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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

v  těchto dnech se do všech poštovních 
schránek v  obci roznáší barevná brožu-
ra o  několika stránkách, která se jmenuje: 
Strategický plán rozvoje Obce Dobrá na 
období 2021–2027. Je to materiál určený 
pro Vaši orientaci, jak na tom jsme konkrét-
ně v  jednotlivých oblastech obecního živo-
ta. Obsahuje přehled rozvojových aktivit 
a projektů, které bychom potřebovali v naší 
obci realizovat. Ne všechno ale můžeme mít 
hned, je to samozřejmě závislé na množství 
peněžních prostředků. 

Osobně jsem vždy považoval strategic-
ké plánování za důležitý nástroj pro řízení 
obce. A to nejen proto, že jeho vypracování 
je dnes již nezbytnou podmínkou pro zisk 
dotací ze státního rozpočtu. Uvedený do-
kument navazuje na předchozí obdobné 
materiály a všechny vznikaly za spolupráce 
s Vámi, s občany naší obce. Současný plán 
po odborné stránce připravovala společnost 
HRAT, s.r.o., Třinec a velké poděkování za 
profesionální přístup patří jejímu řediteli 
Ing. Marianu Razimovi. 

Plán jsme začali připravovat v  červenci 
2020 a  na jeho zhotovení se podílelo také 
15 členů pracovní skupiny, ve které byli za-
stoupeni nejen členové zastupitelstva, ale 
také členové výborů a  komisí obce. Děkuji 
tímto všem členům pracovní skupiny za je-
jich postřehy a  připomínky. V  průběhu vy-

hotovení plánu byl také proveden sběr dat 
dotazníkovým šetřením mezi občany naší 
obce. Poděkování patří také panu místosta-
rostovi Mgr. Milanu Stypkovi, za koordinaci 
všech výstupů a zpracování grafického ma-
teriálů. Strategický plán byl schválen 20. 
září 2021 na jednání Zastupitelstva obce 
Dobrá. 

Strategický plán slouží k  přípravě jed-
notlivých projektů a  jejich načasování. 
Nikdy nemáme jako obec peníze úplně na 
všechno a  je potřeba každý rok zvažovat 
reálné možnosti obecního rozpočtu. Roz-
voj naší obce nemůže být závislý na nějaké 
nahodilosti, ale pro správný rozvoj je tře-
ba široké shody na základních tématech. 
Každý občan má samozřejmě možnost se 
pravidelně informovat o tom, jak jednotlivé 
projekty pokračují a zda to vše probíhá po-
dle plánu. V dnešní hektické době je nutné 
mít dlouhodobé vize, a  to se nám společně 
v Dobré daří.

Snažíme se vytvářet obyvatelům příjem-
né prostředí pro život tak, že chceme vždy 
poskytovat občanům standardní služby 
odpovídající současné době při zachování 
vesnického rázu obce a  současně aktivní 
ochraně její přírodní krásy. Aby naše obec 
přitahovala nejen domácí občany, ale i  ná-
vštěvníky ze širokého okolí. 

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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NOVÝ  PAVILÓN  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  
SlAvnOSTní OTevření
23. kvěTen 2022

V  pondělí 23. května 2022 se uskuteč-
nila oslava spojená s  otevřením a  uvedením 
do provozu nového pavilónu Mateřské školy 
v Dobré.

Pozvání přijali nejen zastupitelé obce, 
ale také zástupci vedení mateřské i základní 
školy, dodavatelské firmy a další hosté.

Slavnostní charakter akce byl podpořen 
uměleckým vystoupením mladé talentované 
klavíristky slečny Petry Kachtíkové, která pří-
tomným hostům zahrála skladby Fryderyka 

Chopina a  Yzaka Barkoviče. Děkujeme za 
příjemný zážitek.

Krátkými proslovy ředitelky mateřské 
školy paní Jany Maďové a  starosty obce 
pana Jiřího Carbola program pokračoval. 
Poté se přítomní hosté mohli projít novými 
prostorami školky a  obdivovat nejen mo-
derní vybavení a  barevné řešení některých 
místností, ale také popovídat si u  skvěle 
připraveného slavnostního rautu. S  jeho 
přípravou si téměř profesionálně poradily 
kolegyně paní Markéta Řízková a Alena Ale-
xová. Moc děkujeme, dámy.

Výstavba nového pavilónu trvala jeden rok.
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Vznikly dvě nové učebny po 28 dětí – do 
jedné z učeben se začátkem června přestěho-
valy děti ze základní školy, kde byla od roku 
2012 umístěna jedna učebna mateřské ško-
ly. I  tady se sluší poděkovat vedení základní 
školy za pochopení při řešení docela kritické 
situace v daném období.  

Pro ty, kteří v  minulém čísle přehlédli 
bližší informace o této stavbě, uvádím opa-
kovaně některé údaje a jména:

Rozpočtovaná cena dle projektu
 25 162 225,- Kč bez DPH

Vysoutěžená cena 20 987 164,- Kč bez DPH

Skutečná cena 22 178 424,- Kč bez DPH

Dotace MMR – IROP                                            90%

Stavbu prováděla společnost
První KEY-STAV, a.s.

TDI a BOZP  Stanislav Nytra

Administrace dotace  J2V services s.r.o.

A na závěr nezbývá než popřát, aby se dě-
tem v novém prostředí líbilo, aby se do škol-
ky těšily a aby si pobyt v ní jen a jen užívaly. 

Milan Stypka 

JARNÍ  OLYMPIÁDA 2022
14. kvěTen 2022 
AReál „U meDvěDA“

Na úvod mi dovolte radostné zvolání: 
„Dobrá věc se podařila!“

O  myšlence nahradit tradiční květno-
vou leteckou show sportovní akcí pro děti 
jsem vás informoval v minulém vydání Do-
berských listů. Ve výsledku se tato změna 
ukázala přímo vizionářskou, neboť na konci 
ledna tohoto roku ještě nikdo nevěděl, že za 

pár dnů se dění v Evropě úplně změní a my 
budeme svědky odsouzeníhodné agrese ze 
strany Ruské federace na území Ukrajiny. 

Ale věnujme se raději prvnímu roční-
ku Jarní olympiády, jemuž předcházela 
spousta jednání, setkání, schůzek. Důleži-
tým momentem bylo sjednocení názorů čle-
nů přípravného výboru (paní Vlaďka Klem-
pová – Hravý klaun, pan František Jelének 
– areál „U medvěda“ a moje maličkost, autor 
textu) na to, pro koho bude olympiáda urče-
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na, jaké sporty individuální a týmové zvolit, 
kterak rozdělit sporty a  hry podle ročníků 
a  tak dále a  tak dále. Oslovili jsme s  touto 
myšlenkou základní školy v  okolí a  dostalo 
se nám kladné odezvy.

Napadlo nás vzít si na pomoc profesio-
nály, učitele tělesné výchovy ze základních 
škol, kteří pozvání k  účasti na akci přijali. 
Hned na první schůzce jsme jim představili 
naši vizi a ta byla pozitivně přijata přítomný-
mi vyučujícími. Mimo jiné velmi ocenili, že 
sportovní disciplíny nejsou náročné a  jsou 
vybrány vhodně k  věku dětí. Další schůzky 
se účastnili také zástupci vedení jednotli-
vých škol. Ti v rámci setkání mimo jiné vylo-
sovali barvy „reprezentačních“ triček té své 
školy.

(Poznámka autora: Budete-li si prohlí-
žet fotky z  akce na internetu, nepřehlédněte 
děti v  zeleném, jsou to právě reprezentanti 
ZŠ Dobrá.)

Velkou výhodou se ukázala skutečnost, 
že děti věděly s  velkým předstihem, v  jaké 
disciplíně budou soutěžit, mohly trénovat, 
zlepšovat se a v rozhodujícím závodě v rám-
ci školy tak získat nominaci k účasti na Jarní 
olympiádě.

A přišel den D. Příjemné dopolední po-
časí bylo svědkem příjezdu jednotlivých 
školních reprezentací. Autobusy postupně 
do areálu dopravily děti z Frýdlantu, Bašky, 
Raškovic, morávky, Hnojníka. Děti z naší 
školy došly pěšky nebo dojely na kolech. 
Areál se stal barevným úlem bezprostředně 
po rozdání reprezentačních triček s názvem 
školy na zádech.

Úderem desáté hodiny jsme byli svědky 
slavnostního zahájení, jehož součástí byla 

i hořící pochodeň (ani olympijský oheň ne-
chyběl). K  nastoupeným dětem promluvil 
starosta domácí obce pan Jiří Carbol. Všech-
ny přivítal, popřál jim příjemně strávenou 
sobotu vyplněnou sportem a pohybem, neo-
pomněl poděkovat vedení škol i obcí za vyjá-
dřenou podporu a pomoc s organizací.

Bezprostředně po slavnostním zahájení 
se odebrali sportovci se „svými“ rozhodčími 
na vyznačená sportoviště a soutěže se poma-
lu rozjížděly.

Zde si dovolím poděkovat členům spor-
tovní komise pánům Pavlovi Baranovi a Ví-
ťězslavu Pantlikovi, kteří neváhali a aktivně 
pomáhali v  řadách rozhodčích, dále panu 
Pavlu Peterkovi za technickou podporu před 
akcí i  v  rámci ní, panu Josefu Hajflerovi 
a  jeho týmu za postavení stanu pro účast-
níky. A  nemohu opomenout poděkovat za 
celou řadu fotek a videí z akce. Jejich autory 
jsou pánové Michal Návrat a David Hernik. 

Pro lepší představu o  tom, v  jakých in-
dividuálních sportech a  týmových hrách se 
soutěžilo, uvádím celkový přehled s doplně-
ním ročníků:

Hod na cíl, skok z místa (1. a 2. ročníky)
Opičí dráha, skok v  pytli a  přeskakování 
dlouhého lana (3. a 4. r.)
Jízda zručnosti na kole, střelba ze vzduchov-
ky (5. a 6. ročníky)
In line brusle (7. až 9. ročníky)
Fotbal a vybíjená (5. a 6. ročníky)
Florbal (7. až 9. ročníky)

Šest základních škol, více než dvě stov-
ky dětí natěšených sportovat, pohybovat 
se, předvést co nejlepší výkony, to byl první 
ročník Jarní olympiády v Dobré. A prosa-
dit se mezi tolika dětmi, a  dokonce stát na 
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stupních vítězů se podařilo jen několika 
sportovcům ze ZŠ Dobrá.

Velice dobře si vedli naši nejmenší spor-
tovci. 

Ve skoku z místa zvítězila Sofie Šabršu-
lová z 2. B. 

V  hodu na cíl jsme měli na stupních ví-
tězů dva sportovce, a  to Štěpána Figuru 
z 2. B, který získal zlatou medaili za nej-
lepší výkon, a  Terezku Stypkovou z  2. C, 
která si odnesla stříbro za 2. místo. 

Ve slalomu (opičí dráze) se mezi třeťáky 
a čtvrťáky umístil na krásném 3. místě Ště-
pán Carbol z 3. B třídy a odnesl si bronzo-
vou olympijskou medaili.

Sportovci 5. a 6. tříd se utkali ve vybíjené 
a naše družstvo se umístilo na 3. místě. 

Ve fotbale se žáci 5. a 6. tříd umístili na 
3. místě a ve florbalu obsadili žáci 7.-9. roč-
níku 2. místo.

Za skvělý výsledkový servis děkuji paní 
učitelce Radmile Jelínkové, za starost a péči 

o  naše sportovce během zápolení pak pá-
nům Petru Krusovi, Vojtěchu Vranayovi a Ji-
římu Šmahlíkovi a  všem našim úspěšným 
olympionikům upřímně blahopřejeme a těm 
ostatním děkujeme za skvělou reprezentaci 
školy i obce. 

Při předávání medailí a pohárů vítězným 
jednotlivcům i týmům panovala skvělá nála-
da a nešetřilo se potleskem. 

Velké poděkování směřuje ke sponzo-
rům, jednak za finanční podporu – spo-
lečnosti mIlATA, PRIAm, OTHeRm, 
JeWA, DR. CARS a  za zapůjčení profe-
sionálního vybavení pro florbalové zápasy 
FbC Frýdek-místek. 

Podpory si moc vážíme a děkujeme za ni.

Dětem přejeme pohodový závěr školní-
ho roku, příjemně prožité prázdniny s rodi-
či nebo kamarády a slibujeme, že příští rok 
v květnu při druhém ročníku Jarní olympiá-
dy se s některými z vás opět setkáme.

Milan Stypka  
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POPLATEK ZA ODPADY ROK 2022 
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 ur-
čenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena 
žádná fyzická osoba činí 440,- kč.

Poplatek hraďte v průběhu roku, nejpozději však do konce září.
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 osoby – nestačí na-
psat rodina Čápová – platba nebude přiřazena do doby, než doložíte, za koho 
konkrétně byla provedena (zaplatíte-li převodem, známka na popelnici vám 
bude zaslána domů)

Volby do zastupitelstev obcí
Obecní úřad v  Dobré je registračním 

úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 
23. a 24. září 2022 pro obec Dobrou. Termín 
pro odevzdání kandidátních listin dle usta-
novení § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů, nejpozději do 66 dnů přede dnem vo-
leb (do 16.00 hodin), to je nejpozději úterý 
19. července 2022 do 16 hodin. 

Zveřejnění potřebného počtu podpi-
sů na peticích pro nezávislé kandidáty 
a sdružení nezávislých kandidátů

Obecní úřad v  Dobré dle § 21 odst. 4 
zákona č. 491/2001 Sb., o  volbách do za-
stupitelstev obcí a změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje 
potřebný počet podpisů na peticích pro 
nezávislé kandidáty a  sdružení nezávislých 
kandidátů pro volby do Zastupitelstva obce 
Dobrá, konané dne 23. a 24. září 2022:

Nezávislý kandidát 98  podpisů na petici

Sdružení nezávislých kandidátů
 229  podpisů na petici

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Provozní doba sběrného dvoru v Dobré  
– o státních svátcích v měsíci červenci

Pondělí        6. 7. 2022        ZAVŘENO

Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná 
místa, aby nezamořila životní prostředí

ŽáROvky DO kOŠe nePATří
V  domácnostech jsou v  posledních le-

tech klasické žárovky postupně nahrazová-
ny úspornými světelnými zdroji: jde zejmé-
na o lineární, kompaktní úsporné zářivky či 
LED žárovky. Jejich předností je, že vydrží 
svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně 
elektřiny než klasické žárovky. Obsahují 
užitečné druhotné suroviny a zářivky i velmi 
malé množství toxické rtuti. Proto, když do-
slouží, nesmějí se vyhodit do koše, ale je po-
třeba odevzdat je k  odborné recyklaci, kte-
rou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. 

Při ukládání většího množství úspor-
ných světelných zdrojů na skládkách ko-
munálního odpadu dochází k únikům rtuti 
nejen do ovzduší. Vyšší koncentrace rtuti 
mohou znečistit půdu i  vodu, v  níž se rtuť 
může transformovat do organické formy, 
která je obzvláště nebezpečná pro nervovou 
soustavu lidí i zvířat.

ekOlAmP Se POSTARá I O klASIC-
ké ŽáROvky A OSTATní vySlOUŽI-
lé elekTRO

Od roku 2005 je EKOLAMP jedničkou 
v  péči o  světelný elektroodpad. Od roku 

2019 se však stará také o  vysloužilé malé 
i  velké domácí spotřebiče. Podle nových 
pravidel platných od ledna 2021 spadají 
do zpětného odběru rovněž klasické pří-
mo žhavené žárovky včetně halogenových, 
jejichž sběr provádí EKOLAMP v  rámci 
zpětného odběru dříve sbíraných světel-
ných zdrojů.

kAm S  neFUnkČním elekTROZA-
říZením?

Vysloužilé žárovky či nefunkční elektro-
zařízení je třeba odnést do sběrného dvora, 
nejbližší prodejny elektra či do označených 
sběrných nádob, které se nacházejí na řadě 
míst po celé České republice. EKOLAMP 
v současnosti provozuje přes 4300 sběrných 
míst. 

Více informací o  rozmístění sběrných 
nádob a správné likvidaci starého elektra se 
dozvíte na www.ekolamp.cz.

Sběrný dvůr, který se v naší obci nachá-
zí, je otevřen v Po, So od 8.00 – 12.00 hodin 
a ve St, Pá od 13.00 – 17.00 hodin. Sběrný 
dvůr je dostupný jak občanům, tak živnost-
níkům podnikajícím v katastru obce. 
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ZAHRÁDKÁŘSKÁ  PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17 – 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.

Právní poradna 
pro občany obce Dobrá v roce 2022 bude probíhat ve stejném režimu  

jako v roce 2021, a to každou první středu v měsíci v době od 16 – 17 hodin  
v budově Obecního úřadu Dobrá,  1. poschodí. 

Termíny: 6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 2022.

Poděkování
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při radě obce Dobrá spolu s organizací Kola 
pro Afriku děkuje všem občanům Dobré, kteří přispěli do sbírky Kola pro Afriku.
Sesbírala se stovka malých i  velkých kol. Většina byla kompletních, nekompletní 
kola budou rozebrána na náhradní díly. Všechna využijí děti pro jednodušší cestu 
do školy.

Mgr. Radka Zitová

Termíny uzávěrek Doberských listů na rok 2022
4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 2022  

- příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.

Klub seniorů
Připomínka účastníkům zájezdu dne 23. 6. do Velkých Losin

Odjezd je v 6,30 hod. z parkoviště. 
 Gryžboňová
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Zahrádkáři z Dobré a Komise pro rodinu  
a občanské záležitosti při radě obce Dobrá

vás zvou na
kReATIvní ODPOleDne

ve čtvrtek 21. 7. 2022 od 16 hodin  
v hasičské zbrojnici

seznámíte se se základy aranžování květin a  budete mít 
možnost vytvořit si vlastní věnec s letní tématikou. Vstup-
né na akci je 50 Kč. Počet míst je omezen, proto se při-
hlaste na mail komiseprorodinu @post.cz do 15. 7. 2022

V Dobré jsou dobří sousedé
Pokud víte, nebo ne – 30. květen je ozna-

čován jako Svátek sousedů.

Mnozí máme jistě hodně přátel a kama-
rádů, se kterými se rádi scházíme.

Ovšem tito nejsou vždy nablízku, když 
potřebujeme nějakou pomoc.

Tím chci říct, že takový dobrý soused, 
který je vždy ochoten pomoci, je ten nejlepší 
kamarád.

Naše sousedské vztahy, asi šesti rodin, 
jsou již dlouhodobě výborné, dokonce pře-
cházejí i na další generace. Ani nepříjemné 
počasí nás letos neodradilo od příjemného 
posezení a oslavení „našeho“  svátků.

A  proto doporučuji – Mějme se rádi, 
sousedé a přátelé!

Drahomíra Gryžboňová
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Cyklistický výlet

8. ročník Doberské Pětky 

21. května se uskutečnil cyklistický vý-
let, kdy jsme z Dobré jeli po cyklostezce až 
do Ostravy, odtud směr Jistebník, kde nás 
čekalo zasloužené občerstvení. 

Zpátky kolem rybníku na Brušperk, dále 
přes Staříč domů.

Najeli jsme 63 km a  počasí nám bylo 
nakloněno. Užili jsme si krásný a pohodový 
den na kolech v prima partě.  

Děkuji všem, kteří se účastnili a  věřím, 
že se další cyklovýlet opět vydaří.

Renata Friedlová

V  sobotu 21. května uspořádala komise 
Rady obce Dobrá pro sport a volný čas již 8. 
ročník běžeckého závodu Doberská Pět-
ka. Nad letošním závodem převzal záštitu 
náměstek hejtmana Moravskoslezského 
kraje Mgr. Et Mgr. Lukáš Curylo. Celá akce 
proběhla ve sportovním areálu na Spartě, 
kde bylo pro závodníky připraveno zázemí 
s občerstvením. Doberskou Pětku provázelo 
slunečné počasí a přilákalo na start 132 zá-
vodníků. 

Od devíti hodin se spustila prezentace jed-
notlivých kategorií. Jako první startovaly 
předškolní děti, které svůj závod na 100 
m zvládly a v cíli byly odměněny „sladkou“ 
medailí a balíčkem sladkostí. 

Na kategorii mladších žáků a žákyň čekala 
už delší trasa a  to 300 m. Mezi chlapci vy-
hrál malyšek viktor ze Skalice a  u  dívek 
Rojíčková kristina z  Dobré. Následoval 
start starších žáků a  žákyň. Trasu o  délce 
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Skautské závody vlčat a světlušek
Dne 7. května 2022 se uskutečnily skautské 
závody Světlušek a Vlčat v Kozlovicích. Sraz 
byl v  6:30 u  fary a  jeli jsme autobusem do 
Kozlovic. Po příjezdu jsme čekali na ostatní 
skupinky a volný čas jsme využili k vydatné 
svačině, kterou nám nachystaly milova-
né maminky. Po rozdělení skupinek začal 
v 9:00 závod. Byl tam 1. a 3. oddíl středis-
ka Doberčat. Bylo tam celkem 12 stanovišť. 
Abychom došli k  jednotlivým stanovištím, 
měli jsme 10-15 minut času. Úkoly byly 
různorodé, např. jsme poznávali dopravní 
značky, využili znalosti první pomoci, vaři-
li (svačinu), orientovali se po okolí pomocí 
mapy apod. Všichni jsme se snažili jednot-
livé úkoly splnit v  co nejkratším čase, pro-

tože čas byl pro nás největší soupeř. Sice 
jsme asi na 7. stanovišti trochu zabloudili 
a  zdrželi se, ale dali jsme do toho vše. Po 
splnění všech úkolů jsme se všichni vrátili 
zpět ke startu (u  hasičárny). Po vyčerpá-
vajících úkolech jsme byli odměněni a  jako 
všichni ostatní dostali párek v rohlíku. Pak 
jsme netrpělivě čekali na vyhodnocení závo-
du. K  našemu velkému překvapení se naše 
skupinka Sasanek umístila na KRÁSNÉM 
2. MÍSTĚ. Už teď se těšíme na druhé kolo 
závodu světlušek a  vlčat, které proběhne 
v  Kunčicích pod Ondřejníkem 11. června. 
Tak nám držte palce! 

Nela Tománková, Sasanky

600 m  zaběhl nejrychleji Tyleček Adam 
z Dobré a mezi dívkami elen malyšková ze 
Skalice. 

Kategorie „BĚH PRO ZDRAVÍ“ se letos 
poprvé běžela samostatně a  na startu se 
seřadilo přes 30 běžeckých nadšenců. Trať 
dlouhou 1,7 km, v kategorii žen zvládla nej-
rychleji Šarlota Ochmanová a  mezi muži 
ovládl trať viktor malyšek.

Na půl dvanáctou byl naplánován start hlav-
ního závodu BěH lUkáŠe kUČI - O PO-
HáR STAROSTy JIříHO CARBOlA na 
počest mladého běžce z Dobré, který se svou 
nemocí bojoval až do konce. Na startu se 
seřadilo přes 40 běžců. Mezi ženami, které 
běžely trať o  délce 3,4 km, si pro vítězství 
v kategorii do 39 let doběhla Smolková Pav-
la z  krnova s  časem 13:19. Kategorii žen 
nad 40 let vyhrála ludmila Trávničková 
z F-M s časem 15:29.

V  mužské kategorii do 39 let doběhl jako 
první martin valas, který trať dlouhou 5 km 
zdolal v  čase 19:32. Kategorii muži nad 40 
let vyhrál Roman Ochman s časem 19:01

Tradičně vyhlašujeme i nejrychlejší běžkyni 
a běžce z Dobré. Letos byla mezi ženami nej-
rychlejší Březinová kateřina a  mezi muži 
valas martin.

Všem vítězům a  zúčastněným gratulujeme 
a těšíme se na další ročník Doberské 5.

Na závěr bych chtěl poděkovat společnos-
ti Hyundai motor manufacturing Czech 
s.r.o. za zapůjčení nafukovací brány a věno-
vání cen pro vítěze kategorií. Moravskoslez-
skému kraji za věcné ceny pro mládežnické 
kategorie. Doberským skautům (Petr ma-
liš, michal Bojko) za jejich pomoc při za-
jištění závodu a také všem členům sportovní 
komise.

Za SKROD – Jan Gryžboň
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Víkendovka v Příboře
Dne 13. 5 2022 se před farou poprvé 

sešel první a druhý oddíl. Bylo nás opravdu 
hodně. Přidala se k nám i naše ukrajinská 
kamarádka Poli. Chystali jsme si stoly, aby-
chom si ještě před odjezdem mohli uvařit 
večeři venku, ale začalo pršet. Náladu nám 
to ale rozhodně nezkazilo, a  tak jsme se 
rozdělili do skupinek a začali vařit na faře 
v  klubovnách. Po výborném těstovinovém 
salátu jsme konečně vyjeli autobusem do 
Příbora. Hned jak jsme přijeli, tak jsme si 
venku zahráli na fotografy a šli dovnitř. Po 
dlouhém vybalování jsme se sešli ve velké 
místnosti, kde jsme zpívali s kytarami, dali 
si večerku a šli spát.

Ráno byl budíček až kolem osmé, což 
jsme mile uvítali a  také jsme se u  rozcvič-
ky proběhli po parku hned vedle klubovny. 
Po rozcvičce byl čas na hygienu i  snídani 
a spolu s buchtami jsme jedli i výborné Pe-

panovy houstičky. Potom, co jsme dosnída-
li, jsme hráli běhací hru na různé světové 
problémy. Řešili jsme covid, odlesňování, 
hladomor a  válku. Až jsme celou hru do-
hráli, byl oběd (česneková polévka a  rizo-
to). Po obědě nám vedoucí oznámili, že se 
v parku bude konat výroční oslava policistů 
v Příboře, a proto jsme hned po běhací hře 
vyrazili do parku. Byly tam skákací hrady, 
horolezecká stěna, kolotoč ve formě auta, 
stánky, vystoupení anebo třeba ukázka po-
licejních psů v akci. Po dlouhém odpoledni 
v parku měl druhý oddíl ve velké klubovně 
ještě hru na různé poruchy (např.: zraku) 
a také úkoly o skautingu v různých zemích. 
I první oddíl měl různé hry, ale venku. Jak-
mile hry skončily, tak jsme se všichni sešli 
u  výborných vaječných chlebů – u  večeře. 
Po večeři nastalo ticho, zazpívali jsme ve-
čerku, holky z  druhého oddílu povyprávě-
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Motýlci na skalách
Nejmladší skautská skupinka Doberčat 

– Motýlci (předškolní holčičky) – vyrazila 
v květnu na dva výlety do terénu. Kromě vý-
šlapu na Ondřejník otestovaly holky svou 
nebojácnost na Váňově kameni u  Štram-
berku, kde si vyzkoušely horolezení. Když 
je člověku pět nebo šest, uloví pomyslného 
bobříka odvahy už jenom tím, že vyrazí na 
výlet bez maminky. Natož když u toho má 
viset na laně!

Holčičky si nadšeně osahaly horolezec-
kou výstroj: celotělové úvazky, sedáky, ka-
rabiny, expresky, smyce nebo jistítka. Dva 
tatínkové se ujali natažení cest a následné-
ho jištění. Dvě maminky se na piknikových 
dekách staraly o doplňování energie a psy-
chickou podporu. Doprovodný program 
(skákání gumy, hraní pexesa, Černého Petra 
či kvarteta) pomohl udržet neposedy chvíli 
při zemi, aby se mohly v  lezení postupně 

vystřídat. Holky šplhaly 
po vápencové skále mršt-
ně jako veverky. Nejedné 
z  nich se sice při pohledu 
z  dvanáctimetrové výšky 
rozklepala kolena, ale jako 
správné skautky se strachu 
postavily čelem a  snažily 
se nebojácně slanit zpátky 
na zem. Tatínci trpělivě 
radili a  pomáhali, zbytek 
osazenstva povzbuzoval. 
Vyplavené endorfiny (ho-
lek z lezení a rodičů z toho, 
že se nikdo nezranil) pak 
všichni vyzpívali v  autě 
cestou domů.

Markéta Jedličková

ly mladším holkám pohádku a  najednou 
utichla celá skautská klubovna. To proto, že 
mladší z prvního oddílu měli v neděli ráno 
brzy vstávat.

 Ráno to šlo opravdu podle plánu. 
Ještě před snídaní jsme měli rozcvičku ve 
formě vláčků a  na snídani křupky s  mlé-

kem. První oddíl odjel a  na druhém zbylo 
chatu douklidit a předat místním. Po úkli-
du se i druhý oddíl sbalil a odjel zpátky do 
Dobré. Dojeli jsme v pořádku a tuto víken-
dovku řadím mezi ty nejlepší, které jsem 
zatím zažila.

 Anna Beloritová z družiny Lochnesky
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Vojtěch Zachník  
– akademický pracovník s kořeny v Dobré

V roce 2019 dokončil dok-
torské studium na Ost-
ravské univerzitě, kde se 
věnoval výzkumu sociál-
ních konvencí. Posléze za-
čal působit na Univerzitě 
v Hradci Králové, kde je za-
městnán jako vědecko-vý-
zkumný pracovník. V Dob-
ré prožil část svého mládí.

Čím se odborně zabýváš a co studenty vy-
učuješ?
Účastním se mezinárodního projektu finan-
covaného Grantovou agenturou České re-
publiky, který se zabývá rozvojem speciální 
teorie o  vývoji a  povaze fungování jazyka. 
Podílím se na vývoji konkrétní teorie jazy-
kových norem a pravidel. Studenty neučím, 
protože nemám pedagogický úvazek, jsem 
čistě vědecký pracovník.

vím, že jsi byl členem kapely, divadelní-
ho souboru, psal jsi básně. nyní se věnu-
ješ převážně akademické sféře. najdeš si 
i tak na kulturu nějaký čas?
Na kulturu si určitě rád najdu čas, ale už 
jenom jako divák. Už se aktivně nezapojuji, 
samozřejmě si na kytaru občas zahraju, di-
vadlo taky rád navštívím. Z pracovních dů-
vodů jsem se před časem odstěhoval z Frýd-
ku-Místku a ukončil své angažmá v místním 
divadle ING. 

nechybí Ti to?
Do jisté míry ano, bylo to fajn, měli jsme 
dobrý kolektiv, bylo to super z  té lidské 

stránky, bavilo mne herec-
tví, byla to zábava.

Chceš působit v  akade-
mické sféře celý život 
a  stát se později třeba 
děkanem? Baví Tě vy-
sokoškolské prostředí 
natolik? nebo by sis do 
budoucna představoval 
nějakou jinou kariéru?

Vždycky jsem o  akademické kariéře snil, 
takže bych v  ní rád pokračoval dál, ale ne-
musím to nutně spojovat s  nějakou insti-
tucionální funkcí – nemyslím si, že musím 
nutně být děkanem nebo proděkanem. Vě-
decko-akademická práce mne baví, ale je 
těžké předjímat budoucnost, teď jsem rád, 
že mohu pracovat na zajímavém projektu… 
akademická sféra je hodně založena na pro-
jektech, myslím si, že se do budoucna uvidí, 
jak se mé další působení samo vyvine.

A učil bys do budoucna rád, když jsi nyní 
tedy spíše výzkumným pracovníkem?
Dovedu si to představit.

někteří doktorandi pilně pracují, další 
se věnují všemu jinému než akademické 
dráze, nesnaží se psát a  spíše si užívají 
peníze, které jim plynou ze stipendia. 
Jakým doktorským studentem jsi byl ty, 
předpokládám, že jsi patřil k té první ka-
tegorii?
Ano, já jsem ke studiu přistupoval zodpo-
vědně už od začátku studia, vytyčil jsem si 
i své cíle - chtěl jsem navázat kontakt s ev-



6/2022

- 17 -

ropským prostředím, byl jsem proto na ně-
kolika evropských univerzitách na stážích. 
Seznámil jsem se s tím, jak fungují, jakým 
stylem se tam vyučuje a bádá… snažil jsem 
se aktivně zapojit do doktorského studia.

říkáš, že jsi působil i na jiných univerzi-
tách v evropě, kde se Ti líbilo nejvíce?
Záleží, jak se na to díváš. Z  lidského hle-
diska se mi velmi líbilo v  Budapešti, pro-
tože jsem měl kolem sebe moc příjemnou 
partu lidí, spolubydlících i  akademických 
pracovníků. Tamní univerzita je moc pěk-
ná a město nádherné, takže se mi tam moc 
líbilo… potom se mi hodně líbilo ve Víd-
ni, která je také velice krásným městem. 
V Londýně jsem měl možnost poznat velmi 
prestižní univerzitu a  mohl jsem pozoro-
vat, jak funguje špičkový výzkumný ústav.

Dva roky jsi žil ve vídni, jak se Ti líbila?
Ve Vídni jsem byl trochu méně než dva 
roky, přerušovaně, byl jsem tam dvakrát na 
stáži, celkově tedy spíše řadu měsíců. Ví-
deň se mi líbila moc, má přirozenou formu 
organizace, kde všechno funguje. Město 
je vzorem moderní evropské metropole, je 
velmi příjemné pro rodiny, má velice vstříc-
nou městskou dopravu a  spoustu zeleně 
a krásných parků.

mě svého času také zlákala akademická 
půda, měl jsem pocit, že se tam člověk 
potká s  mnoha zajímavými lidmi… také 
to tak vnímáš?
Určitě se člověk v akademické sféře potká 
se zajímavými lidmi, bohužel ji trošku za-
sáhl covid, kvůli kterému se osobní setká-
vání přesunulo do internetového prostředí. 
Akademická práce teď z velké části spočívá 

v  tom, že člověk čte články jiných lidí, ale 
myslím, že setkávání znovu začne ve chvíli, 
kdy trošku povolí situace a  bude možnost 
vyjíždět na konference a setkávat se s lidmi 
na univerzitách. Na to se těším moc, jedná 
se o hodně podstatný a důležitý faktor, kvů-
li kterému mne má práce baví.

Získala si Tě akademická sféra i  něčím 
jiným?
Velice zajímavý mi vždy připadal badatel-
ský rozměr akademické sféry. Měl jsem 
možnost seznámit se s  novými přístupy 
k  myšlenkám, teoriím, navíc jsem mohl 
vidět práci o  mnoho chytřejších lidí, jak 
přistupují k  zajímavým tématům, to mne 
hodně obohacovalo. Může být velmi zají-
mavé, když slyšíš význačného profesora 
hovořit o  tématu, které by Tě nenapadlo, 
a vidíš, jak k němu přistupuje. Je to inspi-
rující aspekt akademické práce…

Zajímá Tě filosofie, proč je podle Tebe 
tento obor důležitý? napadá mne třeba, 
jestli v  něm existuje i  nějaký pokrok od 
antiky dosud?
Já jsem filosofii už od svého studia vnímal 
jinak, většina lidí si tento obor představí 
jako studium starých textů mudrců a  lidí 
dávno mrtvých, mne spíše fascinovala jako 
akademická disciplína, ve které se setkáva-
jí živí lidé a rozvíjejí odpovědi na aktuální 
otázky. Třeba v etice se řeší otázka, jak na-
vrhnout autonomní vozidla, tedy vozidla 
bez řidičů, která se řídí umělou inteligen-
cí, téma s  sebou přináší spoustu zajíma-
vých etických otázek ohledně nastavení 
takových aut. To je příklad jedné z mnoha 
oblastí, které řeší někteří mí kolegové a na 
kterých mohu ukázat, že role filosofa může 
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mít uplatnění v  současných debatách, ať 
už třeba legislativního nebo i badatelského 
charakteru.

mne třeba napadá ještě environmentální 
etika nebo lékařská etika.
Určitě, to jsou směry, pod kterými si lidé asi 
nejvíce představí práci filosofa jako součas-
ného badatele. Já se zaměřuji trošku víc te-
oretičtěji, takže mne zajímají spíše modely 
chování nebo ekonomické modely...

Podle mé zkušenosti jsou akademické 
texty hodně odborné. Zajímalo by mne, 
jestli jsi při své práci narazil na nějakou 
informaci, která může zaujmout i  lidi 
mimo akademickou sféru?
Mne třeba zaujalo, že v  posledních pěti, 
deseti letech vznikají aplikované přístupy 
k  některým současným problémům, filo-
sofové se ve spolupráci s  vědci snaží na-
vrhnout například nové modely sociálních 
norem. Ty jsou sice teoretické, ale často 
se hledá i jejich aplikace – jedna velice za-
jímavá profesorka vydala knížku, ve které 
se snaží ukázat, jak můžeme teoretické 
přístupy aplikovat v  praxi. Spolupracuje 
s UNICEFem a některé teoretické přístupy 
aplikuje například v Africe, snaží se zlepšit 
prostředí tamní domorodé populace. Když 
nějakým způsobem upravíme fungová-
ní sociálních norem, tak můžeme zlepšit 
blahobyt kmenové společnosti. Takový je 
jeden z  příkladů velmi zajímavého využití 
aplikované filosofie.

mne v této souvislosti napadá teorie her…
To je přesně to, co mne zajímá. Mne zají-
mají jednoduché ekonomické modely za-
ložené na teorii her. Jakým způsobem mů-

žeme experimentálně testovat, jak fungují 
sociální normy, případně navrhnout nové 
způsoby řešení sociálních situací právě na 
základě těchto modelů. Takže zcela správně 
teorie her je jeden z přístupů, který je hod-
ně zajímavý a rozvíjí se i ve filosofii, jedná 
se o přístup matematický a aktuální, který 
sahá po konkrétních problémech v součas-
ných společnostech.

napadá mne, jestli znáš Johna nashe. 
Ten se teorií her také zabýval a  měl po-
dobnou nemoc jako já.
Ano, znám toho vědce, byl o  něm mimo-
chodem moc pěkný film Čistá duše s  Ru-
ssellem Crowem. 

kdybys mohl v Dobré něco změnit, co by 
to bylo?
Když jsem ještě žil v Dobré, tak jsem vždyc-
ky snil o  workoutovém hřišti, to byl tako-
vý můj soukromý sen, něco takového tam 
mít, moc by se mi to líbilo… také by se mi 
líbilo, kdyby se v  budoucnu lépe pracova-
lo s  Morávkou. Je moc pěkná a  dovedu si 
představit, že by v jejím okolí mohla vznik-
nout hezká rekreační oblast. Nevím, jestli 
je to realizovatelné, protože okolí řeky je 
chráněným krajinným územím, ale já jsem 
se tam moc rád procházel a líbí se mi tam.

Vojta Zachník na mne vždy působil jako za-
jímavá osobnost, a přestože jsem s ním delší 
dobu nebyl v  kontaktu, tento rozhovor uká-
zal, že má pořád co říct. Nyní je pro mne in-
spirací také v tom, že když si vytknu cíl a pro-
myšleně za ním půjdu, mohu ho dosáhnout. 

 Rozhovor připravil Petr Salamon
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Obnova remízků
po dvouleté přestávce 
způsobené COVID-19 se 
žáci 9. třídy naší Základní 
školy opět podíleli s  na-
šimi myslivci na obnově 
remízků na Vrchách. Dne 
29. dubna se vydali spolu 
s  učiteli a  myslivci opět 
vysadit nějaké stromy 
a keře.

Dlouhodobá spoluprá-
ce myslivců se školou na 
obdobných projektech, kdy se žáci 9. tříd 
účastní těchto akcí, je přínosem nejen pro 
zúčastněné žáky školy, ale i pro naši příro-
du. Při těchto akcích mohou pozorovat, ja-
kým způsobem se utváří naše kulturní kra-
jina a  svým přispěním mohli pomoci zno-
vuobnovení remízků tam, kde je to možné. 
Výsadbou stromků a keřů tak napomáhají 
obnově biodiverzity krajiny a  je to pro ně 
příjemným zpestřením v  závěrečných týd-
nech školy.

Letos jsme opět vysadili přes 20 vzrostlých 
ovocných stromů, které jsme opatřili ochra-
nou proti zvěři, tak aby stromy nerušeně 

vzrostly a  mohly plodit 
plody pro zvěř i  ptactvo. 
Stejně tak jsme dále vy-
sadili přes 100 keřů. Tyto 
opatření působí nejen 
krajinotvorně, ale jsou 
přínosné nejen pro divoká 
zvířata, jak svými plody, 
ale i  místem kde může 
zvěř nerušeně odpočívat 
nejen v  zimním období. 
Působí ale i  protierozně 
v  krajině, kdy zabraňuje 

také vysoušení půdy, zadržuje vodu a působí 
i jako větrolam. 

Budeme se těšit na další spolupráci se ško-
lou. I  letos byli žáci velice zruční a  šikovní 
a práce venku na čerstvém vzduchu jim šla 
velice od ruky. Tímto bychom velice rádi po-
děkovali žákům Základní školy, kteří se této 
akce účastnili, jejich učitelům a také škole, 
že jim umožnila se této akce účastnit. Podě-
kování patří i panu Fasugovi, že nám umož-
nil na svých pozemcích provádět obnovu 
těchto remízků.

Mgr. Vítězslav Pantlík
MS Vrchy Dobrá Pazderna

BLEŠÍ TRH
První víkend v červenci se bude konat opět 
další Bleší trh pro čtyřlístkové hafany. 
Přijďte se podívat a třeba i nakoupit něco, 
co se Vám bude líbit doslova za symbolic-
ké ceny.  Výtěžek z  prodeje bude věnován 
útulku pro psy – Čtyřlístek pro hafany, 

z.s., který se dlouhodobě stará o opuštěné 
a ztracené pejsky.

Dne 1. až 3. července se bude konat v areálu 
Restaurace Santini (bývalá Restaurace Sýp-
ka) již 5. Bleší trh, kde budou k dostání knihy, 
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dekorace, hračky, oblečení, ale třeba i elekt-
ronika, které již někdo nepotřebuje a posílá je 
dál. Ceny jsou doslova za hubičku a třeba tam 
i Vy najdete něco, co se Vám bude líbit nebo 
hodit, případně můžete podpořit Čtyřlístek 
pro hafany i  jiným způsobem než nákupem 
věcí na tomto Bleším trhu. 

Tyto Bleší trhy se konají od roku 2020 vždy 
dvakrát ročně a  díky výtěžkům z  prodeje 
a  darům mohou být zachráněni další pejsci 
v nouzi prostřednictvím útulku naruby - Čtyř-
lístkového útulku, který se stará především 
o týrané, opuštěné, staré a nemocné pejsky. 

Součástí této akce bývá i  další doprovod-
ný program, kde budete moci strávit na-

příklad příjemné odpoledne nejen prohlí-
žením a  nakupováním nabízených věcí. 
Přijďte se podívat od pátku do neděle od 
10 do 18 hodin (v neděli do 17 hodin). Těší 
se na Vás organizátorky této akce, ale potě-
šení budou i pejsci a Čtyřlístek pro hafany 
(https://ctyrlistekprohafany.cz/) 

O akci se můžete dozvědět více, ale třeba i to 
jak, kdy a  kde dovézt třeba zboží, které se 
může prodávat na této akci, na https://www.
facebook.com/events/331579849083239 

Přijďte se podívat a třeba i pomoci pejskům 
v nouzi.

Mgr. Vítězslav Pantlík   
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Pod vlivem anglické tradice vol-
ného řečnictví uspořádala naše 
škola soutěž pro žáky 8. a 9. tříd 
nesoucí jméno londýnského par-
ku - soutěž HYDE PARK.

Dne 3. 5. se 12 žáků zdatných jak 
v písemném projevu, tak v řečnic-
kém setkalo v  atriu školy, aby si 
svými nápady a velice dobrou an-
gličtinou vybojovali místa v první 
trojici. Po výběru z předem nezná-
mých témat a 45 minutách přípra-
vy, byl přednes vlastní práce před 
publikem pro mnohé výzvou, se 
kterou se však všichni účastníci 
zdárně vypořádali. Děkujeme za 
skvělý posluchačský zážitek! Mgr. Žaneta Frančeková

Základní škola informuje…

Soutěž HYDE PARK

Most přes řeku Morávku  
a zahájení jeho opravy!!!

Vážení spoluobčané,

od 1.7.2022 budou probíhat práce na opravě mostu přes řeku Moravku u restau-
race Zanzibar. Práce budou ukončené 15.9.2022. V rámci oprav mostu bude pro-
vedená výměna mostovky, nový nátěr mostu, budou opravená závěrná čela a bude 
vyztužená ocelová konstrukce chodníků. Zároveň bude provedeno doplnění rych-
lostních retardéru. Po dobu opravy bude most jak pro vozidla a motorky, tak pro pěší 
uzavřen. Objízdné trasy budou vedené přes Staré Město a Raškovice. Chodci a cyk-
listé budou moci využívat lávku pro pěší u restaurace Kačabar.

Omlouváme se všem řidičům, motocyklistům, cyklistům a chodcům za vzniklé 
komplikace. Po opravě bude most dále sloužit tak jak doposud a bude bezpečnější.
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V pátek 29. dubna se nám po 
více jak dvou letech konečně po-
dařilo domluvit další společnou 
akci s myslivci z Dobré a v rám-
ci projektu Člověk a  jeho vztah 
k  životnímu prostředí v  obci 
jsme s  partou deváťáků vyrazili 
na Vrchy vysadit stromky a keře. 

V  minulých letech byly tyto 
akce pravidlem a za více jak 10 let společ-
ných brigád jsme vysadili na pozemcích 
v Dobré a okolí tisíce stromků a keřů. Ně-
které se sice neujaly, ale spousta z  nich 
nyní krásně roste, poskytuje kryt pro zvěř 
a hlavně zkrášluje okolí. 

Deváťáci letos vysadili více 
jak 20 vzrostlých stromů a  asi 
padesátku keřů. Na stromy bylo 
potřeba vykopat větší díru, kolem 
stromku pak nainstalovat dře-
věné kolíky a  natáhnout pletivo. 
Keře jsme sadili do mezer, které 
vznikly mezi vysazenými stromy.

Chtěli bychom moc poděko-
vat myslivcům z  mysliveckého spolku „Vr-
chy“ Dobrá-Pazderna za perfektně připrave-
nou a zorganizovanou akci. A moc se těšíme 
na další společné chvíle věnované přírodě 
a životnímu prostředí v naší obci.

Mgr. Jiří Nohel

Sázení stromků s doberskými myslivci

BESIP dopravní soutěž mladých cyklistů
V  dubnu „měsíci bezpečnosti“ se žáci 

zúčastnili teoretické části školního kola, kde 
plnili disciplínu v  testech z  pravidel silnič-
ního provozu. Ti nejlepší z  každé třídy po-
stoupili do praktické části v disciplíně jízda 
zručnosti, která se konala ve středu 4. květ-
na, a zde předvedli svou obratnost při jízdě 
na kole přes překážky. 

V  pátek 20. května se výherci školního 
kola zúčastnili okrskového kola na dětském 
dopravním hřišti na Anenské ve Frýdku-
-Místku. Naši školu reprezentovali nejlepší 
soutěžící školního kola v  mladší kategorii: 
Beáta Dudková, Václav Kyrych, Antonín Ku-
bíček (5. B), Eliška Vlčková (6. D) a ve starší 
kategorii: Stela Gadlinová (8. A), Elen Maly-
šková (7. B), Jan Kubala, Filip Skotnica (7. 
C). Mladší žáci vybojovali 3. místo a  starší 
si 2. místem zajistili postup do okresního 

kola, které se uskutečnilo v úterý 24. května 
opět ve Frýdku-Místku. Soutěžili ve čtyřech 
disciplínách: v testech z pravidel silničního 
provozu, zdravovědě, jízdě městem a  jízdě 
zručnosti. Svůj cyklistický um předvedli 
i v tomto kole a opět obsadili 2. místo.

Všem malým i velkým cyklistům přejeme 
krásné a bezpečné léto nejen na silnicích.

Mgr. Alexandra Blažková  
a Mgr. Petr Krus
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Tvořivé dílny v atriu
Poslední čtvrtek v  květnu jsme odpole-

dne uspořádali v  našem rozkvetlém atriu 
tvořivé dílničky pro děti 1. stupně. Ty přišly 
se svými rodiči, kteří si mohli na chvilku od-
počinout a občerstvit se naší dobrou kávou. 

Na děti čekalo několik tvořivých dílni-
ček různého charakteru. Ve výtvarné díl-
ně vytvářely děti zápich do květináče, a  to 
papírového motýla, kterého na jedné po-
lovině ozdobily pomocí vatových tyčinek 
různými tečkami, tahy a poté ho otiskly na 

druhou část těla. Ve vedlejší výtvarné dílně 
děti vyráběly housenky. Z barevného papíru 
skládaly tělo podle přesného postupu, poté 
housenku vybarvily a nakonec ji rozpohybo-
valy přerušovaným foukáním přes plastové 
brčko. Byla to zkouška kreativity, ale také tr-
pělivosti a schopnosti najít na těle housenky 
správné místo k foukání tak, aby se housen-
ka pohybovala plazením.

Velký zájem byl u dětí o malování na ob-
ličej, dokonce se stály fronty, ale na každého 
se dostalo. Mezi nejpopulárnější obrázky 
patřila liška, jednorožec a motýl. A dokonce 
jsme zvládli i netradiční přání – třetí oko na 
čelo.

Kousek dál si děti mohly „zarybařit“, 
pomocí speciálního prutu lovily umělé ryb-
ky a zároveň měly poznat, o  jaký rybí druh 
se jedná. 

Jarní sběr 2022
V tradičním termínu se tento školní rok 

podařilo zorganizovat jarní sběr. Stejně jako 
jiné roky byl pomalý rozjezd předzvěstí dob-
rého konečného finiše. 

Celkem se nám podařilo nasbírat téměř 
12 tun papíru a díky vyšší výkupní ceně ve 
Sběrných dvorech ve Sviadnově se budeme, 
doufám, zase radovat z nabyté částky.

Nejlepším sběračem se pro tentokrát 
stal Jan Straka z 6. A s 420 kg, vítězem tříd 
na prvním stupni je 3. A, která nasbírala 
1 703 kg, a na druhém stupni 7. B s 620 ki-
logramy.

Chtěla bych opět poděkovat všem, kte-
ří přinesli papír, a P. Peterkovi, který nám 
pomohl s odvozem kartonů. Veliký dík pa-
tří mým pomocníkům. Jsem ráda, že chodí 
pomáhat, i  když někteří letos naposledy, 
protože odchází na střední školy… Děkuji 
tedy Kryštofu Skokanovi, Vojtovi Kičme-
rovi, Víťovi Černochovi a  Lukáši Sikorovi 
a také těm, kteří je v příštích letech nahra-
dí, a  to Štěpánu Chrubasíkovi a  Markétce 
Slívové. 

Hana Velčovská
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Poslední dvě dílničky zaujaly děti svým 
digitálním zaměřením... U  hmyzího hotelu 
sestavovaly děti z přírodnin vybrané zástup-
ce hmyzu a dávaly do správného pořadí vý-
vojová stádia včely, slunéčka, komára nebo 
motýla. Nejvíce se jim líbilo pozorování 
hmyzu malým mikroskopem, který byl pro-
pojený s iPadem, a děti tak mohly vidět ob-
raz přímo na iPadu.

V závěrečné IT dílničce se děti seznámi-
ly s 3D tiskem, viděly, co se dá na tiskárně 
vytisknout, a  pak si zkusily i  programovat 
a rozvíjet logické myšlení s robotickou včel-
kou Bee-Bot a  Blue-Bot. Oblíbeným Ozo-

botům děti nakreslily cestu, poznaly, jak se 
pohybují a  jak využívají barviček. Na závěr 
na děti čekala interaktivní programovací 
hračka MoBots od Hexbug.

Mgr. Radka Otipková

Pozvánka na sportovní akce
Zveme všechny milovníky sportu a  dobré zábavy na tradiční turnaje pořáda-

né sportovní komisí obce Dobrá. Již 20. ročník nohejbalu trojic na umělé trávě se 
odehraje 23.7.2022 na kurtech v areálu U Medvěda. Plážový fotbálek u Zanzibaru 
se uskuteční 13.8.2022. Přihlášky volejte na tel. číslo 723  806  364 Křižák René. 
Sraz účastníků obou turnajů je v 9.h. Jsou to amatérské turnaje, tak si přijďte zahrát 
a pobavit se. Těšíme se na hojnou účast. 

                                         Za sportovní komisi René Křižák
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Branná soutěž Wolfram
23. května se konal 5. 

ročník branného závodu 
pod názvem Wolfram. 
Akce je organizována ar-
mádou České republiky 
– krajským velitelstvím 
Ostrava. Závod je pojme-
nován a  inspirován nej-
větším para-výsadkem za 
2. světové války, který kdy 
byl vysazen na území teh-
dejšího Protektorátu Če-
chy a Morava. V oblasti Nytrové na Morávce 
byli nasazeni vycvičení čeští vojáci, aby zde 
plnili bojové úkoly proti nacistickému reži-
mu. 

Naše škola vytvořila a  připravila dva 
soutěžní týmy, které se skládaly z 5 chlapců 
a 3 dívek.  Soutěžilo se v rozličných disciplí-
nách například základy první pomoci, hod 
granátem na cíl, bojová dráha, vědomostní 
test, střelba ze vzduchové pušky, fyzické tes-
ty apod.

Okresního kola, které 
se konalo na 7. ZŠ ve Frýd-
ku-Místku, se zúčastnilo 
celkem 10  družstev. Naše 
škola zvítězila a  zajistila 
si tak postup obou týmů 
do krajského kola, které 
se uskuteční ve vojenském 
prostoru Libavá v  září to-
hoto roku. Vítězné týmy se 
skládaly z těchto žáků
1. místo Dobrá B  – Ště-

pán kajzar, lukáš vrána, markéta vlčko-
vá, kateřina kajzarová
2. místo Dobrá A – Tomáš Sikora, Samuel 
a vanessa Prymusovi, kryštof kohut

Děkuji všem žákům, kteří se akce zú-
častnili a  vzorně reprezentovali naši školu 
na veřejnosti. V  některých soutěžích jsme 
byli absolutně nejlepší a zvítězili jsme s vel-
kým náskokem.  V září nám držte palce!

 Mgr. Jiří Šmahlík

V letošním školním roce se po dlouhé době 
opět uskutečnil projekt žáků 9. ročníku, 
který má za cíl vybudovat v dětech pozitiv-
ní vztah k  životnímu prostředí a  okolí, ve 
kterém žijí. 

Vytvořili jsme dvě skupiny deváťáků. Jed-
ni vyrazili sadit stromky s myslivci z Dob-
ré a druhá skupina zůstala u školy, kde na 
ně čekala spousta práce. Především jsme 

se zaměřili na školní atrium. Rozvážela 
se mulčovací kůra a  upravovaly se záho-
ny s keři. Žáci vybrousili a natřeli všechny 
lavičky a  dřevěné prvky ve školním atriu 
a prováděli drobné terénní úpravy po pro-
běhlé zimě.         

Všem, kteří se do těchto akcí zapojili, patří 
velké poděkování.

Mgr. Jiří Nohel

Projekt Člověk a jeho vztah 
k životnímu prostředí v obci
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Mateřská škola Dobrá informuje…

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Školní rok ubíhá jako voda v  Morávce 
a nezadržitelně se blíží ke svému konci. Co 
vše s sebou jeho dny přinesly? 

V  první řadě jsme vděčné za zdraví 
a spokojenost našich dětí ve třídách Žabič-
ky, Sovičky, Světlušky, Berušky, Medvídci, 
Motýlci a velmi se těšíme z toho, že v dalším 
školním roce budeme moci v našich třídách 
přivítat zvědavé nováčky, a tak rozšíříme ko-
lektiv dětí a pedagogů. 

Za možnost navýšit kapacitu školky patří 
velký dík obci Dobrá, jejímu vedení, které se 
zasadilo o stavbu již zkolaudované budovy.

V květnových dnech proběhl zápis, k ně-
muž přišlo se svými rodiči celkem 93 dětí. 
Pro velký zájem se naplnila kapacita na pří-
ští rok a školka přijme celkem 76 dětí. 

Děkujeme za přízeň rodičům a přejeme 
milým dětem, ať prožijí prázdniny plné ve-
selých zážitků a  ať se ve zdraví vrátí v  září 
k nám do školky. 

Předškolákům potom přejeme, aby měli 
radost z nové role prvňáčků.  Ať klid a mír 
provází naše nejen prázdninové kroky.  

Za MŠ Dobrá Bc. Jana Maďová 

Jak se lidově říká, ani jsme se nenadáli 
a máme tady poslední měsíc školního roku. 
Školáci už určitě netrpělivě vyhlížejí prázd-
niny, a  i děti z naší školky se již těší na toto 
bezstarostné období plné sluníčka, pohody 
a radosti.

Jak však bývá naším dobrým zvykem, my 
se ještě vrátíme do měsíce května, který byl 
zvláště pro předškolní děti plný skvělých zá-
žitků z nejrůznějších akcí.

V  týdnu po druhé květnové neděli pro-
běhla v  jednotlivých třídách naší školky be-
sídka ke Dni matek. Besídka proběhla po del-
ší odmlce způsobené koronavirem, a proto si 
besídku užily některé maminky teprve popr-
vé. Tato skutečnost způsobila i časté slzičky 
dojetí v očích maminek i babiček. 

Tou další akcí, které se zúčastnili přede-
vším naši předškoláci, byla návštěva místní 
ZŠ, kde se děti po třech po sobě následujících 
čtvrtcích seznamovaly s prostředím školy, tří-
dy, seznámily se i  s budoucími novými spo-
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lužáky. Děti také poznaly své paní učitelky, 
které je budou příští školní rok v první třídě 
vyučovat.

Pomocí Metody dobrého startu si děti 
procvičily orientaci v prostoru i na svém těle, 
zazpívaly si známé písničky, kreslily, rozvíjely 
svou fantazii a představivost. Zkrátka plnily 
úkoly, které jim paní učitelky v  jednotlivých 
třídách zadaly. 

Tato setkání zcela určitě přispěla k  lepší 
adaptaci dětí na školu ještě před nástupem 
do 1. třídy.

Velmi očekávanou akcí, na kterou se zcela 
určitě těšily všechny děti naší školky, byl výlet 
do ZOO v Ostravě.

A tak se děti vybavily batůžky, každá třída 
obdržela barevné kšiltovky, děti nastoupily do 
autobusu a už se těšily na zvířátka, o kterých 
si již v autobuse povídaly. V ZOO se pak kaž-
dá třída vydala svou vlastní cestou, která však 
všem začala u plameňáků.

Velký poprask u dětí vyvolal křik lva, který 
dával všem lidem v okolí náležitě najevo, kdo 
je králem zvířat. Také opice děti zaujaly svými 
rychlými skoky a přesuny z jedné strany klece 
na druhou.
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Děti se také moc těšily na slony, kteří od 
naší poslední návštěvy již značně povyrostli. 
Svou pěší cestu v ZOO děti zakončily u pavi-
lonu žiraf, neboť většina tříd se na zpáteční 
cestě svezla místním vláčkem.

Všechny děti se společně vyfotily a pak už 
se odebraly k  autobusu, který zamířil smě-
rem k naší školce, kde už na děti čekaly paní 
kuchařky s obědem.

Závěrem se ještě zmíníme o  oslavě Dne 
dětí, který proběhl ve čtvrtek 2. června na 
naší zahradě. Den dětí byl spojen také s pa-
sováním předškoláků, o  které se postarala 
divadelní agentura Křesadlo.

Děti z  jednotlivých tříd byly postupně 
pasovány na školáky, obdržely šerpu od paní 
ředitelky a dárečky v podobě knížky a psacího 
načiní od paní učitelek.

Na závěr pasování vystoupili se svým 
tanečkem s  padákem předškoláci ze třídy 
Sovičky, rovněž se předvedly se svým spor-
tovním uměním děti, které navštěvují místní 
oddíl Juda.

Paní učitelky přichystaly pro děti zábavné 
soutěže, které se nesly v duchu jednotlivých 
světadílů. Děti si na jednotlivých stanovištích 
procvičily celé své tělíčko například při pro-
lézání tunelem, chytání ryb, házení míčkem 
na terč.

Po absolvování všech šesti stanovišť – 
světadílů obdržely děti balíček plný dobrot 
a překvapení.

Vzhledem k  tomu, že nám počasí přálo, 
děti i  jejich rodiče využili možnost zakou-
pení zmrzliny, velký ohlas měly také buchty 
a koláče, které napekly naše paní kuchařky.
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Dětem byl k dispozici také skákací hrad, 
který byl v neustálém obléhání, děti si zado-
váděly a rovněž si i zatančily v kruhu.

Dětský den se vydařil po všech strán-
kách, důkazem byly i reakce dětí, kterým se 
tento den moc líbil.

Snad si děti podobně užijí i  celý měsíc 
červen a společně se budou těšit na blížící se 
prázdniny…

Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková, uč. MŠ
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Místní knihovna Dobrá, p.o.
Milí čtenáři,

blíží se doba dovolených a  my pro Vás 
máme připraveno plno nových knih. Půj-
čovní dobu na prázdniny prodlužujeme na 
60 dní, takže se nemusíte strachovat, pří-
padné upomínky budeme promíjet. Knihy 
si také můžete rezervovat na našich strán-
kách www.knihovna-dobra.cz, informace 
o dostupnosti Vám vždy přijde sms zprávou 
nebo e-mailem.

Poskytujeme také služby: skenování, 
tisk, laminování dokumentů a  jakoukoliv 
knihu nebo potřebný dokument, který ne-
máme ve fondu, Vám dokážeme zapůjčit 
z jiné knihovny. 

A co se u nás dělo celé jaro?

Po dlouhých 8 letech pauzy, jsme se 
s kolegyněmi přidaly do celostátní akce Noc 
s Andersenem, přihlášeno bylo 25 dětí. Pro 
děti byla připravena soutěž, tvoření s kera-
mikou a na konec promítání pohádky, kte-
rou si samy vybraly. 

Pro MŠ Dobrá jsme připravily besedu 
s názvem „Cesta do pohádky“. Tato beseda 
dětem připomíná klasické české pohádky 
a pohádkové postavy. 

V  květnu nás navštívil 6. ročník ZŠ 
Raškovice na knihovnickou lekci: „Máte 
správné informace?“ Děti byly seznámeny 
se základy mediální výchovy, kde a jak hle-
dat pravdivé informace a také s bezpečnos-

tí na internetu. Téma je natolik obsáhlé, že 
na podzim bude pokračování.

Koncem května proběhlo pasování prv-
ňáčků na čtenáře spolu s  besedou Dráček 
Smrček. Přijela k  nám paní spisovatelka 
Petra Martišková, která dětem povykláda-
la o  psaní knížek a  měla připraveno moc 
hezké povídání o  knížce Velké dobrodruž-
ství malého dráčka. Navštívilo nás celkem 
8 tříd ZŠ Dobrá.

Pro dospělé proběhly akce: tvoření 
z  minerálů, velikonoční tvoření a  cestova-
telská beseda s Jiřím Márou o Austrálii.

Úspěšně jsme implementovali knihov-
nický program KOHA jak v  MK Dobrá, 
tak v celém regionu. Tento program nabízí 
spoustu nových funkcí a doufáme, že nám 
i čtenářům přinese další zkvalitňování slu-
žeb. 

Na závěr bych chtěla děti pozvat akci: 

letní radovánky 29. 7. – 30. 7. 2022. 
Přijďte s  námi strávit odpoledne a  noc 
plné knih, her a zábavy. Přihlášky a bliž-
ší informace jsou pro Vás připraveny 
v knihovně.

Výpůjční doba zůstává nezměněná, 
otevřeno máme v  pondělí, úterý, čtvrtek 
8 – 11, 12 – 17.30 hod. a každou lichou 
sobotu. Moc se těšíme na Vaši návštěvu. 

Bc. Petra Slováčková, ředitelka MK Dobrá   
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VK RAŠKOVICE z.s. 
www.vkraskovice.cz, @vk_raskovice, @VkRaskovice

Vážení a milí příznivci volejbalu blíží se 
nám závěr letošní sezóny, která po dvou le-
tech opět proběhla v plném nasazení všech 
hráčů a hráček, trenérů, organizátorů a ro-
dičů. Všechny soutěže, turnaje a  tréninky 
probíhaly bez přerušení, i když v 1. polovině 
ještě s různými omezeními. Děkujeme všem 
za vaši podporu a přízeň, kterou jsme viděli 
na námi pořádaných akcích. Vaše divác-
ká účast nám pomohla v  mnoha vypjatých 
utkáních ať už v rámci Českého poháru ka-
detek, Mistrovství České republiky mlad-
ších žákyň, ale i dalších akcích.

Zájem o volejbal v naší, ale i v okolních 
obcích roste a  my jsme za to velmi rádi. 
Během celé sezóny se nám stále hlásí nové 
hráčky a hráči. V kategorii mladší přípravky 
(1.-2. třída) trénuje pravidelně každé pon-
dělí okolo 20 dětí. Také v  kategorii starší 
přípravky (3.-4. třída) se schází na tréninky 
cca 20 děvčat a chlapců. 

V kategorii mladších žákyň nám v závě-
ru sezóny přibylo celkem 8 nových děvčat 
z 5.-7. třídy. V této kategorii tedy trénuje již 
21 děvčat. Starší žákyně 8.-9.třída, z nichž 
polovina začala navštěvovat naše pohy-
bovky a sportovní přípravu již v první nebo 
druhé třídě a druhá polovina hraje volejbal 
2-3 roky, se scházejí na tréninky v počtu cca 
10. Celkem během sezóny ukončilo činnost, 
často i ze zdravotních důvodů, 8 hráčů nebo 
hráček. Žáci, kteří trénují společně v  kate-
gorii mladších a starších žáků (5.-8.třída), 
se pravidelně scházejí v počtu 10-12. v ka-
tegorii žáků bychom samozřejmě uvítali 
větší zájem, ale další sporty a aktivity v naší 
obci jsou pro chlapce dalšími lákadly a  na 
volejbal nemá každý trpělivost, tak jako 
děvčata. Vidíme však, že si postupně k nám 
kluci nacházejí cestu. v  kategorii kade-
tů (15  let a  starší) nemáme bohužel tolik 
chlapců (4), aby mohli mít samostatné tré-
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ninky, proto trénují a hrají s raškovickými muži a zároveň někteří docházejí na tréninky do 
Frýdku-Místku (Green Volley Frýdek-Místek) nebo do Ostravy (VK Ostrava), podle toho na 
jakou střední školu dojíždějí.

kategorii kadetek a  juniorek (15 let a starší) se po delší době stále daří udržet díky 
skvělé partě, kterou si od 3. třídy hráčky udržují. Navzdory tomu, že děvčata navštěvují 
střední školy ve Frýdku-Místku, Ostravě nebo ve Frýdlantu nad Ostravicí a Třinci a musejí 
do škol dojíždět, snaží se na tréninky pravidelně docházet v počtu 8-10. 

Sportovní úspěchy i neúspěchy sezóny

Barevný minivolejbal Ostrava 27. 3. 2022

Starší přípravka – červená barva 

•	 1. místo - nikol Zajacová a lucie Hendrychová 

•	 2. místo - karolína vitásková a Apolena Zápotocká

Barevný minivolejbal Raškovice 24. 4. 2022

Mladší přípravka - žlutá barva 

•	 1. místo - Binder Tobias, Felcman Antonín

•	 2. místo - lajgot David, Štěpán Ševčík

•	 3. místo - Plucnarová eva, Adam Závodný

Starší přípravka - červená barva 

•	 2. místo - lucie Hendrychová, Zápotocká Apolena

Mladší žactvo - zelená barva

•	 1. místo - Skotnicová Dorota, novotná Barbora a kovářová eliška

•	 2. místo - Felcman František, Janoušek Patrik, Ochman kryštof

Mladší žactvo - modrá barva 

•	 1. místo - Raškovice C - Popelka Jan, noga mirek, Tomáš Pavlů

•	 3. místo - Raškovice B - naji Hmoodová Tamara, naji Hmoodová kamila, Stela Bon-
ková
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Mladší žákyně – krajský přebor (šestkový 
volejbal) 

•	 7. místo z 12 družstev 

Mladší žákyně – Letní pohár Lumíra Haj-
duška - 22 družstev

•	 B - 8. místo, A- 9. místo, kluci - 12. mís-
to, C- 17. místo po 3 kolech

Mladší žákyně – okresní soutěž (trojkový 
volejbal) 

•	 A - 6. místo, B - 9. místo, kluci - 12. mís-
to, 19. místo z 20 družstev

Mladší žákyně – 1. kolo MČR-skupina E

•	 6. místo ze 7 družstev

Starší žákyně – krajský přebor 

•	 7. místo z 24 družstev 

Žactvo (smíšenky) – okresní soutěž (šestko-
vý volejbal)

•	 3. místo z 10 družstev

Kadetky – Český Pohár 

•	 21. místo z 32 družstev
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Juniorky – krajský přebor

•	 4. místo z 9 družstev

Ženy – okresní soutěž

•	 4. místo ze 4 družstev   

Muži – okresní soutěž 
•	 2. místo a 6. místo ze 7 družstev

Co se nám ještě povedlo?

•	 zajistit díky finančnímu příspěvku obce 
Raškovice devítimístné auto Toyota pro 
přepravu hráčů/hráček na utkání, tur-
naje, soustředění, apod.  Starostovi Jiří-
mu Blahutovi a všem zastupitelům obce 
moc děkujeme a vážíme si této výjimečné 
podpory 

•	 uspořádat 2. kolo Českého poháru kade-
tek za účasti ligových českých a morav-
ských týmů 

•	 uspořádat 1. kolo Mistrovství republiky 
mladších žákyň – skupina E  za účasti 
týmů z celé ČR 

•	 uspořádat dva turnaje v barevném mini-
volejbalu ve spolupráci s Moravskoslez-
ským krajským volejbalovým svazem za 
účasti celkem cca 300 dětí a 30 pořada-
telů

•	 zdokonalit v  areálu automatické zavla-
žování antukových kurtů a  travnatých 
ploch dešťovou vodou

•	 zpřístupnit a  zrevitalizovat travnatou 
plochu s  volejbalovou sítí pro tréninky 
přípravek 

•	 rozšířit trenérský tým a umožnit zvýšení 
jejich kvalifikace (Trenér III. Třídy - Sta-
nislav novotný, Trenér mládeže ČVS – 
Barbora Ivánková)
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•	 navýšit počet kvalifikovaných rozhod-
čích a  umožnit jim absolvování kurzu 
(Rozhodčí III. Třídy – Dominik Doroci-
ak, Markéta Krbečková)

•	 navázat aktivní spolupráci s Moravsko-
slezským krajským volejbalovým sva-
zem, který umožnuje organizaci kempů 
krajské volejbalové akademie (Výběr 
hráčů a hráček v MSK) 

•	 navázat aktivní spolupráci s Českým vo-
lejbalovým svazem, kdy se ve sportovní 
hale v  Raškovicích konaly již 2 kempy 
pro dívky s trenéry Českého volejbalové-
ho svazu

•	 navázat aktivní spolupráci s  reprezen-
tační trenérkou Lvíčat a  Nadějí ČVS 
Lenkou Fabikovičovou, která se zúčast-
ní srpnového kempu žactva

•	 zajistit dětem a  dospělým jednotná tré-
ninková trika v barvách VK Raškovice

•	 zajistit nové dresy firmy JOMA pro ka-
detky hrající Český pohár, pro mladší 
žákyně - účastnice MČR a nové družstvo 
mužů B

Za VK Raškovice Šárka Sonnková   

Pozvání

Srdečně Vás všechny zveme na již 
tradiční volejbalové turnaje mlá-
deže (červen) a  turnaje dospělých 
(srpen)

•	 18. - 19. června Malá cena Bes-
kyd – U14, U16, U18, U20

•	 20. srpna Pohár Jaromíra Vybí-
rala – turnaj žen a juniorek

•	 21. srpna Memoriál Josefa Sa-
láta – turnaj mužů a juniorů

nabídka

V případě zájmu široké veřejnosti je 
možné mimo tréninkové jednotky 
a  plánované akce využít pro spor-
tovní činnost na základě rezervace 
a úhrady hodinové sazby antukové 
volejbalové kurty, beach volejbalo-
vý kurt, ping-pong – vše v areálu TJ 
Sokol Pražmo-Raškovice. Kontakt: 
www.vkraskovice.cz . Členové VK 
Raškovice mohou všechna uvede-
ná sportoviště využívat zdarma, 
rezervace je však nutná.

Veškeré informace o dění VK Raš-
kovice z.s.  můžete najít na www.
vkraskovice.cz , na sociálních sí-
tích Instagram @vk_raskovice a na 
facebookové stránce @VkRaskovi-
ce.
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milníky našeho hřbitova, nyní parku
Mnozí z nás máme v paměti hřbitov, který se rozkládal v místě dnešního

parku před školou. Většina si ho pamatuje jako krásně upravovaný pozůstalými
a s řadou hrobek, které stály na straně západní, od školy. Při vzpomínce na
místo posledního odpočinku si připomeneme, že je to letos půl století, kdy
bylo pohřbívání v Dobré ukončeno. Nejen proto je na toto milé a pečlivě
udržované místo v samém středu Dobré vzpomenuto i v Doberských listech.

Kdysi dávno byl hřbitov kolem dřevěného kostela, jenž stával severně od dnešního, mezi jeho
severní stranou a dnešní silnicí. Zasahoval až ke zdravotnímu středisku, a tak vede přes něj hlavní
silnice; doslovně automomobily a chodci se pohybují jen asi půldruhého metru nad kostrami
našich praprapředků, kteří zde byly pochováváni celé věky od nepaměti (o kostele je první zmínka
v roce 1447) do roku 1787. O tomto starém hřbitově víme jen to, že byl „dobře ohrazený“ a prvně
je zmíněn v zápisu při vizitaci farnosti v roce 1636. O půlstoletí později (1688) je o něm zapsáno,
že se dřevěné olocení právě opravuje a „opravují ho farníci úměrně podle míst pro pohřbívání
z přifařených obcí“.
1787 (před 235 lety). „Za úřadování P. Šípa byl zřízen nový hřbitov. Tento hřbitov byl posvěcen

14. října Josefem Šípem s povolením generálního vikáře Viléma hraběte Pražmy. Když byly
založeny nové farnosti, bylo dovoleno tamnějším farníkům pochovávat zemřelé u svých kostelů.
Kamennou ohradu kolem nového hřbitova — říkalo se jí až do zrušení „parkán“ — sjednaly
přifařené obce. Každá měla svou část, při níž byli pochováváni jejich zemřelí, a dle usnesení měly
na své útraty provádět i opravy zdi. Poslední zbytky „parkánů“ byly zbořeny v roce 2007.
1842 (180). Farář Josef Kulhánek († 27. ledna) je pochován pod křížem uprostřed hřbitova.
1877 (145). Farář Franke byl dosti churav, ačkoliv měl teprve 48 let, „při mši svaté 8. června

raněn mrtvicí zemřel téhož dne“ a 11. června je pohřben. Jeho hrob zdobil bílý mramorový kříž.
1902 (120). V sobotu 20. září za veliké účasti duchovenstva a lidu ze všech stran je pochován

zde „všemi milovaný arcikněz P. Jan Kittrich“, vyznamenaný císařem Františkem Josefem.
1910 (112). Hřbitov byl rozšířen a „v neděli 30. ledna po bohoslužbách nová část hřbitova

a nový domek márnice jsou posvěceny“. Též byla vydlážděna k němu cesta nákladem obce. 
1926 (96). Na hřbitově byl postaven nový kamenný kříž, který zhotovil Pavel Smilovský

z Komorní Lhotky. Posvěcen byl ve slavnost „dušiček“ 2. listopadu.
1927 (95). Večer 1. července náhle zemřel děkan Bárta, jenž ještě týž den v 6 hodin večer

dával svaté požehnání; byl raněn mrtvicí a víc se neprobral. Pohřben je na místním hřbitově.
1947 (75). Dosavadní hřbitov má být proměněn v park, mezi kostelem a hasičskou zbrojnicí

projektováno náměstí s obchody. Když byl plánu předložen veřejnosti, ozvaly se hlasy zejména
proti přenesení hřbitova na Kamenec k řece s tím, že „místo nepřipadá v úvahu, poněvadž tudy
povede železná dráha Dobrá—Morávka“. (Ze zápisu schůze zastupitelstva.) Přesto „je usneseno
zahájit jednání s vlastníky pozemku pro nový hřbitov“ a stížnosti „proti zamýšlenému hřbitovu
na Kamenci blízko řeky nebylo bráno v potaz, neboť již je věc uzavřena a nelze ji připomínkovat“.
1952 (70). Jednání o hřbitově. Místní národní výbor žádal dopisem z 2. dubna tohoto roku

spolek Krematorium o vyjádření k návrhu na zrušení stávajícího církevního a zřízení nového
hřbitova v Dobré, na němž by mělo být vyhrazeno místo pro urnové pohřebiště. Proti tomu se
postavili koncem tohoto a počátkem příštího roku občané. Na námitky vlastníků půdy z prosince
1952 vůbec nedošla odpověď a k tomu, že by se snad mělo jednat bez komisionelního řízení, byly
přece jen veškeré práce spojené se stavbou hřbitova považovány úřady za nezákonné a zmatečné.
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Při vyměřování nebylo totiž dodrženo ani ochranné pásmo dle vyhlášky. Nový hřbitov měl stát
v západní části asi 1 kilometr od středu obce a 400 metrů od řeky, protože „půda je zde pro toto
nanejvýš vhodná — spodní vody v hloubce 3,5 metru a štěrk 2,5 metru pod povrchem“.
1955 (67). Definitivně bylo upuštěno od stavby hřbitova na Kamenci, přestože to bylo jednou

z hlavních předsevzetí ještě začátkem roku. Peníze byly vynaloženy na opravy místních cest.
(1955 je zřízen nový hřbitov v Nižních Lhotách a předán k užívání k 1. září.) „U nás nový hřbitov
nebude.  Po více jak třech letech bylo rozhodnuto krajským odborem pro výstavbu v Ostravě, že
pozemky, na nichž měl stát, je nutno rezervovat nejen pro výstavbu pivovarských objektů, ale
i pro zařízení příměstské oblasti města.“ Pomýšlelo se tedy zprvu na stavbu pivovaru na katastru
Dobré a též na rozšíření zástavby pro rodinné domky v tuto stranu. „Pro nový hřbitov je nutno
vyhledat jiný pozemek, případně přidružit se k městskému hřbitovu ve Frýdku (což se po sedmnácti
letech i stalo). Starý hřbitov bude sloužiti pro veřejnou zeleň a sad.“ 
1957 (65).„Hřbitov byl dosud spravován katolickým farním úřadem. K 1. lednu převzal zákonem

správu místního hřbitova národní výbor. Protokol o převzetí byl podepsán na faře 7. listopadu
a předání provedli za dohledu svědků farář P. Jan Wzatek a tajemník MNV Rudolf Janulek. Hřbitov
má výměru 9825 m2, k němu předána márnice a seznam hrobů zemřelých. Vše ovšem zůstává
majetkem farního úřadu a národní výbor je jen spravuje. Hřbitov dosud spravoval farář, takže
poplatky budou nyní plynout do obecní pokladny. Kastování odpadne a dělení hřbitova na chudé
a bohaté, jakož i podle příslušnosti k různým církvím. Nebožtíci bez vyznání byli dosud pochováváni
v koutě u márnice, evangelíci a jiné víry v koutě u hlavní brány. Nyní tyto rozdíly odpadnou.
U hřbitova konečně dojde ke zřízení urnového háje.“
1966 (56). Zbourány „parkány“ a hřbitov byl oplocen hřbitov, stará kamenná zeď musela být

odstraněna pro svůj schátralý stav, neboť nebylo na opravy dosti peněz.
1972 (50). Na plenárním zasedání v pátek 7. dubna, na němž se o tom mělo veřejně jednat,

přišlo takové množství lidí, že to u některých funkcionářů vzbudilo podezření, zda se nejedná
o organizovanou akci pro zachování dosavadního hřbitova. Již dříve byli občané s tímto
rozhodnutím okresu seznámeni, protože zrušení doberského hřbitova mělo souvislost s rozšířením
městského hřbitova na Nových Dvorech na katastr Dobré. Diskuse na tomto zasedání byla rušná.
Veřejnost ústy několika diskutujících si jednoznačně přála zachování hřbitova, který byl docela
udržovaný a opravdu hezký a ne, jak bylo tvrzeno, neudržovaný. Taky bylo diskutabilní, zda ke
zrušení musí dojít z hygienických důvodů, protože tou dobou už byla položena většina vedení
vodovodu a obava ze znečištění studní u domků byla lichá. Do diskuse se přidal nový lékař doktor
Malík, který zdůvodňoval zrušení hřbitova jako záležitost hygienickou, společenskou a estetickou.
Rušení hřbitovů je prý zákonité všude, kde to situace vyžaduje, a že zákon na to byl vydán již za
Marie Terezie a platil v plném rozsahu až do novely v roce 1965. Jako další důvod uvedeno
narušení silničního provozu pohřebními průvody. Tolik hlasy občanů.

Všeobecně se mínilo, že zrušení hřbitova bylo neuvážené a cílené. Veřejně konané pohřby
musely být potlačeny a to byl důvod, který sice zůstal nevyřknut, ale všichni o něm věděli. I o tom,
že diskuse je planá, neboť o zrušení hřbitova už bylo rozhodnuto především v souvislosti s blízkou
školou, protože pohřební průvody jednak rušily při vyučování a jednak měly neblahý vliv na
socialistickou výchovu mládeže. Přes odpor veřejného mínění bylo hlasováním na zasedání
národního výboru odsouhlaseno ukončení pohřbívání v Dobré a postupná likvidace hřbitova.
Z přítomných 26 poslanců hlasoval proti jediný. Od 1. července je pohřbívání na hřbitově zrušeno,
zakázáno. Zákaz nesou farníci velice těžce.

Jak byl hřbitov spjat s doberskou pospolitostí, jsou tato slova: „Daleko široko není takový
hřbitov jako v Dobré, mnozí nám jej záviděli. Zákaz pohřbívání velice těžce nesou naši farníci. Teď
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jsme všichni odkázáni na hřbitov frýdecký na Nových Dvorech. To je spojeno s velkými těžkostmi.
Mnozí farníci se nechávají pohřbívat na jiné hřbitovy — na Pazdernu, do Skalice, Nižních Lhot, na
Morávku. Na tolika různých hřbitovech odpočívají doberští občané, někteří nemají po smrti
místa ve své farnosti…“

Poslední, který byl na tomto posvátném místě k dočasnému odpočinku uložen, byl
František Nytra, náš rodák, ale luhačovický občan, který zde byl pohřben 1. července 1972
ve 14 hodin odpoledne. Prvním pohřbeným 30. června téhož roku na hřbitově na Nových
Dvorech byl 78letý František Tesarčík z č. p. 183. — Za dobu, co hřbitov stál — tedy za oněch
185 let — tu bylo pohřbeno 8601 osob, 2148 mužů, 2373 žen a 4080 dětí. Starý hřbitov
bude jako pietní místo nadále udržován v pořádku a čistotě ještě (údajně) dvacet let. Lidé
tu mohou vzpomínat, vysazovat květiny, opravovat pomníčky. (Z poznámek Josefa Volného.)

Do roku 1956 byl hrobníkem Štěpán Milich, který toto povolání převzal po zemřelém hrobníku
Františku Ježovi, jenž byl hrobníkem ještě „za císaře pána“. V tomto roce byl vypsán konkurs na
nového hrobníka, ale Leopold Valošek, jenž jej vyhrál, byl nahrazen a novým hrobníkem se stal
Filip Žvak. Měsíční plat hrobníka je 660 Kčs (asi 7500 Kč). Za vykopání hrobu účtuje se 100 Kčs.

1975 (47). Všechny hroby musí být zrušeny a občané budou vyzváni k jejich likvidaci. Staré
hroby bez pozůstalých budou postupně likvidovány z fondu národního výboru. 
1980 (42). Hřbitov bude na základě rozhodnutí okresní hygieny ponechán do roku 1984. Po

tomto roce bude hřbitov zrušen.
1986 (36). Hřbitov naproti školy byl definitivně zplanýrován a místo něj se zamýšlí zřídit park. 
1988 (34). Místní národní výbor v Dobré prodává staré hrobové příslušenství — pomníky ze

hřbitova v Dobré převážně z tuzemské žuly a mramoru. Zájemci nechť se hlásí na MNV. (Oběžník.)
1989 (33). Na bývalém hřbitově byla navezena hlína ornice a usazeny obrubníky chodníků.

Větší stromy u starých hrobek, jakož i mohutné lípy kolem byly ponechány a s nimi i kamenný
kříž uprostřed hřbitova z roku 1926. Tu a tam, zvláště v místech, kde nebyly dobře zasypány
hrobky, se ale země propadává a dělají se prohlubně. Přesto byly chodníky začátkem září
vybetonovány. Park však zdaleka není hotov a není ani příliš vzhledný.
1990 (32). Park u kostela v místě bývalého hřbitova byl konečně upraven — přece jen změna

k dobrému. Do konce října byl ve zuboženém stavu — díry následkem propadlých hrobek, kusy
betonu, kameny, býlí a plevelů po pás. Po letech je prostor u kostela poněkud zkrášlen.
U ponechaných stromů byly vysázeny květiny a kolem chodníků srovnána zemina. 
1992 (30). Starosta obce Bohumír Maráček nabízí svůj pozemek ke zřízení doberského hřbitova.

Nejsou pro to ani podmínky, ani možnosti, ani vůle…
2010 (12). Pracuje se na obnově parku přes celé prázdniny. Kříž z bývalého hřbitova je

nesmyslně natřen na zeleno a otočen, ačkoli dosud stál opačně. Vše se záhy napraví a — nový
park je úžasný! Do určeného termínu se věc podařila. „Chodníky a zpevněné plochy z velkoplošné
dlažby mají novou podobu, veřejné osvětlení dostalo nový kabát, nově byla zabudována zemní
svítidla, která parku dala nevšední a nádhernou noční tvář.“ Nové lavičky, dlážděné chodníky, milé,
odlehlé a víceméně tiché místo a netradiční „členění parku rozšířeného o farskou zahradu si
budeme moci teď z plna užívat“. S minulou podobou se nový park srovnávat ani nedá. Kronika
zaznamenala řadu nejen výtek, vesměs nemístné kritiky, ale i bezhlavého „tažení“ proti parku
obecně, byť je úspěchem architekta nesporným. Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

Použity zápisy z obecních schůzí, jednání a oběžníků z příslušných let, též z kroniky obce a Památného spisku kaplana Jana Tvrdého
o našem kostele (1886).
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Program
8:30 - 9:30 
prezentace, 
registrace 
9:30 dětský 
závod -
startovné 
zdarma 
10:00 start 
hlavního 
závodu
11:30 
vyhlášení 
výsledků
12:00 
tombola

PARTNEŘI ZÁVODU 

Dobratický běh  
26.06.2022

8 Km
Start 10:00 u Obecního úřadu 

Dobratice 
Registrace online  

https://registrace.onlinesystem.cz/Season/126/dobraticky-beh

Startovné 200Kč

Registrace na místě 250kč

Finanční odměna pro první 3 závodníky mezi muži a ženami

Medaile pro každého
Hlavní cena v tombole – 1 denní pobyt pro

2 osoby ze snídaní na Chatě Prašivá.

www.behdobratice.cz
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Nabízím zemní  
a výkopové práce
Traktorbagrem 2t, dosah 2,7m 

Půjčovna Odvoz materiálu  do cca 6m
Ložná plocha 2,10x5,5m max 2t

Odtah vozidel 

V případě zájmu volejte 608 423 602
Soběšovice 
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Změna ordinační 
doby DS Dobrá - 

MUDr. Kučerová Iva
 19. 7. úterý

 21. 7. čtvrtek
26. 7. úterý

 28. 7. čtvrtek

neORDInUJe Se

Nutné případy ošetří DS Pol.obětí Mís-
tek/u bývalého autobus.stanoviště/

Šlapací tříkolka, výborná stabilita, třístupňo-
vý převod, brzda nožní i ruční, uzamykatelné.

Cena dohodou                                                         
Tel.č. 737 552 838

Ordinace  
MUDr. Moravce 

bude v týdnech od 
20. 6. - 24. 6. a 11. 7. - 15. 7. 

uzavřena z důvodu čerpání dovolené. 
V nutných případech zastupuje MUDr. 

Petr Karpeta na Lučině. Tel. 558 689 
115
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
733 745 008 Pavel Peterek, uvolněný předseda komise
558 412 308 Martina Nytrová, 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  13.00 - 17.00 hodin
Pátek 13.00 - 17.00 hodin
Sobota   8.00 - 12.00 hodin

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník

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 04.07. 2022 do 12.00 hodin.

Dovoz a odvoz kontejneru na bioodpad:
603 835 863 Martin Skotnica

Správce multifunkčního hřiště:    605 887 443    Jana Chobotová



Divadelní představení



Den matek


