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Zasedání Zastupitelstva 
obce Doubrava
Zasedání Zastupitelstva obce Doub-
rava se uskuteční dne 22. 02. 2023 od 
16:30 hod. v zasedací místnosti Obec-
ního úřadu Doubrava. 

Veškeré schválené termíny zastupitel-
stev v roce 2023 jsou zveřejněny na 
webové stránce obce www.doubrava.
cz v sekci Zastupitelstvo obce – Plán 
činnosti zastupitelstva obce.

Foto: Jiří Dohnal.

Veřejná sbírka obce Doubrava 
ZÁCHRANA KULTURNÍHO  

DĚDICTVÍ OBCE ZÁMKU DOUBRAVA 
a DOUBRAVSKÉ DŘEVĚNKY

Přispět můžete jakoukoliv částkou 

na účet 123-7683030277/0100.

AKTUÁLNÍ INfORMACE 
Z DĚNÍ V OBCI

fb Obec Doubrava 
www.doubrava.cz

Leden 2023

 Foto: Jiří Dohnal z

Druhou adventní sobotu jsme v Doubravě 
opět společně rozsvítili vánoční strom. Co-
vidová opatření nám to v předchozích dvou 

letech neumožnila. Pro návštěvníky byl opět 
připraven zábavný program s Mikulášskou na-
dílkou pro děti, nejen vánoční písně zazpívala 

Yvetta Blanarovičová a o velkolepé zakončení 
se postarali Démoni CZ s úchvatnou ohňovou 
a pyrotechnickou show. Děkujeme spolkům 
Pionýr z.s. a Pramenička, které se podílely na 
doprovodném programu a Nadaci OKD i Na-
daci ČEZ za finanční podporu této krásné vá-
noční akce. ŠH

DOUBRAVA PO COVIDOVÉ PAUZE ROZSVÍTILA VÁNOČNÍ STROM



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

Leden 11, 25 18 9
Únor 8, 22 15 6

PŘEJI VÁM ROK KLIDU, MÍRU A NADĚJE
Vážení a milí sousedé,
poprvé jsme společně 
rozsvítili vánoční stro-
meček na náměstí 
u nás v Doubravě 
a posléze jsme osla-
vili Vánoce s našimi 
nejbližšími.

Přichází nový rok 
a hodnotíme, jaký 
byl ten předešlý, co 

jsme dokázali, nebo měli dokázat. Často 
zapomínáme, že je jednoduché hodnotit 
toho či onoho, jak co měl, či neměl udě-
lat. Mnohem obtížnější však je sám přijít 
a prorazit s vlastní myšlenkou, zapojit se 
do společných věcí pro dobro sousedů 
a naší obce. Těší mne, že radní na můj ná-
vrh zrušili zpoplatnění užívání Národního 
domu pro naše místní spolky. Doufám 
proto, že v novém roce si i díky tomu uži-
jeme více kulturního a společenského ži-
vota v naší obci. 

Děkuji všem, kteří se zapojili do spo-
lečenského dění v naší obci, a zvláště pak 

děkuji členům spolků: SDH Doubrava, Ba-
ník OKD Doubrava, Český zahrádkářský 
svaz Doubrava, Český svaz včelařů Doub-
rava, PZKO Doubrava, TJ Sokol Doubrava, 
Myslivecké sdružení Orlová a Doubrava, 
Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Doubrava, 
Pionýr, NAŠE DOUBRAVA a Pramenička za 
jejich práci ve prospěch naší obce a našich 
občanů. A stejně tak děkuji i všem radním 
a zastupitelům.

Rok 2023 nebude lehký. Ale my u nás 
v Doubravě víme, že nic není zadarmo, 
a že nikdo jiný, třeba odněkud z Prahy, to 
za nás neudělá. Vždy jsme se uměli s pro-
blémy poprat a dokážeme to i tentokrát. 
Společně a za pomoci zdravého rozumu 
a srdečných sousedských vztahů vše v naší 
Doubravě zvládneme. Jako obec máme 
vždy naše občany na prvním místě.

Vážení a milí sousedé, přeji Vám, aby 
nový rok byl rokem klidu, míru, pohody 
a naděje.

Vaše starostka  
Jiřina Ferenčíková

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

Oznámení o změně ceny 
vodného a stočného 
od 1. 1. 2023
Ke konci roku 2022 bylo společností Se-
veromoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s. oznámeno, že na základě 
usnesení představenstva akciové společ-
nosti byly v souladu s platnou legislativou 
schváleny nové ceny vodného a stočného 
s účinností od 01. 01. 2023.

Voda pitná (vodné)

54,54 Kč/m3  
(bez DPH)

59,99 Kč  
(vč. 10% DPH)

Voda odvedená (stočné)

53,21 Kč/m3  
(bez DPH)

58,53 Kč  
(vč. 10% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči všem 
odběratelům po prvním odečtu měřidel ná-
sledujícím po 01. lednu 2023, popř. bude 
postupováno podle uzavřených smluvních 
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 

Oproti roku 2022 se jedná o zvýšení 
za 1 m3 vodného o 9,49 Kč (včetně DPH) 
a o 13,66 Kč (včetně DPH) u stočného.

Pavel Slávik,  
referent ŽP, majetková správa

Svoz bioodpadu:
Dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb na svoz komunálního odpadu a jeho likvidace 

z obce Doubrava (ze dne 11. 10. 2021) bylo ujednáno, že biologicky rozložitelný odpad bude odvážen 
z jednotlivých domácností ve frekvenci 1 x 14 dnů v období březen – 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 uschovat před zci-
zením a poškozením. 

V průběhu roku 2023 se bude nové vedení obce postupně věnovat úpravě svozu odpadů tak, aby 
byla motivační pro všechny občany obce Doubrava. Za obec Doubrava Jiří SznapkaPROVOZNÍ DOBA 

SBĚRNÉHO DVORA
OD 1. 1. 2023 

ZIMNÍ OBDOBÍ 1. 11.–31. 3. 

St 13:00 – 17:00

So 08:00 – 12:00

LETNÍ OBDOBÍ 1. 4.–31. 10.

Po 08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

St 13:00 – 17:00

So 08:00 – 12:00

Sběrný dvůr bude uzavřen na Silvestra, 
Nový rok, Velikonoční pondělí, vánoční 
a státem uznávané svátky.

Žadatelé z řad spolků a organizací, kteří 
mají zájem o poskytnutí prostředků z roz-
počtu obce, si mohou podávat žádosti 
o dotace z rozpočtu obce na rok 2023. 

Zásady o poskytování dotací a veškeré for-
muláře jsou dostupné na internetových 
stránkách obce www.doubrava.cz nebo na 

obecním úřadě v Doubravě, kancelář č. 2, 
kontaktní osoba: Šárka Hugáňová, referent 
úseku vnitřních věcí, tel: 596 512 980, huga-
nova@doubrava.cz.

Žádosti o dotaci z rozpočtu obce na 
rok 2023 musí být odevzdány nejpozději 
do 31. 01. 2023. ŠH

Dotace z rozpočtu obce na rok 2023

Všechny podané žádosti o přidělení obec-
ního bytu v Doubravě, které mají být zařa-
zeny do evidence žádostí pro rok 2023, musí 
být aktualizovány. Aktualizace žádosti musí 
být provedena v termínu od 2. 1. do 31. 3. 
letošního roku na obecním úřadě v Doubravě 

(u paní Procházkové Marie, kancelář č. 3 v pří-
zemí) a to i v případě, že nedošlo ke změnám 
údajů uvedených v žádosti. V opačném pří-
padě bude žádost vyřazena. 

Marie Procházková,  
referent finanční a daňové správy

Aktualizace žádosti o přidělení bytu
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V DOUBRAVĚ  
TŘÍDÍME OLEJ

OLEJ DO 
KANALIZACE 

NEPATŘÍ!

Nezapomeňte oleje a tuky po-
užívané při přípravě jídel slít do 

lahve a vytřídit.

STANOVIŠTĚ NÁDOB NA JEDLÉ 
OLEJE A TUKY:

DOUBRAVA HRANICE 
(stávající stanoviště kontejnerů u č.p. 233)

NOVÁ VÝSTAVBA 
(stávající stanoviště kontejnerů u č.p. 919)

KOUPALIŠTĚ 
(stávající stanoviště kontejnerů u č.p. 135)

Jedlé oleje a tuky můžete rovněž ode-
vzdávat ve sběrném dvoru.

Více informací o třídění olejů na 
www.tridimolej.cz

 
V DOUBRAVĚ TŘÍDÍME OLEJ 

OLEJ DO KANALIZACE NEPATŘÍ!

Nezapomeňte oleje a tuky používané při přípravě jídel slít do 
lahve a vytřídit. 

STANOVIŠTĚ NÁDOB NA JEDLÉ OLEJE A TUKY: 
 

DOUBRAVA HRANICE 
(stávající stanoviště kontejnerů u č.p. 233) 

NOVÁ VÝSTAVBA 
(stávající stanoviště kontejnerů u č.p. 919) 

KOUPALIŠTĚ 
(stávající stanoviště kontejnerů u č.p. 135) 

 
Jedlé oleje a tuky můžete rovněž odevzdávat ve sběrném dvoru. 

 
Více informací o třídění olejů na www.tridimolej.cz  

Na konci roku 2022 došlo k vydatným sněho-
vým srážkám a tím i k problémům a zpoždě-
ním ranních jízd školního spoje. I přesto, že 
jsme se společností ČSAD Karviná řešili každo-
denní problémy se sjízdností některých částí 
trasy, bylo nám zpoždění autobusu nahlášeno 
až v době, kdy nebylo možné zajistit náhradní 
dopravu. V případech, kdy jsme se o nesjízd-
nosti dozvěděli v dostatečném předstihu, 

byl svoz dětí zajištěn náhradní dopravou. Za 
vzniklé problémy se všem omlouváme. Záro-
veň žádáme, aby případná zpoždění školního 
spoje byla na obec hlášena, pokud možno co 
nejdříve, abychom na nastalou situaci mohli 
co jak nejdříve reagovat. Kontaktní osobou je 
p. Sznapka, tel. č. 596 512 953.

Pavel Slávik,  
referent ŽP, majetková správa

Školní spoj obce Doubrava

VOLÍME 
PREZIDENTA
Volba prezidenta republiky se koná 
na území České republiky v pátek 
13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta 
se na území České republiky uskuteční 
v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Veškeré důležité informace k volbám 
naleznete na stránkách ministerstva vni-
tra www.mvcr.cz nebo na stránkách obce 
www.doubrava.cz. Důležité informace 
týkající se voleb jsou zveřejněny také na 
úřední desce obecního úřadu.

ŠH

Sportovní školky 
Děti v mateřské škole pod vedením pe-

dagogů pravidelně cvičí a denní pohybovou 
aktivitu mají rády. Jak by ne, vždyť období pro 
stimulaci koordinačních schopností nastává 
v období předškolního věku.

Spočívá v získávání co možná největšího 
a různorodého počtu pohybových doved-
ností a zařazování těchto dovedností do běž-
ného života. Čím větší zásobník pohybových 
dovedností má člověk zautomatizovaný, tím 

je pro něj snazší zvládnout jakoukoliv pohy-
bovou činnost.

Naši nejmenší sporťáci pracují na rozvoji 
svých pohybových zdatností již v mateřské škole. 
Navíc jednou týdně vždy jednu hodinu probíhají 
u nás v MŠ pod odborným vedením trenéra MSK 
Orlová Sportovní školky. Děti jsou vedeny k zá-
kladům atletiky. Zažijí spoustu zábavy a legrace 
a hlavně rozvíjí své dovednosti a tělesnou zdat-
nost, což posiluje odolnost organizmu.

Radomíra Jasenková, MŠ Doubrava

 
 

Zveme všechny rodiče a dospělé na 
odborné setkání k tématu 

 

Vývoj řeči u dětí MŠ 
a jeho specifika  

Kdy?   

19. 1. 2023 od 15:00 hod 
v MŠ Doubrava za účasti odborné 
logopedické pracovnice SPC Karviná. 

 

                                                                           

 
 

Zveme všechny rodiče a dospělé na 
odborné setkání k tématu 

 

Vývoj řeči u dětí MŠ 
a jeho specifika  

Kdy?   

19. 1. 2023 od 15:00 hod 
v MŠ Doubrava za účasti odborné 
logopedické pracovnice SPC Karviná. 

 

                                                                           

Zveme všechny rodiče a dospělé na odborné setkání k tématu

Vývoj řeči u dětí MŠ
a jeho specifika

Kdy? 19. 1. 2023 od 15:00 hod

v MŠ Doubrava za účasti odborné logopedické pracovnice SPC Karviná.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Výjezdová jednotka
Na konci listopadu jsme na žádost obce 

provedli ořezy náletových dřevin kolem 
vedení a sloupů veřejného osvětlení podél 
komunikace pod pekárnou. Na místě zasa-
hovali Kučera, Slávik, Šebesta R., Dluhosz, 
Majer, Kotas T. a Branny. V sobotu 03. 12. 
jsme v rámci akce Rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí v Doubravě zajišťovali 
bezpečnost při ohňové show a vystoupení 
Démonů CZ. Zde zasahovali Kučera, Šebesta 
R., Majer, Dluhosz, a Široký. 

Pavel Slávik, za VJ SDH Doubrava 

Mikulášská nadílka
Sbor dobrovolných hasičů Doubrava 

uspořádal 5. prosince v Národním domě po 
dlouhé době Mikuláše pro děti. Na Mikuláš-
skou nadílku bylo přihlášeno čtyřicet dětí. 
S dětmi přišli rodiče i prarodiče a sál Národ-
ního domu se zcela zaplnil. Děti se dobře 
pobavily, dostaly občerstvení a zatančily si 
s Mikulášem, čertem a andělem. Za krásné 
básničky je Mikuláš odměnil sladkostmi. Pro 
rodiče bylo přichystáno občerstvení, mohli 
si zakoupit chlebíčky, kávu nebo čaj.

Křest automobilu polského sboru
Náš sbor byl pozván 10. prosince v rámci 

příhraniční spolupráce s polským sborem 

OSP Jedlownik, aby se zúčastnil křtu nového 
hasičského auta značky Volvo. 

Křest začínal v kostele a poté se slav-
nostním průvodem přecházelo k hasičské 
zbrojnici. Zde se po zaznění statní hymny 
vztyčila vlajka a poděkovalo všem sponzo-
rům. Náš sbor obdržel slavnostní plaketu 
o křtu nového automobilu. Této významné 
události se zúčastnili naši členové Zdeněk 
Sosna, Lukáš Šebesta, Renata Šebestová, Te-
reza Šebestová, Lucie Tománková a náš farář 
Martin Pastrňák.

za SDH Doubrava Zdeněk Sosna 

HASIČI DOUBRAVA

Vážení přátelé školy, milí rodiče a děti,
start nového roku je za námi a já doufám, že 

byl úspěšný. Sdružení rodičů a přátel školy při 
MŠ a ZŠ Doubrava Vám přeje jen to nejlepší! 

I v tomto roce je před námi spousta akcí 
a společných setkání. Například přípravy na 
naši největší akci, Radovánky, jsou v plném 
proudu. 

Ráda bych tímto pozvala všechny na schůzi 
našeho spolku, jejíž termín bude upřesněn, 
aby se podíleli na přípravách, ať už dobrými 
nápady nebo pomocnou rukou přímo v den 
konání. Na schůzi se dozvíte nejen detaily ze 
“zákulisí” příprav Radovánek, ale třeba také 
to, co vše rozpočet SRPŠ vlastně zahrnuje. Ur-
čitě Vás totiž zajímá, kam vlastně jdou peníze, 
které od Vás vybíráme, a za které Vám spo-
lek moc děkuje! Bez nich by se totiž spousta 
školních akcí neuskutečnila. Uvedu pár pří-
kladů, co vše bylo hrazeno z rozpočtu SRPŠ: 
odměny žákům v recitační soutěži, knižní od-
měny, tombola na Radovánkách, občerstvení 
na akci “Opékání párků”, skákací hrad a Bum-
perBalls a mnohé další. Ovšem největší částky 
vždy “spolkne” doprava na různé výlety, před-
stavení, soutěže apod. Náš spolek by rovněž 
nemohl fungovat bez významné podpory 
obce Doubrava, a to nejen ve formě dotace, 
za kterou rovněž velmi děkujeme, ale také za 
pomoc materiální (zapůjčení stolů a laviček). 
Tímto bych také chtěla moc poděkovat paní 
Hugáňové za cenné rady a pomoc nejen při 
vyřizování různých úředních záležitostí, které 
jsou nedílnou součástí fungování spolku. 
Zároveň děkuji spolku Pionýr pod vedením 
Katky Jachymčákové za skvělou spolupráci.

Těším se na setkání s Vámi a ještě jednou 
přeji vše dobré.

Michaela Hyková, předsedkyně SRPŠ

Sbírka pro pejsky
Děkujeme všem, kteří se rozhodli přispět 
do naší obecní vánoční sbírky pro pejsky 
z útulku Čtyřlístek pro hafany, z.s., do kterého 
jsou umisťováni pejsci nalezení na území 
naší obce. Velmi si vážíme toho, že vám osud 
těchto pejsků nebyl lhostejný a zajistili jste 
jim o trochu hezčí Vánoce.

Pavel Slávik

Stále se věnujeme potřebám dětí

Tradiční akcí SRPŠ je také adventní Zpívání u vánočního stromu. z
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V sobotu 10. 12. 2022 se konal u nás 
v Římskokatolickém kostele sv. Hedviky 
v Doubravě adventní koncert. Pod vede-
ním sbormistryně Petry Rašíkové a za do-
provodu kláves, na které zahrál Aleš Bína, 
vystoupil ARTEP, Smíšený pěvecký sbor 
Gymnázia a Obchodní akademie Orlová. 
Zazněly staré, ale i novější písně, které 

navodily příjemnou atmosféru adventního 
času. Diváci byli nadšení jednak z reperto-
áru, ale také z provedení celého advent-
ního koncertu. Dozvěděli jsme se, že šlo 
o nevšední zážitek. Děkujeme účinkujícím 
za to, že vystoupili u nás v Doubravě, také 
za to, že svým vystoupením divákům vy-
tvořili krásný, ničím nerušený a pohodový 

adventní čas. Divákům děkujeme, že při-
šli a vytvořili skvělou atmosféru po dobu 
koncertu.

Mou milou povinností je poděkovat na-
šim partnerům za jejich finanční přispění. 
Děkujeme těmto partnerům: WEST MEDIA 
s.r.o.; JANKOSTAV s.r.o; BYTservis-služby spol. 
s r.o.; Obec Doubrava; Zdeněk Kolář, čistírny 
odpadních vod; TIZ s.r.o.; Jindřiška Daříčková, 
zahradní potřeby a krmiva; Michal Demetr, 
zednické práce; Gabriela Piperková, COPY 
Centrum Orlová. Ještě jednou všem partne-
rům moc děkujeme!

Také moc děkuji všem členům spolku 
NAŠE DOUBRAVA a sousedům za jejich po-
moc při organizaci adventního koncertu. 
Jsem si plně vědoma, že toho nebylo málo. 
Velmi si vážím jejich zájmu a ochoty pomoci. 
Děkuji. 

Milí sousedé, přátelé a naši příznivci, tě-
šíme se na vaši účast na akcích pořádaných 
spolkem NAŠE DOUBRAVA v roce 2023.

Jiřina Ferenčíková,  
předsedkyně spolku NAŠE DOUBRAVA, z.s.

www.nasedoubrava.cz 

ADVENTNÍ KONCERT SE OPĚT VYDAŘIL

Foto: Petr Vrubel. z

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

Společenská kronika

Zemřeli
Irena Pacolová

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

Kalendář obce 
na rok 2023
Obecní kalendář na rok 2023 byl distribuován 
zdarma do schránek v týdnu před Vánoci. Po-
kud jste kalendář nenalezli ve své schránce, 
můžete si jej vyzvednout na obecním úřadě, 
přízemí, kanc. č. 2, u paní Hugáňové. ŠH
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Advent v naší obci

Rozsvícení vánočního stromu. z

Adventní tvoření. z

Zpívání u vánočního stromu. z

Kulturní akce 
v roce 2023
Přehled schválených kulturních akcí pořáda-
ných obcí Doubrava v roce 2023.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO 
OBČANY OBCE
březen, duben

PIETNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI DNE 
VÍTĚZSTVÍ
3. května, náměstí
ZÁJEZD ZA POZNÁNÍM PRO OBČANY 
OBCE DOUBRAVA
květen, červen
DOUBRAVSKÉ SLAVNOSTI
19. srpna, náměstí
ZÁJEZD ZA POZNÁNÍM PRO OBČANY 
OBCE DOUBRAVA
podzim

PIETNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ 
DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO 
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
25. října, náměstí
SVĚTLUŠKOVÁNÍ
03. listopadu
DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
10. listopadu
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
09. prosince, náměstí

(Změna programu vyhrazena)


