit 25 % nákladů, 
je třeba počítat s předfinancováním 
projektu. 

•	 Je	 zpracována	 projektová	 dokumen-
tace na výměnu otopné soustavy v zá-
kladní škole, protože její současný stav 
je na konci životnosti. Měli jsme v plánu 

zajistit její výměnu, nejlépe s finanční 
dotací MMR nebo MSK. 

•	 Do	ITI	Ostravská	aglomerace	byl	podán	
projektový záměr „Virtuální realita v ZŠ 
Doubrava“, který byl schválen řídícím 
výborem a v prosinci 2022 bude předlo-
žen ke schválení v Zastupitelstvu města 
Ostravy. 

•	 Jsou	 zpracovány	 projektové	 dokumen-
tace na rekonstrukci a opravy obecního 
úřadu a venkovního vstupního scho-
diště. Na opravu venkovního schodiště 
je předjednáno s DIAMEM, st. p. čás-
tečné plnění z titulu důlních škod. 

•	 Je	 nutné	 dokončit	 jednání	 s	 OKD	 a.s.	
a DIAMO st. p. ve věci Dohod o střetu zá-
jmu (prodloužení nebo uzavření nových 
dohod a ze strany DIAMO, st. p. dořešit 
plnění za rok 2022).

•	 Odkanalizování	 obce	Doubrava	 v	 loka-
litách Hranice a Nová bude dokončena 
na přelomu dubna a května příštího 
roku. Po dokončení kanalizace bude 
následovat položení nových povrchů 

komunikací. Bude nutné nastavit způ-
sob provozování této kanalizace. 

•	 Odborně	 byla	 posouzena	 celková	 od-
borná údržba výsadby v parčíku za 
bytovým domem č.p. 348, která musí 
proběhnout v době zimního vegetač-
ního klidu. Naplánována je na nadchá-
zející zimní měsíce.

•	 V	příštím	roce	je	plánovaná	výměna	vo-
dovodních rozvodů v Národní domě, 
které jsou v havarijním stavu. Ještě le-
tos proběhne oprava střechy nad toa-
letami v zadní části Národního domu. 
V příštím roce bylo plánováno provést 
mykologický průzkum hlavní střešní 
konstrukce, na základě, kterého by se 
přistoupilo k nutným opravám (výmě-
nám poškozených částí).

Novému vedení obce přeji hodně sil, 
neutuchající pracovitost pro spokojenost 
občanů a blaho a rozkvět celé obce.

Dáša Murycová
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oprava části fasády na budově ZŠ •	
v Doubravě

Počátkem měsíce října byla realizo-
vána oprava částí fasády a oprava atiky bu-
dovy základní školy Doubrava. Jednalo se 
o opravu části fasády přední štítové stěny 
a opravu a nátěr zaplechování atiky štítové 
stěny.

oprava místních komunikací na •	
katastru obce

Začátkem měsíce října byla ukončena 
lokální oprava místních komunikací. Cel-
kem na šesti místech katastru obce byly 
provedeny opravy značných výtluků ko-
munikací. Opravy byly prováděny odfré-
zováním poškozeného asfaltu, následnou 
penetrací a zalitím asfaltem. 

výměna zdroje tepla v budově •	
obecního úřadu Doubrava 

V 41. týdnu letošního roku byla dokon-
čena výměna zdroje tepla v budově OÚ 
Doubrava. Stávající vytápění objektu v ob-
dobí topné sezony bylo řešeno dvěma kotly 
na tuhá paliva s ručním přikládáním, nespl-
ňující požadavky zákona 202/2012. Nově 
jsou zdrojem tepla dva kombinované kotle 
na uhlí a kusové dřevo splňující 5. emisní 
třídu s akumulací tepla v nádržích. Kotle 
jsou umístěny v původních prostorách.

Jiří Sznapka, 
referent úseku BaNF a investic 

informAce 
z úseku investic

V letošním roce proběhla realizace pro-
jektu "Rekonstrukce kotelny – Plynová 
kotelna pro vytápění ZŠ Doubrava".	 Tato	
rekonstrukce kotelny byla spolufinanco-
vána z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
v rámci programu "Obnovy a rozvoje ven-
kova Moravskoslezského kraje 2022". Výše 

s p o l u f i n a n c o v a n é 
částky z rozpočtu MSK 
činila 400.000 Kč. Cel-
kové výdaje na rekonstrukci kotelny byly ve 
výši 1.638.135,51 Kč. 

Lada Fusková,  
referent finanční správy a matriky

Spolek Arnika – Centrum pro podporu ob-
čanů od roku 2011 pořádá každoročně soutěž 
„Alej roku“. Naše obec se rozhodla zúčastnit 
se této soutěže a nominovat do soutěže alej 
vedoucí od náměstí až nad základní školu. Již 
na historických fotografiích z let 1920-1922 
je patrné, že někdy v těchto letech alej po-
stupně vznikala. Některé lípy mají tedy určitě 
něco kolem sta let. Alej má délku přes 700m 
a je v ní celkem 168 stromů. 

Hlasovat v soutěži můžete také vy na 
webových stránkách www.alejroku.cz a tím 
podpořit naši krásnou doubravskou alej. Sou-
těž probíhá od 02. 11. 2022 do 11. 01. 2023. 
Hlasovat můžete jen jednou, a to vyplněním 

hlasovacího formuláře na výše uvedených 
stránkách. 

Po ukončení hlasování a překontrolo-
vání hlasů organizátor zveřejní výsledky na 
webu alejroku, vyhlásí vítěze v každém re-
gionu a celkového vítěze. Oficiální vyhlá-
šení výsledků ankety proběhne v pondělí 
16. 01. 2023. 

Věříme, že se naše alej v soutěži neztratí 
a umístí se na některém z předních míst. 
K tomu je samozřejmě nutná podpora i Vás, 
občanů, a proto budeme rádi, když si najdete 
chvilku a dáte naší aleji svůj hlas.

Pavel Slávik,  
referent ŽP, majetková správa

naše alej v soutěži

Alej směrem od školy ke hřbitovu. Rok 1960. z Alej, jak jí známe dnes. z

Na území naší obce v poslední době do-
chází k většímu rozmnožování toulavých 
koček. Jedná se o lokalitu doubravského ná-
městí (pošta, čp. 348, kolem potravin EMEL) 
a hlavně o lokalitu finských domků. Vzít si 
domů nějaké zvíře je velmi jednoduché, bo-
hužel starat se o ně tak, aby bylo spokojené 
nejen samotné zvíře, ale i jeho majitel, je už 
horší a někdy to dopadne tak, že je zvíře vy-
hozeno na ulici, popř. odvezeno mimo svůj 
domov, a zde ať se postará samo o sebe, jak 
umí… 

Popřípadě se majitel odstěhuje, ale zví-
řata	 zůstávají	 na	místě.	 Toto	 je	 i	 případ	 tou-
lavých koček, které se nacházejí ve finských 
domcích. Jsou mezi námi dobrovolníci, kte-
rým není osud těchto zvířat cizí a snaží se jim 
pomáhat alespoň tím, že je nakrmí. Jestli to 
je správný přístup nebo ne, se názory různí. 
Jedním z možných řešení je také kastrace 
koček. Obec pořídila 4 přepravní klece na 

kočky a začala s postupným odchytem koček, 
které se následně vozí na kastraci k veterináři. 
Jedná se o další výdaj obce, který by se mohl 
využít jinak, neboť jedna kastrace stojí cca 
1.200 Kč. Nezbývá než apelovat na všechny 
vlastníky koček, aby se o svá zvířata posta-
rali v případě, že se např. stěhují jinam, nebo 
aby provedli kas-
traci u své kočky 
již v útlém věku 
(kastrovat kočky 
lze od 6 měsíců 
věku). Mít pře-
množené kočky 
kolem svého 
domu není 
zrovna příjemná věc. Někteří nájemníci ve 
finských domech by o tomto mohli vyprávět, 
a proto je na místě se tímto problémem zabý-
vat dříve, než bude pozdě.
Pavel Slávik referent ŽP, majetková správa

nová kotelna pro základní školu Doubrava

toulavé kočky na území obce Doubrava
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tvoříme a tvoříme
Keramika patří k nejstar-

ším řemeslným dovednostem 
již od pravěku a patří k nejstarším výtvarným 
projevům lidstva. Práce s hlínou je určitě nej-
starší druh lidského vytváření a existovala 
jistě dříve, než ji člověk pojmenoval kerami-
kou. Hliněné věci se nachází všude kolem nás 
a jsou jakousi historickou ukázkou, která vy-
povídá o stupních vývoje v dějinách lidstva 
a společenství. Žádné jiné řemeslo nemá tak 
dlouhou tradici jako keramika.

Co si můžeme představit pod slovem ke-
ramika? Keramiku tvoří všechny předměty vy-
robené z hlíny a upravené do pevné podoby. 
Keramika to jsou nejen hrnky, talíře, sošky, ale 
i cihly ke stavbě domů, tašky na střeše. Ale 
pro nás v mateřské škole je keramika vyrábění 
z hlíny, jsou to kočky, talířky, jablíčka, ovečky, 
srdíčka, hvězdičky a spousta jiných krásných 
věcí.

V mateřské škole tvoříme z keramiky pra-
videlně. Díky Nadaci OKD a obci Doubrava 

byl podpořen navazu-
jící projekt Doubravští 
šikulové a řemeslo. Je 
zaměřen na podporu 
volnočasových aktivit 
dětí, mládeže, dospě-
lých a seniorů. Děti pra-
cují s keramickou hlínou 
při řízených výchovných aktivitách v rámci 
vzdělávání. Dospělí pracují pravidelně v kera-
mické skupině vždy v odpoledních hodinách. 
Pokud máte zájem a chuť naučit se praco-
vat s keramickou hlínou, můžete se přihlá-
sit do keramické skupiny v MŠ: tel. 596 549 
065.

Výsledky tvorby dětí i dospělých jsou 
nádherné. Každý do práce vloží kus své fanta-
zie a tvořivosti a výrobek je na světě. Nejdřív 
se však musí vypálit a poté nanést glazura. 
Posuďte sami.

Radomíra Jasenková,  
ředitelka MŠ Doubrava

PoDZim v mŠ
„Padá listí, zlaté, rudé, je ho plná zahrada.

A co potom padat bude, až to listí 
opadá?“

Barvičky na podzim nám ve školce přináší 
spoustu nápadů k našim činnostem i tvoření. 
Na louce i vycházkách jsme sledovali padající 
listí, rozeznávali jeho barvy, sbírali kaštany, 
žaludy, šípky. Navštívili jsme výstavku zahrád-
kářů v Národním domě, kde jsme poznávali 
druhy ovoce a zeleniny a obdivovali jak krásně 
barevné a velké plody na zahrádkách vyros-
tou. Ve školce jsme si společně s p. učitelkami 
nastrouhali jablíčka a upekli z nich výborný 

„štrůdl“ a dokonce i „šneky.“ A protože jsme 
šikovní, zvládli jsme i namalovat jabloně jako 
velcí malíři a vymodelovat i krásná keramická 
jablíčka.

Za MŠ Doubrava Světluše Šotkovská

okÉnko mAteŘSkÉ ŠkolY

V souladu s ustanovením § 4a Tisko-
vého zákona, poskytne vydavatel zastupite-
lům obce přiměřený prostor pro uveřejnění 
sdělení, které vyjadřuje jejich názory týka-
jící se obce. Vydavatel poskytne každému 
jednotlivému zastupiteli pro vyjádření ná-
zoru v každém vydání zpravodaje nejvýše 
500 znaků včetně mezer s tím, že zastupitel 
může předat současně s příspěvkem také 
jeho rozšířenou verzi v neomezeném roz-
sahu k uveřejnění na webových stránkách 
obce www.doubrava.cz, „Názory zastupi-
telů“. Jednotlivé příspěvky budou do rubriky 
řazeny podle abecedního pořadí příjmení 
zastupitelů. Zveřejněné příspěvky nemusí 
být v souladu s názory redakce. Rubrika ná-
zory 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.

 Vážení voliči, jménem zvolených zastupi-
telů za politické hnutí NEZÁVISLÍ Vám dě-
kuji za Vaše hlasy v komunálních volbách. 
Díky Vašim hlasům máme v novém zastu-
pitelstvu obce nadále pět zastupitelů, kteří 
jsou připraveni pro Vás pracovat. Pro vytvo-
ření silné koalice s SNK ED to však nestačilo 
a jiná jednání o možné koalici neproběhla. 
Nyní budeme pracovat jako konstruktivní 
opozice a budeme podporovat všechny 
smysluplné projekty pro pokračování roz-
voje naší obce a spokojenost občanů. 

Dáša Murycová
 Vážení občané, za volební stranu SNK ED 
vám děkuji za důvěru a hlasy v komunálních 
volbách. Při jednání o povolební spolupráci 
s uskupením Naše Doubrava však k dohodě 
nedošlo a programová shoda nalezena ne-
byla. I přesto však budeme dále pracovat pro 
obec a usilovat o kvalitu a úroveň školství, 
o rozvojové projekty, oživení zámku, rekulti-
vaci území, opravy obecního majetku, o za-
chování služeb občanům, o kvalitní bytový 
fond a bydlení, o bezpečnost, o vybudování 
dětských hřišť a rozvoj naší obce.

Radomíra Jasenková, zastupitelka

náZorY nAŠicH 
ZAStuPitelŮ 

V průběhu letních měsíců jsem připravo-
vala dokumenty pro vložení nejdříve do kovo-
vého tubusu a následné uložení do opravené 
báně kostelní věže. Dokumenty obsahují zá-
kladní informace o naší obci, obecním úřadu 
a jeho personálním obsazení, a také o samo-
správě obce a jejím obsazení. Podrobně je 
popsána současnost obce včetně dění v uply-
nulém čtyřletém období, zvláštní list je vě-
nován mateřské škole a základní škole a pro 
ilustraci jsou přiloženy fotografie, které obra-
zově dokumentují dění v obci. Za zpracování 
informací o školských zařízeních děkuji ředi-
telkám Janě Ošeldové a Radomíře Jasenkové. 
Do souboru dokumentů jsem přiložila seznam 
zastupitelů s jejich podpisy, fotografii členů 
zastupitelstva obce ve volebním období 2018–
2022, dva výtisky zpravodajů červenec–srpen 
a září 2022, mapu obce, magnetku obce, sou-
bor všech platných mincí české měny, pamětní 
medaili obce a symbol doby covidové – respi-
rátor. Všechny tyto dokumenty jsem předala 
v pátek 23. září panu faráři pro vložení do tu-
busu, který před vložením musel být odborně 
zaletován. Byl dohodnutý termín vkládání do 
báně kostelní věže 29. 9. 2022 v 10 hodin a byly 
mu rovněž předány dva kontakty na zástupce 
vedení obce, kteří tomuto aktu měli být pří-
tomní. Následně pan farář oznámil změnu 
termínu ukládání do báně na 30. 9. 2022 v 10 

hodin. O tom, že se nakonec rozhodl dle po-
větrnostních předpovědí před dohodnutým 
termínem uložit tubus do báně kostelní věže 
bez účasti vedení obce, již informaci nepodal. 
Kostelní věž září novotou, zdaleka se leskne její 
pozlacená báň, střech barevně ladí se střechou 
obecního úřadu a centrum obce je zase o něco 
krásnější.

Dáša Murycová

odkaz příštím generacím
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V tomto roce jsme zatím zasahovali 
celkem 14x při likvidaci bodavého hmyzu. 
Naposledy to bylo na č.p. 606 v Doub-
ravě, kde zasahovali Šebesta R., Kotas 
J. a Dluhosz. V sobotu 24. 09. se po delší 
době konala brigáda. Zvládli jsme udělat 
úklid garáží, na zahradě se rozvezla hlína 
a vyrovnaly se nerovnosti, ořezaly se su-

ché stromy, zhotovilo se oplocení u cha-
loupky. Naše hasičky umyly okna a uklidily 
v sále, kuchyni. Poděkování patří nejen 
všem, kteří se zúčastnili, ale taky firmě 
EXA společnost s.r.o. za darování hlíny na 
rozvoz a p. Jiřímu Šustkovi za poskytnutí 
minibagru a provedení terénních úprav na 
zahradě.

Pavel Slávik, za VJ SDH Doubrava 

Foto: archiv spolku. z

HASIČSKÉ  
OKÉNKO

Sbor dobrovolných hasičů obce 
Doubrava zve všechny děti 

v pondělí 05. 12. 2022 od 17:00 
hodin 

do Národního domu na 

TRADIČNÍ 
MIKULÁŠSKOU 

NADÍLKU. 
Cena balíčku a občerstvení pro jedno 

dítě je 200 Kč, zájemci se mohou 
hlásit u p. Vandy Sosnové, tel. 

724 078 578 nejpozději  
do 28. 11. 2022.

Když se v Doubravě před lety zrodil pio-
nýrský oddíl, byly v něm z větší části prvňáčci 
a	předškoláci.	Tito	prvňáčci	už	dorostli	a	 jsou	
z nich deváťáci, kteří jsou opravdovými pio-
nýry. Pionýr znamená průkopník, objevitel no-
vých cest a tyhle děti těch cest nalezly mnoho. 
Zažily spoustu výprav, akcí, táborů. Každý si 
v pionýru našel kamaráda, činnost, kterou má 
nejraději, akci, kterou si nenechá ujít. Mimo 
to je z těchto dětí skvělá parta. A tohle je ten 
pravý čas pro to, aby dostali příležitost podí-
let se na vedení našeho spolku. V letošním 
školním roce se budou podílet na vedení od-
dílových schůzek. Zúčastní se školení na akre-
ditovaném kurzu pro instruktory, aby byli ve 
své činnosti kvalifikovanými odborníky. A sta-
nou se členy Rady pionýrské skupiny. 

To	 je	 smyslem	 a	 cílem	 naší	 činnosti,	
a proto nás to tak moc baví. Děti, ale i dospě-
láci mohou v pionýru růst, dostanou příleži-
tost spoluutvářet a měnit spolek, pomáhají 
si a společně míří k úspěchu. Úspěchem je 
pro nás to, že jsem se z obyčejné vedoucí 
pionýrské vedoucí dostala do Výkonného 
výboru České rady Pionýra v oblasti činnost 
a budu se podílet na vedení spolku na re-
publikové úrovni, to že naše vedoucí Bája 

prošla akreditovaným školením pro hlavní 
vedoucí dětských táborů a zvládla svůj první 
letní tábor skvěle, že jsme byli v České tele-
vizi, že znovu pořádáme Ledová města 2023, 
i poslední plánovaná akce, ve které se spoju-
jeme s karvinským oddílem Lesani 2611 Aso-
ciace	TOM.	Na	 společnou	podzimní	výpravu	
se vydáme do Lipné u Potštátu. Jsem ráda, že 
pionýrská skupina v Doubravě žije a „vycho-
vala“ si tolik skvělých dětí a vedoucích. Pokud 
chcete zažít úspěch spolu s námi, přidejte se, 
budeme se na Vás těšit.

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

Spolu jsme úspěšní

výstava zahrádkářů
Jako každý rok jsme si i letos byli s dětmi 

prohlédnout zahrádkářskou výstavu v Národ-
ním domě. Kromě poznávání známých bylin, 
keřů a stromů nás čekala ukázka zajímavých 
hub, mnoha odrůd jablek nebo práce včelařů. 
Za podobné akce jsme vděční zejména proto, 
že právě tudy vede cesta k poznávání přírody 
a vytváření kladného vztahu našich žáků ke 
všemu živému. 

Jakub Wágner

ve Škole roZHoDně není nuDA
Sportovní den pro děti z mŠ

Ve čtvrtek 06. 10. 2022 si naše 7. třída 
připravila v rámci školního projektu spor-
tovní den pro děti z mateřské školy. Akce se 
uskutečnila na školním hřišti a zahradě. Děti 
procházely různá stanoviště se sportovními 

úkoly, kde si mohly nejen vyzkoušet svou 
obratnost, ale také se seznámily se svými bu-
doucími staršími spolužáky. Nejen díky krás-
nému počasí jsme si dopoledne všichni užili 
a těšíme se na další spolupráci.

Michaela Ošeldová

Stůj, 4. třído, dej přednost v jízdě!
V úterý 27. 9. čtvrtá třída navštívila do-

pravní hřiště v Karviné. Přes nepříznivou 
předpověď nám však počasí vydrželo a děti 
si mohly vyzkoušet své dovednosti na kole. 

Jízda podle dopravních značek žáky velmi za-
ujala a sami si i dokonce vymysleli hru na po-
licisty. Myslím si, že se touto zábavnou hrou 
naučili mnoho potřebných dovedností pro 
běžný život. Kristina Sýkorová
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inzerceSpolek PZko 
je v Doubravě již 75 let

Dne 14. července 2022 jsme zorga-
nizovali zájezd do Kopřivnice. Součástí 
zájezdu byla návštěva Muzea osob-
ních	 a	 nákladních	 automobilů	 Tatra.	
Původně byla v plánu i návštěva expo-
zice	 Technického	muzea	 Tatra	 v	 Kop-
řivnici „Slovenská strela”, bohužel, 
z důvodu opravy vlaku, byla expozice 
uzavřena. V odpoledních hodinách 
jsme navštívili město Štramberk s jeho 
pamětihodnostmi. 

V sobotu 1. října místní skupiny 
PZKO z orlovského regionu uspořá-
daly slavnostní setkaní u příležitosti 
75. výročí založení spolku. Společná 
akce místních skupin PZKO působících 
v Doubravě, Orlové-Lutyni, Orlové-Po-
rubě a Rychvaldě se konala v Národ-
ním domě v Doubravě. Slavnosti se 
zúčastnila starostka obce Doubrava 
Dáša Murycová, která poděkovala 
předsedům všech místních skupin za 
jejich aktivní činnost, popřála hodně 
úspěchů do další činnosti a předala jim 
drobné upomínky.

Součástí slavnosti bylo kulturní 
vystoupení dětí Základní školy a Ma-
teřské školy s polským vyučovacím 
jazykem v Orlové-Lutyni, smíšeného 
pěveckého sboru "Zaolzie" působícího 
v rámci MS PZKO v Orlová-Lutyně a ka-
pely „Old Boys Band“ z Orlové-Poruby. 
V druhé části kulturního programu vy-
stoupil jako host soubor písní a tanců 
„Szuszanie“ a „Chórek“ z MS PZKO 
v Horní Suché. Soubor prezentoval 
polské národní tance, židovské tance 
a	 rodný	Těšínský	 folklór.	Pro	každého	
účastníka bylo zajištěno občerstvení, 
které přichystaly členky klubu žen 
z Orlové. 

Děkujeme tímto vedení obce 
Doubrava za poskytnutí finanční do-
tace, bez které bychom tyto akce ne-
mohli uskutečnit.

Petr Czapek,  
předseda MS PZKO
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OLŠINA z. s. má pod svými křídly celkem 
pět souborů, dle toho, jak se za doby své exis-
tence postupně rozrůstala. S některými z nich 
jste se mohli setkat i při různých příležitostech 
v Doubravě. Vzpomeňme například rozsvícení 
vánočního stromu s jarmarkem, kdy náměstí 
zaplnily děti v regionálních krojích nebo dět-
ské radovánky, které byly uspořádány spo-
lečně s Olšinkou. Rovněž členové cimbálové 
muziky již několikrát hráli na setkání našich 
jubilantů. A kolik let svého působení v sobotu 
8. října v Domě kultury v Orlové soubory sla-
vily? Bylo mi ctí popřát za obec Doubravu FS 
Olšina, který tvoří mladí tanečníci k 35 letům 
jejich působení, DFS Olšinka složeného z řad 
žáků základních škol ke 30 letům trvání, DFS 

Malá Olšinka, ve které tančí děti od 2–6 let 
k jejich 12 letům trvání, FSS Olšany, ve kte-
rém se sdružují tanečníci seniorského věku 
k jejich 10. výročí a konečně cimbálové mu-
zice Olšinka, která má za sebou dvacetileté 
období, kdy doprovází soubory při četných 
vystoupeních v regionu i na folklórních fes-
tivalech za hranicemi naší země. Několikrát 
hráli pro naše milovníky folklóru v Hospůdce 
u Kantorů nebo v zahradě Národního domu, 
v poslední době také v zahradě Restaurace 
U Rumcajse v Dětmarovicích. Všem taneční-
kům a muzikantům přejeme hodně elánů do 
další tvůrčí práce a těšíme se na jejich další vy-
stoupení v Doubravě.

Dáša Murycová

Pozor na divočáky•	
Myslivecký spolek Orlová a Doubrava 

vykonává právo myslivosti na katastru 
obce Doubrava a města Orlová. Chtěl bych 
se zmínit o některých aktuálně probíhají-
cích aktivitách spolku na katastru obce 
Doubrava. Za poslední dva roky jsme na 
katastru obce odlovili 25 ks divokých pra-
sat. Divočáci jsou silně migrující zvěř, kte-
rou je možné potkat hlavně v noci. Řidiči 
by proto měli dbát zvýšené pozornosti při 
řízení. Srážka s tímto zvířetem a následky 
mohou být daleko větší než se zvěří srnčí. 
Nejpravděpodobnější je se s nimi potkat 
na silnici směrem od Dinoparku až k dolu 
ČSA a pak také na silnici od odbočky na se-
ver až po tabuli konec obce na Kozinci. Na 
těchto silnicích je rovněž registrován nej-
větší počet sražených srnčích kusů moto-
rovými vozidly. 

informace o honech•	
Dále občany informujeme, že aktuálně 

probíhá lovecká sezona. Ranní a večerní 
tahy na kachny jsou středa a sobota, a to 
až do konce listopadu. Hon na drobnou 
zvěř je plánovaný na 26. 11. 2022. Budeme 
se pohybovat pod haldou kolem hlavní 
silnice směrem k zatopené části Doub-
rava střed a v okolí Včelína a na Kozinci. 
Přibližně od 8:00 do 15:00 hodin. Druhý 
hon je naplánovaný na 26. 12. 2022. Zatím 
ještě nevíme, zdali se budeme pohybovat 
na katastru obce Doubrava, nebo města 
Orlová. 

Za Myslivecký spolek Orlová 
a Doubrava Milan Pěchovič, předseda

Myslivecké 
okénko

olŠinA z. s. slavila narozeniny

V pátek 7. října se konala tradiční zahrád-
kářská výstava, kterou dozdobilo podzimními 
aranžmá našich zahrádkářek. Výzdobu také 
doplnily krásné kresby dětí z naší základní 
školy. Návštěvníci si na výstavě mohli pro-
hlédnout z ovoce převážně jablíčka, pecko-
vinám se v naší oblasti moc nedaří. Zelenina 
byla zastoupena paprikami, celou kolekcí 
dýní různých neskutečných tvarů a barev, ko-
řenovou, plodovou a brukvovitou zeleninou.

Naučný byl mykologický koutek pana 
Štefana Szűcse. Vystaveny byly různé houby 
s popisem včetně smrtelně jedovaté mucho-
můrky zelené. Ve sbírce byla i méně známá 
jedlá a chutná čirůvka fialová, holubinka na-
modralá, také límcovka vrásčitoprstenatá, 

ryzec smrkový, hnojník obecný a další. Zá-
jemcům byly podávány odborné slovní 
informace.

Společně s námi vystavoval také včelař-
ský spolek ZO ČSV Doubrava. Nejzajímavější 
byl skleněný úl s živými včelami, dále byl k vi-
dění plastový úl, rámky s mezistěnou, rámek 
s vystavěným plástem a včelí vosk a med.

Rukodělné výtvory jako panáčky ze šišek, 
panenky z šustí oblečené v látkových suknič-
kách ukazovala dětem paní Menšíková ze ZO 
ČZS Dětmarovice. Vytvářela také panenky 
z klasu obilí dostrojené sušenými květinami. 
Velmi hezké ručně malované skleněné vá-
noční baňky, každá byla originál, namalovala 
návštěvníkům na přání i se jménem.

Větší prodejní výstavu rostlin měl pan 
Nechvátal. Viděli jsme zde Muďoul trojla-
ločný – banán severu (PAW-PAW), citro-
nečník	 Poncirus	 Trifociata,	 který	 můžeme	
pěstovat i venku. Dále spoustu sukulentů, 
masožravek, pokojovky ozdobné květem 
nebo listem. Za příznivé ceny nabízel sub-
tropické a tropické rostliny jako ananasov-
ník, banánovník, vanilku atd.

Krásné doplněni výstavy tvořily, některé 
velmi vyvedené, výkresy dětí z místní zá-
kladní školy, které byly vhodně rozmístěny 
v celé místnosti výstavy. 

V pátek dopoledne nás navštívili hlavně 
žáci základní a děti z mateřské školy v Doub-
ravě. Žáci na výstavě soutěžili v poznávání 
rostlin, nebo jejich částí, vítězové byli odmě-
něni. Odměny zajistil a věnoval spolek za-
hrádkářů z Doubravy.

Děkuji všem členům zahrádkářského 
spolku a včelařům, kteří se podíleli na přípravě 
a organizaci této krásné podzimní výstavy. 

Za výbor ZO ČZS Doubrava  
Oldřich Janků, předseda spolku

Zahrádkářská výstava se po roce opět 
konala v národním domě v Doubravě

PoDěkování
Děkuji celému týmu spolku ČSZ za jejich ce-
loroční práci a tvůrčí činnost při realizaci této 
výstavy. Dáša Murycová
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nAŠe DoubrAvA váS Zve nA ADventní koncert 
v koStele Sv. HeDvikY v DoubrAvě

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

Kam vyrazit… 
 Zimní prohlídky na hradě Bouzov
1.11.–30.11.2022, hrad Bouzov

Hrad Bouzov pro návštěvníky připravil 
"Zimní prohlídkovou trasu", která se provádí 
mimo	 hlavní	 návštěvnickou	 sezónu.	 Trasa	
je přístupná v listopadu každý všední den 
v 11:00 a 13:00 (pouze tyto dva časy). O ví-
kendu je v provozu od 10:00 až 14:00 hodin. 

Součástí prohlídky je stará kancelář, 
schodištní hala, Alžbětino křídlo, podsebití, 

chodba se služebními pokoji, služební jídelna, 
kuchyně, II. nádvoří, kaple a zbrojnice.

Více informací na www.hrad-bouzov.cz.
 KREATIV PODZIM
11.11. – 12.11.2022, výstaviště Černá louka 
Ostrava

Veletrh kreativní tvorby. Kreativ nabízí ši-
roký sortiment materiálů a pomůcek určeného 
ke tvoření jako jsou korálky, komponenty, 
látky, příze, kamínky, polymerové hmoty, suro-
viny pro výrobu svíček, floristický materiál aj. 
Nechybí šicí stroje, vyšívací stroje, umělecké 
hobby štětce, fixy, razítka a mnoho dalšího. Na 
výstavě Kreativ budou probíhat různé work-
shopy a dílničky pro děti i dospělé.

Součástí výstavy bude odpočinková zóna 
a dětský koutek pro děti. Ve vstupní hale 
bude návštěvníkům k dispozici šatna a bistro 
s občerstvením. 

Více informací na www.kreativostrava.cz. 

Společenská kronika
Vítání občánků

Dne 3. 10. jsme přivítali tyto nové občánky 
naší obce.

Ella Sedláková

Emilie Kovácsiková

Blahopřejeme k narození děťátka!

VZPOMíNKA
Kdo zůstal v srdcích těch,  
které opustil, ten nikdy 
neodešel.

Dne 13. 11. 2022 uplyne již 
13 let od úmrtí pana  
Květoslava Dylonga.  
S láskou vzpomíná man-
želka Dana s rodinou. 

VZPOMíNKA
Dne 26. 11. vzpomeneme 5. výročí úmrtí 
našeho otce Ladislava Vacka a zároveň 

jsme v červnu vzpomněli 10. výročí úmrtí 
maminky Alenky Vackové. 

Nikdy na vás nezapomeneme. 

Za celou rodinu dcery.

Vážení a milí sousedé, přátelé, naši 
příznivci,

sešel se rok s rokem, nastal čas rozjímání 
a my jsme opět pro vás připravili adventní 
koncert, který se koná v sobotu 10. pro-
since 2022 od 18.00 v římskokatolickém 
kostele sv. Hedviky v Doubravě. Loňské vy-
stoupení se konalo v době nelítostného co-
vidového období, kdy vstup na koncert byl 
podmíněn splněním opatření uloženými teh-
dejší vládou ČR. Z těchto důvodů nemohl být 
přítomen každý divák, který by si rád užil at-
mosféru adventu na koncertě. Proto nás těší, 
že i v letošním roce přijal naše pozvání a na 
adventním koncertě vystoupí Smíšený pě-
vecký sbor ARTEP Gymnázia a Obchodní 
akademie Orlová. Sbor byl založen v lednu 
2001. Za dobu svého působení se zařadil mezi 
nejlepší středoškolské sbory v České republice. 
Pravidelně se zúčastňuje soutěží a festivalů 
sborového zpěvu jak u nás, tak i v zahraničí, 
kde se umisťuje na předních příčkách. Mezi 
největší úspěchy sboru patří absolutní vítěz-
ství a zlaté pásmo na celostátní soutěží Opava 
cantat 2017, absolutní vítězství a zlaté pásmo 
s cenou hejtmana Jihomoravského kraje na 
soutěži Gymnasia cantat v Brně 2018, 2019 

a 2022. V lednu 2019 sbor vycestoval na me-
zinárodní festival duchovní hudby do Lotyš-
ska a odvezl si dvě zlatá pásma. Uměleckou 
vedoucí a dirigentkou sboru je Mgr. Petra Ra-
šíková, se sborem spolupracuje a na klavír do-
provází Mgr. Aleš Bína.

Koupi vstupenek v hodnotě 200Kč/osoba 
lze zajistit předem v obvyklých předprodejích 
nebo před zahájením adventního koncertu 
v kostele sv. Hedviky. S ohledem ke zkuše-
nostem si vám dovolujeme doporučit koupi 
vstupenek neodkládat a uskutečnit ji v dosta-
tečném časovém předstihu prostřednictvím 
uvedených předprodejů, neboť počet diváků 
je limitován kapacitou kostela sv. Hedviky. 

Prodej vstupenek na adventní koncert:
•	 e-mail:	info@nasedoubrava.cz
•	 paní	Jiřina	Ferenčíková	
•	 mobil	602	755	179
•	 paní	Ildiko	Stablová,	provozovatelka	re-
staurace v Národním domě

Těšíme	se	na	setkání	s	vámi	v	adventním	
čase!

Jiřina Ferenčíková,  
předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s.

www.nasedoubrava.cz 

Foto: archiv ARTEP z
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Obec Doubrava a Pionýr, z.s. 17. pionýrská skupina Karviná 
pořádá 

 
ADVENTNÍ TVOŘENÍ 
PRO SENIORY 
 
Vytvořte si adventní 
dekoraci, vánoční svícen,  
nebo krásné vánoční přání.  
          
09.12.2022 OD 15:30 HODIN                         
NÁRODNÍ DŮM DOUBRAVA 
 
  
 
*AKCE JE URČENA PRO ZÁJEMCE 60+ * S TVOŘENÍM 
VÁM RÁDI POMŮŽEME A PORADÍME * PŘIJÍT MŮŽETE 
KDYKOLIV OD 15:30 DO 17:30 HODIN * 

 
 

VSTUP ZDARMA! 
MATERIÁL KE TVOŘENÍ ZDARMA! 

 
AKCE JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU MEZI GENERACEMI, KTERÝ PODPOŘILA NADACE OKD. 

 

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVKA 
 

V pátek 25.listopadu proběhne  

v prostoru školní družiny  

v budově mateřské školy v Doubravě  

od 13.00 do 16.00 hodin  
výstavka vánočních dekorací, ozdob a drobných dárků.  

              

 

 

 Srdečně Vás všechny zveme, přijďte se mezi nás 
podívat a zpříjemnit si adventní čas.  
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 Foto: Petr Valový z

Jako každým rokem, pokud nám to Covid nepře-
kazil, také letos se uskutečnilo slavnostní setkání ju-
bilantů. Akce se konala v pátek 16. 09. 2022 za účasti 
starostky obce Dáši Murycové v prostorách Národního 
domu v Doubravě. Jubilanti přišli s dobrou náladou, 
a ještě s lepší náladou odcházeli. Obdrželi pěkné dárky, 
kytičky, přáníčka a bylo pro ně připraveno pohoštění. 
Děti z druhé třídy naší základní školy si pro jubilanty 
pod vedením paní učitelky Durasové připravily krátké 

vystoupení. Dále byli pozváni tři členové 
skupiny	 Blaf	 v	 čele	 s	 panem	 Tomášem	
Tomankem,	 kteří	 skvěle	 zahráli	 a	 zazpí-
vali „po našymu“. Nakonec se o zábavu 
postarali také dva muzikanti z řad jubi-
lantů, a to pan Milan Muryc a pan Petr Štěrba. 
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme 
hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a rodinné 
pohody. Lada Fusková, matrikářka

Jubilanti slavili


