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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. 

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

Únor 2023

Letos poprvé jsme se aktivně v Doub-
ravě zapojili do tříkrálového koledování 
v rámci Tříkrálové sbírky. Jedná se o nej-
větší charitativní sbírkovou akci napříč 
celou republikou. Na jejím průběhu se 
podílejí tisíce dobrovolníků, výnos pu-
tuje na pomoc lidem v nouzi prostřed-
nictvím Charity Česká republika, která 
je pořadatelem sbírky.

V pátek 6. 1. 2023 se v klubovně 
sešlo celkem 18 dětí, které se rozdě-
lily do tří kolednických skupinek a vy-
daly se s vedoucími koledovat v centru 
naší obce. Mile nás všechny překvapilo 
množství otevřených dveří a vřelých 

srdcí. Naši koledníčci mají malé nožičky 
a celou rozsáhlou oblast Doubravy ne-
stihli projít ani za sobotní dopoledne. 
Přesto se nám podařilo vykoledovat 
celkem krásných 10.102 Kč.

Děkujeme paní Bébarové z Cha-
rity Bohumín, paní Šárce Hugáňové za 
spolupráci a všem dárcům za každou 
korunku, kterou odevzdali do kasičky 
našich koledníčků. 

Příští rok budeme koledovat zase.
Za Pionýr, z. s. – 17. pionýrskou 

skupinu Karviná Katka 
Jachymčáková

VELMI ÚSPĚŠNÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Informace občanům
Tímto chceme informovat všechny občany, že pod 

schodištěm u vstupu na obecní úřad byl nově instalo-
ván zvonek. Jedná se o zvonek, který je určen pro in-
validy, osoby s průkazem ZTP nebo 
ZTP/P a osoby s problémy s pohybo-
vým ústrojím. Nejlepším řešením sice 
zůstává domluvit si schůzku předem 
telefonicky nebo emailem přímo s pří-
slušným úředníkem, ale v případě, že 
někdo z osob, pro které je zvonek ur-
čený, na obecním úřadě potřebuje co-
koliv vyřídit, je zvonek k dispozici.

Pavel Slávik, referent ŽP, 
majetková správa
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Za uplynulý rok 2022 bylo z obce Doub-
rava svezeno a odstraněno celkem 502,4 t 
odpadů. 

Z celkového množství odpadů byly 
svezeny tyto komodity:
Papír a lepenka 10,24 t
Sklo směsné 11,84 t
Plast 31,91 t
Biologický odpad 100,24 t
Směsný odpad 222,73 t
Objemný odpad 53,24 t
Stavební suť 43,77 t
Dřevo 16,50 t
Kovy 9,15 t
Pneumatiky 1,90 t
Jedlý olej 0,23 t
Nebezpečný odpad
(olej, barvy) 0,653 t 

Celkem 502,403 t

Celkové množství odevzdaného odpadu 
je srovnatelné s minulým rokem 2021, avšak 
zlepšeným přístupem k třídění odpadu a vyu-
žíváním sběrného dvoru ze strany občanů do-
šlo ke snížení směsného odpadu oproti roku 

2021 o 88,5 t odebraného odpadu a zvýšení 
množství vytříděného odpadu – separace.

Každá domácnost má k disposici tyto ná-
doby: 120 l směsný odpad, 240 l nádoba se 
žlutými klipy na plasty a 240 l hnědá nádoba 
na bioodpad. Dle okolností (popel v zimním 
období, počet osob domácnosti nad 5 členů) 
se může eventuálně přidat nádoba 120 l na 
směsný odpad. Dále jsou v obci umístěna 
sběrná stanoviště tříděného odpadu – plastu, 
papíru, skla a nově na jedlý olej (seznam sta-
novišť zveřejněn na webu obce). K odevzdání 
odpadu rovněž slouží sběrný dvůr, dle pro-
vozního řádu.

Přidáním nádoby 240 l na plasty k rodin-
ným domům a bytovým domům s odvozem 
1x měsíčně byl navýšen sběr plastu o 15,26 t 
oproti loňskému roku.

I přes zlepšení třídění odpadu žádáme 
občany o ještě důslednější třídění, a to 
hlavně bio odpadu. V mnohých případech 
se nám stává, že svozová firma musí celý vůz 
bioodpadu (4–5 t) odvézt na skládku místo na 
kompostárnu, z důvodu přidání plastů a dal-
šího nepatřičného odpadu do bioodpadu. 
V důsledku takovéto situace vznikají obci 
další náklady za skládkovné a uložení směs-
ného odpadu. 

Celkové náklady na celoroční svoz 
odpadu jsou velmi vysoké. V loňském 
roce obec zaplatila za svoz odpadu částku 
1 700 000 Kč. Výběr z poplatků za odpad 
zdaleka nepokryje náklady vynaložené na 
likvidaci odpadu, takže obec musí doplácet 
zbývající část z rozpočtu obce. Výběr po-
platku za obecní systém odpadového hospo-
dářství od všech poplatníků obce Doubrava 
za rok 2022 byl ve výši 808 000 Kč. Obec na 
odpadové hospodářství nedostává zvláštní 
příjem, proto je na nás všech, zda-li budeme 
mít finanční prostředky na další opravy a in-
vestice do rozvoje obce. 

Věříme a doufáme, že tato krátká statistika 
v hospodaření obce s nakládáním s odpadem 
vás zaujme a nastartuje do nadcházejícího 
roku 2023 k ještě efektivnějšímu třídění ko-
munálního odpadu a šetrným zacházením se 
vzniklým odpadem.

Nové vedení obce se intenzivně vě-
nuje úpravě svozu odpadů tak, aby byla 
úprava motivační pro všechny občany obce 
Doubrava.

Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

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

Únor 8, 22 15 6
Březen 8, 22 15 3 1, 15, 29

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.

Nájemní smlouvy 
s automatickým 
obnovením nájmu bytu
Rada obce rozhodla, že nájemcům obecních 
bytů, kteří v období posledních 3 let plnili své 
povinnosti dle nájemní smlouvy a právních 
předpisů, zejména když řádně a včas platili ná-
jemné, budou prodlužovány nájmy bytů uzavře-
ním nové smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 
s automatickým obnovením doby nájmu.

To znamená, že nájem nebude obnovován 
každoročním uzavíráním dodatků, ale pokud 
budou splněny podmínky, bude nájem pro-
dloužen automaticky vždy na další rok.

Nové smlouvy s automatickým obno-
vením nájmu jsou předkládány nájemcům 
k podpisu od tohoto rozhodnutí postupně 
k datu skončení doby nájmu uvedeném v je-
jich původních smlouvách nebo dodatku.

Marie Procházková,  
referent na úseku majetkové správy

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 odvá-
žen z jednotlivých domácností ve frekvenci 1 x 14 dnů v období březen – listopad. První svoz v roce 
2023 začíná 1. 3. 2023. V zimních měsících je možno BIO odpad odevzdat ve sběrném dvoru. Hnědé 
nádoby zůstanou na jednotlivých adresních místech (domácnostech), je nutné je zabezpečit před 
zcizením a poškozením. 

Statistika za rok 2022
matriční události, evidence 
obyvatel, ověřování

Uzavření manželství 1
Slavnostní setkání jubilantů 1
Vítání občánků 10 dětí
Ověření podpisů 99
Ověření listin 10
Narozeno 16
Zemřelo 10
Přistěhováno 45
Odstěhováno mimo obec 77
Přestěhováno v rámci obce 30

K 31. 12. 2022 byl stav občanů 1191.

Podané žádosti o přidělení obecního bytu 
v Doubravě, které mají být zařazeny do evi-
dence žádostí pro rok 2023, musí být ak-
tualizovány. Aktualizace žádosti musí být 
provedena v termínu od 2. 1. do 31. 3. le-
tošního 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

Odpadové hospodářství v roce 2022
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Náš poslední zásah v loňském roce byl den před 
Štědrým dnem, kdy jsme u Husova sboru pomohli 
s odstraněním stromů, které se vlivem těžkého a mokrého sněhu 
vyvrátily na oplocení kostela. Na místě zasahoval Šebesta R., Še-
besta L. a Kotas T. Během prvních 14-ti dnů v novém roce jsme 
byli u dvou událostí, první bylo vytažení zapadlého vozidla po-
blíž domu č.p. 611, kde zasahoval Šebesta R. a Dluhosz D., druhou 
byla pomoc při likvidaci vzrostlé túje u domu č.p. 858. Zde zasa-
hoval Šebesta R., Šebesta L., Kotas T., Kotas J. a Majer.

V loňském roce naše jednotka zasahovala celkem u 29 udá-
lostí. Jednalo se o 4 požáry (2x v Doubravě, 1x v Petrovicích u Kar-
viné a 1x v Karviné) a 24 technických pomocí (likvidace bodavého 
hmyzu, odstranění překážek z komunikací, ořezy dřevin, vyta-
hování zapadlých vozidel nebo asistence při závodech či jiných 
akcích).

Pavel Slávik, za VJ SDH Doubrava 

HASIČI DOUBRAVA

Likvidace vzrostlé túje u domu č.p. 858. Foto: Lukáš Šebesta. z

Budu školákem 
Zahájení školní docházky je význam-

nou událostí v životě dítěte a celé rodiny. 
Nástup do školy je završením jedné etapy 
vývoje a vstupem do druhé. V předškolním 
věku kladou někteří důraz hlavně na volnost 
a nezasahování do přirozeného vývoje. Jiní 
zase kladou důraz na předškolní průpravu, 
kdy dítě by mělo být na školu postupně, 

nenásilně připravováno po stránce kognitivní 
a výchovné. Děti stejného věku se mohou 
lišit jak ve fyzické vyspělosti, tak v kognitiv-
ních předpokladech, ve zralosti pro zahájení 
školní docházky.

Děti nastupující do základní školy se 
mnohdy liší ve svých možnostech, ale ná-
roky na ně jsou přitom obdobné. Mnohdy se 
obtížně přizpůsobují vedení nové autority, 

nevydrží se soustředit, neovládají řeč, nestačí 
tempu probírané látky, ztrácí duševní rovno-
váhu, jsou nespokojené, úzkostné.

Abychom těmto negativním důsledkům 
předcházeli a dítě připravili na vstup do zá-
kladního vzdělání co nejlépe, pravidelně 
naši pedagogickou práci v mateřské škole 
vyhodnocujeme a o dětech vedeme vývo-
jové záznamy, na základě kterých pracujeme 
s jednotlivci v daných oblastech.

Rovněž jsme s předškolními dětmi navští-
vili 1. třídu základní školy v Doubravě. Čeká je 
zápis do 1. třídy, a proto jsme děti na velkou 
událost připravili. Ve škole nás přivítali všichni 
prvňáčci včetně usměvavé paní učitelky. Před-
školáci se usadili do lavic a plnili připravené 
úkoly společně s prvňáky. A opravdu. Jejich 
vědomosti byly výborné, dokázali odpovídat, 
spolupracovat, soustředili se a společně si na 
koberci vyhráli.

Všichni se do školy těší a hlavně prý bu-
dou dostávat samé jedničky.

Radomíra Jasenková,  
ředitelka MŠ Doubrava

MATEŘSKÁ ŠKOLA

inzerce
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Spadlý strom u kostela Husova sboru. z

O Vánocích 2022 nás v Doubravě potkaly 
mnohé věci nad očekávání radostné, zažili 
jsme úžasná potěšení z krásné hudby, zpěvu 
a přátelských setkání na obou koncertech 
adventních a jednom benefičním. Bohu díky 
za všechny a požehnání účinkujícím i všem 
zúčastněným.

V polovině prosince nastal překvapivý 
příval tak veliké nadílky sněhu, že jeho váhu 
neudržely borovice před Husovým sborem, 
vyvrátily se na plot a silné větve přesáhly i na 
chodník a na cestu. Štěstí bylo, že tam v tu 
dobu nikdo nebyl. Děkujeme vedení obce, 
pracovníkům údržby obce Doubrava, kteří od-
stranili spadané větve z cesty a rovněž výjez-
dové jednotce SDH Doubrava, která provedla 
potřebný zásah. Hasiči pořezali a přemístili 

vyvrácené kmeny a větve a tím odlehčili plot 
po obou stranách vstupní brány, a to ještě 
v pátek 23. 12. 2022 před vánočními svátky.

Již v pondělí a úterý 2. a 3. ledna 2023 na 
práci týmu SDH Doubrava navázali pracovníci 
firmy DVOŘÁK, LESY, SADY, ZAHRADY, s.r.o., 
a tak nutné práce s havarovanými stromy 
před Husovým sborem pokročily, zbývá jen 
vývrat kořenů a pařezy, kterých je více, neboť 
byly pokáceny i stromy v nebezpečné blíz-
kosti podél zdí kostela.

Děkujeme upřímně za pomoc, za vstříc-
nost, za zcela jistě osobní ochotu a nasa-
zení potřebných sil při vzácné a pohotové 
kooperaci.

S vděčností Niki Otisková spolu s Radou 
starších Husova sboru v Doubravě 

Spadlé stromy u Husova sboru

Výsledky v soutěži 
Alej roku 2022
Naši doubravskou alej, která vede od ná-
městí až nad základní školu, jsme loni na 
podzim přihlásili do soutěže Alej roku 2022. 
V celkovém hodnocení 94 nominovaných 
alejí v rámci celé republiky jsme se umístili 
na hezkém 30. místě (5. místo v rámci Mo-
ravskoslezského kraje). Děkujeme všem, 
kteří do soutěže přispěli svým hlasováním, 
neboť hlasování bylo jediným kritériem 
hodnocení alejí. Jsou věci, díky kterým 
se i naše malá obec může úspěšně porov-
návat s většími městy a toto byla jedna 
z nich. Celkové výsledky jsou k dispozici na 
stránkách alej roku www.alejroku.cz. 

Pavel Slávik,  
referent ŽP, majetková správa

Doubravská alej. Foto: ŠH. z

Společenská kronika

Zemřeli
Rishard Horoshko

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

Občané, kteří v roce 2023 slaví výše uve-
dené životní jubileum a mají zájem zú-
častnit se blahopřání jubilantům, se musí 
přihlásit prostřednictvím formuláře na 
obecním úřadě v Doubravě. Vyplněný 
a podepsaný formulář je možné zaslat na 
adresu obecního úřadu, případně vhodit 
do schránky umístěné na hlavních dveřích 
úřadu, nebo jej předat osobně v budově 
obecního úřadu, přízemí, kancelář č. 5. For-
mulář je k dispozici na obecním úřadě a na 
internetových stránkách obce “tiskopisy ke 
stažení – vnitřní věci”. 

JUBILANTI NAD 90 LET, KTEŘÍ JIŽ PO-
DEPSALI SOUHLAS S GRATULACÍ, BUDOU 

AUTOMATICKY ZAŘAZENI MEZI JUBI-
LANTY PRO ROK 2023. 

Vítání občánků se mohou zúčastnit 
všichni rodiče nově narozeného dítěte, 
kteří mají trvalý pobyt v naší obci a o tuto 
akci mají zájem.

Zájemcům o vítání občánků postačí te-
lefonicky nebo osobně kontaktovat paní 
matrikářku.

Bližší informace: Obecní úřad Doubrava, 
referent finanční správy a matriky paní Lada 
Fusková, tel.: 596 549 410.

Lada Fusková

Slavnostní setkání jubilantů  
a vítání občánků v roce 2023
Letos na nás čeká slavnostní setkání s jubilanty, které se uskuteční s největší pravděpo-
dobností v měsíci září a chystáme také několik termínů pro vítání nových občánků obce. 
Slavnostního setkání s jubilanty se mohou zúčastnit ti, kteří v letošním roce dovrší 70, 
75, 80, 85, 90 a více let, mají trvalý pobyt na území obce a mají zájem o toto slavnostní 
setkání. Pokud se ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůžete setkání zúčastnit, rádi 
vás navštívíme osobně s gratulací v domácím prostředí. 
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Rada starších CČSH v Doubravě Vás srdečně zve na  
 
 
 

KONCERT  
DUCHOVNÍ HUDBY 

 

v neděli 5. března 2023 
od 16:30 hodin 

v Husově sboru v Doubravě. 
 

 
 

V programu zazní duchovní hudba v podání Sboru 
přátel zpěvu Permoník z Karviné a jeho hostů. 

 

Baník Doubrava pořádá 

v sobotu 4. března od 19:00 hodin 

v Národním domě v Doubravě 

TRADIČNÍ 
BANICKÉ 
ŠIBŘINKY.
K tanci a poslechu hraje  

oblíbená kapela Fakt Band.

Objednávky a předprodej vstupenek  

v ceně 600 Kč po domluvě  

na tel.: 602 744 450, pan Szabó;  

popř. u paní Giertliové, potraviny EMEL.

Obcerstvení zajisteno. 

Dekujeme, ze si nenosíte vlastní.

400

250

18. 3. 2023 v 19:30 hod

Letošní zima se ohlásila poměrně brzy. Sníh 
pokryl celé okolí a my jsme si tak s radostí 
mohli užívat sněhové nadílky. Stačil malý ko-
peček a hned bylo slyšet plno dětského smí-
chu a radost dětí byla opravdu nepopsatelná. 
V lesíku za školkou jsme jezdili na lopatách, 

dělali andělíčky, váleli sudy a zahrabávali 
jsme se do sněhu. Děti stavěly sněhuláky 
i jiné stavby a další výtvory ze sněhu. Veliké 
a těžké sněhové koule, kterých bylo opravdu 
hodně, nebylo vůbec lehké uválet, ale i ti 
naši nejmenší siláci to zvládli. Těch pár dní, 

kdy konečně pořádně nasněžilo, jsme si užili. 
A věříme, že to nebylo letos naposled. Zima 
se sněhem je pro děti to nejkrásnější období 
radosti.

Alena Páleš, MŠ Doubrava

Sněhové radovánky



Obecní zpravodaj – vydává Obec Doubrava, se sídlem Obecní úřad Doubrava č.p. 599, 735 33 Doubrava, IČ: 00562424 • Periodický tisk územního samosprávného celku 
• vydáváno pro obec Doubrava • vychází 11x ročně v nákladu 620 ks • Registrováno pod č. MK ČR E 12 154 • Redaktor: Šárka Hugáňová • Zpracovala: Š. Hugáňová • 

Použité zkratky: ŠH (autor: Šárka Hugáňová) • Příspěvky a inzerce: Obecní úřad Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava, tel.: 596 512 980, e-mail: huganova@doubrava.cz • 
Fotosazba a tisk: Moravapress s.r.o., Ostrava • UZÁVĚRKA PŘÍSTÍHO ČÍSLA JE 15. února 2023 do 09:00 hodin • Redakcí neobjednané rukopisy, fotografie a kresby se vracejí 

pouze na žádost • Redakce si v případě potřeby vyhrazuje právo ke krácení a upravování příspěvků • www.doubrava.cz.

Foto: Kateřina Jachymčáková z

Tříkrálová 
sbírka 
v Doubravě


