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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vás již nyní pozval na 
16.  jednání Zastupitelstva obce Dobrá, 
které je svoláno na pondělí 28. června 2021 
od 17 hodin do víceúčelového sálu základní 
školy. Na programu bude schvalování závě-
rečného účtu za rok 2020 a další materiály 
k  hospodaření obce. Více informací nalez-
nete na webových stránkách.

Život v  naší obci se postupně vrací do 
normálu, nicméně bude ještě nějakou dobu 
trvat, než to bude jako dřív. Proč to píšu? 
V  minulých dnech se v  lokalitě bývalého 
dřevoskladu objevily pouťové atrakce. I pro 
nás to bylo nečekané a  překvapivé.  Chtěli 
bychom všem občanům, kteří na to negativ-
ně reagovali sdělit, že se jedná o soukromou 
podnikatelskou aktivitu na soukromém 
pozemku. Nejedná se o  obecní akci! Na 
obecním webu jsme všechny potencionální 
návštěvníky upozornili na potřebu dodržo-
vat dosud platná hygienická opatření. Po-
řadatele jsme upozornili také na povinnost 
dodržet noční klid, který je na území obce 
Dobrá vymezen příslušnou obecně závaz-
nou vyhláškou.

A ještě jedna aktuální informace. V sou-
časné době se připravuje studie využití bu-
dovy bývalého MNV, Dobrá čp. 231, kte-
rou připravuje projekční kancelář ARPIK 
Ostrava. Zastupitelstvo bude v  nejbližší 
době projednávat návrh na odstranění této 

stavby. Původně byla navržena k  demolici 
budova č. 1, kde jsou v nevyhovujícím sta-
vu stropní konstrukce. Z toho důvodu se již 
tato budova delší dobu nevyužívá. Jsou zde 
uhnilá zhlaví nosných dřevěných trámů. 
Projektant navrhuje na základě zjištěných 
skutečností kompletní demolici obou částí 
objektu z  důvodu špatného stavebně tech-
nického stavu. S  ohledem na skutečnosti, 
popsané ve zprávě a  zdůvodnění navýšení 
rozsahu bouracích prací, by bylo neefek-
tivní vkládat značné investice do nákladné 
rekonstrukce s  nejistým výsledkem. Pro-
jektant z  technického pohledu doporučuje 
provést kompletní odstranění obou objektů 
bez sanace. Demolice by měla být součástí 
projektu výstavby nového Obecního domu, 
ve kterém by měly být prostory pro činnost 
spolků a sdružení se sídlem v naší obci.  

Vzhledem k  rozvolnění anti-covidových 
opatření jsme se dohodli s  advokátní kan-
celáří Moural, Stáňa a partneři na obnove-
ní právní bezplatné poradny pro občany 
z  Dobré. Oznamujeme tímto, že od června 
2021 bude opět obnovena tato služba. První 
termín poradny bude výjimečně ve středu 
dne 9. 6. 2021 v 16 hodin v budově Obecní-
ho úřadu v Dobré. Další termíny vždy první 
středu v měsíci od 16 do 17 hodin v budově 
Obecního úřadu v Dobré.

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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BÝT INFORMOVÁN SE VYPLATÍ
Milí spoluobčané, dovolte mi zaměřit 

se na možnosti, které jsou díky novým mo-
derním technologiím vymoženostmi dnešní 
doby. Řeč bude o  zdrojích informací na 
úrovni obce.

Důvodem k napsání článku se staly nepří-
jemné situace, které vedení obce ani nezpůso-
bí a ani je neovlivní, na něž může své občany 
jen s předstihem upozornit. Jedná se o ozna-
mování odstávek elektřiny, vody, plynu.

 Stává se, že tyto informace obdržíme 
s  velkým předstihem, pak se zdá, že infor-
movat o  nich je snadné. Někdy se k  nám 
informace dostane až na poslední chvíli 
(zejména v případě havárie). Poskytnutí in-
formace je pak obtížné a  tato „nezasáhne“ 
celou skupinu postižených obyvatel. Použití 
Doberských listů je v těchto případech kon-
traproduktivní. 

Možnosti, kterak poskytnout aktuální 
informace občanům, jsou následující:

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU
Konkrétně ve výše uvedených případech 

má hlášení obecního rozhlasu jen omeze-
nou vypovídací schopnost. Upozorní sice na 
„nějakou“ odstávku, ale každá taková ne-
příjemná situace zahrnuje určité území a na 
něm se nacházející rodinné domy či byty. 
Není možné hlásit všechna čísla popisná 
jednotlivě, proto jsou občané upozorněni, 
že se něco „chystá“ a že se mají pro podrob-
nější informace podívat na webové stránky 
obce, vyhledat Aktuality, kliknout na odkaz, 
který se týká odstávky, a  informace získají. 
Na obecních internetových stránkách mo-
hou najít Úřední desku. I  zde si informace 
mohou přečíst.

AKTUALITY/ÚŘEDNÍ DESKA 
(obecní oficiální web)

Pro majitele tabletů, chytrých telefonů, 
počítačů není problém po samotném hláše-
ní použít výše uvedený manuál a k informa-
cím se dostat. Zde bych chtěl požádat právě 
ty z  vás, kterým práce s  počítačem nedělá 
problém, aby informovali své sousedy.

HLÁŠENÍROZHLASU.CZ (aplikace)
V nedávné době jsme na území naší obce 

začali využívat aplikaci, jejímž prostřednic-
tvím se informace dostanou bezprostředně 
po jejich zveřejnění k vám do mobilu. Když 
si uvědomíme, že naše obec čítá více než 
1100 čísel popisných, a aktuálně s aplikací 
pracuje 431 lidí, vyplývá z toho, že snad jed-
na čtvrtina rodin aplikaci zná, používá ji a je 
díky ní o všem informována včas.

Na jiném místě v Doberských listech na-
leznete postup při stahování aplikace i kon-
takt na Ing. Jana Gryžboně, který nabízí po-
moc a radu při vkládání aplikace do mobilu.

ÚŘEDNÍ DESKA
(před vchodem do obecního úřadu)

Úplnou novinkou je elektronická úřed-
ní deska před vchodem do obecního úřadu. 
Pokud počítač doma nemáte, nebo na něm 
nepracujete a ani jej nepoužíváte k zábavě, 
prostě vám „nepřirostl k  srdci“, můžete 
v  rámci nákupu, návštěvy knihovny nebo 
procházky zajít k  budově obecního úřadu 
a snadno (dotykem) zjistit potřebnou infor-
maci na nové elektronické úřední desce. 

Tento článek vznikl také díky telefoná-
tům, emailům některých spoluobčanů, kteří 
mají problém potřebné a  nutné informace 
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získat. Mají dojem, že vedení obce informa-
ce neuvádí s patřičným předstihem, nebo je 
dokonce tají a občanům k dispozici nedává 
vůbec.

Z  textu je zřejmé, že naši občané mají 
docela dost možností dozvědět se vše včas 
a ke svému prospěchu. A objevíte-li důleži-
tou informaci, zaznamenejte si ji třeba do 

obyčejného papírového kalendáře, třeba do 
toho obecního, abyste na ni nezapomněli.

Mějte se pěkně a  informace sledujte, 
neboť se snad již brzy začnou objevovat po-
zvánky na kulturní akce, sportovní turnaje 
a život v obci opět „ožije“.

Milan Stypka

Mobilní aplikace pro naši obec
Aktuální informace z naší obce do Vašeho telefonu.

K poslednímu květnovému dni registrujeme 435 aktivních uživatelů. Je to snadné a zcela 
ZDARMA. Přihlaste se nyní i Vy a žádná důležitá zpráva z naší obce Vám již neunikne. 

Přehled nejčastěji zveřejňovaných zpráv 
z dění v obci:

- Změna otvírací doby obecního úřadu, 
sběrného dvora, pošty

- Odstávky a poruchy 
- Oznámení obecního úřadu
- Změna ordinační doby (MUDr. Kučero-

ván, MUDr. Moravec)

- Aktuální informace COVID-19
- Pozvánka na kulturní a sportovní akce
- Informace týkající se domácích mazlíčků

JAK SPRÁVNě ZADAT PODNěT NEBO  

NAHLÁSIT ZÁVADU V MOBILNÍ APLIKACI?

Při zadávaní podnětu nebo hlášení zá-
vady je nutné co nejpřesněji popsat mís-
to, kterého se informace týká. (např. uli-
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ce k  nádraží, před č.p. xxx). U  veřejného 
osvětlení je navíc důležité i  číslo sloupu, 
které je napsáno na každém stožáru s lam-
pou zhruba v  úrovni očí. Takto popsaná 
závada nebo upřesněný podnět, ulehčí 
a  urychlí řešení problému. Můžete také 
použít přímo fotku daného místa (stožáru 
s číslem) a přesnou poloho na mapě. Apli-
kace vám tyto možnosti nabízí při zadává-
ní daného podnětu. 

Takto je možno nahlásit jednoduše bez cho-
zení a volání na úřad např. nepořádek, závadu 
na komunikaci, anebo Váš nápad na zlepšení 

například chybějící lavička nebo odpadkový koš 
a podobně. Nebojte se nám napsat.

AKTUÁLNÍ INFORMACE DO VAŠÍ 
EMAILOVé SCHRÁNKY

Nevlastníte chytrý telefon a chcete získá-
vat aktuální informace z obce pomocí e-mai-
lu? Přihlaste se zde: www.dobra.hlaseniroz-
hlasu.cz Vpravo nahoře klikněte na tlačítko 
ODEBÍRAT. Registrace je velmi snadná. 
Stačí zadat Váš e-mail a heslo, pomocí které-
ho se budete přihlašovat. Na e-mail vám poté 
přijde potvrzení. A je to. V případě jakýchko-
liv dotazů pište na jangryzbon@seznam.cz

Jan Gryžboň, Pavel Peterek
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Provozní doba sběrného dvoru v Dobré  
– o státních svátcích v měsíci červenci

Pondělí      5. 7. 2021        ZAVŘENO

DŮLEŽITé  UPOZORNěNÍ
POPLATEK ZE PSŮ  JE SPLATNÝ DO 30. 6. 2021

Poplatek ze psů – sazba poplatku činí ročně 100 Kč. Za každého dalšího psa téhož 
majitele se sazba zvyšuje o 50 % sazby (tedy 150,- Kč).

 Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17

nebo
převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1341 + čp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč.
  Děti od 11-15 let včetně – ve výši 50 % sazby.

Osvobozeni od poplatku jsou: - děti do věku 10 let včetně
    - občané obce Dobrá starší 80 let včetně.

Poplatek za odpady pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k  individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná 
fyzická osoba, činí 440,- Kč.

Poplatek je možno uhradit během června až do konce září 2021.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo

převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1337 + čp.

- do poznámky uvádějte, za koho odpady platíte – vypište jednotlivé osoby  
– nestačí napsat rodina Čápová – platba nebude přiřazena do doby, než doložíte, 

za koho konkrétně byla provedena (zaplatíte-li převodem,  
známka na popelnici Vám bude zaslána domů) 

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2021
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Právní poradna 
pro občany obce Dobrá je opět obnovena, a to každou první středu v měsíci 

 v době od 16 – 17 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá,  
1. poschodí - 7.7., 4.8., 1.9., 6.10., 3.11., 1.12. 2021.  

Termíny uzávěrek 
Doberských listů na rok 2020

12.7., 2.8., 6.9., 4.10., 1.11., 6.12. 2021.
 - příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.

Pozvánka na turnaje sportovní komise
Zveme všechny příznivce sportu a dobré zábavy na tradiční turnaje. 

Jedná se o turnaj v plážovém fotbalu (3+2 hráči), 

který se koná 10. 7. u Zanzibaru ve Skalici. 
Dalším turnajem je nohejbal trojic na umělé trávě, 

který se uskuteční 17. 7. v areálu U Medvěda v Dobré. 
Případní zájemci se můžou přihlásit na telefonním čísle: 723 806 364. 

Za sportovní komisi obce Dobrá, René Křižák

Přátelé turistiky, 
po nucené koronavirové odmlce vás zveme na letošní 

1. turistický výlet v sobotu 19. 6. 2021, 
kdy se vydáme vlakem do Mostů u Jablunkova  

a dále již pěšky Skalka, Solárka, Tetřev, přes vrchol Velkého Polomu  
a pak už do údolí Lomné. Trasa je dlouhá necelých 11 km.  

Po cestě bude občerstvení, nezapomeňte proto prosím na aktuální koronavirové opatření.

Sraz bude na vlakovém nádraží Dobrá u Frýdku v sobotu 19. 6. 2021 v 07:30 hod. 

Prosíme zájemce, aby se přihlásili na tel. 775 933 551. 

Těšíme se na vaši účast, sportovní klub
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Žáci naší školy a  jejich rodiny se již 
podruhé zapojili do ekologické výzvy pro-
gramu Ekoškola – Kampaň obyčejného 
hrdinství. Celkem se do Kampaně zapojilo 
105  nadšenců, kteří během jednoho týdne 
plnili různé druhy výzev a  úkolů (sázení 
rostlin, ekodoprava, trávení času venku, 
bezmasé dny nebo výroba látkových tašek).

V průběhu týdne bylo vysazeno 144 by-
lin a  55 stromů. 46 jednotlivců využívalo 
ekodopravu (chůze, kolo či hromadná do-
prava) a ujeli tímto způsobem 1930 km. Ve 
volném čase 67 lidí strávilo venku celkem 
938 hodin. 46 lidí se během týdne stravovalo 

bezmasými pokrmy a  dohromady tak měli 
125 dní úplně bez masa. Vyrobilo se 18 no-
vých látkových tašek, které mají dlouhou 
životnost a  nezatěžují při svém rozkladu 
přírodu. V  přepočtu se za týden ušetřilo 
1  386,5 kilogramů oxidu uhličitého, který 
by se za normálních okolností vyprodukoval 
do atmosféry.

 Cílem Kampaně bylo zvyšovat ekolo-
gické povědomí a podporovat aktivity, které 
snižují negativní dopad na životní prostředí. 
Děkujeme všem žákům i  jejich rodinám za 
účast a spolupráci.

Mgr. M. Křižková, Mgr. R. Nohlová

Naše škola byla vybrána k účasti na hlav-
ním šetření mezinárodního projektu PIRLS 
2021 (Progress in International Reading Li-
teracy Study), které se v naší škole uskutečni-
lo 28. a 31. května 2021. V České republice se 
šetření zúčastnilo 280 základních škol a cel-
kově je do tohoto šetření zapojeno více než 
60 zemí z celého světa. 

Tento projekt probíhá od roku 2001 
v pravidelných pětiletých cyklech a jeho cí-
lem je zjišťovat aktuální úroveň čtenářských 
vědomostí a  dovedností žáků ve čtvrtém 
roce školní docházky a  sledovat jejich vý-
voj v  čase. Organizátorem šetření je Mezi-
národní asociace pro hodnocení výsledků 
vzdělávání a  v  České republice jej realizuje 
Česká školní inspekce.

V  naší škole byli do projektu zapo-
jeni žáci tříd 4.A  a  4.C. Žáci vyplňovali 

elektronický test, který obsahoval dvě úlohy 
ze čtenářské gramotnosti a samotný test tr-
val 3 vyučovací hodiny.

Děkujeme všem žákům, kteří se i  přes 
obavy po návratu z distanční výuky do toho-
to projektu zapojili.

Mgr. R. Otipková, ředitelka

Základní škola Dobrá informuje…

Kampaň obyčejného hrdinství

Projekt PIRLS 2021
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Dětská Mensa při ZŠ Dobrá
Organizace MENSA sdružuje nadprů-

měrně inteligentní lidi. Jejím cílem je využití 
inteligence ve prospěch lidstva a  vytvoření 
stimulujícího prostředí pro své členy. Vy-
dává časopis, je zřizovatelem gymnázia pro 
nadané děti v Praze, podporuje rozvoj nada-
ných dětí po celé republice, realizuje soutěž 
Logická olympiáda, projekt Mensa NTC pro 
školky, provádí testování IQ veřejnosti. Zři-
zuje kluby nadaných dětí po celé republice, 
jejichž účelem je podchytit skupiny velmi 
nadaných dětí již v  raném věku a  poskyt-
nout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování 
obzorů prostřednictvím exkurzí, přednášek, 
odborných projektů či aktivit rozvíjejících 
intelektové schopnosti. 

Také naše škola má svůj Klub nadaných 
dětí. Již 4 roky organizujeme společná se-
tkání s  různorodým programem. Hrajeme 
deskové hry, řešíme logické úkoly, prová-
díme pokusy a  cestujeme za poznáním. 

V minulých letech jsme navštívili například 
meteorologickou stanici na Lysé hoře, Svět 
techniky či U2 v Ostravě, střelnici v hale Po-
lárka, výstavu ve frýdeckém zámku či záku-
lisí Těšínského Divadla. 

V letošním školním roce jsme byli kvůli 
pandemické situaci nuceni omezit osobní 
setkávání a výlety za poznáním, proto jsme 
alespoň cestovali prstem na mapě. Děti luš-
tily názvy zašifrovaných míst nacházejících 
se v  našem regionu, v  přesmyčkách zjišťo-
valy města ČR. Pomocí on-line prostředí 
v  kvízech hádaly různá “nej světa”. Díky 
rozvolnění jsme mohli v  květnu zorgani-
zovat osobní setkání, pozorovat přírodu 
v okolí řeky Morávky a věnovat se tentokrát 
zajímavostem z  naší republiky. Věříme, že 
se nám ještě v letošním školním roce povede 
uskutečnit plánovanou návštěvu lesoparku 
v Dobraticích.

Mgr. S. Kubeczková, Mgr. J. Kavková

Mateřská škola informuje…

Od 10. května opět nastoupily do naší 
školky všechny děti, tedy nejen ty předškol-
ní, jak tomu bylo doposavad.

Děti se již těšily na své kamarády i paní 
učitelky, také maminky byly spokojené, že 
děti tráví čas v kolektivu, který jim ve většině 
případů již chyběl.

I přes přetrvávající opatření se naší škol-
ce podařilo zrealizovat alespoň tyto akce:

POHÁDKOVÁ STEZKA KE DNI DěTÍ
Poslední den měsíce května se naše děti 

mohly těšit v rámci Dne dětí na pohádkovou 
stezku, která vedla přes naši zahradu, dále 
přes školní hřiště a končila v místním parku.

Celou tuto stezku provázely úkoly v po-
době otázek, týkajících se dětem dobře 
známých pohádek. Správná odpověď pak 
zahrnovala písmenko, které bylo součástí 
celé tajenky, kterou děti postupně odkrývaly 
za pomocí paní učitelek. Součástí každého 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
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úkolu byl také úkol, který se týkal především 
tělesného rozvoje dětí, kdy děti předváděly 
nejrůznější pohyby jako nápodobu pohád-
kových hrdinů.

Na konci této stezky čekal v parku na děti 
strom Bonbónovník, který děti samozřejmě 
s  radostí přivítaly a  byly tak odměněny za 
zdárné absolvování pohádkové stezky.

Další odměna pak na děti čekala v jejich 
třídě, a to v podobě balíčku plného sladkých 
dobrot, který pro děti přichystaly paní ku-
chařky a děti z něj měly velkou radost. 
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PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Začátkem měsíce června proběhlo v naší 

školce pasování předškoláků. Pasování pro-
běhlo opět bohužel bez přítomnosti rodičů, 
a to po jednotlivých třídách.

Paní ředitelka předškolákům každé třídy 
popřála hodně úspěchů v jejich dalším život-
ním kroku. Paní učitelky z jednotlivých tříd 
pak předškolákům rozdaly šerpy a  knížky, 
které paní učitelky doplnily přáním všeho 
dobrého do jejich školních let. 

Děti se pak společně s  paní učitelkami 
i s paní ředitelkou po třídách vyfotografova-
ly a užily si tak tento slavnostní okamžik.

Měsíc červen si děti naší školky užíva-
jí většinou ve venkovních prostorách naší 

zahrady, školního hřiště, v  parku, i  u  řeky, 
neboť se nám počasí konečně umoudřilo 
a přišly i první velmi teplé dny plné sluníčka, 
zpěvu ptáků a blížící se letní pohody.

Za MŠ: Mgr. Drahomíra Dvořáčková
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Milí čtenáři, 
léto je za dveřmi a  určitě se 

všichni těšíte na zaslouženou 
dovolenou. Máme pro Vás do 
knihovny nakoupeno spoustu 
skvělých knih, které Vám dokáži 
zpestřit volný čas, ať už ho trá-
víte kdekoliv. Na našich www stránkách 
www.knihovnadobra.cz v  sekci katalogy si 

můžete rezervovat knihy, které 
jsou v  knihovně k  dispozici, ale 
také knihy, které jsou již půjče-
né. Ty, které máme v  knihovně, 
Vám nachystáme do druhého dne 
a přijde Vám sms zpráva, že si pro 
ni můžete přijít. 

Do Vašich elektronických zařízení, jako 
jsou čtečky knih, tablety, mobily si můžete 
přes aplikaci E-reading stáhnout e-knihy 
z našeho katalogu zdarma.

Pro vrácení výpůjček mimo otevírací 
dobu knihovny, můžete využít náš biblio-
-box, který je k dispozici před vchodem do 
knihovny. Všechny potřebné informace jsou 
k dispozici na www.knihovnadobra.cz  nebo 
na tel. 558 641 016 a 733 762 376, neboj-
te se ozvat, jsme Vám plně k dispozici a na 
Vaše dotazy rády odpovíme.

P. Slováčková a kolektiv MK Dobrá

Místní knihovna Dobrá

Změna ordinační doby  
Dětského střediska Dobrá MUDr. Kučerová Iva

16. 7. 2021  pátek      NEORDINUJE SE

Nutné případy ošetří DS Raškovice 
po telefonické domluvě do 10.00 hodin.

Tel. č. 733 685 195

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17 – 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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Lumír Dvorský (včelaři Dobrá): 
Včely se bez nás obejdou, my bez nich určitě ne

Po dlouhé době přináším další rozhovor 
se zajímavou místní osobností. Jako první-
ho jsem letos zpovídal Lumíra Dvorského, 
předsedu doberské základní organizace 
Českého svazu Včelařů, který žije v Dobra-
ticích.

Lumír Dvorský o  sobě uvedl: Jsem ty-
pické Husákovo dítě – narodil jsem se v roce 
1972. Včelařím už 35 let. Po absolvování 
gymnázia a Mendelovy univerzity v Brně jsem 
nastoupil jako faremní zootechnik. Posled-
ních dvacet let pracuji jako šlechtitel skotu 
v  plemenářské společnosti. Žijeme s  rodinou 
v  rodinném domku s  velkou zahradou v  ma-
lebné obci Dobratice. K mým dalším zájmům 
patří chov ovcí a samozřejmě práce na zahra-
dě. Velmi rád si v kruhu přátel zazpívám a za-
hraju na kytaru u táboráku.

Včely mají mimořádný ekologický vý-
znam… proč jsou včely pro člověka i pro 
přírodu důležité? Jaký je jejich přínos?

Produkce medu, vosku, pylu a ostatních 
produktů tvoří pouhých deset procent pří-
nosu včel pro lidstvo. Daleko větší význam 
má opylování asi čtyřiaosmdesáti procent 
všech druhů rostlin a z toho šestasedmdesá-
ti procent plodin, na kterých je lidstvo život-
ně závislé. Včely se bez nás obejdou, my bez 
nich určitě ne.

Někdy se setkávám s  varováním od-
borníků, že včely z  přírody mizí a  je jich 
čím dál méně... Souhlasíte s tím, nebo jde 
podle Vás o zbytečný poplach? 

Tato varování jsou pravdivá. Nejen včely, 
ale i ostatní hmyz z přírody mizí. Může za to 
člověk, který používá insekticidy a repelenty 
v  zemědělství. Znečišťuje životní prostře-
dí a přetváří krajinu tak, že není pro hmyz 
obyvatelná. Podívejme se, jak vypadají naše 
zahrádky, jsou to zelené nakrátko přistřiže-
né trávníky, které jsou mnohdy bez jediné 
chudobky. Hmyz tam jednoduše nemá co 
jíst. Kdysi se tráva sekala dvakrát za sezónu 
a vše stačilo vykvést a hmyz se stihl nakrmit 
a rozmnožit. Bez hmyzu se vytrácejí i hmy-
zožraví ptáci, zejména pěvci. 

Včelaření mi připadá zajímavé. Ale 
nemám s  tím žádné zkušenosti, nejsem 
manuálně zručný… Může s  včelařením 
začít opravdu každý?

Není nic snazšího. Překážkou by mohla 
být možná alergie na včelí bodnutí. Pokud 
tento problém nemáte, vše se dá naučit. 
Doporučuji navštívit včelaře ve svém okolí, 
nebo kontaktovat místní organizaci České-
ho svazu včelařů, kde Vám určitě poradíme, 
jak začít. Jistě nemluvím jen za sebe, když 
řeknu, že je to úžasný koníček.

Nakolik se, třeba právě u nás v Dobré 
a  okolí, předává včelaření z  generace na 
generaci, a  nakolik s  ním začínají noví 
lidé?

Samozřejmě, že i naše členská základna 
stárne. Naši členové se snaží předat včelař-
ské zkušenosti svým dětem. Dokonce jsme 
provozovali, spolu se základními školami, 
dva včelařské kroužky, a to v Dobré a v Do-



- 14 -

braticích. Díky tomu, a  také díky státní 
a obecní podpoře včelařství, se hlásí do na-
šich řad mladí nadšenci.

Váš spolek má v Dobré chatku. Je důle-
žitým centrem místních včelařů? A jak jim 
pomáhá? Například mne napadá, jestli 
tam členové domlouvají spolupráci, jestli 
tam společně připravují včelí produkty… 
prostě mne zajímá takový pohled dovnitř 
Vašeho spolkového života…

Areál chaty Včela, který naši starší ko-
legové vybudovali na obecním pozemku 
v  osmdesátých letech, slouží jako místo 
setkávání výboru organizace, centrum od-
borného vzdělávání včelařů, ale i  jako mís-
to příjemného posezení s  přáteli u  ohně za 
vlahých večerů. Areál je vybaven včelstvy 
a  umožňuje nám, kromě odborné práce, 
i třeba hromadné tavení vosku ve speciálním 
kotli, a to pro několik včelařů najednou.

Snažíte se dělat na veřejnosti osvětu, 
aby včelařů přibývalo? Pořádáte třeba ně-
jaké akce?

Ano, pokud je to možné. Snažíme se zú-
častňovat obecních akcí, akcí zahrádkářů 
a maximálně propagovat včelařství i pomocí 
odborných přednášek.

A  co produkty Vašich včel, například 
med, vosk apod. Můžou si je lidé někde 
koupit?

Každý včelař má své věrné odběrate-
le medu a  výrobků z  vosku. Účastníme se 
i  obecních jarmarků, kde lze také tyto pro-
dukty koupit. Pokud nás kontaktujete, jistě 
Vám poradíme, od kterého včelaře ve Vaší 
blízkosti by se dal med sehnat.

Může vedení Dobré udělat něco pro to, 
aby se včelařům v naší vesnici lépe dařilo?

Obec Dobrá je naším věrným partnerem 
již řadu let. Vždy nás podporovala v naší čin-
nosti a rozvoji. Možná by stálo za uváženou 
do plánů obce zařadit také výsadbu medo-
nosných stromů a keřů, protože bez kvalitní 
pastvy pro včely med prostě nebude. 

Kdybyste mohl mávnout kouzelným 
proutkem a  něco v  obci změnit, co byste 
změnil?

Chtěl bych, aby lidé mysleli na přírodu 
a na vše, co v ní žije. Aby své okolí vnímali 
a poznávali, protože jen tak ji mohou chránit 
a zachovat pro své děti.

Rozhovor připravil Petr Salamon
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Pamlsek nebo ZABIJÁK
aneb zvíře není popelnice!

Jen jedno jablíčko, jen kousek pečiva. To 
přece nemůže uškodit. Vždyť ten koníček je 
tak hubený, chudáček. Přece to není hloupé 
zvíře, které by sežralo něco, co mu může ublí-
žit… Bohužel pravda je jiná. 

Rádi bychom tímto článkem informovali 
čtenáře o  noční můře majitelů koní i  jiných 
zvířat volně pasoucích se v ohradách. Jedná 
se o  „KRMIČE“, nejčastěji bohužel rodiny 
s dětmi, kteří bez vědomí majitele házejí do 
ohrady různé „pamlsky“ jako je pečivo (ať 
už suché nebo čerstvé), mrkev, jablka nebo 
trávu ze sekačky. Vše vyjmenované, stejně 
jako další druhy ovoce a  zeleniny mohou 
zvířeti způsobit vážné zdravotní problémy. 
Asi nejvíce ohroženi jsou koně, protože jsou 
kontaktní a mlsní a někdy jim stačí opravdu 
malá dávka, která muže mít i  velmi fatální 
následky. Nezřídka mohou způsobit až smrt 
zvířeti. Koně totiž neumějí zvracet jako my. 
Obdobně můžete krmením ublížit i  ovcím, 
kozám, kravám a jiným zvířatům.

Proč tedy pamlskem může nadělat ško-
du? Protože zvířeti zvýšíte příjem živin, bez 
výdeje a  tělo/trávení si s  tím zkrátka neumí 
takhle nárazově poradit. Nejčastěji se jedná 
o  koliku, která vznikla nevhodnou stravou. 
Toto onemocnění je velmi bolestivé a  může 
dojít k zauzlení střev, odumření střeva a ná-
sledně k perforaci a sepsi. K léčení vážnějších 
kolik je nezbytné i akutně zvíře operovat na 
veterinární klinice (Brno), cena těchto ope-
rací se pohybuje řádově v desítkách tisíc ko-
run, a v některých případech už bohužel ani 
operace život zvířeti nezachrání.

Dalším velice závažným a  bolestivým 
onemocněním vznikajícím z přemíry krmiva 

je laminitida, neboli schvácení kopyt. Tím-
to onemocněním často trpí poníci a  koně 
chladnokrevných plemen, ale není vzácné 
ani u  teplokrevných plemen. U  tohoto one-
mocnění dochází k zánětu v kopytech a v dů-
sledku toho k deformaci kopytních kostí, pro 
koně je pak téměř nemožné stát kvůli bolesti 
a  z  toho důvodu někdy bývá i  jinak zdravý 
kůň uspán, protože velmi trpí, nemůže se po-
hnout z místa a najíst se.

 Nechceme případné čtenáře nudit po-
pisem nemocí, které mohou být způsobeny 
překrmením koní. Jen bychom chtěly všech-
ny tímto moc poprosit, nekrmte koně ani jiná 
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zvířata. I když je koník hubený, může to být 
v  důsledku vyššího věku nebo dlouhodobé 
nemoci a  tím, že mu dáte pár jablíček, jeho 
stavu nepomůžete, právě naopak. Nikdy 
nevíte, kolik lidí již tomuto zvířeti daný den 
„přilepšilo“. Obzvláště u poníků stačí jen pár 
kousků pečiva nebo jablíček a  může z  toho 
být velký problém. 

Pevně věřím, že většina lidí nekrmí koně 
a jiná zvířata s tím, že by jim záměrně chtěla 
uškodit a způsobit obrovské utrpení. Není nic 
jednoduššího, než kontaktovat majitele a do-
mluvit se s ním. Ten má pak přehled o tom, 
kolik toho dané zvíře potřebuje a může denně 
dostat. 

Autorky článku: Ing. Lenka Klimková, Ph.D.
MVDr. Markéta Peterková
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před 90 lety byla dObRÁ elektRifikOvÁna
Až do 30. let se svítilo v chalupách i v domech bohatých petrolejkami,

které zase před stoletím nahradily štípy, svíce a louče. Otevřený oheň byl
též příčinou založení Sboru dobrovolných hasičů. Požár byl ve vesměs dře-
věných staveních stálým nebezpečím děsícím nejen majitele usedlosti, ale
celou ves. O požárech „staré Dobré“ víme málo, zdá se, že nevyhořela za
poslední čtyři staletí ani jednou, ovšem požáry jednotlivých chalup nebo
jejich částí rozhodně byly, byť nezůstalo o nich zpráv. Poprvé, v roce 1844, je nepřímá zmínka
o požáru na půdě dřevěnky č. p. 16, kde na následky popálenin zemřel či uhořel Jiří Bosok.
Záznam je o zapálení střechy kostela bleskem v roce 1862. V roce 1877 hořelo v panském
dvoře (hospodářské budovy patřící k pozdějšímu Oráči), 1886 v Lichtensternově továrně
(dnes areál Ekomat). Právě Lichtenstern vyráběl, prý už od roku 1911, elektřinu turbínou,
totiž vodou v mlýnském náhonu, ale jen pro svou továrnu a pro chalupy k ní patřící.

Elektřina byla propagována jako zaručeně bezpečný, ačkoli tehdy ne levný zdroj světla.
Ovšem elektrifikovat obec muselo být v souladu s celospolečenským zájmem, neboť to byla
záležitost nesmírně drahá. Mnozí ji odmítali asi jako dneska placení kartou a opírali se o svě-
dectví a zaručené zprávy, kdy elektřina lidem nejenže nepomohla, ale uškodila. 

Myšlenka zavedení elektřiny ale musela zvítězit. Zájemci, kteří elektrizaci prováděli, byli
většinou soukromí majitelé a celou záležitost a věci s ní související vedli sami. Jenom
ručitelkou veškeré investice byla obec. Vše započalo v sobotu 23. května, kdy byl zájemci
o elektřinu zvolen tzv. elektrizační výbor s předsedou, řídícím učitelem Václavem Slívou,
v čele. Dále byli ve výboru: hodinář Karel Fojtík, železniční zřízenec Jan Krupa, tkadlec
František Chýlek*), dělník Antonín Kozel. Přes propagaci se odběratelů proudu přihlásilo
pouze 160, tj. asi 2/5 majitelů usedlostí. Tito byli rozděleni do 5 tříd dle majetku a podle nich
na elektrifikaci přispěli: obyvatelé I. třídy 880 korunami (asi 44 000 Kč dnešní měny), II. třídy
1220 Kč, III. třídy 1320 Kč, IV. třídy 1760 Kč a V. třídy 2640 Kč. Nejbohatší lidé v obci, doktor
Možíšek a obchodník Krus dali každý 6000 Kč (asi 300 tisíc Kč dnes). Celkový náklad na tuto
investici byl 255 845 Kč a mimo toho musela obec převzít od Moravsko–slezských elektráren
144 akcií po 420 Kč, tedy za 60 480 Kč a odkoupit od nich obligace v ceně 134 425 Kč. Celková
suma tedy činila 450 750 Kč 85 haléřů (asi 22 milónů dnes). Jelikož zájemci a obec těch peněz
neměli, museli si je vypůjčit od Všeobecného penzijního ústavu v Praze jako dlouhodobou
půjčku na 25 let. Tam si vypůjčili 1/4 miliónu a u spořitelního spolku v Dobré (krátkodobě)
226 823 Kč**). Družstvo elektrizačního výboru zažádalo ministerstvo o subvenci. 

Zavedením elektřiny mělo ubýt požárů v chalupách, ulehčit lidem námahu a hasičům obě-
tavosti. Kde se dosud svítilo petrolejkami a svíčkami, hlavně ve chlévech a stodolách
a neopatrným zacházením leckdy došlo k požáru, stačilo nyní „lusknout“ vypínačem. Pokrok,
o kterém se našim předkům ani nesnilo… 

  *) Podle pamětníka byl František Chýlek největším propagátorem elektrifikace, neboť byl spolumajitelem mechanické tkalcovny
       s vyhlídkou na elektrický pohon, když dosud mu elektřinu musel draze vyrábět motor benzínový.
**) Částku půjčil zdejší Spořitelní a záloženský spolek po rozhodnutí zastupitelstva obce 19. září 1931. Pro bylo 22 členů
       zastupitelstva, 5 proti.

Použity dokumenty ze Státního okresního archivu Frýdek–Místek, obec Dobrá, i. č. 58 a matrik.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  7.6.21  11:11  Stránka 95
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Na péči o své rodinné příslušníky 
nejste sami, rádi vám pomůžeme

Ocitli jste se v situaci, kdy:
Je váš příbuzný v nemocnici a bude závislý na vaší pomoci, podpoře a péči?

Zdravotní stav vaší blízké osoby se zhoršil a potřebujete radu, jak o něj začít pečovat?

Nebo už pečujete, ale potřebujete podporu v tom, jak péči nadále zvládat?

Využijte službu provázení

Služba provázení:
- Podporuje neformální rodinné pečující v Moravskoslezském kraji, a to prostřednictví, provázejících pracovní-

ků,
- Je pro vás zdarma.

Provázející pracovník (dále jen „provázející“):
- Pomáhá zvyšovat kompetence vás, rodinných pečujících,
- Bude vám předávat všechny potřebné informace, 
- Pomůže vám získat znalosti a dovednosti potřebné k péči o osobu blízkou,
- Úzce spolupracuje s nemocnicí nebo jiným zdravotnickým zařízením, kde se nachází váš příbuzný,
- Je externí zaměstnanec Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a je specializovaný na problematiku pro-

vázení osob pečujících. 

Pokud je váš příbuzný ještě v nemocnici, provázející pracovník:
- Poskytne psychickou podporu při vyrovnávání se se situací, porozumění, jak péče ovlivní běžný život,
- Podá pomocnou ruku ve všem, co vám usnadní zvládnout pečovat doma.

V procesu přípravy na přechod ze zdravotnického zařízení do domácího prostředí poskytne:
- Podporu při zajištění dávek, např. příspěvku na péči,
- Pomoc při zajištění pomůcek pro péči (např. Lůžko, zvedák, chodítko, nafukovací vana, atd.), 
- Nabídku informací a dovedností pro domácí péči (např. jak správně manipulovat, poskytovat osobní hygienu, 

podávat stravu).

Potřebujete při léči doma sladit rodinný či osobní život nebo jste již unavení? Provázející vám pomůže 
zajistit další návazné služby:
- Odlehčovací sociální služby jsou pro vás, pokud si potřebujete odpočinout nebo zařídit něco důležitého,
- Terénní nebo ambulantní služby vám pomůžou v péči o příbuzného.

Máte potřebu se o své starosti podělit s někým, kdo vám bude rozumět? Provázející zprostředkuje kontakt na:
- Svépomocnou skupinu pro pečující (lidé, kteří také pečují a jsou v podobné situaci),
- Pacientskou organizaci (opečovávané osoby se stejnou diagnózou). 
Projekt je časově omezen, realizace probíhá od listopadu 2020 do března 2022.

Pokud chcete získat více informací o aktivitě provázení, kontaktujte:
Mgr. Markétu Vaculovou, odborného specialitu projektu, tel: 731 406 570, vaculova.marketa@seznam.cz
Provázející pracovník pro: HAVÍŘOV / FRÝDEK-MÍSTEK a přilehlé obce Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová e-mail: jana.wojtono-
va@seznam.cz tel.: 735 150 564
Projekt: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016000 Podporujeme hrdinství, které není vidět III. – klíčová aktivita č. 4 PODPORA 
DOMÁCÍ PÉČE
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Nezisková organizace 
Centrum pro rodinu a so-
ciální péči z. s. již 28. ro-
kem na Ostravsku a okolí  
podporuje rodiny, man-
želství, mezilidské vztahy, děti a mladé lidi 
se zdravotním postižením a pečující osoby.  

Rodinná pohoda není náhoda!, Spokoje-
ná rodina není samozřejmostí!, Holka nebo 
kluk, rodina nám není fuk! - to jsou hesla, 
kterými se při své práci řídíme v rámci Stře-
diska RODINA. Vnímáme důležitost rodiny 
jak pro každého jejího člena, tak pro rodinu 
jako celek. Naše sociální služba Poradna pro 
vztahy a rodinu poskytuje odborné sociální 
poradenství, mediace a  rodinné konzultace 
v oblasti osobních, rodinných a partnerských 
vztahů pro dospívající mládež (od 16 let) 
a dospělé osoby, jednotlivce, páry nebo rodi-
ny.  Své služby nabízí těm, kteří se dostali do 
nepříznivé životní situace a nejsou schopni ji 
řešit svými silami.

„Žít běžný život“ – pro někoho nud-
ná fráze, pro jiného zázrak! Pomoc dětem 
a mladým lidem se zdravotním postižením žít 
život, který se podobá životu jejich vrstevní-
ků a podpora pečujících je cílem celého Stře-
diska VÝZVA.  Pro usnadnění života dětí 
a lidí s handicapem nabízíme a poskytujeme 
sociální službu Odborné poradenství, osobní 
asistenci – OASA, sociálně - aktivizační služ-
bu BRÁNA a odlehčovací službu RESPIT.

Jsme velmi vděční, že Vaše obec Dobrá 
nám přispěla na sociální služby BRÁNY a Od-
borného sociálního poradenství RODINNÝ 
PRŮVODCE, které poradí již od narození 
člena rodiny s  handicapem a  pomůže vyřídit 
nejrůznější záležitosti, se kterými se můžete 

setkat; pomoc nabízí při do-
spívání člověka s  handica-
pem i  v  dospělosti. Obrátit 
se na službu můžete tele-
fonicky: 774  244  256, 774 

244 511; e-mailem: pruvodce@prorodiny.cz;  
nebo přijít osobně: Syllabova 19e, Ostrava-
-Vítkovice (areál Lékařské fakulty OU).  Služ-
ba funguje také terénním způsobem, můžeme 
dojet k Vám domů!

Posláním služby BRÁNA je doprovázet 
dospívající děti a  mladé lidi se zdravotním 
postižením na jejich cestě k  osamostatnění. 
BRÁNA  nabízí skupinová setkávání, mezi 
které patří různé aktivity a  individuální se-
tkávání. Nedílnou součástí jsou i Mimořádné 
akce, Cesty za poznáním, nebo Noc v Bráně. 
Službu poskytujeme jak ambulantně, tak te-
rénně.

 V centru naší práce stojí uživatel, služby 
a jeho aktuální situace. V rámci sociální práce 
se zaměřujeme na oblasti týkající se osamo-
statnění mladého člověka, např. samostatné 
cestování; samostatné bydlení; zodpověd-
né plánování vlastního času; využívání sítě 
komunitních a  sociálních služeb; zdokona-
lování schopnosti a  dovednosti a  podpora 
v  sebeobslužných činnostech; orientace ve 
vztazích; poskytování prostoru pro vyjádření 
vlastního názoru, schopnosti projevovat se, 
argumentovat a jednat sám za sebe…

 Důležitou součástí Brány jsou dobrovol-
níci, kteří věnují svůj čas našim uživatelům 
na aktivitách, jak sdílením se, povídáním tak 
podporou při sebeobslužných činnostech.

 Můžeme-li Vám pomoci nabídkou na-
šich služeb, kontaktujte nás! www.proro-
diny.cz

Fandíme rodině!



6/2021

- 21 -

 

 

 
 Máte zájem o to, aby vaše děti trávily čas aktivně, i když Vy jste v práci a nemůžete se jim věnovat? 
 Hledáte pro ně program s lidmi, kterým můžete důvěřovat a víte, že jsou v dobrých rukou? 
 Chcete svým dětem poskytnout letní zážitky s vrstevníky? 

Připravili jsme pestrý prázdninový týdenní program, kde si přijdou na své všechny děti. 

Ve kterém termínu se dětem budeme věnovat?    16.-20.8.2021 (vždy od 8.00 do 17.00) 

Na jaký program se děti mohou těšit?  

V PONDĚLÍ zjistíme, co umíme a co nám jde v Dětském Assessment Centru. Zažijeme 
spoustu netradičních aktivit a v bezpečném prostředí zjistíme, jak jsme na tom 
v porovnání s dospěláky. 

V ÚTERÝ objevíme, jak je v přírodě krásně, i když tam není wifi 😊😊. Vyzkoušíme si, 
jak pracovat s mapou a zjistíme, že vysílačka je něco jiného než telefonování. Zahrajeme 
si na horolezce a budeme slaňovat. Staneme se na chvíli vynálezci něčeho úplně 
nového. 

VE STŘEDU se necháme překvapit zjištěním, co mají společného vaření a 
výtvarka! Všude je menší nebo větší kousek matiky 😊😊. Hry s čísly, logikou a 
myšlením můžeme uplatnit v praxi, například při vaření oběda. Krom jiného si 
také vyzkoušíme, jak složité je fungovat bez zraku ve speciálním programu Rané 
Péče. 

VE ČTVRTEK nás čeká voda jako živel aneb milujeme vodní sporty! Den 
strávíme u přehrady s možností vyzkoušet si paddle board a spoustu dalších 
vodních her.  

V PÁTEK se seznámíme se zvířaty, přáteli člověka. Den strávíme na ranči, kde se 
potkáme s různými domácími zvířaty. Vyzkoušíme si, jak se o ně pečuje, něco málo se 
dozvíme, projedeme se na koních a zažijeme tematické aktivity. 

 

Jaká je CENA za 5 dnů?      2.400 Kč 

V ceně je zahrnut program, pedagogický dozor, materiál a pomůcky potřebné pro program, stravování (dopolední, 
odpolední svačinka, oběd) a pitný režim dětí. Cena nezahrnuje pojištění dětí. S dětmi udržujeme otevřený a 
bezpečný vztah, mohou se tedy vždy na místě rozhodnout, zda se programu zúčastní, případně do jaké míry. 
Nabízíme možnosti a na dětech je, zda je přijmou. Program je veden zkušenými lektory a instruktory, kteří mají 
zkušenosti s prací s dospělými i dětmi. Klademe velký důraz na bezpečnost  a příjemné prostředí, proto 
pracujeme se skupinkami do dvaceti dětí. Pro 
každý den je vždy připravena náhradní var ianta 
programu pro případ nepříznivého počasí. 

 

Havlíčkova 233, Frýdek-Místek 
IČ 278 561 86 | DIČ CZ 278 561 86 

www endecko.cz 

Kristýna Pochvalitová 
 +420 603 103 802 

 pochvalitova@newdimension.cz 

KONTAKTUJTE TÝM eNDéčka   
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Vítáme Vás na pohled z dáli,
 taková svačinka na čerstvém vzduchu nám 
chutná lépe a  ještě s  dobrou kávičkou, do 
toho nějakou tu společenskou hru, co víc si 
přát.

Cvičení a  protahování  je základ, a  tak se 
zapojujeme, kdo může, přijde na společné 
cvičení, u koho to nejde, tak se cvičí indivi-
duálně na pokojích.

Práce na zahradě začala a kdo chtěl, tak se 
přidal, skleník postaven, máme zaseto, za-
sazeno a budeme jen čekat na krásnou úro-
du, vzpomínáme, jak to tenkrát bylo, když 
se sázelo a pracovalo doma.

Adámkova vila volá Jaro…
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Máme rádi zvířátka, a tak s námi ve vile ra-
dostně žijí, ale rády nás i navštěvují.

Přejeme Vám krásné a pohodové JARO a LÉTO
Kolektiv zaměstnanců Adámkové vily

Oslavy narozenin také nechybí, tak tady 
máme veselo.



- 24 -

www.vkraskovice.cz,      @vk_raskovice,      @VkRaskovice

Rozpis tréninků květen-červen 2021
(Dle počasí na volejbalových kurtech nebo 
v hale za podmínek stanovených MZČR)
Přípravka 1.-3. třída      středa 15.30-17.00

Mladší žákyně 4.-6. třída      pondělí 14.30-16.00
                  čtvrtek 14.30-16.00

Mladší žáci         4.-6. třída     pondělí   15.30-17.00
                   čtvrtek  15.45 – 17.15

Starší žákyně    7.-9. třída    pondělí   16.30-18.15 
                 čtvrtek    16.30-18.15

Starší žáci          6.-9. třída    pondělí   17.00-18.30 
                čtvrtek     18.00-19.30 

Kadetky/juniorky
9. třída a starší  úterý            17.00-18.30                                 
             čtvrtek         18.00-19.30 
Ženy             středa          16.30-18.00 
Muži             úterý            18.00-19.30  

NÁBOR
Pro případné nové zájemce o  volejbal 

z  řad všech věkových kategorií jsme připra-
veni kohokoliv přijmout do našeho týmu. 
Neváhejte a  přijďte mezi nás. Pro informa-
ce volejte 732 241 173 nebo pište na info@
vkraskovice.cz. 

MALÁ CENA BESKYD-RAŠKOVICE
V  tradičním termínu, 19.-20. června 

2021 plánujeme zorganizovat mládežnické 
turnaje pro žačky, žáky, kadety a kadetky, ju-
niory a  juniorky. Na tomto turnaji bude mít 
VK zastoupení ve všech kategoriích, těšíme 

se na úspěšný tým kadetek a  juniorek, star-
ších a mladších žaček. Bude nás zajímat, jak 
se připraví na tento turnaj starší i mladší žáci. 
Turnaj proběhne v duchu 100 let výročí volej-
balu v ČR a na úspěšné týmy čekají odměny 
s touto tématikou. Součástí turnaje bude také 
putovní výstava historie volejbalu v  Morav-
skoslezském kraji.

Věříme, že se nám tentokrát podaří tur-
naj za splnění epidemiologických podmínek 
pro všechny plánované kategorie uskutečnit. 
Přejeme si krásné slunečné počasí, ať může-
me využít sportovní areál antukových kurtů 
v Raškovicích. 

VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal, ASPV)
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POHÁR JAROMÍRA VYBÍRALA 
A MEMORIÁL JOSEFA SALÁTA

Věříme, že se nám podaří oslavit 100 let 
volejbalu také prostřednictvím tradičních 
turnajů dospělých, které plánujeme uspo-
řádat 14.-15. srpna za účasti významných 
volejbalových osobností frýdecko-místecka, 
sponzorů a významných osobností obce Raš-
kovice a  okolních obcí, které nás významně 
podporují. Na turnaj jsou tradičně zvána 
družstva z  Moravskoslezského, Olomoucké-
ho, Zlínského a  Jihomoravského kraje hra-
jící nejnižší i  nejvyšší soutěže v  kategoriích 

žen a juniorek, mužů a juniorů. Těšíme se na 
účast a kvalitní volejbal.

PODěKOVÁNÍ
Děkujeme paní Krestové z obce Dobrá za 

spolupráci s uveřejňováním našich příspěvků 
a paní ředitelce ZŠ Dobrá Mgr. Radce Otip-
kové za spolupráci týkající se rozvoje mládež-
nického volejbalu.

Všem občanům Dobré přejeme hlavně 
pevné zdraví a pohodové prázdniny. 

Za VK Raškovice Šárka Sonnková
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Kvalita pitné vody je 
v Moravskoslezském kraji výborná

Ostrava 26. 5. 2021 – Kva-
lita pitné vody v  lokalitách, 
kam ji dodává SmVaK Ostra-
va, je jednou z nejlepších v naší 
zemi. Přispívají k  tomu zdroje 
vody v podobě údolních nádrží, 
moderní úpravárenský proces a  pravidelná 
péče o kvalitu vody v průběhu její distribuce. 
Z 21 845 laboratorně sladovaných ukazatelů 
v loňském roce odpovídalo 21 812 z nich pa-
rametrům stanoveným příslušnou vyhláškou 
– tedy 99,85 %.  

Kvalita pitné vody je pravidelným tématem 
společenské i mediální diskuze. Odborníci, ve-
řejní představitelé nebo média často upozor-
ňují na to, že kvalitě pitné vody je především 
s  ohledem na lidské zdraví nezbytné věnovat 
odpovídající pozornost. „Podle údajů z  České-
ho statistického úřadu bylo v  roce 2019 v  České 
republice pitnou vodou z veřejného vodovodu zá-
sobováno 10 090 190 obyvatel, tj. 94,6  % z  cel-
kového počtu obyvatel. Budeme-li hodnotit kva-
litu pitné vody z  pohledu statistických výsledků 
monitoringu, můžeme s  uspokojením konstato-
vat, že pitná voda z  veřejného vodovodu je v  ČR 
kvalitní a  bezpečná. Kontrola kvality vody je 
dle legislativy České republiky nastavena velmi 
přísně, kde řada ukazatelů má limit nižší, než 
požaduje evropská směrnice pro pitnou vodu, 
a to dokonce i v aktuálním novelizovaném znění 
z  konce roku 2020,“ píše ve své situační zprá-
vě ke kvalitě pitné vody z 24. května Sdružení 
oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR). 

Jaká jsou tedy opatření v provozech Sm-
VaK Ostrava a  při distribuci pitné vody ke 
spotřebitelům, aby dosahovala odpovídající 
kvality? Jak se kvalita pitné vody kontroluje 
a jaké parametry musí splňovat?

Pro kvalitu pitné vody a pro teplou vodu jsou 
v  České republice vyhláškou č. 252/2004 Sb. 
stanoveny hygienické limity. Vyhláška zároveň 

udává četnost a  rozsah kontroly 
jejich dodržování. Tento předpis 
je zároveň v souladu s evropskou 
směrnicí, která definuje para-
metry kvality pitné vody určené 
pro lidskou spotřebu. Kontrola 
se týká chemických, fyzikálních 

i mikrobiologických parametrů pitné vody.
„Kontrola kvality vody ve vodárenském 

procesu v  SmVaK Ostrava začíná v  centrál-
ních úpravnách pitné vody v Podhradí, Nové Vsi 
a Vyšních Lhotách hned při přítoku surové vody 
z  údolních nádrží do úpravny. A  to pro někoho 
možná trochu překvapivě. Zajišťují ji pstruzi, 
siveni a  podobné typy ryb citlivé na kvalitu vody 
a  přítomnost ropných, toxických nebo jiných 
látek. V  případě, že by ryby v  akváriu zareago-
valy, začaly hromadně umírat, obsluha provozu 
okamžitě přijímá potřebná opatření a je nucena 
úpravnu odstavit.,“ říká ředitel Ostravského 
oblastního vodovodu Jiří Komínek. Stejně po-
hotově probíhají provozní rozbory v  labora-
tořích v  areálech úpraven, aby mohli techno-
logové v  případě potřeby okamžitě reagovat. 
 
„Kontrola kvality vody probíhá v průběhu celého 
procesu výroby a úpravy vody v centrálních zdro-
jích, ve vodojemech, kde se pitná voda shromaž-
ďuje, ve vodovodním potrubí i přímo u spotřebite-
le, kterému teče voda z kohoutku. Místa u spotře-
bitelů jsou vybírána náhodně a pravidelně se ob-
měňují, aby byl náš zásah co nejširší. Velmi často 
souvisí stížnosti na kvalitu, barvu nebo chuť pitné 
vody spíše s rozvody v domech a bytech, než s tím, 
jaká voda k dané nemovitosti přiteče,“ vysvětluje 
generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pše-
nička. Rozbory surové a upravené pitné vody se 
provádí s četností dle množství vyrobené vody 
a počtu zásobovaných obyvatel. Jen na kontrolu 
kvality pitné vody v akreditované kanceláři spo-
lečnost vynaloží ročně zhruba 18 milionů korun. 
Dle platné legislativy je provozovatel vodo-
vodní sítě povinen zajistit provádění rozborů 
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u laboratoře, která je držitelem osvědčení o akre-
ditaci. V  případě SmVaK Ostrava se jedná o la-
boratoře společnosti VodoTech, jejíž centrální 
a  špičkově vybavená laboratoř sídlí v  Ostravě. 
Výsledky rozborů pitné vody jsou vkládány do 
centrálního systému hygienické služby (orgánu 
ochrany veřejného zdraví) s poetickým názvem 
PiVo, jehož správcem je Ministerstvo zdravot-
nictví ČR prostřednictvím Státního zdravotního 
ústavu a příslušných hygienických stanic. Roč-
ně se do tohoto systému uloží přes jeden milion 
hodnot jakosti pitné vody. Z tohoto počtu pou-
ze 1,5 % překročí limitní hodnoty parametrů 
dané vyhláškou, což je velice dobrý výsledek.  
I  z  tohoto srovnání vychází oblasti zásobova-
né společnosti SmVaK Ostrava skvěle. „V  roce 
2020 bylo hodnoceno 21  845 ukazatelů a  nevy-
hovělo 34 z nich, čímž se dostáváme na hodnotu 
0,156 %. Čili zhruba na desetinu toho, jaký prů-
měr je vykazován při pohledu na celou Českou 
republiku,“ popisuje ředitel vodovodů SmVaK 
Ostrava Milan Koníř.

Často zmiňovanou problematikou bývá pří-
tomnost pesticidů a  jejich metabolitů v  pitné 
vodě jako důsledek lidské činnosti. V roce 2015 
byl výrazně navýšen rozsah jejich sledování. 
Na většině území ČR se provedl screening více 
než 60 pesticidních látek a  jejich metabolitů. 
V  některých lokalitách si tento monitoring vy-
žádal potřebu investic do technologií úpravy 
vody. SmVaK Ostrava, které vyrábějí zhruba 
95 % pitné vody ve třech centrálních úpravnách 
v Podhradí u Vítkova, Nové Vsi u Frýdlantu nad 
Ostravicí a  Vyšních Lhotách, tento problém 
díky zdrojům v podobě údolních nádrží Slezská 
Harta - Kružberk, Šance a Morávka řešit nemu-
sí. Ty se nacházejí v horských oblastech s mini-
málním dosahem zemědělské činnosti, při níž 
jsou pesticidy především využívány a  mohou 
mít vliv na kvalitu vody. Výsledky jejich sledová-
ní jsou v  případě zmiňovaných zdrojů dlouho-
době pod mezí stanovitelnosti jak v pitné vodě 
v úpravnách, tak v pitné vodě ve vodovodní síti. 
Žádná opatření, jejichž cílem by mělo být sníže-
ní obsahu pesticidů ve vodě, tedy nejsou nutná. 
SmVaK Ostrava o kvalitě pitné vody své odběra-
tele pravidelně informují na svých internetových 

stránkách. Tyto informace jsou každý týden ak-
tualizovány. Jednotlivé ukazatele jsou řazeny 
podle úpravny vody, kde se pitná voda vyrábí, ale 
také podle zásobované oblasti. Každý spotřebitel 
se tak může přesvědčit, že předepsané parame-
try jsou dodržovány a ubezpečit se o vhodnosti 
a bezpečnosti konzumace dodávané pitné vody. 
V průběhu uplynulých destiletích se kvalita pit-
né vody v moravskoslezském regionu prokaza-
telně zlepšila.

„Česká republika patří mezi země s vysokou 
kvalitou pitné vody a  s  dobře  fungujícím systé-
mem kontroly kvality vody z  vodovodu pro veřej-
nou potřebu. Často se v  souvislosti se způsobem 
distribuce a  užíváním pitné vody hovoří o  „vod-
ním blahobytu“, kdy si můžeme dovolit distribuo-
vat do domácností a průmyslových podniků vodu 
v kvalitě pitné vody a užívat ji i k dalším účelům 
nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu,“ uvá-
dí ve své zprávě SOVAK ČR.

Poznámka pro editory
Pitná voda

Za pitnou vodou je podle platné právní úpra-
vy považována veškerá voda v původním stavu 
nebo po úpravě, která je určena k  pití, vaření, 
přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potra-
vinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čiš-
tění předmětů, jež svým určením přicházejí do 
styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dal-
ším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na 
její původ, skupenství a způsob jejího dodávání. 
Zdravotní nezávadnost a  čistota pitné vody 
musí splňovat hygienické limity mikrobiolo-
gických, biologických, fyzikálních, chemických 
a  organoleptických (vzhledových a  chuťových) 
ukazatelů.

Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a  kanalizace Ostra-
va a.s. 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 
Ostrava.
tel. 725 500 509 e-mail marek.sibrt@smvak.cz  
www.smvak.cz
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Nabízíme veškeré malířské a natěračské práce
Malby: 
bytu, RD, novostavby, rekreační střediska, penziony, 
školy, školky, hospody, restaurace, firmy, JZD, nebytové 
prostory, atd,

Nátěry:
střechy, fasády, pergoly, ploty, železné konstrukce, radi-
átory, lodní kontejnery, atd.

Taktéž dekorační stěrky

Čištění:
Plastového obložení RD, zámkové dlažby, atd.

Nabízíme dárkové poukazy

Kontakt:
Tel.: 606 058 430 • E-mail: maliri.maliri@email.cz
Fb: Malíř Malir taktéž fotky na profilu

KOUPÍM POZEMEK 
Hledám stavební pozemek o velikosti ideálně 700 – 1500 m2 k výstavbě malého bunga-

lovu v lokalitě Dobrá, Nošovice, Nižní, Lhoty a okolí. Nejlépe s dostupností IS. 

Nejsem realitní kancelář. Mobil: 603 751 746. Volat nejlépe po 16.00 hod.

Inzeráty
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Nabízíme: 

*barvy na kov, dřevo, beton, spreje na auta. 

*interiérové a fasádní barvy. 

*míchání barev na počkání, výběr z 3000 odstínů.  

*stavební chemie Soudal: tmely, montážní pěny. 

*silikony, lepidla, hydroizolace. 

*válečky, štětce, teleskopické tyče, zakrývací materiál. 

*odborné poradenství, zvýhodněné nákupy pro firmy. 

třída T.G.Masaryka 503, Frýdek-Místek                                                                                                                                                                                                                   
(za katastrálním úřadem) 

Otevírací doba: Po-pá 7:30 - 16:00 

                         Sobota 8:00 - 11:00 

       tel: 602 562 149   www.barvyinva.cz  

               (zdarma parkování 30 min) 
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3. Bleší trh pro „čtyřlístkové“ hafany
Milí spoluobčané obce Dobrá, 

I letos vás všechny srdečně zvu na „3. bleší trh“, jehož výdělek je určený pro dobrou věc. Minulý rok tato 
akce měla velký úspěch a jelikož se situace začíná uklidňovat, nelenili jsme a chceme pomáhat i letos.

Akce se bude konat pátek až neděle, 25.6. - 27.6. (června)  
v Restauraci Santini (Dobrá 65) vždy od 10:00 do 18:00 hodin.

Jedná se již o třetí charitativní Bleší trh. Opět probí-
há sběr různých věcí (oblečení, knih, hraček, nádo-
bí, květin apod.), které máme všichni doma navíc 
a mohly by ještě potěšit někoho jiného. 
Celý výtěžek z této akce bude opět předán psímu útul-
ku naruby - útulku Čtyřlístek pro hafany, z.s., který 
sídlí v Albrechticích.  www.ctyrlistekprohafany.cz
Jejich přístup je naprosto odlišný od normálních 
psích útulků (obecních a  městských), které jsou 
dotovány právě obcemi a  městy. Několikrát se mu-
seli starat o  velmi nemocného, zanedbaného nebo 
týraného pejska a  muselo je to stát hodně úsilí, ale 
i peněz. 
V nynější době se rozhodli pomáhat i psím stařečkům 
a  budují psí domov seniorů, který bude určen pro 
pejsky, kteří před sebou mají už krátký čas na tomto 
světě. Lidé z tohoto útulku jim zde zajistí veterinární 
péči, lidské pohlazení, spoustu zábavy i klidu. Prostě 
se postarají o  to, aby jejich konec byl ten nejhezčí, 
i když to nebude u někoho doma.

Zde jsou nějaké odkazy, psali o nich v Rozhlasu i třeba v Deníku 
a Blesku. 
https://www.denik.cz/galerie/zbidaceny-pes-nemel-
-jediny-sval.html?photo=3&mm=7538132&ba
ck=2249680952-36-1 
https://ostrava.rozhlas.cz/krute-tyrani-stenete-pul-roku-
-prezivalo-bez-svetla-a-pohybu-okusovaly-ho-krysy-6953792 
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/584288/
martin-niky-milosek-tyhle-tlapky-nekdo-odkopl-domov-jim-
-dal-ctyrlistek-pro-hafany.html    

Akce se bude konat opět pátek až neděle, 25.6. - 
27.6. v Dobré u Frýdku-Místku, v Restauraci Santini 
(Dobrá 65) vždy od 10:00 do 18:00 hodin (v neděli 
od 10:00 do 17:00). Vše už chystáme, organizace 
a sběr věcí je na velmi dobré cestě. Akce se opět bude 
konat venku. 

Dva předešlé bleší trhy v  minulém roce měly vel-
ký úspěch. Za obě tyto akce se vybralo necelých 
100 000,-. 
Níže jsou zmíněné odkazy, kde naleznete průběh 
akce, videa, fotky a komentáře, pro představu, jak to 
na „blešácích“ vypadalo. 
Na prvním BLEŠÍM TRHU se vybralo 54 283,- !!!!!

Odkaz na první BLEŠÍ TRH zde (fotky a  průběh akce, 
která se konala v  červnu): https://www.facebook.com/
events/245125646584330
Na druhém BLEŠÍM TRHU se vybralo 47 657,- !!!!!!

Odkaz na druhý BLEŠÍ TRH zde (fotky a průběh akce, která 
se konala v srpnu):
https://www.facebook.com/event-
s/638481313431483/?active_tab=discussion

Pokud se vám tento nápad líbí, můžete podpořit ha-
fany i tím, že donesete něco přímo pro ně. Například 
konzervy, granule, pamlsky, hračky apod. 
Pokud máte i vy něco, co již nevyužíváte, a mohlo by 
posloužit někomu jinému, budeme rádi za každou 
darovanou věc.
Věříme, že se i  letos akce povede a podaří se vybrat 
hezká částka, která půjde na dobrou věc a  pomůže 
těm, kteří za svůj osud nemůžou a za většinu zla, kte-
ré se jim v životě stalo, může charakter člověka.
Budu tedy moc ráda za vaši účast na této akci a za 
každou finanční i materiální pomoc pro tyto čtyřnohé 
kamarády.  
Zde odkaz na akci na Facebooku, kde můžete sledovat vše, co 
pro vás chystáme. Není toho málo!
BLEŠÍ TRH PRO ČTYŘLÍSTKOVÉ HAFANY Č.3
https://www.facebook.com/events/802767377323585

Předem moc děkuji za váš čas, který jste věnovali to-
muto článku a těšíme se na vás! 
JSME Z DOBRÉ, TAK BUĎME DOBŘÍ LIDÉ 
A POMÁHEJME. 

Aneta Kwaczková
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KDY 
25. - 27. 6.  2021

PÁTEK-NEDĚLE
KDE

DOBRÁ 65, 739 51
RESTAURACE SANTINI

  25.6. - 10-18 HOD
  26.6. - 10-18 HOD
  27.6. - 10-17 HOD
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, referent finančního odboru,
  místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu
558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu
558 412 310 Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu   
558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční  
  správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
736 614 720  majetku a investic
---------------
739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu 
---------------
558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
Pondělí  8.00 – 12.00 hodin
Středa 14.00 – 17.00 hodin
Pátek 14.00 – 17.00 hodin
Sobota  8.00 – 12.00 hodin

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník

Správce multifunkčního hřiště:
605 887 443 Martin Svěrkoš

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace DL. č.E 12337. Výtisk zdarma.

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Tiskárna KLEInwäChTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 12. 7. 2021 do 12.00 hodin.

Dovoz a odvoz kontejneru na bioodpad:
733 745 008 Pavel Peterek



 
 

Sbírka pomůže samoživitelům 
 
Pandemie změnila život každému. Nejvíce však její důsledky pociťují ti nejzranitelnější. Mezi ně patří i rodiče  
samoživitelé. Někteří z nich přišli ze dne na den o práci. A často se dostávají do situace, kdy přemýšlejí, zda vydat 
peníze na jídlo, energie či nájem, protože na zaplacení všeho prostě nemají.  
 
Na jejich podporu proto uspořádala v závěru loňského roku Česká televize společně s Charitou Česká republika 
mimořádný adventní koncert, na který dárci poslali 9,5 milionu korun. Část těchto prostředků rozdělujeme 
potřebným také v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské. 
 
Pro koho je pomoc určena? 
Pomoc je určena pro rodiče samoživitelé – muže, ženy, ale také např. babičky, kterým byla svěřena vnoučata. Pro 
ty, kteří pečují o děti a zároveň finančně zabezpečují rodinu s tím rozdílem, že jsou na všechno sami. 
 
Pomoc může být využita při řešení situace vzniklé: 
 rozvodovou situací nebo ztrátou zaměstnání, v jejichž důsledku hrozí riziko ztráty bydlení či odpojení od 

energií; 
 následkem mimořádné události (požár, záplava, vodovodní havárie bytu, apod.); 
 osobní či rodinnou tragédií; 
 narozením potomka do nevyhovujících nebo nedostatečně zajištěných podmínek (nákup vybavení, 

potraviny); 
 potřebou zakoupení nezbytného vybavení domácnosti (lednice, sporák, pračka, apod.) v případě, že rodič 

nedisponuje potřebnými finančními prostředky a nebude mu poskytnuta dávka mimořádné okamžité 
pomoci; 

 nedostatkem finančních prostředků k úhradě nezbytných školních potřeb nebo příspěvku na školní aktivity. 
 
Jak to funguje? 
Potřebná rodina kontaktuje koordinátorku sbírky (viz kontakt níže). Proběhne sociální šetření. Sociální pracovník 
charitní služby s žadatelem detailně probere jeho situaci. Pokud zjistí, že žadatel už využil veškerou dostupnou 
pomoc (sociální dávky, potravinovou pomoc, charitní šatník, pomoc rodiny, snahu o domluvu 
s pronajímatelem apod.), může s uživatelem vyplnit žádost o přidělení finanční pomoci. Pomoc může mít podobu 
poskytnutí nebo úhrady potřebné věci, může však také jít o úhradu nebo příspěvek na zaplacení nákladů spojených 
s bydlením. V takovém případě musí žadatel doložit sociálnímu pracovníkovi, s nímž vyplňoval žádost, vyúčtování, 
například daňový doklad. 
 
Omezení podpory 
Podpora ze sbírky se nevztahuje na splácení dluhů lidí, kteří jsou v exekuci nebo insolvenci. Zadluženým lidem 
bude možné poskytnout finanční pomoc pouze na zajištění základních životních potřeb, na zajištění základního 
chodu domácnosti, a to pokud budou vyčerpány jiné možnosti. 
 

Koho kontaktovat? 
Mgr. Zuzana Plačková, koordinátorka sbírky pro samoživitele pro Moravskoslezský kraj a část Jesenicka 
Tel.: 734 875 532 
E-mail: zuzana.plackova@dchoo.charita.cz 




