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Zasedání Zastupitelstva 
obce Doubrava
Zasedání Zastupitelstva obce Doub-
rava se uskuteční dne 19. 4. 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

Březen 2023

Stav komunikace před navážkou. z

Současný stav komunikace. z

Oteplení na počátku letošního roku způso-
bilo velmi rychlé tání vydatné prosincové 
sněhové nadílky a následující srážky ještě 
podpořily růst hladiny vodních toků v Doub-
ravě. Pravděpodobně největší komplikace 
vznikly v centrální části obce u „Dřevěnky“, 
kde došlo k rozlivu Doubravského potoka 
a zatopení nedaleké křižovatky. Ve snaze 
snížit hladinu Doubravského potoka byl po-
žádán správce vodního toku Povodí Odry 
s.p. o pročištění části koryta, což se následně 
ukázalo jako neúčinné. Bylo nutno zvolit jiné 
řešení odstranění tohoto havarijního stavu, 

a proto byla provedena úprava zatopeného 
prostoru křižovatky navážkou zhutněného 
kameniva. Toto řešení je však nutno vnímat 
jako provizorní, jeho účelem je obnovit ko-
munikační napojení. Definitivní řešení bude 
realizováno v rámci rekultivační akce pod ná-
zvem „Rekultivace území Kotliny, varianta č. 
2“. V rámci této rekultivace bude v prostoru 
u „Dřevěnky“ provedeno nejen zvýšení okol-
ního terénu, ale i směrová úprava napojení 
obou komunikací – odklon od „Dřevěnky“. 
(Více o rekultivaci na str.2).

Pavel Szostok, stavební úřad

Provizorní oprava křižovatky u Dřevěnky
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z Plasty – zda umývat obaly z plastů nebo 
ne?

Vzhledem k tomu, že se plasty na třídící 
linku dostanou až po delší době od konzu-
mace dané potraviny, je rozhodně lepší obaly 
od plastů vymývat. Jednak je to z hlediska 
zápachů lepší v domácnosti, ale také se lépe 
dýchá zaměstnancům na třídicí lince. Další 
výhodou vymytých obalů je zpracování čis-
tého produktu, což je vždy lepší. 

z Proč není v zimních měsících odvoz 
bioodpadu?

Typickým obdobím pro produkci biood-
padu jsou jarní, letní a podzimní měsíce. Jde 
o období plné vegetace rostlin, a také o období 

sekání trávníků, což je jedna z hlavních složek 
bioodpadu. Z jiného hlediska by byl svoz bio-
odpadu v zimních měsících zcela nepraktický, 
jelikož by praskaly plastové nádoby, které jsou 
na bioodpad určeny, a to z důvodu častých 
zimních mrazivých teplot, ale také 

by se ze stejného důvodu bioodpad při-
chytával k nádobě a ta by nešla zcela vysypat. 
Jelikož je bioodpad vlhkým odpadem, není 
téměř možné ho v zimě vyvážet. 

z Jaké služby provádí společnost Marius 
Pedersen, a.s. v jiných obcích (jaké služby 
ještě mohou provádět)?

Firma Marius Pedersen, a.s. všeobecně 
provádí svoz veškerých odpadů, a to od 

směsného komunálního odpadu, přes odpad 
separovaný, bioodpad, velkoobjemový od-
pad až po odpady nebezpečné. 

z Jak byste porovnal třídění odpadu v obci 
Doubrava s jinými obcemi?

Mám-li porovnávat obec Doubravu s ji-
nými obcemi, mohu napsat, že Doubrava třídí 
podprůměrně. Často se vyskytuje v plasto-
vém odpadu odpad směsný komunální. Nej-
větším problémem 

je v Doubravě svoz bioodpadu, protože se 
často z Doubravy sváží bioodpad s vysokým 
obsahem plastů a jiných odpadů, které do bi-
oodpadu rozhodně nepatří. 

z Jaké jsou poznatky od pracovníků svo-
zové firmy přímo z terénu? Jak občané 
obce Doubrava třídí odpad nebo netřídí?

Zpětná vazba je bohužel negativní. Ná-
doby na plasty a bioodpad ne zřídka obsahují 
komunální odpad, a to včetně popela. V čis-
totě vyseparovaných surovin obec Doubrava 
pokulhává. Přitom popel samozřejmě patří 
do směsného komunálního odpadu. Vždyť 
i slova „popelnice“ a „popeláři“ vznikla tak, že 
dříve se z domácností svážel především po-
pel. Ale vždy popel náležitě vychladlý. 

Děkujeme panu Romanu Kláskovi a dou-
fáme, že se třídění v naší obci zlepší.

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

Březen 8, 22 15 3 1, 15, 29
Duben 5, 19 13 6 12, 26

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 1. 3. 2023. 

Rekultivační akce pod názvem „Rekultivace 
území Kotliny, varianta č. 2“ v komplexní míře 
řeší úpravu terénu v prostoru zátopy v Kot-
linách a přilehlém okolí a s tímto související 
úpravu dopravní a technické infrastruktury 
v předmětném území.

V loňském roce byly provedeny přeložky 
vodovodních řadů, zemních vedení sítí ve 
vlastnictví CETIN, a.s., trafostanice a nadzem-
ních vedení sítí ve vlastnictví ČEZ Distribuce 
a.s. V letošním roce byly zahájeny terénní 

úpravy v ploše podél páteřní komunikace 
přes Dědinu, kde dochází k navážce zeminy. 
Tyto práce s sebou přináší problémy s čis-
totou komunikací, po kterých se zemina do 
místa staveniště dováží a déšť tuto situaci 
ještě zhoršuje. Se zhotovitelem bylo dohod-
nuto průběžné čištění komunikace v místě 
staveniště a čištění ostatních komunikací, 
užívaných k dopravě materiálu, po každé 
pracovní směně. Bohužel, při takovýchto sta-
vebních pracích (terénní úpravy s navážkou 

zeminy), nelze znečištění komunikací zcela 
zabránit. Občany proto žádáme o vyšší míru 
tolerance a zvýšenou opatrnost při průjezdu 
v blízkosti staveniště (oblast Kotliny). 

Další fáze rekultivačních prací bude 
vyžadovat uzavírku části této komuni-
kace přes Dědinu, kdy bude stanovena 
objízdná trasa přes kopec, kolem šachty 
Doubrava Sever III. 

Pavel Szostok,  
stavební úřad

Rekultivace území Kotliny pokračuje

Rozhovor – OBEC DOUBRAVA TŘÍDÍ ODPAD PODPRŮMĚRNĚ
Od roku 2016 u nás v obci zajišťuje svoz odpadů společnost Marius Pedersen a.s., proto jsme položili pár otázek jejímu obchodnímu 
zástupci Romanu Kláskovi, který má na starosti naši obec.
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V neděli 15. 01. v odpoledních hodinách jsme byli 
povoláni k odstranění stromu, který se vyvrátil na 
místní komunikaci pod Ujalou směrem na Dětmarovice. Na místě 
zasahovali Kučera, Šebesta R. a Dluhosz. V pondělí 30. 01. ve ve-
černích hodinách jsme zasahovali u domu č.p. 478 v Doubravě, 
kde došlo k požáru popelové nádoby. Na místě zasahovali Še-
besta R.+L. a Majer.  Pavel Slávik, za VJ SDH Doubrava 

HASIČI DOUBRAVA

Odstranění stromu na místní komunikaci. Foto: Martin Kučera z

inzerce

Před rokem 1989 navštěvovali žáci ZŠ 
zubního lékaře organizovaně, v dopoledních 
hodinách, místo výuky. O mléčný chrup ško-
láků tak bylo postaráno. Dnes je situace zcela 
jiná. Dlouhodobě panuje nedostatek zub-
ních lékařů. Tomu odpovídá i nedostatečná 
péče o mléčný chrup. Děti jsou častými ná-
vštěvníky stomatologické pohotovosti, kde 
lze řešit pouze tlumení bolesti, nikoliv léčbu. 
Proto s radostí vítám nabídku pana sená-
tora Ing. Ondřeje Febera, zvoleného za náš 
volební obvod. Pan senátor nabídl možné 
zapojení žáků Základní školy Doubrava do 
pilotního projektu organizované stomato-
logické péče. Pro tento projekt byla domlu-
vena stomatologická klinika Ajna dental 

clinic v Ostravě, v jejímž čele stojí MUDr. Lu-
bomír Beran. 

Prostřednictvím vedení Základní školy 
Doubrava byli osloveni rodiče žáků, zda mají 
zájem o preventivní zubní prohlídku svého dí-
těte s následným ošetřením v případě, kdy to 
stav zubů pacienta bude vyžadovat. Tato zubní 
péče bude poskytována v rámci veřejného zdra-
votního pojištění. Žáci budou mít zubní péči 
zdarma. Rodiče nebudou platit za preventivní 
prohlídku svých dětí ani za základní výkony hra-
zené zdravotní pojišťovnou. Žákům zajistíme 
přepravu na ostravskou kliniku autobusem, ná-
klady na jejich přepravu zaplatí obec. 

Vedení Základní školy Doubrava obdrželo 
písemný souhlas, který předalo zákonným 

zástupcům žáků s tím, aby v případě zájmu 
o vyšetření nezletilého dítěte tento vyplnili 
a předali zpátky vedení základní školy nebo 
odevzdali na obecním úřadě v Doubravě. 
Na základě počtu udělených souhlasů zá-
konných zástupců budou poskytnuty další 
organizační informace. Pevně věřím, že této 
mimořádné nabídky, která se týká stomato-
logické péče a zdraví vašich dětí využijete. 
Závěrem, nikoliv však významem, bych ráda 
poděkovala našemu panu senátorovi Ing. On-
dřeji Feberovi za to, že mne oslovil a požádal 
o zapojení do projektu týkající se stomatolo-
gické péče našich žáků základní školy.

Těším se na dětské úsměvy bez zubních 
kazů.  Jiřina Ferenčíková, starostka obce

PROJEKT STOMATOLOGICKÉ PÉČE O CHRUP ŽÁKŮ

Pozvání na Povelikonoční 
taneční zábavu
Jak jsem již avizoval v předchozím čísle zpravodaje, hasičský 
ples v letošním roce nebude, ale uskuteční se POVELIKONOČNÍ 
ZÁBAVA. Tato akce se bude konat v sobotu 22. 04. 2023 
v Národním domě od 19:00 hodin. O teplou večeři se postará 
kuchyň, k tanci a poslechu bude hrát živá kapela. Společenský 
oděv není podmínkou, je to zábava. Lístky budou v prodeji od 
13. 03. 2023 u paní Sosnové, tel.: 724 078 578. Všichni jste srdečně 
zváni a těšíme se na vaši účast. 

Za výbor SDH Doubrava starosta Svatopluk Kotas

Charita Bohumín by chtěla ze srdce poděko-
vat všem dárcům, kteří v Doubravě přispěli 
koledníčkům do 

Tříkrálových kasiček. Jedná se o částku 
ve výši 10 102 Kč. Celková částka letošní 
Tříkrálové sbírky ze statických pokladniček 
byla 556 152 Kč a do virtuální kasičky pro 
Charitu Bohumín přispěli prozatím dárci část-
kou 29 350 Kč. Prostředky (65 % z vykoledo-
vané částky) budou použity podle předem 
schválených záměrů na opravu hygienického 
zázemí zaměstnanců noclehárny sv. Martina 

a na podporu imobilních klientů pořízením 
pojízdných křesel pro domovy pro seniory 
a odlehčovací službu Charity Bohumín.

Zbývá ještě doplnit, že 35 % výtěžku Tříkrá-
lové sbírky bude použito na celostátní úrovni – 
15 % je určeno na velké diecézní projekty 
(Diecézní charita ostravsko – opavská), 10% 
putuje do krizového fondu, odkud jsou peníze 
uvolňovány při mimořádných událostech (např. 
povodně, tornádo…) a na pomoc v zahraničí; 
5 % využije na své projekty Charita České re-
publiky a 5 % tvoří zákonné režie sbírky. 

Případné dotazy o využití prostředků zís-
kaných v Tříkrálové sbírce 2023 rádi zodpo-
víme na tel. č. 593 035 046, 736 766 021 nebo 
e-mailové adrese: info@bohumin.charita.cz. 
Informace o celé Tříkrálové sbírce naleznete 
www.trikralovasbirka.cz nebo na www.bohu-
min.charita.cz. 

Ještě jednou moc děkujeme.
Zdeňka Kniezková Brňáková,  

ředitelka Charity Bohumín

Poděkování za podporu Tříkrálové sbírky
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Společenská kronika

Zemřeli
Valerie Karchutňáková
Zdenka Pažitná
Jiří Trzaskalik

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

Prvňáčci ve školce 
Už jsme psali, jak se naši předškoláci při-
pravují a těší do školy, byli tam na ná-
vštěvě. A naopak. Naši bývalí předškoláci 
a teď už prvňáčci, nás přišli v pololetí na-
vštívit. Pochlubili se svým prvním vysvěd-
čením, ukázali nám, co se naučili, společně 

si s malými dětmi zatančili, zazpívali. A pak 
se s radostí rozběhli do hracích koutků 
k hračkám a stavebnicím, které dobře znají 
a objevovali nové. A naši předškoláci mají 
další motivaci a důvod se těšit do té velké 
školy.

Jana Radošťanová, MŠ Doubrava

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Práci s keramickou hlínou mají děti mateřské školy nesmírně rády. Pracují s ní 
díky projektu „Doubravští šikulové a řemeslo“ podpořeného Nadací OKD.

LEDOVÁ  
MĚSTA 2023
Naše pionýrská skupina se opět zapojila do 
organizování Ledových měst. Letošní roč-
ník reprezentovalo 5 měst České republiky. 
Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice a Kar-
viná se staly Ledovými městy roku 2023. 
Každé město připravilo pro děti atraktivní 
program pro pololetní prázdniny. 

Starší děti našeho oddílu Doubraváci jely 
poznávat zajímavosti a krásy Ledové Plzně. 
Prozkoumaly plzeňské podzemí, Zoo, Mu-
zeum loutek a mnoho dalších míst.

Pololetní prázdniny v Ledové Karviné 
byly nabité aktivním programem, který za-
ujal především rodiny s dětmi z Karviné, ale 
také z okolních obcí. Přijely k nám rodiny ze 
Slaného, Brna, Ostravy, Orlové, Dětmarovic, 
ale také mateřská škola ze Stonavy. Opět se 
nám podařilo zapojit do programu Ledové 
Karviné i okolní obce a dokonce i Ostravu. 
V Ostravě měly děti možnost prohlédnout si 

Keramické řemeslo

(pokračování na straně 5)
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zázemí Českého rozhlasu Ostrava, v Orlové 
se seznámily s prostředím dolu Žofie a v naší 
Doubravské dřevěnce je čekal program 
k svátku Hromnic.

Největším úspěchem v tomto ročníku 
bylo zapojení Českého svazu Curlingu, který 
prezentoval tento olympijský sport v pátek 
3. února. Curling si přišlo vyzkoušet bezmála 
200 účastníků z Karviné i okolních obcí. Sou-
částí Ledové Karviné byl také 2. ročník Ledo-
vého koncertu. V Městském domě kultury 
Karviná opět představil pestrou přehlídku 
volnočasových aktivit pro děti a diváky po-
těšil vystoupením beskydské zpěvačky Ka-
czi. Doubravu reprezentovali malí hasiči 
SDH Doubrava se svou prezentací útoku 
a uzlováním.

O Ledových městech se hovořilo nejen 
v Českém rozhlase Ostrava, který byl hlav-
ním mediálním partnerem, ale také na Rá-
diu Junior. Ledová Karviná se představila 

v celostátním vysílání České televize na 
stanici Déčko, v pořadech Zprávičky a Tam 
Tam. Hojně se objevovala v místních mé-
diích i celostátním tisku na stránkách 
Deníku.

Ledová Karviná byla úžasná a my se tě-
šíme na Ledovou Karvinou 2024. A co vy?

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

LEDOVÁ…
(pokračování ze strany 4)

fotbalisté a jaro
Po konsolidaci a doplnění 
hráčského kádru mužů 
v průběhu podzimní části 
okresního přeboru přišel 
po svátcích čas na zimní 
přípravu, která byla orga-
nizována trenérem Petrem 
Kuzníkem na hřišti s umělým povrchem v Kar-
viné a jednou týdně také ve sportovní hale 
v Orlové. Mužstvo by tedy mělo být připra-
veno na jarní část přeboru, který bude zahá-
jen v sobotu 25. března 2023 od 15:00 hodin 
domácím utkáním proti vedoucímu týmu ta-
bulky FK Těrlicko 2022.

Věříme, že všichni příznivci naší kopané 
jsou dostatečně „hladoví“ po fotbale a přijdou 
nás podpořit a povzbudit.

Hlavním úkolem klubu bude připravit 
areál a hrací plochu na první zápas a upravit 
terén hřiště po zimním útoku krtků, kteří po 
sobě zanechali neblahé stopy a žádnými eko-
logicky dostupnými prostředky se je nepoda-
řilo vypudit.  Peter Szabó

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Doubrava 
vyhlašují 9. ročník výtvarné soutěže  

 

MALUJEME PRO RADOST 
se sportovní tématikou 

 

 

 práce mohou být zhotoveny libovolnou technikou do formátu A3 
 na zadní stranu výkresu uveďte jméno autora a kategorii 
 soutěžní práce doručte do 15. 6. 2023 do ZŠ Doubrava 
 vyhodnocení soutěže a předání ocenění proběhne na Dětských 

radovánkách v Doubravě 24. června 2023 
 soutěžní práce budou vystaveny v prostorech základní školy a budou 

využity k propagaci sportovní soutěže „Rodinný pětiboj“ 
 1. kategorie - předškolní  děti 

2. kategorie – žáci 1. stupně ZŠ 
3. kategorie – žáci 2. stupně ZŠ 
4. kategorie – nad 15 let 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠE OBRÁZKY 
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Obec Doubrava 
srdečně zve doubravské občany 

do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě 

na činoherní představení 

HOŘÍ, MÁ PANENKO 

Zveme vás na reprezentační PLES POŽÁRNÍKŮ, který se uskuteční v sále Divadla Jiřího Myrona. Bude HUDBA – k tanci i poslechu zahraje naše živá kapela. 
TANEC – pánové, nedržte se jen svých půllitrů! Vyzvěte slečny i dámy k tanci, každá si ráda zatrsá! TOMBOLA – vyhrát můžete domácí tlačenku, lahev koňaku 
či sádrového trpaslíka a další atraktivní ceny. Čeká nás také volba KRÁLOVNY KRÁSY. No tak, slečny, nestyďte se a přihlaste se do soutěže, odborná porota 
složená z členů požárního sboru vybere tu nejkrásnější, která má obličej jako obrázek, nohy jako z alabastru a dmoucí se poprsí. Královna krásy bude mít tu 

čest vyznamenat zasloužilého člena hasičského spolku. Moment, kde je ta lahev koňaku? Vždyť tady byla tlačenka! 

16. 04. 2023  
odjezd z náměstí v 15:00 hodin 

 

 

foto: (zdroj: Portál Národního divadla moravskoslezského) 

Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři podatelny Obecního úřadu Doubrava. 
Cena vstupenky včetně dopravy je 200,- Kč. 

 

Letošní rok jsme v Doubravské dřevěnce zahájili 3. a 4. února zapo-
jením se do celostátní akce Ledová města. Návštěvníci si u nás mohli 
vyzkoušet tradiční metodu výroby svíček z vosku našich včel. Ale ne-
byly to jen tak ledajaké svíčky! Na druhý únor totiž připadá svátek 
Hromnic a těmto svíčkám se říká „hromničky”. V dřívějších dobách si 
je lidé sami vyráběli a na Hromnice nechávali vysvětit v kostele. Při 
bouřce je pak zapalovali a dávali za okno – věřili, že jejich hospodář-
ství tak bude uchráněno před úderem blesku.

Kromě toho se také návštěvníci v naší malé dobové školní třídě 
mohli dozvědět, jakým způsobem naši předci skládali 

a pečetili dopisy, než se rozšířilo používání poš-
tovní obálky. Poté si mohli vyzkoušet takový 

dopis vlastnoručně napsat, pochopitelně 
perem a inkoustem, poskládat a zape-

četit. Nechyběly ale také další dobové 
ukázky venkovského života, však se 
přijďte někdy také podívat… 

Nyní se připravujeme na další 
tematickou akci pro veřejnost 
„Březen, za kamna vlezem“, která 
proběhne 11. a 12. března a další 

budou následovat. 
Budeme se na Vás těšit!

za Prameničku  
Tereza Chowaniecová

LEDOVÁ MĚSTA V DOUBRAVSKÉ DŘEVĚNCE
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