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Zasedání Zastupitelstva 
obce Doubrava
Zasedání zastupitelstva obce se usku-
teční 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

Prosinec 2022

Společnost HEIMSTADEN poskytla níže uve-
dené informace. Vzhledem k ekonomické situaci 
na trhu společnost Heimstaden vybírá vhod-
ného dodavatele pro plánovanou revitalizaci 
finských domků a desetidomků. Společnosti 
Heimstaden jde o to, aby byla zaručena kvalita 

nájemního bydlení a s tím i související dostupná 
cena nájemného pro nájemníky. Proto nebudou 
v letošním roce postaveny dříve avizované dva 
pilotní projekty domů. V současné době Heim-
staden předpokládá, že dva pilotní domy bu-
dou postaveny na podzim roku 2023.

Máme zájem na tom, aby byl v obci spol-
kový život, aby se sousedé měli kde scházet, 
aby se, díky možnosti potkávat se a spolkové 
činnosti, rozvíjely obyčejné mezilidské sou-
sedské vztahy. Proto rada obce ve složení Ji-
řina Ferenčíková, Petr Vrubel, Pavel Spurný, 
Gabriela Piperková a Anna Kursová, rozhodla 

o zrušení ceny a poskytnuté slevy z ceny krát-
kodobého pronájmu ve výši 40 % příspěvko-
vým organizacím jejichž zřizovatelem je obec 
Doubrava a místním spolkům, respektive 
všem spolkům, které mají sídlo v Doubravě, 
a to s účinností od 1. 1. 2023. 

Současně s tím, byla těmto organizacím 
ke stejnému datu zrušena cena za zapůjčení 
ubrusů v částce 25 Kč/ks. Uvedené organi-
zace budou prostory Národního domu uží-
vat tak jako dříve zdarma. Pevně věříme, že se 
díky tomuto rozhodnutí budou nadále hojně 
využívat prostory v Národním domě a rozví-
jet spolková činnost v Doubravě.

Pracujeme na dalších změnách, o kterých 
vás milí sousedé budeme průběžně informo-
vat. Jiřina Ferenčíková, starostka obce

oznámení  
o změně úředních 
a pokladních hodin  
v období vánočních svátků
PONDĚLÍ 
26. 12.

ÚŘAD UZAVŘEN  
(státní svátek)

STŘEDA
28. 12.

ÚŘAD UZAVŘEN  
(včetně pokladny 
a podatelny)

Zrušení ceny pronájmu  
za užívání prostor v národním domě místními spolky

informace pro nájemníky finských domků a desetidomků



2 

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

Prosinec 14, 28 29 9

Sesuvné projevy 
kopce „ujala“

V roce 2017 se objevily první sesuvné pro-
jevy kopce „Ujala“ v podobě výrazných zem-
ních trhlin. Jako protiopatření byla v letech 
2018-2019 instalovaná pojistná lavice v pro-
storu mezi kopcem a rozlivem Karvinského 
potoka, trhliny byly sanovány a sesuvné pro-
jevy byly a stále jsou průběžně monitoro-
vány. V roce 2020 byly lokalizovány ve střední 
části kopce „Ujala“ nové zátrhy, které jsou, 
s největší pravděpodobností, důsledkem pů-
sobení setrvačnosti doznívajícího tlaku pů-
vodních sesuvných projevů. Lze tak usoudit 
ze skutečnosti, že k posunu monitorovacích 
bodů, umístěných nad i pod kopcem již ne-
dochází. V současnosti se zvažují možnosti 
provedení sanace jílovou vysprávkou.

Vzhledem k tomu, že stávající zátrhy 
se nacházejí v místě, kde je vysoká míra 
zalesnění zejména listnatými stromy, exis-
tuje velké bezpečnostní riziko při vstupu 
do tohoto prostoru. Jak bylo na místě ově-
řeno, vzniklé trhliny a kaverny jsou z části 
a místy zcela zakryty spadlým listím, a proto 
existuje nebezpečí úrazu propadnutím do 
špatně viditelných zátrhů. Žádáme proto 
občany, aby nevstupovali do prostoru 
kopce „Ujala“. 

Pavel Szostok, referent stavebního úřadu

Aktuální 
informace 
k zimní údržbě

Zimní údržba se provádí dle plánu zimní 
údržby pro daný rok. 

Občané se mohou obracet se svými při-
pomínkami k zimní údržbě na obecní 
úřad, tel.: 596 512 953, pan Sznapka, zejména 
dojde-li k neprohrnutí komunikace nebo 
neprovedení posypu. V případě naléhavé 
nutnosti (mimořádná událost, kalamitní 
stavy) i mimo pracovní dny a dobu obec-
ního úřadu (soboty, neděle, svátky) možno 
volat na zástupce dodavatelské firmy tel.: 723 
041 390. 

V případě, že vozidlo zimní údržby komu-
nikací neprojede, nemůže být na příslušné 
části pozemní komunikace provedena zimní 
údržba. Žádáme občany celé obce, aby se za-
mysleli nad odstavováním vozidel na pozem-
ních komunikacích a nebránili případnému 
průjezdu mechanizace s pluhem.

Jiří Sznapka, správa BaNF

Svoz bioodpadu:
Dle uzavřené smlouvy o poskytování slu-

žeb na svoz komunálního odpadu a jeho likvi-
dace z obce Doubrava (ze dne 11. 10. 2021), 
bylo ujednáno, že biologicky rozložitelný 
odpad bude odvážen z jednotlivých domác-
ností ve frekvenci 1 x 14 dnů v období bře-
zen – listopad. První svoz v roce 2023 začíná 
01. 03. 2023. V zimních měsících je možno BIO 

odpad odevzdat ve sběrném dvoru. Hnědé 
nádoby zůstanou na jednotlivých adresních 
místech (domácnostech), je nutné je uscho-
vat před zcizením a poškozením. 

V průběhu roku 2023 se bude nové ve-
dení obce postupně věnovat úpravě svozu 
odpadů tak, aby byla motivační pro všechny 
občany obce Doubrava.

Za obec Doubrava Jiří Sznapka

V současné době se dokončuje po-
slední páteřní stoka s označením A2, která 
vede v místní komunikaci navazující na ulici 
K Venuši v Orlové. Na této stoce se budou 
následně osazovat odbočení (napojovací 
body) pro budoucí kanalizační přípojky jed-
notlivých objektů. Očekáváme, že v místě 
uložení kanalizační stoky a navazujících 
odbočení může docházet k lokálním pokle-
sům, zvláště pak v případě deštivého po-
časí. Pokud k tomuto dojde, budeme rádi 
za upozornění a podněty občanů, na které 
budeme obratem reagovat. V současné 
době probíhají práce na stavebních a tech-
nologických částech ČOV 100 a ČOV 400. 
Před začátkem zimní sezóny bude v místě 
uložení kanalizačních stok v asfaltových ko-
munikacích provedena živičná podkladová 
vrstva pro zajištění lepší sjízdnosti a zimní 
údržby. Zdůrazňujeme, že se bude jednat 
o podkladovou vrstvu a nikoli finální! Fi-
nální celoplošná asfaltová pokládka bude 

prováděna až na jaře 2023 v době přízni-
vých klimatických podmínek.

Stavebnímu úřadu byla doručena firmou 
AGPOL a.s., která smluvně zajišťuje projekci 
a inženýring kanalizačních připojení objektů na 
kanalizační síť, první etapa kanalizačních přípo-
jek v počtu 37 ks, které budou průběžně posu-
zovány. Znovu upozorňujeme na skutečnost, 
že pokud bude firmou AGPOL a.s. předán vlast-
níkům staveb ověřený projekt a územní souhlas 
s umístěním a provedením kanalizační přípojky, 
nesmí být stavba provedena dříve, než bude 
vlastník nemovitosti vyzván k napojení na 
kanalizaci a bude uzavřena smlouva o vypouš-
tění odpadních vod do kanalizace! 

Podrobnější informace související s na-
pojením na kanalizaci, tj. postup, uzavření 
smlouvy o napojení, provádění přípojek, kon-
trola jejich provedení apod., sdělíme s dosta-
tečným předstihem. 

Pavel Szostok,  
referent stavebního úřadu

naše alej v soutěži 
neZAPomeŇte 
HlASovAt

Spolek Arnika – Centrum pro podporu ob-
čanů od roku 2011 pořádá každoročně soutěž 
„Alej roku“. Naše obec se rozhodla zúčastnit 
se soutěže „Alej roku“, kterou pořádá spolek 
Arnika – Centrum na podporu občanů a no-
minovat do soutěže alej vedoucí od náměstí 
až nad základní školu. 

Hlasovat v soutěži můžete na webových 
stránkách www.alejroku.cz a tím podpořit 
naši krásnou doubravskou alej. Soutěž pro-
bíhá od 02. 11. 2022 do 11. 01. 2023. Hlasovat 
můžete jen jednou, a to vyplněním hlasova-
cího formuláře na výše uvedených stránkách. 

Věříme, že naše alej bude i díky vám v sou-
těži úspěšná. 

Pavel Slávik,  
referent ŽP, majetková správa

výstavba kanalizace v obci Doubrava pokračuje

Foto: ŠH z
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Krásné prožití vánočních svátků,
mnoho pohody, klidu, radosti z dětí

a hodně zdraví v roce 2023.

Za MŠ Doubrava přeje všem občanům 
Radomíra Jasenková.

Strašidelný den s dýněmi a strašidly 
Dne 2. 11. se v naší školce uskutečnil 

Strašidelný den. Děti se ráno sešly v kostý-
mech, mohli jsme vidět kostlivce, čarodějnice 

a spoustu jiných strašidel. Po tom, co se 
všechny děti sešly, jsme společně plnili stra-
šidelné úkoly. Děti musely ve velké hromadě 
poslepu najít zahrabanou kost, trefit se ha-
dem do kyblíku a projít strašidelnou jeskyní 
plnou pavučin a pavouků. Po splnění úkolů 
následovala strašidelná svačina, kdy děti do-
staly mumii z listového těsta a také perníčky 
ve tvaru čarodějnického klobouku. Ven-
kovním programem bylo dlabání a zdobení 
dýní. Děti si společně vydlabaly dýně s po-
mocí učitelek. Ozdobené a vydlabané dýně, 
jsme si vystavili před školku, aby mohli rodiče 
a všichni ostatní vidět, jak máme u nás ve 
školce šikovné děti. 

Barbora Palová, MŠ Doubrava

V měsíci listopadu došlo ke změně na 
obecním úřadě. Kancelář matriky (matrika, 
vidimace, legalizace, občanské obřady 
a pronájem Národního domu) byla přestě-
hována do kanceláře č.5 v přízemí, z dů-
vodů lepší dostupnosti pro občany. 

Lada Fusková,  
referent finanční správy a matriky

kancelář matriky 
se přestěhovala 
do přízemí

Krásné prožití vánočních svátků,  
mnoho pohody, klidu, radosti z dětí  

a hodně zdraví v roce 2023. 
 
 

 

Za MŠ Doubrava přeje všem občanům 
Radomíra Jasenková. 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ  
s VÝSTAVOU KERAMIKY 

se uskuteční ve čtvrtek 15. 12. 2022 
od 8,00 do 16,00 hod. 

v Mateřské škole Doubrava.

Přijďte si s dětmi vytvořit vánoční 
ozdobu, načerpat atmosféru adventu 
a prohlédnout si keramické výrobky 

vytvořené v naší mateřské škole.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 

s VÝSTAVOU KERAMIKY 
 

se uskuteční ve čtvrtek 15. 12. 2022 od 8,00 

do 16,00 hod. v Mateřské škole Doubrava. 

 

  
 

     Přijďte si s dětmi vytvořit vánoční ozdobu, načerpat 
atmosféru adventu a prohlédnout si keramické výrobky vytvořené 

v naší mateřské škole. 

                                                                           

                                     
Halloweenská chvilka

Jako nejstarší žáci naší školy jsme se roz-
hodli udělat spolužákům z prvního stupně 
radost a připravit pro ně ,,Halloweenskou 
chvilku“ v tělocvičně. Moc nás potěšilo, s ja-
kou radostí se naši mladší spolužáci na tu-
hle chvilku chystali. Všichni přišli v parádních 
strašidelných maskách natěšení na to, co se 
vlastně bude dít. Program byl pestrý – vše-
stranně zaměřený – našli se v něm sportovci, 
ti co rádi tvoří, i ti, co rádi luští hlavolamy. Ne-
chyběly sladké odměny ani vyhodnocení ma-
sek. Co považuju za nejdůležitější, stmelilo to 
nejen kolektiv naší třídy, ale posílilo také spo-
lupráci s nejmladšími spolužáky.

Kateřina Durasová,9. tř.

kapuce od mikiny
Hodiny českého jazyka nejsou jen o dik-

tátech a gramatických cvičeních. V listopadu 
jsme například absolvovali čtenářskou dílnu 
pod vedením lektorky Petry Rydrychové z or-
ganizace Celé Česko čte dětem. Během čte-
nářské dílny děti pracovaly s textem povídky 
Hausbót od Aleny Mornštajnové z knihy Ka-
puce od mikiny. Kromě rozvíjení čtenářské 

gramotnosti jsou podobné hodiny důle-
žité i proto, že nenásilnou formou motivují 
děti ke čtení a posilují jejich kladný vztah 
k literatuře. 

Dalším rozměrem je práce se samot-
ným tématem povídky, kterým byla pravidla 

ve Škole roZHoDně není nuDA

(pokračování na straně 4)

mAteŘSká ŠkolA



4 

Hasičský ples letos nebude
Zdravím všechny příznivce hasič-

ského plesu, které bych chtěl touto ces-
tou informovat, že tradiční ples se v roce 
2023 bohužel konat nebude. Nikdo však 
nemusí být smutný, jelikož chystáme Po-
velikonoční zábavu, která je předběžně 
plánovaná na 15. 4. 2023 a samozřejmě 
jste všichni srdečně zváni. Bližší informace 
vám přineseme v některém z dalších zpra-
vodajů. Děkuji za pochopení.

valná hromada
Dovoluji si připomenout všem členům 

SDH termín Valné hromady, která se bude 
konat dne 07. 01. 2023 v sále hasičské zbroj-
nice od 16:00 hod. Jelikož se blíží konec 
roku je potřeba zaplatit členské příspěvky. 
Členové z lokality Špluchov, náměstí a fin-
ských domků se mohou obrátit na paní 
Sosnovou a z lokalit Doubravský kopec 
a Dyhor na pana Kotase Svatopluka.

za SDH Doubrava  
Svatopluk Kotas, starosta 

HASIČI 
DOUBRAVA

(pokračování ze strany 3)
a jejich porušování. Téma jsme si samozřejmě 
hned aplikovali na pravidla školní a shodli 
jsme se, že i když jsou pravidla někdy otravná, 
tak se jejich dodržování nakonec vyplatí. 

Děkuji paní lektorce za zábavnou a pouč-
nou hodinu a hlavně žákům, kteří pilně praco-
vali a z dílny si odnesli mnohé dovednosti.

Jakub Wágner

na ZŠ Doubrava nezahálíme 
ani o víkendu!

V sobotu 12. 11. se u nás uskutečnil již 3. 
ročník Rodinného pětiboje, ve kterém své síly 
v pěti sportovních disciplínách změřily týmy 
složené z našich žáků a jejich rodičů. Těší nás 
hojná účast, jež napomáhá splnění našeho dlouhodobého cíle – býti školou, do níž se 

její žáci těší a jež spojuje výuku a mimoškolní 
aktivity do přitažlivého mixu, který nás prostě 
a jednoduše baví!

Za účast děkujeme nejen dětem a rodi-
čům, ale i vzácnému hostu, naší bývalé žá-
kyni, nadějné atletce Katrin Brzyszkowské. 
Pomohla nám nejen s organizací, ale během 
krátkého rozhovoru přiblížila dětem svět 
sportu s jeho světlými i temnými stránkami. 

Tak zase za rok, těšte se!
Jakub Wágner

kapuce od mikiny

Divadelní představení se opět vydařilo!
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

V sobotu 12. listopadu 2022 jsme pro vás milé 
sousedy, naše příznivce, přátelé a hosty z okol-
ních měst a obcí pořádali divadelní představení. 
S komedií Švagřičky podle autora Érica Assouse 
se představilo ochotnické divadlo Divoch z Vře-
siny. Komedie francouzského autora tuniského 
původu se odehrávala během jediného večera, 
kdy se na oslavu nové vily sejdou tři bratři se 
svými manželkami. Hned od začátku bylo zřejmé, 
že švagrové k sobě nelnou horoucí láskou, a že se 
snaží držet své manžely zkrátka. Do nervózní at-
mosféry mezi aktéry komedie pozvala majitelka 
domu, jedna z manželek, mladou, krásnou a vy-
zývavou sekretářku svého manžela. Díky odmí-
tavé reakci všech tří mužů pojaly jejich manželky 
podezření, že je to milenka právě toho jejich 
manžela. Poté co se atraktivní sekretářka Talia 
se zpožděním dostaví, je podrobena křížovému 
výslechu, během kterého se zjistí, že každý má 

nějaký ten škraloup a rodinná idyla vzala za své. 
Ochotníci dali do hry absolutně vše. Představení 
si získalo diváky, a to zejména za jejich herecké 
výkony, a také za improvizaci v době výpadku 
elektrického proudu. Sál byl zaplněn diváky nad 
naše očekávání. Těší nás, že stále roste zájem 
o námi pořádné akce. Je to velmi milé a příjemné 
vidět rozesmáté tváře sousedů. 

Jak je již naší tradicí po prvním dějství 
byla přestávka na domácí občerstvení. Velmi 
bych chtěla poděkovat divákům za skvělou 
atmosféru během představení a také za to, 
že ochutnali naše domácí občerstvení. Také 
bych ráda poděkovala všem členům spolku 
a sousedům, kteří se zapojili do přípravy bě-
hem a po konání divadelního představení. 

Jsem si vědoma, že toho nebylo málo. Velmi 
si vážím práce všech. Moc děkuji za každou 
pomoc, za čas, který jste věnovali této akci. 
Děkujeme obci Doubrava za finanční pod-
poru naší akce.

Srdečně Vás všechny zveme v sobotu 
10. 12. 2022 od 18:00 na adventní koncert v Řím-
skokatolickém kostele sv. Hedviky v Doubravě. 
Vystoupí ARTEP, Smíšený pěvecký sbor Gymná-
zia a Obchodní akademie Orlová. 

Těšíme se na setkání s vámi v adventním 
čase!

Jiřina Ferenčíková,  
předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s.

www.nasedoubrava.cz 
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inzerce
Letos nás bylo ve spolku zaevi-

dováno 53 členů a z toho 39 dětí 
a mládeže do 26 let. Za letošní rok 
bez covidových omezení se naše 
činnost vrátila do „starých kolejí“ 
a my jsme tomu moc rádi. Máme 
za sebou opravdu pestrou paletu 
činností a akcí. V únoru jsme začali 
úspěchem Ledového města Kar-
viná, Ledovým koncertem, který 
v Městském domě Kultury v Karviné 
navštívilo přes 350 dětí, Společné 
humanitární sbírky na pomoc Ukra-
jině společně s Lesany 1126 a skaut-
ským oddílem Pěšáci z Karviné, 
následovaly Velikonoce v TZ Řeka, 
Ukliďme Česko, školení zdravotníků 
zotavovacích akcí a školení hlavní 
vedoucí tábora, Radovánky v Doub-
ravě ve spolupráci se Spolkem rodičů 
při ZŠ a MŠ Doubrava, Letní tábor, 
Podzimní výprava s Lesany 1126, 
Strašidelná stezka ve spolupráci 
s obcí Doubrava, Vánoční tvoření 
při Rozsvícení vánočního stromu. 
A to nás ještě čeká tvoření pro seni-
ory ve spolupráci s obcí Doubrava, 
Vánoční klubovna s nadílkou a moc 
se těšíme na akci Zpívání u Vánoč-
ního stromu se spolkem rodičů při 
ZŠ a MŠ Doubrava, které se usku-
teční v pátek 16. 12. 2022 od 16:00. 
Přijdete se s námi vánočně naladit? 
Budeme se na Vás těšit.

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

Katka Jachymčáková 

Pionýru se dařilo

Klidný vánoční čas 
a šťastný rok 2023

Vám všem 

přejí 
pionýři z klubovny 

na našem doubravském 
náměstíčku
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Milí přátelé charitního díla,
velice si vážíme Vaší dlouholeté podpory Tříkrá-
lové sbírky. Děkujeme, že jste i při minulém 
tříkrálovém koledování (2022) sbírku podpořili. 
V regionu Charity Bohumín se vykoledovalo 
504 207 Kč, dalších 30 250 Kč se vybralo for-
mou on-line koledy a bezhotovostních darů. 
K této celkové sumě přispěli Doubravští občané 
částkou 4 929 Kč. Finance ze sbírky byly tento-
krát využity především pro potřeby Domova 
pro seniory U Kaple, a to konkrétně na pořízení 
služebního vozidla, které je využíváno k do-
pravě klientů a k zásobování Domova.

Z nové sbírky, která bude probíhat od 1. do 
15. ledna 2023, bychom rádi zakoupili poloho-
vací geriatrická křesla do Domova pro seniory 
U Kaple a Charitního domu sv. Kláry, jako po-
můcku pro klienty, kteří mají problémy se samo-
statným pohybem a onemocněními ztěžujícími 
chůzi. Křeslo pomůže těmto lidem pohybovat 
se ve venkovních prostorách domovů. 

Dále bychom chtěli vytvořit kvalitní pra-
covní prostředí zaměstnancům Noclehárny 
sv. Martina, např. rekonstrukcí hygienického 
zázemí.

Aktuální informace o našich záměrech na-
leznete na webu sbírky: https://www.trikralo-
vasbirka.cz/vyuziti/

Děkujeme za Vaši dosavadní štědrost 
a věříme ve Vaši podporu i v roce 2023.

Přestože všichni doufáme, že v roce 
2023 nám nebude pandemická situace 
bránit v tradiční podobě koledování, nabí-
zíme možnost přispět na konto Tříkrálové 
sbírky i těmito způsoby:
1/  můžete přispět na sbírkové konto č.: 

66008822/0800 s variabilním symbolem 
777988001

2/ nebo přes tzv. virtuální kasičku, kterou 
i s koledou najdete na webových strán-
kách www.trikralovasbirka.cz

3/ nebo prostřednictvím tzv. 
QR kódu, který si můžete 
načíst do svého mobilního 
telefonu a odeslat platbu 
prostřednictvím mobilního 
bankovnictví; zde je ke sta-
žení tento QR kód.

Za pracovníky i klienty Charity Bohumín:
Zdeňka Kniezková Brňáková, ředitelka
Charita Bohumín, Štefánikova 957, 
735 81 Bohumín
tel.: 593 035 046, 736 766 021,
info@bohumin.charita.cz
www.bohumin.charita.cz

tříkrálová sbírka 2023

Společenská kronika

Zemřeli
René Bandy
Blahoslav Janoš

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

VZPOMÍNKA
Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka.  

Jen svíce hořící, jen krásnou kytici 
na hrob položíme,  

tiše se zastavíme a na Tebe zavzpomínáme.

Dne 16. 11. 2022 nás 
opustila ve věku 
82 dvou let paní 

Daniela Kolářová. 
Vždy zůstaneš 

v našich srdcích, 
maminko, babičko 

a prababičko. 
Zarmoucená rodina.

VZPOMÍNKA
Maminko naše milovaná, 

v našich srdcích jsi stále s náma.

Dne 11. 12. 2022 
vzpomeneme 

5. smutné výročí úmrtí 
naší drahé maminky, 
babičky a prababičky 

paní  
Jiřinky Majerové 

z Doubravy.  
Kdo jste jí znali a měli 

rádi, vzpomeňte 
s námi. Za celou rodinu 

dcery Eva a Daška.

kalendář obce 
na rok 2023

Obecní kalendář na rok 2023 naleznou 
občané Doubravy ve svých schránkách také 
v letošním roce. Distribuovat se bude opět do 
každé domácnosti zdarma. Pokud kalendář 
nenaleznete ve své schránce, můžete si jej vy-
zvednout od 19. 12. 2022 na obecním úřadě, 
přízemí, kanc. č. 2, u paní Hugáňové. ŠH

Hledáme koledníky - děti i dospělé 
V době konání sbírky vyráží do ulic měst a vesnic v celé republice téměř 50 000 
dobrovolníků. V loňském roce v našem regionu (Bohumín a okolní obce) koledovalo 
téměř 60 skupinek, stále však jsou místa, kam nestihly zanést radostné poselství 
Vánoc…

Pokud máte zájem zúčastnit se aktivně jako dobrovolník Tříkrálové sbírky, nebo 
naopak máte zájem, aby Vás navštívili Tři králové, kontaktujte nás telefonicky na 
čísle 736 766 021 nebo 734 797 240, prostřednictvím emailu na info@bohumin.
charita.cz nebo zaneta.bebarova@bohumin.charita.cz

HLEDÁME 

Vedoucí skupinky – osoba starší 15 let, která je zodpovědná a schopná postarat se o svě-
řené děti 

Koledníci z řad dětí – skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení 
za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit novorozenému 
Ježíškovi. 

(Samozřejmě mohou skupinku tvořit i osoby starší, nejen děti, kostýmy dodáme )
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Společenská kronika „Vše začalo v roce 1922, kdy Tělocvičná jed-
nota Sokol Doubrava získala darem od svých 
kolegů z Vysokého Mýta Alšovo loutkové diva-
délko. Vzdělavatel jednoty, pan učitel Antonín 
Steuer, byl ihned pověřen ustavením loutkář-
ského kroužku. Tuto výzvu přijali učitelé p. Fran-
tišek Kondělka a Karla Kravčíková (učitelka 
místní české mateřské školy) a první soubor 
"ochotníků" byl na světě. Zpočátku převažovaly 
v repertoáru jen jednoduché divadelní hry a prv-
ních pět let se hrálo v místnosti vedle hlavního 
sálu Národního domu v Doubravě (vstupné: 20 
hal.). Podmínky byly opravdu náročné: loutkáři 
používali skládací, přenosné jeviště, které bylo 
nutno při každém představení instalovat a pak 
odnášet do sklepa, okna se pracně zatemňo-
vala a židle pro malé diváky se pokaždé sklízely. 
Dětské obecenstvo si však loutkové hry rychle 
oblíbilo a soubor se rozrůstal. V roce 1927 bylo 
pořízeno nové, větší jeviště, vybavené dokona-
lejším osvětlením a svépomocí vznikly i původní 
dekorace namalované Antonínem Motlochem 
starším. Přibyly rovněž nové 35 cm vysoké 
loutky (původní 25 cm byly darovány mateř-
ské škole) a z důvodu nedostatečné kapacity 
v hledišti se začalo hrát přímo v sále Národního 
domu. Návštěvnost i počet premiér postupně 
rostly. V roce 1929 to bylo 8 představení za rok, 
v roce 1931 9 her (loutkářský kroužek byl usta-
ven jako samostatný odbor), v roce 1933 již 10 
premiér s průměrnou návštěvností 96 osob na 
představení (tehdy byly produkce doprovázeny 
dokonce žákovským orchestrem!) a v roce 1934 
bylo odehráno 17 her, kdy např. představení z 18. 
2. "Kašpárkův veselý kabaret" navštívilo 305 dětí 

a 66 dospělých! V tomto roce také přibyla ma-
ňásková scéna a od roku 1935 neslo divadélko 
název "V říši loutek". O rok později si již loutkáři 
zdokonalili jeviště tak, že odpovídalo profesi-
onálním nárokům a získali nové, půlmetrové 
loutky, soustružené dr. Janem Malíkem.

Přišla však okupace a veškerá dosavadní 
práce ochotníků byla zničena. Celý inventář di-
vadla byl ztracen. Doubravští divadelníci se však 
nevzdali a už 26. 7. 1945 byl znovu ustaven lout-
kářský kroužek pod hlavičkou místní osvětové 
rady. Zápal a nadšení tehdejších obyvatel působí 
v dnešní době takřka jako zázrak. Pro finanční 
zajištění divadla je pořádána sbírka (vynesla 30 
000,- Kčs!), 101 zakládajících členů upisuje 193 
podílů po 1000,- Kčs a Rodičovské sdružení vě-
novalo na výbavu divadla 50 000,- Kčs! Namísto 
obvyklé restaurace je Dělnický dům pronajat 
a divadlo zde nachází svou stálou scénu. Doslova 
z popela tak vzniklo nové divadlo, divadlo "Svět 
loutek" (původní název byl z pochopitelných dů-
vodů pozměněn…). První poválečná premiéra 
se uskutečnila hned 25. listopadu 1945 a měla 
ohromný úspěch. Začíná rovněž vycházet cyklo-
stylovaný oběžník souboru.

Časem se ale ukázalo, že Dělnický dům 
v mnoha ohledech potřebám divadla nevyho-
vuje, a tak od roku 1950, kdy se stal soubor sou-
částí závodního klubu ROH Dolu Doubrava, 
probíhají nekonečná jednání o možnosti adap-
tace budovy. Ochotníkům se nevyhýbají ani další 
peripetie a nepříjemnosti, musí dokonce bojovat 
proti snaze umístit namísto divadla sklad tabáku. 
Věc se však nakonec přeci podařila a 13. 8. 1955 
byla nově upravená budova slavnostně otevřena. 

Představení se konají každou neděli ve 14:30 
a soubor odehrává zhruba 38 představení ročně 
s průměrnou návštěvností 160 diváků.

Činnost divadla tak s menšími výkyvy po-
kračuje až do roku 1986, kdy soubor zanikl 
a loutky i scéna byly přestěhovány do Kultur-
ního domu v Orlové. V roce 2000 byl z důvodu 
statického narušení vydán na budovu divadla 
demoliční výměr.“

(Mgr. Trojak, Marek: V Doubravě se hrálo 
loutkové divadlo. Karvinský deník, čís. 224, 

23. 9. 2005, s. 6)
Loutky pocházející z doubravské scény 

loutkového divadla jsou dnes uložené ve 
Slezském muzeu v Opavě. Již několikrát jsme 
si je mohli prohlédnout u příležitosti konání 
Spolkových výstav v Doubravě. Národní dům, 
kde to všechno začalo, v příštím roce oslaví 
krásných 120 let od svého postavení. Určitě 
stojí zato si tyto historické události připome-
nout a přenést na další generace.

Dáša Murycová

Sto let od počátků loutkového divadla v Doubravě

Letošní podzimní sezona byla ovlivněna 
několika zásadními kroky, ke kterým musel 
výkonný výbor přistoupit.

Tím prvním byla reakce na referendum 
hráčů mužstva, které proběhlo 21.července. 
Na základě výsledků tohoto hlasování byl od-
volán trenér mužů a staronovým trenérem 
se opět stal pan Petr Kuzník. V následujícím 
období byl i jeho zásluhou tým mužů zkonso-
lidován nejen po stránce kádrové, ale přede-
vším v kvalitě a objemu tréninků. Posléze se 
dostavily i výsledky a muži skončili po posled-
ním zápase okresního přeboru v horní polo-
vině tabulky. V nadcházející zimní přípravě 
je od ledna naplánována příprava v hale a na 
venkovních hřištích s umělou trávou. Začátek 
jarní poloviny sezony 2022/2023 bude zahá-
jen v průběhu března a o konkrétním termínu 
prvních mistrovských utkání budou příznivci 
kopané včas informováni.

Druhým rozhodnutím výboru bylo od-
volání družstva starších dorostenců z kraj-
ské soutěže. Po vítězství v okresním přeboru 
a postupu do kraje, které nám udělalo vel-
kou radost, následovala po prvních zápasech 
deziluze v podobě tří porážek s hrozivým 
skóre 1:22! Ochota většiny hráčů pokračovat 
v rozehrané soutěži se postupně vytrácela 
a v kádru zůstalo pouze sedm hráčů. Ostatní 
to tzv. vzdali s úmyslem přestoupit do jiných 
oddílů okresu. Za tohoto stavu nezbývalo 
výkonnému výboru nic jiného, než družstvo 

dorostenců ze soutěže odvolat a následně za-
platit tučnou pokutu.

Všem hráčům, kteří o to projevili zájem, 
byl poté umožněn přestup a hostování v ji-
ných klubech okresního přeboru.

Třetím a víceméně podobným krokem bylo 
odvolání družstva starších žáků ze soutěže z po-
dobných důvodů, jako u družstva dorostenců. 
Po několika prohraných utkáních, kdy žáci na-
stupovali proti fyzicky zdatnějším i věkově star-
ším soupeřům, se u některých hochů vytrácel 
zájem o fotbal. Je s podivem, že mezi prvními, 
kteří přestali docházet na tréninky a zápasy byli 
ti nejstarší. Zůstali pouze ti nejmladší „srdcaři“, 
kteří dále pokračují v kategorii starších přípra-
vek i v jarní části sezony 2022/2023.

Pro výkonný výbor Baníku Doubrava pře-
sto pokračuje i nadále povinnost organizace 
tréninků a zápasů a práce na úpravách hrací 
plochy, okolní zeleně a nezbytné údržbě bu-
dov v areálu. V průběhu letošního roku byla 
navázána spolupráce s firmou Anglický tráv-
ník s.r.o., která prováděla na hřišti odborné 
práce s cílem zkvalitnění travního porostu 
hřiště. Zásahy v podobě jarního a podzim-
ního hnojení, vertikutace, provzdušnění a za-
pískování hrací plochy se postupně projevily 
na kvalitě. Tyto odborné práce byly financo-
vány z dotace Moravskoslezského kraje 
v kapitole „Podpora sportu v MSK“.

Významným finančním gestorem Baníku je 
rovněž Národní sportovní agentura a Obec 

Doubrava, za což jim patří poděkování.
Posledním úkolem v tomto roce je pře-

kvapivě boj s krtky, jejichž invaze se postupně 
rozšiřuje až do hrací plochy. Byli bychom rádi 
za každou pomoc a radu, jak tyto škůdce eko-
logicky vystrnadit z areálu.

Věříme, že dlouhodobá tradice v podobě 
doubravského fotbalu i přes nastalé problémy 
bude do budoucna zachována a oslavy 90-ti 
let kopané v nadcházejícím roce 2023 pat-
řičně oslaveny.

Všem fanouškům, příznivcům, členům na-
šeho klubu, zastupitelům obce i všem doub-
ravákům přejeme do nadcházejícího roku 
hodně štěstí a zdraví s přáním, aby byl lepší, 
klidnější a méně inflační jako rok 2022. 

Peter Szabó

 

baník bilancuje

Rádi bychom vás pozvali na tradiční 

BANICKÉ 
ŠIBŘINKY, 

které se konají v sobotu 4. 3. 2023 
v Národním domě. 

K poslechu a tanci zahraje oblíbená 
kapela Fakt Band. 

Kontakt pro nákup vstupenek,  
tel.: 602 744 450.
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VÁNOČNÍ SBÍRKA 
PRO PEJSKY

Obec Doubrava pořádá sbírku  
pro Čtyřlístek pro hafany, z.s.,  

do kterého jsou umísťováni pejsci nalezeni 
na území naší obce.

23. 11. – 19. 12. 2022
Sběrné místo je na Obecním úřadě Doubrava, 

přízemí, kanc.č.2 u paní Šárky Hugáňové  
(v úřední dny, ostatní dle domluvy).

Potřebné jsou zejména: instantní těstoviny 
pro psy, kvalitní prémiové psí granule, prémiové 
kvalitní konzervy, čistící prostředky, prostředky 
na praní. Aktuální seznam všeho potřebného 

naleznete na fb stránkách  
ČTYŘLÍSTEK PRO HAFANY.

UDĚLEJME SPOLEČNĚ PEJSKŮM 
HEZKÉ VÁNOCE!!!

VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO PEJSKY 
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V loňském roce v době covidu 
jsme poprvé přistoupili ke změně 
v programu Světluškování, které 
bylo již tradičně v Národním 
domě a uspořádali velmi úspěš-
nou strašidelnou stezku. I z to-
hoto důvodu bylo rozhodnuto 
uspořádat akci ve stejném duchu 
také v letošním roce. Jubilejní desátý ročník 
Světluškování byl jedním z nejúspěšnějších. 
Skoro tři sta dětí se k nám přišlo bát, některé 
měly na sobě úžasné halloweenské masky… 
Organizačně byla akce náročná a neobešla se 
bez spolupráce. Děkujeme místnímu spolku 
Pionýr v čele s Katkou Jachymčákovou za or-
ganizační pomoc a Nadaci OKD za podporu 
kultury v naší obci. ŠH

Strašidelná stezka lámala rekordy

inzerce
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NABÍZÍME 
VOLNÝ PROSTOR
PRO STÁNEK S PRODEJEM KÁVY 

A OBČERSTVENÍ

www.korsokarvina.czkorsokarvina@cushwake.com

inzerce
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PØEDPRODEJ VSTUPENEK
E-MAIL: INFO@NASEDOUBRAVA.CZ
M: 602 755 179
PANÍ ILDIKO STABLOVÁ PROVOZOVATELKA RESTAURACE NÁRODNÍ DÙM

ZDENÌK KOLÁØ ÈISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
TIZ, s.r.o.
JINDØIŠKA DAØÍÈKOVÁ ZAHRADNÍ POTØEBY A KRMIVA
GABRIELA PIPERKOVÁ COPY CENTRUM ORLOVÁ

VSTUPNÉ: 200Kè

ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA

VÁS ZVE
 V SOBOTU 10. 12. 2022 

OD 18:00 HODIN 

 NA ADVENTNÍ KONCERT
 V KOSTELE SV. HEDVIKY V DOUBRAVÌ

VYSTOUPÍ: SMÍŠENÝ PÌVECKÝ  SBOR ARTEP
 GYMNÁZIA A OA  ORLOVÁ

WWW.NASEDOUBRAVA.CZ

PŘIJĎTE SE PŘÍJEMNĚ NALADIT 
K DOUBRAVSKÉMU VÁNOČNÍMU STROMU 

ve středu  16. 12. 2O22 v 16.OO hodin,                

kde si již tradičně zazpíváme 

ty nejkrásnější koledy 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

TĚŠÍME SE NA VÁS!                    SRPŠ 


