
DOBERSKÉDOBERSKÉ
OBEC DOBRÁ

12/2022

www.dobra.cz

SBĚRNÝ DVŮR O VÁNOCÍCH

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1.1. 2023

VOLBY PREZIDENTA ČR



Heloween v knihovně



12/2022

- 3 -

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

v neděli 27. listopadu se uskutečnilo již 
několikáté tradiční Rozsvícení vánočního 
stromu v  Dobré.  Jelikož v  prostoru před 
základní školou je nyní staveniště, přesunu-
li jsme se letos na parkoviště před obecním 
úřadem. Chtěl bych tímto poděkovat organi-
zátorům akce za precizní přípravu celé akce 
a  zajištění hezkého programu. Velké díky 
patří všem vystupujícím dětem ze základní 
a mateřské školy a dále členům chrámového 
sboru. Pro všechny návštěvníky byla našimi 
spolky připravena široká nabídka teplých 
nápojů, alko i  nealko, či možnost zakoupit 
si domů drobné dárky pro radost. Novinkou 
vánočního osvětlení jsou některé ozdoby, 
které nám kompletně realizovala společnost 
DAMIJA elektro s.r.o. z Dobré. Děkujeme! 

Dovolte, abych vás pozval na 2. jedná-
ní zastupitelstva obce, které je svoláno na 
pondělí 19. prosince 2022. Na programu 
bude mimo jiné schválení rozpočtu obce 
na příští rok 2023, projednání a  schválení 
vyhlášky o místním poplatku za obecní sys-
tém odpadového hospodářství nebo žádostí 
o dotace pro neziskové organizace. Jednání 
je vždy veřejné a přítomní občané mají mož-
nost se aktivně účastnit.  

V  minulých dnech jsme obdrželi vel-
mi smutnou zprávu, že nás ve věku 73 let 
opustil bývalý místostarosta obce pan La-
dislav Žurek. Pan Žurek byl dlouholetým 
členem zastupitelstva a v období let 2006 

až 2010 rovněž místostarostou. Tímto 
chceme vyjádřit upřímnou soustrast rodi-
ně zemřelého a současně vyslovit poděko-
vání za jeho práci pro naši obec.

Mezi nejznámější sbírkové akce v  Čes-
ké republice patří Tříkrálová sbírka, která 
bude pokračovat i v příštím roce. V období 
1. - 15. ledna 2023 můžete potkat charitní 
tříkrálové koledníky a  přispět do pokladni-
ček. Pokud by se chtěl kdokoli zapojit do ko-
ledování nebo organizace Tříkrálové sbírky 
a osobně se tak zúčastnit této tradiční sbír-
kové akce, bude více než vítán a  neodejde 
s  prázdnou. Asistentem Tříkrálové sbírky 
(TKS) za Charitu Frýdek-Místek je Silvie 
Vojkovská, tel.: 733 741 564, email: silvie.
vojkovska@charitafm.cz.

Na závěr končícího roku 2022 bych Vám 
rád popřál hodně zdraví a  životní pohody. 
Tento rok nebyl pro většinu z  nás vůbec 
jednoduchý. Velmi bych si přál, aby rok ná-
sledující byl pro nás všechny mnohem pří-
znivější. Některé věci ovlivnit nemůžeme, 
ale některé naopak záleží jen a  jen na nás 
samotných. A od toho se odvíjí i mé přání. 
Vánoce jsou časem setkávání a obdarování 
se navzájem. Věřím, že si všichni najdeme 
způsob, jak potěšit své blízké a  jak jim dát 
najevo, že je máme rádi. Přeji Vám všem 
radostné prožití vánočních svátků a hod-
ně zdraví a pohody v Novém roce 2023.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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 Vánoční osvětlení v naší obci
Dne 25. 11. 2022 se v naší obci rozsvíti-

ly již tradičně vánoční ozdoby v centru obce 
podél hlavní cesty a u mateřské školy. První 
adventní neděli se k těmto ozdobám připo-
jil slavnostně také vánoční strom u kostela. 
V  letošním roce se vedení obce rozhodlo 
k  těmto klasickým ozdobám přidat nově 
také 3D ozdoby ve tvaru andělů hudebníků 
a vánoční baňku, a zpříjemnit tím občanům 
naší obce adventní a vánoční období. 

Ozdoby andělů najdete umístěné v  par-
ku a před budovou obecního úřadu. Vánoč-
ní baňku, kterou nelze minout, naleznete na 
chodníku u hlavní cesty před lékárnou. Tato 
baňka má uvnitř lavičku, kterou se rozhodně 
nemusíte bát využít a můžete se zde v dnešní 
uspěchané době na chvíli zastavit a  posadit 
se. Veškeré vánoční ozdoby jsou napájené 
z  veřejného osvětlení a  využívají LED tech-
nologii, což znamená že jsou úsporné a jejich 
spotřeba je tak minimální, přičemž otázka 

energetické náročnosti je pro nás v současné 
době drahých energii velice důležitá.

Chtěl bych tedy touto cestou poděkovat 
dodavateli vánočních ozdob firmě DAMI-
JA s.r.o., která nám již v minulosti poskyt-
la osvětlení pro vánoční strom a  letos nám 
nové ozdoby pronajala. Velké díky ji patří 
hlavně za ty, které tato společnost poskyt-
nula bezplatně nad rámec naší objednávky. 
I díky tomuto se mohou naše nejmenší děti 
radovat například z  postavičky malého so-
bíka u vstupu do naší mateřské školy. Dále 
bych chtěl poděkovat také tradičnímu do-
davateli vánočního stromu u  kostela panu 
Karlu Klimkovi.

Přeji Vám všem příjemné a klidné prožití 
vánočních svátků, pevné zdraví a do nového 
roku 2023 všechno nejlepší.

Pavel Peterek,  
1. místostarosta 

NEPŘEHLEDNÁ DOPRAVNÍ SITUACE  
NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI 17c

Mnoho z Vás, občanů obce Dobrá, ale i 
okolních vesnic, kteří naši obec navštěvují, 
nás upozorňují a ztěžují si na nepřehlednou 
situaci   na místní komunikaci 17c, která vede 
od prodejny paní Polákové kolem parku smě-
rem od hlavní komunikace k nádraží.  Komu-
nikace je v majetku obce.

Ano, my o tomto problému víme a již 
delší dobu se jej snažíme vyřešit. Dovolte mi, 
abych Vám probíhající návrhy řešení zjedno-
dušeně popsala.

Majitel vozidla, nebo vozidel, protože 
čas od času tam stojí vozidel více než jedno, 
odmítal přeparkovat i přesto, že mu obec na-
bídla jiné možnosti parkování na obecních 
pozemcích. Argumenty majitele, že by mohlo 
dojít k odcizení pohonných hmot či poškoze-
ní vozidla, jsou dle mého názoru plytké. 

Majitel má právo si pronajmout parko-
vací plochu i ve střežených objektech, tak by 
mohl zabránit případnému poškození stroje 
či zcizení pohonných hmot, čehož se obává 
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při parkování v obci mimo zmíněnou komu-
nikaci. Vozidlo umístěné na komunikaci je 
pracovním strojem, tedy prostředkem k pod-
nikání. 

Vedle stroje musí být zachována průjezd-
ná šířka pro jiná vozidla, která činí dle platné 
legislativy na obousměrných komunikacích 6 
m. Tento požadavek (§25 odstavec č.3 záko-
na č. 361/2002Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů) 
nebyl splněn. Při monitorování komunikací 
v obci hasičským záchranným vozidlem bylo 
zjištěno, že   toto vozidlo kolem stroje nepro-
jede.  Majitel byl kontaktován přímo z místa 
zjištění, nebyl ovšem ochoten udělat cokoli 
pro odstranění vozidla z komunikace. 

Po přivolání Policie České republiky bylo 
konstatováno, že tato skutečnost bude pře-
dána magistrátu jako přestupek. Takto bylo 
postupováno již dříve, majitel byl pokutován, 
ale situace se neměnila.

Vzhledem k dopravnímu omezení u zá-
kladní školy se stala tato komunikace schvá-
lenou objízdnou trasou, zvýšil se zde tedy 
provoz, ale vozidlo stálo stále na stejném 
místě. 

Majitel stroje je zároveň majitelem při-
lehlé nemovitosti. Svého času se obrátil na 
obec se stížností, že vozidla projíždějící ko-
lem jeho nemovitosti po dešti vjíždějí do ka-
luže a znečištěná   voda mu dostříkne až na 
omítku domu.

Obec mu navrhla přeparkovat stroj – to 
už jsem zmínila - a na místo, kde se kaluž 
tvoří, rozestavět zábrany tak, aby byl provoz 
na komunikaci bezpečný, ale zároveň aby 
vozidla do kaluže nevjížděla a tím ochránila 
domovní zeď. Ani na toto řešení tehdy majitel 

nepřistoupil. Obec se s majitelem dohodla, 
že nechá zpracovat projektovou dokumen-
taci na opravu komunikace se vsakem dešťo-
vých vod a on pak vozidlo přeparkuje. Cena 
tohoto projektu bude přibližně 75tisíc korun 
českých. Projektant potřebuje před zaháje-
ním prací na projektu zaměřit komunikaci 
včetně místa vzniku kaluže. Čemuž opět brá-
nilo předmětné vozidlo.

Pokud jedoucí vozidla po komunikaci     
směrem od Nošovic a zatáčela doprava na in-
kriminovanou komunikaci směrem k centru 
obce, neměly dostatečný výhled. Bezpečné 
odbočení jim znemožňovalo zaparkované 
vozidlo.

Obec může postupovat pouze v intencích 
zákona. Jak obec, tak policie má zde svázané 
ruce. Nezbývalo nám, než čekat, až se stane v 
daném místě dopravní nehoda? Ale je nutné 
čekat, až se něco stane??? Prevence je přece 
vždy na prvním místě. Jedná se o bezpečí nás 
občanů, našich dětí, seniorů a také nám zále-
ží na tom, aby nebyla způsobena nám, nebo 
jinému majiteli vozidla škoda.

Nakonec mám pro Vás dobrou zprávu. 
Dopravní policie majitele vozidla navštívila 
a spolu s ním a s vedením obce se domluvi-
li, že vozidlo bude přeparkováno a budou na 
komunikaci umístěny zábrany, aby nedošlo 
ke znečištění nemovitosti majitele. Projekt 
může být nyní zpracován a obec následně za-
jistí opravu komunikace. 

Jsem ráda, že jsme nakonec s pomocí 
PČR situaci prozatímně vyřešili a tím jsme 
pomohli Vám všem účastníkům silničního 
provozu.

Ing. Ludmila Baranová
  2.místostarosta obce
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CHCEME PRO DĚTI  
BEZPEČNOU CESTU DO ŠKOLY?

V  měsíci listopadu započala stavba 
„ÚPRAVA  VSTUPNÍCH  PROSTOR  
PŘED  HLAVNÍM   VSTUPEM  DO  ZŠ“. 
Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím 
bylo nutné omezit provoz na komunikaci 
před školou. Dle schváleného řešení do-
pravní situace bylo umístěno dopravní zna-
čení, které dočasně určilo tuto komunikaci 
jako jednosměrnou.  Je průjezdná pouze   
směrem od kostela k jídelně.

Před začátkem vyučování je provoz u zá-
kladní školy velice nepřehledný, protože 
spousta rodičů a prarodičů dopravní znače-
ní nerespektuje. Obracím se právě na ty ro-
diče a prarodiče, aby svým dětem a vnukům   
trochu více věřili a nechali   je ke vstupu do 

školy dojít   pár desítek metrů pěšky. Pevně 
věřím, že to ocení i  děti, kterým stoupne 
sebevědomí proto, že mohou dojít do školy 
bez doprovodu dospělých.

Vy, kteří nebydlíte tak daleko od školy, 
aby děti nemohly dojít pěšky, přehodnoťte 
prosím potřebu žáky do školy vozit osob-
ními vozidly. V  dnešním sedavém způsobu 
trávení volného času přijde procházka po 
ránu k duhu.

Myslete na to, že   omezením počtu vozi-
del u základní školy se stává cesta do školy 
bezpečnější i pro Vaše děti.

Ing. Ludmila Baranová
2. místostarosta obce

UZAVŘENÍ ÚŘADU
V pátek dne 30. 12. 2022 bude  

z důvodu čerpání dovolených Obecní úřad v Dobré uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

 Otevírací doba sběrného dvora v Dobré  
– o vánočních svátcích a na Nový rok

Sobota 24. 12. 2022 ZAVŘENO
Pondělí 26. 12. 2022 ZAVŘENO
Středa 28. 12. 2022 13.00 - 17.00 hodin
Pátek 30. 12. 2022  ZAVŘENO 
Sobota 31. 12. 2022 ZAVŘENO
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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: 4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 2.8., 6.9., 4.10., 1.11., 6.12. 2023.

Termíny uzávěrek Doberských listů na rok 2023
Pondělí 

9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 15.5., 5.6., 3.7., 7.8., 4.9., 2.10. 6.11., 4.12. 2023  
- příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.

SmVaK Ostrava a.s. – Oznámení o změně 
ceny vodného a stočného od 1. 1. 2023

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou le-
gislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2023 
takto:

Voda pitná (vodné) 54,54 Kč/m3 (bez DPH) 59,99 Kč (vč. 10% DPH)

Voda odvedená (stočné) 53,21 Kč/m3(bez DPH) 58,53 Kč (vč. 10% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel ná-
sledujícím po 1. lednu 2023, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních 
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

ZAHRÁDKÁŘSKÁ  PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17 – 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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Volba prezidenta republiky  
- základní informace pro voliče

Volbu prezidenta republiky vyhlašuje před-
seda Senátu Parlamentu ČR nejpozději 90 
dnů před jejím konáním tak, aby se konala 
v  posledních 60 dnech volebního období 
úřadujícího prezidenta republiky, nejpoz-
ději však 30 dnů před uplynutím volebního 
období úřadujícího prezidenta republiky. 
Volba prezidenta republiky se koná:

1. na území České republiky  ve 2 dnech, 
kterými jsou  pátek  a  sobota. První den 
voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin 
a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb 
začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 
14.00 hodin.

2. v  zahraničí na zastupitelských úřa-
dech nebo konzulárních úřadech Čes-
ké republiky, s výjimkou konzulárních 
úřadů vedených honorárními konzu-
lárními úředníky (dále jen „zastupi-
telský úřad ČR“), ve 2 dnech, kterými 
jsou:

a. čtvrtek a  pátek, kdy hlasování  začí-
ná ve 14.00 hodin a  končí ve 21.00 
hodin  místního času, jde-li o  hlaso-
vání v  místě, v  němž nastává shodně 
označený hodinový čas později o více 
jak 2 hodiny ve srovnání s hodinovým 
časem na území České republiky,

b. pátek, kdy hlasování začíná ve 12.00 
hodin a končí ve 22.00 hodin místní-
ho času, a sobota, kdy hlasování začí-
ná v 8.00 hodin a končí ve 12.00 ho-
din  místního času, jde-li o  hlasování 
v místě, v němž nastává shodně ozna-
čený hodinový čas později o nejvýše 2 

hodiny ve srovnání s  hodinovým ča-
sem na území České republiky,

c. pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 
hodin a  končí ve 22.00 hodin  míst-
ního času, a  sobota, kdy  hlasová-
ní začíná v  8.00 hodin a  končí ve 
14.00 hodin  místního času, jde-
-li o  hlasování v  ostatních místech. 
 

V prvním kole je zvolen kandidát, který ob-
držel nadpoloviční většinu platných hlasů 
oprávněných voličů. Není-li takový kandi-
dát, koná se za 14 dnů druhé kolo volby, do 
kterého postupují dva nejúspěšnější kandi-
dáti z  prvního kola volby. Prezidentem re-
publiky je zvolen kandidát, který obdržel ve 
druhém kole volby nejvyšší počet platných 
hlasů oprávněných voličů.

Jestliže se před druhým kolem voleb kan-
didát své kandidatury vzdá, pozbude práva 
být volen nebo zemře, postupuje do druhé-
ho kola voleb kandidát, který se v  prvním 
kole voleb umístil na třetím místě.

Kdo může volit?
Voličem je občan ČR

· který alespoň druhý den voleb dovrší 
věku 18 let;

· ve druhém kole pak i  občan ČR, kte-
rý alespoň druhý den konání dru-
hého kola voleb dovrší věku 18 let, 
a nemá

· omezenou svobodu z  důvodu ochrany 
zdraví lidu a
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· omezenou svéprávnost k výkonu volební-
ho práva.

  
Kde probíhá hlasování?
Hlasování probíhá na území ČR a i v zahra-
ničí na zastupitelských úřadech ČR.

Na území ČR  volič hlasuje ve volebním 
okrsku na území obce, u  jejíhož obecního 
úřadu je zapsán ve stálém seznamu voličů, 
tj. tam, kde má trvalý pobyt.

V  zahraničí  může volič hlasovat na zastu-
pitelském úřadu ČR, u  něhož je zapsán do 
zvláštního seznamu voličů. 

Výjimkou jsou v obou těchto případech voli-
či hlasující na voličský průkaz (viz níže).

Jak zjistím kdy a kde mohu hlaso-
vat?
Adresu volební místnosti a  další potřebné 
informace zveřejní starosta nejpozději 15 
dnů přede dnem voleb způsobem v  místě 
obvyklým; pokud je v  obci více volebních 
okrsků, starosta sdělí, která část obce a vo-
lební místnost náleží ke kterému okrsku.

Obdobně informuje voliče žijící v  zahrani-
čí příslušný zastupitelský úřad ČR o  době 
a  místě konání volby prezidenta ve zvlášt-
ním volebním okrsku, o  možnosti zápisu 
do zvláštního seznamu vedeného zastupitel-
ským úřadem, o způsobu hlasování a o datu 
konání případného druhého kola volby pre-
zidenta.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na úze-
mí ČR na adresu svého trvalého pobytu nej-
později 3 dny přede dnem prvního kola vol-

by. Voliči v zahraničí obdrží hlasovací lístky 
pro obě kola volby až ve volební místnosti 
u příslušného zastupitelského úřadu ČR.

Hlasovací lístky pro volbu prezidenta re-
publiky jsou vytištěny pro každého kandidá-
ta samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno 
číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí 
tvořit úplnou číselnou řadu, pokud kandi-
dátní listina některého kandidáta nebyla 
zaregistrována.

Seznam kandidujících subjektů je možné 
nalézt po registraci kandidátních listin i na 
stránkách Českého statistického úřadu.

Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací 
lístky až ve volební místnosti.

Průběh hlasování
Volič musí ve volební místnosti prokázat 
svou totožnost a státní občanství ČR

· platným občanským průkazem,
· platným cestovním, diplomatickým nebo 

služebním pasem ČR anebo cestovním 
průkazem.

 
Pozor!  Neprokáže-li volič svou totožnost 
a  státní občanství České republiky potřeb-
ným dokladem, nebude mu hlasování umož-
něno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastou-
pení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku opatřenou úřed-
ním razítkem. Na požádání mu komise vydá 
i sadu hlasovacích lístků.

S  úřední obálkou a  hlasovacími lístky se 
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musí volič odebrat do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebu-
de hlasování umožněno.

Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací 
lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl 
hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravu-
je.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky 
vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je 
hlas voliče neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které 
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací 
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací líst-
ky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybra-
ným hlasovacím lístkem vloží před okrsko-
vou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu 
vybrat zvolený hlasovací lístek anebo ne-
může číst nebo psát, může být v  prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků pří-
tomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise, a  hlasovací lístek za něho 
vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě 
i  úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování na voličský průkaz
Volič, který nemůže volit ve svém volebním 
okrsku, může požádat o voličský průkaz pří-
slušný obecní úřad dle svého místa trvalého 
pobytu, anebo zastupitelský úřad ČR v pří-
padě, že je u tohoto úřadu zapsán ve zvlášt-
ním seznamu voličů.

S  voličským průkazem může volič hlaso-
vat pak v jakémkoliv volebním okrsku na 
území ČR nebo v zahraničí na zastupitel-
ských úřadech ČR.

Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz 
pro příslušné kolo voleb.

Pozor! Pokud volič hlasuje na voličský prů-
kaz, je povinen ho odevzdat okrskové voleb-
ní komisi.

  

Hlasování do přenosné volební 
schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb svoji okrskovou volební komisi o  to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost 
do přenosné volební schránky. Okrsková 
volební komise však může vysílat své čle-
ny s  přenosnou volební schránkou pouze 
v rámci svého volebního okrsku.

Pozor!  Hlasování do přenosné volební 
schránky v zahraničí není možné.

  

Návrat na území ČR ze zahraničí
Pokud volič po návratu na území ČR ze za-
hraničí, kde byl veden ve  zvláštním sezna-
mu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá 
hlasovat ve volbě prezidenta, musí požádat 
zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštní-
ho seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu 
o vyškrtnutí vydá potvrzení.

Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu 
úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději 2 
dny přede dnem volby prezidenta nebo ve 
dny volby okrskové volební komisi ve voleb-
ní místnosti příslušné podle místa trvalého 
pobytu.
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Volba prezidenta republiky  
- základní informace pro voliče

 OZNÁMENÍ
o době a místu konání volby prezidenta České republiky 

konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023; 
případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

Starosta obce Dobrá dle § 34 
odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 
Sb.,  o volbě prezidenta republiky, ve 
znění pozdějších předpisů  

oznamuje:

1.  Volba prezidenta České republi-
ky v obci Dobrá se uskuteční  

v pátek dne  
13. ledna 2023 od 14.00 do 

22.00 hodin

 v sobotu dne  
14. ledna 2023 od 8.00 do 

14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Zastu-
pitelstva obce Dobrá je ve voleb-
ním okrsku 1 a volebním okrsku 
2 budova Základní školy Dobrá, 
Dobrá č. 860, víceúčelový sál, 1. 
poschodí (přístavba nad školní 
jídelnou, vchod z boční strany).

3. Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republi-

ky (platným občanským průka-
zem, cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním prů-
kazem).

4.  Každému voliči budou dodány 3 
dny přede dnem voleb do zastu-
pitelstev obcí hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti. 

5. V  případě konání II. kola volby 
prezidenta se tato uskuteční 

V pátek dne  
27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 

hodin 

V sobotu  
28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 

hodin. 

Volič obdrží hlasovací lístky ve 
volební místnosti ve dnech voleb. 

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Tip na skvělý Vánoční dárek:  
lístky na Obecní ples

Blíží se leden a únor, dva měsíce, kdy lidé 
o víkendech vyráží na plesy, za společností 
spřízněných lidí. Hned poté, co děti v masce 
tří králů navštíví všechny domácnosti, začne 
dospělým několikatýdenní období plné ple-
sů, zabíjačkových hodů, tanečních večerů…  
Jako členové Komise pro kulturu a školství 
s  radostí oznamujeme, že letos po korona-
virové odmlce opět pořádáme Obecní ples.

Poslední dva roky se plesy většinou ne-
konaly, aby se nešířila pandemie nemoci 
COVID 19. Lidé měli strach z nákazy, a stát-
ní instituce v  zájmu zachování veřejného 
zdraví omezovaly konání kulturních akcí. 
Proto jsme si museli počkat, než se opět 
potkáme na Obecním plese. A máme z toho 
radost. Akce se bude konat 7. ledna v kultur-
ním sále Základní školy.

Ples, který připravujeme, bude určen 
všem přátelům naší obce. Zahraje kapela La 
Fiesta, která hraje kvalitní hudbu k  posle-
chu i k tanci. Vystoupení kapely na posled-
ním uskutečněném plese pochválil i tehdejší 
místostarosta Milan Stypka v  Doberských 
listech slovy: „Již úvodní písně v podání ka-
pely La Fiest Band naznačovaly, že se sobotní 
noc změní v  taneční festival. Kapela střída-
la známé domácí hity s  těmi klasickými ze 
zahraničí, pop střídal rock, pomalé písničky 
končily každý set. Kvalitní hudebníci, skvělá 
zpěvačka, tedy dobrá volba celé komise!“

Přemýšlíte o  nějakém vhodném Vá-
nočním dárku pro své blízké? O nějakém 
dárku, který opravdu udělá radost a  bude 
dobře využitý? Nakupte svým blízkým pod 
stromeček lístek na slavnost, na které se 
návštěvníci po čase opět setkají se sousedy 
a kamarády z obce, prožijí spolu hezký večer 
s večeří, soutěží o ceny, tancem a poslechem 
dobré hudby,… Lístky na Obecní ples mů-
žete koupit na Obecním úřadě v  úředních 
hodinách od 12. prosince. 

Zimní období bylo pro naše předky dlou-
hé a mnohdy skličující, proto si je zkrášlova-
li různými tradicemi. Ty jim zpříjemňovaly 
čekání na jaro plné slunečního světla a tep-
la. V Čechách, na Moravě i ve Slezsku bylo 
již dlouho tradicí, že skoro všechny orga-
nizace, spolky (a  někdy i  politické strany) 
měly svou vlastní lednovou či únorovou ta-
neční zábavu.

Lidé by si možná po Vánočním hodová-
ní rádi trochu utáhli opasek, ale první dva 
měsíce nového roku vybízejí k  pravému 
opaku. I na plese obce Dobrá si budete moci 
pochutnat na výborném jídle ze školní ku-
chyně. Po únoru ale nastane období před 
Velikonoci, kdy bude vhodný rozumný půst. 

Petr Salamon za Komisi  
pro kulturu a školství obce Dobrá
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Informace členům Klubu seniorů 
Plán činnosti na 1/4 2023 
- schůzky budou probíhat vždy ve čtvrtek 

12. leden ve 14 hodin - Výroční členská 
schůze, v klubovně

- členský příspěvek ve výši 150,- Kč
- tombola z vlastních donesených dárků
- občerstvení, možno přinést i své dobrůtky
- v diskuzi návrhy na další činnost 

10. únor v 15 hodin -  Radegastův šenk

 - bowling

9. březen ve 14 hodin - v klubovně

- MDŽ

- pan Káňa opět přinese výborné zdravotní 
krémy, s možností zakoupení

Na závěr letošního roku chci poděkovat 
všem, kteří se podíleli na zajištění a progra-
mu činnosti našeho klubu. Vždy nám byli 
nápomocni i  zaměstnanci obecního úřadu. 
Zvláště musím poděkovat panu Milanu 
Stypkovi a v těchto dnech i paní Martině Ny-
trové. 

Skvělá byla i spolupráce s Komisí pro rodinu 
a občanské záležitosti.

Jménem výboru přeji nejen našim členům, 
ale všem občanům příjemné pohodové

Vánoční svátky a  šťastný vstup do nového 
roku, ve kterém ve zdraví budeme realizovat 
své sny a přání.

Drahomíra Gryžboňová 

Změna ordinační doby  
Dětského střediska Dobrá, MUDr. Iva Kučerová  

23. 12.  pátek      7.30 - 10.00 hodin

29. 12.  čtvrtek    NEORDINUJE SE

Nutné případy ošetří Dětské středisko na ul. Politických obětí,  
Místek (u bývalého autobusového stanoviště)

Ordinace obvodního lékaře  
– MUDr. Moravce - informuje  

Ordinace bude uzavřena ve dnech od 27. 12. do 30. 12. 2022 

Zastupuje MUDr. Karpeta Petr, na Lučině. Tel. 558 689 115. 
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Pohádkový advent
„Kouzlo tří oříšků křídla ti dává“ …… 

znělo v  sobotu 26. 11. Multifunkčním 
sálem v Dobré, kde se sešly děti ze Spolku 
maminek s  dětmi z  Dobré, aby si společně 
užily nastávající adventní čas.

Sál navštívily malé pohádkové bytosti od 
princezniček až po rytíře, pro které mamin-
ky ze skupiny Piškotů připravily adventní 
dílničky, kde si děti měly možnost nazdobit 
voňavé perníčky, vyrobit si svícen z jablíčka, 
ozdobit si vánoční baňky a vyrobit si vánoč-
ní stromeček. Ke svým tvůrčím aktivitám 

využily přírodniny, třpytivé nalepovací ka-
mínky, barevný papír, sušené ovoce a další 
zajímavé materiály.

Tvoření si děti zpestřily pohádkovými 
aktivitami. Lovily zlaté rybky, krmily hla-
dového draka, hledaly Popelčiny oříšky, 
stavěly pohádkové hrady a zdobily vánoční 
stromeček. 

Tvářičky dětí ozdobila jedna z maminek 
malůvkami z ledového království, sněhuláč-
kem, perníčkem, sobíkem a jinými veselými 
motivy.

Všichni se mohli na památku zvěčnit 
v připraveném vánočním fotokoutku, občer-
stvit se dobrotami, které zajistily maminky. 
Celou akcí vládla pohodová vánoční nálada, 
v očích dětí byla vidět spokojenost a radost. 
Užily si ji nejen děti, maminky, ale i tatínci.

Děkuji všem maminkám, které se zapo-
jily do přípravy a tatínkům, kteří nás nene-
chali tahat těžké stoly. 

PhDr. Simona Carbolová
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Základní škola informuje…
Ples 9. ročníku

Jedním z  projektů žákovského parla-
mentu, který se letos podařilo uskutečnit, 
byl Ples pro 9. ročník.

Zástupci žákovského parlamentu z devá-
tých tříd spolu s dobrovolníky z řad spolužáků 
naplánovali a uspořádali v úterý 8. listopadu 
tuto krásnou akci. Přípravy nebyly vůbec jed-
noduché a všichni se velice snažili přichystat 
ples co nejlépe. Sál základní školy se tento 
den zahalil do fialovo-modro-stříbrných 
barev.  Balónky, kterých byl plný sál, dávaly 

hned při příchodu možnost nasát slavnostní 
náladu. Dívky se doma nádherně ustrojily 
a chlapci se nenechali zahanbit. Všem to ve 
společenském oděvu moc slušelo.

Žáci se během čtyřhodinového progra-
mu náramně bavili. Připravené hry - žid-
ličkovaná či tanec s  balónkem - atmosféru 
uvolnily a  nebyl snad jediný žák, který by 
si v  průběhu odpoledne nezatančil. Kromě 
tance žáky čekala také volba nejlepších dvo-
jic ze tříd, volba královny a krále plesu, kara-
oke, a dokonce tombola. 

Stoly byly plné jednohubek, chlebíčků, 
buchet a  dalších dobrot, které si žáci při-
pravili, a  voda s  citrónem tekla proudem. 
Všichni si tento krásný den užili a věříme, že 
na něj budou dlouho vzpomínat. Nesmíme 
zapomenout poděkovat za pomoc skvělým 
pedagogům a paní Šárce z bufetu. 

Za žákovský parlament  
školní psycholožka Eva Švrčinová

Podzimní sběr 2022 
Začátkem měsíce října proběhl pod-

zimní sběr starého papíru. Dohromady 
se nám podařilo nasbírat 7 680 kg papí-
ru. Nejlepším sběračem se stal Antonín 
Kubásek z 1. A s 682 kg. Vítězem mezi 
třídami na prvním stupni se stala 4. A, 
která nasbírala 1 342 kg, a  na druhém 
stupni vyhrála třída 8. B s 542 kilogramy.

Podařilo se také najít dostatek nových 
pomocníků, kteří chodili při sběru po-
máhat. Chci poděkovat Martinu Sikoro-
vi, Davidu Lorenzovi, Markétce Slívové, 
Kubovi Bělčíkovi a  Martinu Žvakovi za 
zodpovědnou a pilnou spolupráci.

Hana Velčovská
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Za trochu lásky...
14. listopadu se na naší škole uskuteč-

nilo školní kolo recitační přehlídky „Za tro-
chu lásky…“ pro žáky 2. stupně. Letos byla 
účast hojná, básničky předneslo celkem 41 
žáků z 6.-9. ročníků. 

Básní bylo opravdu hodně, a tak porota 
mohla slyšet básně veselé i  vážné, krátké 
i dlouhé, od autorů českých i zahraničních. 
Všichni recitátoři svůj přednes zvládli vý-

borně, proto bylo těžké vybrat ty, kteří bu-
dou odměněni. Nakonec se porota usnesla, 
že v kategorii 6. a 7. třída si prvenství odnese 
Mariana Labudová za báseň Co jsem od Evy 
Schmidtové, druhé místo patřilo Tomáši 
Goebelovi za recitaci básně Čert a Káča od 
Michala Černíka a  třetí příčku obsadil Ši-
mon Szczurek  s básní Jak taškář napálil taš-
káře od Jiřího Žáčka. V kategorii 8. a 9. třída 
pak první místo za báseň Jiřího Wolkera Ba-
lada o námořníku získala Lucie Rudolfová, 
druhé místo za báseň Tvář za sklem od stej-
ného autora patřilo Kristýně Kavkové a  na 
třetí příčce skončil Jan Jančík s básní Když 
byl Pepa ještě mladý od Jaromíra Nohavici.

Všem zúčastněným moc děkujeme za 
krásné recitace a  dvěma postupujícím do 
okresního kola (Marianě Labudové a Lucii 
Rudolfové) v něm přejeme hodně štěstí. 

Mgr. Jarmila Málková

Týden s Volbou povolání
V  týdnu od 21. do 25. 11. proběhl pro 

žáky devátého ročníku projekt Týden s vol-
bou povolání. Pro žáky byly zajištěny be-
sedy se zástupci středních škol, kteří žáky 
formou prezentací, videí a  informací na 
webových stránkách informovali o  mož-
nosti studia a  nabídce oborů na středních 
školách. Podmínkou přijetí na maturitní 
obory je úspěšné složení přijímacích zkou-
šek. Pro žáky uvažující o  studiu na oboru 
s  výučním listem bylo příjemným překva-
pením, že na některých oborech mohou 

získat stipendium až do výše 1 000 Kč mě-
síčně. Deváťáci se také dozvěděli, jaké mají 
po absolvování zvoleného oboru možnosti 
uplatnění, nebo možnosti studia na vysoké 
škole.

Besed se zúčastnily školy nabízející ma-
turitní i učňovské obory z nejbližšího okolí 
– Střední odborná škola Třineckých železá-
ren, Střední odborná škola Frýdek-Místek, 
Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek, 
Střední průmyslová škola, Obchodní aka-
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Pohádky různých národů
Za Lysou horou, řekou Morávkou v obci 

Dobrá se jednoho podzimního dne odehrál 
pro všechny šesťáky pohádkový den. Usku-
tečnil se totiž už tradiční projekt „Pohádky 
různých národů“. Žáci se seznámili s klasic-
kými pohádkami - německou, britskou, špa-
nělskou, ale i s exotickými pohádkami, jako 

jsou např. perská, čínská, marocká. Záro-
veň si zahráli různé aktivity: poznávání po-
hádek podle melodií, pohádky podle emo-
tikonů, kahoot a  samozřejmě si v  pohádce 
sami zahráli… a zazvonil zvonec a projektu 
byl konec :)

Mgr. Olga Kafonková

demie a  Jazyková škola Frýdek-Místek, 
Střední průmyslová škola stavební Haví-
řov, Střední škola gastronomie, oděvnictví, 
služeb Frýdek-Místek a  jedna soukromá 
škola PrimMat Frýdek-Místek.

Každý z nás má předpoklady pro výkon 
některého povolání. Při rozhodování o vol-
bě povolání bychom se měli zamyslet nad 
svými schopnostmi, zájmy, osobními vlast-
nostmi i  zdravotním stavem. Ať se žákům 
devátého ročníku toto rozhodování podaří 
co nejlépe.

Mgr. Jana Filipová, výchovná poradkyně
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Okénko školní družiny
V  tomto školním roce jsou děti rozdě-

lené do pěti oddělení školní družiny, které 
jsou umístěné ve staré budově školy. Dvě 
oddělení využívají zcela nové prostory dvou 
prvních tříd, které vznikly z původních pro-
stor využívaných mateřskou školkou. Ve 
všech odděleních je celkem 150 dětí z 1.-3. 
tříd. I  v  tomto školním roce jsme pro děti 
připravily plán práce dle jednotlivých od-
dělení a snažíme se naplňovat cíle školního 
vzdělávacího programu. Děti mají prostor 
pro individuální hry a aktivity, ale i společné 
pohybové hry, soutěže, výtvarnou činnost, 
sportování v tělocvičně, pobyt v parku nebo 
na školním hřišti. Každé oddělení pracuje 
společně na svých celoročních projektech, 
můžeme využívat školní kuchyňku nebo 
školní dílnu. V  rámci aktivit mimo školu 
děti rády jezdí do jumpcentra ve Frýdě ve 
Frýdku-Místku, kde si můžou zaskákat na 
trampolínách nebo využít lezecké stěny.

Podařilo se nám zajistit ve spolupráci 
s jedním tatínkem promítání pohádek a fil-
mů pro děti v multifunkčním sále naší ško-
ly. Takže děti mají kino přímo ve škole, sice 
bez popcornu, ale za to v pohodlí školy bez 
cestování. Snažíme se pro děti připravo-
vat program tak, aby je veškerá činnost ve 
školní družině bavila, aby měly prostor pro 
svoje volnočasové zájmy, ale zároveň, aby 
se naučily pracovat společně a vzájemně si 
pomáhat. Doufáme, že tento školní rok se 
nám to všechno společně povede.

Závěrem bychom chtěly moc poděkovat 
paní Imričkové, která darovala všem dětem 
ve školní družině vynikající zmrzliny, na 
kterých si děti pochutnaly a  konstatovaly, 
že ve školní družině je vždycky dobře. 

Za vychovatelky ŠD Renata Nováková
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Osmáci ovládli basketbalový turnaj
V  pátek 25. listopadu se v  našich tělo-

cvičnách utkala basketbalová družstva žáků 
7. až 9. tříd. Celkem se našeho basketbalo-
vého turnaje zúčastnilo 30 hráčů. Kromě 
samotných žáků, kteří se do turnaje zapoji-
li, chci pochválit i ostatní žáky za vytvoření 
sportovní atmosféry, díky které každé druž-
stvo hrálo naplno. 

Turnaj se skládal ze dvou částí. V první 
části turnaje byla družstva rozlosována do 
dvou základních skupin, ve kterých se hrá-
lo „každý s každým“. Z každé skupiny pak 
postoupila dvě družstva, čímž začala druhá 
část našeho basketbalového turnaje – hrálo 
se semifinále, kdy první tým z jedné skupiny 

vyzval druhý tým z druhé skupiny. Vítězové 
semifinále pak postoupili do finále.

Než se ale rozhodlo o  vítězi, tak musel 
proběhnout boj o bronzovou příčku. A prá-
vě boj o třetí místo nabídl parádní hru mezi 
třídami 9. A a 8. B, kdy lepší byli „osmáci 
z  béčka“. Ti vyhráli nad deváťáky o  jeden 
bod – skóre skončilo těsných 8:7. Zlatým 
hřebem turnaje pak bylo finále mezi 8. CD 
a 9. CD. A tento zápas si užili všichni v tě-
locvičně – jak hráči, tak žáci, kteří se dívali. 
Finálový zápas nakonec vyhráli „osmáci“ 
v poměru 8:5, takže vyhráli zaslouženě. 

Děkuji všem hráčům za účast na turnaji, 
a  především za předvedenou fair play hru. 
Velké poděkování také patří Klubu rodičů 
za sponzorování tohoto turnaje. Zároveň 
chci vyzdvihnout i  nejlepšího střelce tur-
naje Dominika Bušovského z  8. B. Právě 
on dokázal nastřílet parádních 20 bodů. Su-
per práce! Vítězům gratuluji!

Mgr. Petr Krus

Účast žáků ZŠ Dobrá 
v matematických soutěžích

Zlatá cihla, Náboj Junior, Pythagoriáda 
- matematické soutěže, které umožňují žá-
kům základních škol poměřit se nejen sami 
se sebou, ale rovněž s  vrstevníky ostatních 
škol. Je velmi důležité podporovat děti při 
získávání matematických dovedností a  jsme 
rádi, že i naši žáci se těchto soutěží zúčastni-
li. V měsíci listopadu proběhlo okresní kolo 
celostátní matematické soutěže Pythagori-
ády pro žáky 2. stupně ZŠ, do kterého po-

stoupili čtyři naši úspěšní řešitelé - Daniel 
Kubica (7. C), Matouš Šancer (7. D), Elen 
Malyšková (8. B) a Kryštof Kohut (9. A). Do 
první desítky se probojoval v okresním kole 
Kryštof Kohut, který získal 7. místo z 82 ře-
šitelů dané kategorie.

Další soutěž, do které se zapojili naši 
žáci, se jmenuje Zlatá cihla. Tuto soutěž ka-
ždoročně pořádá Gymnázium Frýdek Mís-
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tek. V  kategorii CIHLIČKA soutěžili Lucie 
Hendrychová (5. A), Veronika Muroňová, 
Viktor Malyšek, Václav Pavlíček (5. B), Ro-
howská Kateřina, Škarabánek Dominik (5. 
C). Nejlépe se umístil Václav Pavlíček (19. 
místo z celkového počtu 102 žáků). V kate-
gorii HLA soutěžili Elen Malyšková (8. B), 
Hynek Weissmann (8. D), Kryštof Kohut 
(9. A), Kateřina Říhová (9. B). Nejvíce bodů 
získala Elen Malyšková, a tím se umístila na 
31. místě z celkového počtu 114 žáků.

V  neposlední řadě naši školu reprezen-
tovali žáci v mezinárodní matematicko – fy-
zikální soutěži s názvem Náboj Junior. Této 
soutěže se zúčastnil čtyřčlenný tým, který 
tvořili Kryštof Kohut (9. A), Jan Jančík (9. 
C), Štěpán Kajzar (9. D) a Jakub Oborný (8. 
B). Žáci dokázali efektivně pracovat v týmu 
a získali 15. místo mezi 27 družstvy na sou-
těžním místě ve Frýdlantě n. O. Umístění 
družstva v  rámci republiky a  v  rámci mezi-
národní soutěže lze najít na webových strán-
kách Náboje Junior.

Gratulujeme nejen všem úspěšným žá-
kům, ale i úplně všem účastníkům, kteří jsou 
ochotni zabývat se matematikou i nad rámec 
svých výukových hodin, a rovněž děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy.

Kolektiv vyučujících matematiky



12/2022

- 21 -

Slavnostní předávání Slabikáře
Podzim se blíží ke konci, naši malí prv-

ňáčci mají za sebou první tři měsíce školy 
a dne 29. listopadu slavnostně převzali svůj 
Slabikář. Odpoledne jsme se společně s dět-
mi a  jejich rodiči sešli ve třídách, kde děti 
s chutí plnily několik zadaných úkolů. 

Po přivítání a  zahajující básni jsme si 
vyzkoušeli nejprve něco z matematiky. Sčí-
tali a odčítali jsme čísla do pěti pomocí hry 
s  telefony, třídou se ozývalo neustálé "cili-
link" a  "crrrrr", rodiče vypadali nadšeně, 

a  tak jsme je do hry zapojili také. Všichni 
jsme si užili spoustu legrace a děti byly vel-
mi pyšné, že ve třídě mají někoho blízkého. 
Potom dostaly sněhové vločky s  příklady, 
které přečetly a zasněžily jimi na tabuli ze-
lené stromečky s výsledky. Během pár chvil 
se stromečky schovaly pod bílými vločkami 
a my jsme společně zhodnotili, jak krásně už 
děti umí počítat.

Z  českého jazyka jsme si vyzkoušeli 
ve dvojicích přečíst slova napsaná psacím 

a tiskacím písmem a přiřadit k sobě če-
pici s rukavicemi se stejným slovem. Po 
sestavení jsme si všichni svůj výsledek 
zkontrolovali a přečetli. Všechny děti se 
moc snažily a pracovaly s velikým nad-
šením. 

Na závěr děti zazpívaly píseň „Jede, 
jede mašinka, veze samá písmenka” 
a  mohli jsme přejít k  samotnému pře-
dávání Slabikáře. Děti svůj Slabikář 
s nadšením převzaly a ihned jím začaly 
listovat. Za všechnu práci, kterou děti 
skvěle odvedly, je čekalo překvapení 
v  podobě nádherného dortu ve tvaru 
Slabikáře. 

Rádi bychom poděkovali paní A. 
Velčovské za výborné dorty, paní H. 
Velčovské a Klubu rodičů za poskytnutí 
finančního daru a také paní Š. Romani-
disové za krásné dárečky pro děti. Dě-
kujeme také všem přítomným rodičům 
a  prarodičům za velikou účast a  spo-
lupráci a těšíme se na další příležitosti 
společného setkání.

Třídní učitelky 1. A, B, C
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Informace z Mateřské školy Dobrá
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

A  je tady opět. Co? No přece poslední 
měsíc v roce, měsíc prosinec. U nás všech, 
ale zvláště u dětí, se již projevují určitá oče-
kávání, těšení i nedočkavost, kdy už nasta-
nou ty kýžené Vánoce…

Děti naší školky si měsíc prosinec užijí 
díky Mikulášské nadílce, která proběhne 
zrovna v den uzávěrky tohoto čísla. Děti se 
také pilně připravují na Vánoční besídku, 
která proběhne v polovině měsíce prosince. 
Vánoční besídku si každá třída naší školky 
pojme podle svého uvážení.

Ale my nesmíme zapomenout ještě na 
měsíc listopad, který byl pro naši školku 
velice štědrý, co se týká nejrůznějších akcí. 
Takže, čím začít?

Třeba návštěvou dravců na naší zahra-
dě, které zde opět po roce přivezl sokolník 
Oszelda, a s humorem sobě vlastním dětem 
postupně předvedl své menší i větší dravce. 

Děti, které byly statečné, si mohly některé 
dravce i  pohladit. Děti tak měly možnost 
naživo si prohlédnout poštolku, sovu, orla, 
sokola, kondora a  další dravce, které pan 
Oszelda vlastní ve své sbírce.

Další akcí naší školky, která se kona-
la v  měsíci listopadu, byly muzikohrátky. 
Tentokrát to byly vzhledem k ročnímu ob-
dobí muzikohrátky podzimní. Paní Vlaďka 
si pro děti připravila opět nové hudební ná-
stroje, na které dětem zahrála a děti se za-
ujetím poslouchaly. Děti se zaposlouchaly 
do zvuků slunečního bubínku, zpívajících 
mís, poslechly si tibetské zvonečky. Na zpí-
vající mísy si děti mohly také zahrát. Při 
hře na obrovskou flétnu si pak děti zahrály 
hru „Na sochy,“ poslouchaly zvuky dešťo-
vé hůlky. Zahrály si na kapičky, na déšť, na 
vítr. Nesměla chybět také hra na bubínky, 
kdy každé dítě dostalo svůj bubínek a  za-
hrálo si na něj. Děti dostaly do svých rukou 
také nádherně znějící zvonečky, se kterými 
se prošly a  poslouchaly jejich zvuk. Závě-
rem se pak děti zklidnily, ulehly na koberec 
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a naposledy se zaposlouchaly tentokrát do 
zvuků indiánské flétny lásky. 

Další akcí měsíce listopadu byla návště-
va místní knihovny, na kterou se postupně 
vydaly všechny třídy naší školky. Paní kni-
hovnice si tentokrát pro děti připravila za-
jímavé knihy o lese vzhledem k našemu roč-
nímu vzdělávacímu plánu, který nese název 
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„Rok stromů.“ Děti tak měly možnost poví-
dat si o  lese, o  různých lesních zvířátkách, 
v  neposlední řadě si také děti připomněly 
názvy pohádkových knížek o lesních straši-
dlech a jiných lesních stvořeních, které děti 
znají třeba z  Večerníčků. Na závěr návště-
vy knihovny si děti prohlédly knížky, které 
je zaujaly a  společně s  ostatními dětmi si 
o nich povídaly.

Nu, a  v  době nadcházejícího Adventu 
proběhl v prostorách vstupní haly naší škol-
ky Vánoční jarmark. Rodiče i  všichni pří-
chozí měli možnost zakoupit si zde vánoč-
ní výrobky jako například vánoční věnce, 
svícny, různé stromečky, andělíčky, ke kou-
pi byly také perníčky a  spousta dalších vá-
nočních dobrot. Všechny tyto výrobky byly 
dílem zaměstnanců školky, dětí, ale také 
rodičů a přátel školky, ti všichni se podíleli 
na této vánoční akci. Jarmark začal v  pon-
dělí, ale ještě během celého týdne zde bylo 
možno zakoupit vánoční výrobky a ozdoby 
a tím přispět nějakou finanční částkou naší 
školce. Za výtěžek bude zakoupeno poseze-
ní z  proutí, které tak opět zpříjemní pobyt 
dětí venku na zahradě.

Snad jsme nezapomněli na žádnou další 
akci, pomineme-li to, že předškoláci začát-
kem prosince ukončí svůj předplavecký vý-
cvik na Olešné.

Popřejme si tedy v  závěru klidné a  po-
hodové vánoční svátky bez stresu a bez zby-
tečného shánění co největšího počtu dárků, 
protože pro všechny děti je nejdůležitější 
to, že se jim rodiče věnují, hrají si s  nimi, 
zkrátka tráví společně ty nejkrásnější svátky 
v roce.

Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková, uč. M



12/2022

- 25 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 26 -

Místní knihovna Dobrá, informuje
Milí čtenáři,

v  první řadě, bych Vám 
chtěla všem moc poděkovat 
za podporu, kterou nám pro-
jevujete. Celý podzim jsme 
v  knihovně měli spoustu akcí, 
které se dle ohlasů všem moc 
líbily, a  to nás utvrzuje v  tom, 
že naše knihovna má v obci své místo. Nej-
větší radost jsme měli z velké návštěvnosti 
na „Rozsvícení vánočního stromu,“ kdy se 
k  nám přišlo podívat několik desítek dětí 
a  také dospělých. Získali jsme 15  nových 
čtenářů, což je na jeden den velký úspěch 
a já doufám, že budou s naší službou spoko-
jeni. Moc bych si přála, abychom mohli být 
součástí této akce i v dalších letech.

V  adventním čase vychází plno no-
vých knih známých autorů, jako jsou např. 
F. Niedl, R. Bryndza, J. Grisham, L. Kepler, 
P. Ward, J. Deveraux a  spoustu dalších. 

My jsme je samozřejmě pro 
Vás nakoupili a  jsou k  vypůj-
čení. Všechny knihy si můžete 
prohlédnout on-line na www.
knihovna-dobra.cz v  sekci ka-
talog nebo přijít a rovnou si je 
půjčit. 

Knihovna bude otevřená 
do čtvrtku 22. 12. 2022 a znovu se otevře 
až v pondělí 2. 1. 2023. 

Na závěr mi dovolte popřát všem klidné 
vánoční svátky a  v  novém roce především 
hodně zdraví, lásky a spokojenosti.

 Výpůjční doba: Pondělí, úterý, čtvrtek 
8 – 11, 12 – 17.30 a každou lichou sobotu 
8 – 11 hod. Web knihovny: knihovna-dob-
ra.cz, Facebook: Místní knihovna Dobrá

Moc se těšíme na Vaši návštěvu.
                               Bc. Petra Slováčková, 

ředitelka MK Dobrá

Poutě a mše svaté v roce 2023
Farní kostel sv. Jiří Dobrá:
velká pouť - neděle 23. 4. v 8.00 a 10.30 hod.
krmáš- neděle 17. 9. v 8.00 a 10.30 hod.

Filiální kostel sv. Antonína Prašivá:
velká pouť - neděle 11. 6. v 10.30 hod.
malá pouť - úterý 13. 6. v 17.30 hod.

další mše sv.  
- červenec a srpen 

- každá neděle v 10.30 hod.  
- každá středa v 17.30 hod.

Krmáš - neděle 15. 10. v 10.30 hod.
Silvestr  - sobota 31. 12. v 15.00 hod.

Kaple Navštívení Panny Marie  
Nižní Lhoty:
velká pouť- neděle 28. 5. v 10.30 hod.
krmáš - neděle 29. 10. v 10.30 hod.

Všichni jste srdečně zváni na tyto poutě. 

P. Marek Kozák



12/2022

- 27 -

Stalo Se před 10 lety (vybíráme z kroniky roku 2012)
Zima byla „jako za starých časů“; ke konci ledna
přišly mrazy –12 i –17 °C a v noci až –26 °C. 
Od března je otevřena nová prodejna potra-
vinami vedle drogerie barvy–laky. V prona-
jatých prostorách ji zde provozují Vietnamci. 
Definitivně skončil provoz letního restaurační-
ho posezení v Jablunově u hranice s Pazdernou. 
Hlavní větve kanalizace jsou položeny; 2. dubna
je mnoho našich domů napojeno na čističku
odpadních vod ve Sviadnově.
V období velikonočních svátků neznámý zloděj
zcizil bystu prezidenta Tomáše G. Masaryka
v centru obce, zhotovenou v roce 1946. Do léta
byla nahrazena novou, kameninovou.
Obchod zeleninou a ovocem byl otevřen při ne-
dávno vzniklé křižovatce na nošovické hranici. 
O pouti byla tropická vedra, jaká lidé v tomto
čase v Dobré a okolí nepamatují. 
Vedení obce dojednalo v automobilce Hyundai
exkursi pro občany Dobré. Návštěvy výrobního
areálu se musely pro neutuchající zájem ve-
řejnosti opakovat. 
Po naší železnici jezdí nové osobní vlaky —
dosavadní, zastaralé vlakové soupravy (zatím
jen zčásti) nahradily žluto–zelené. 
Ředitelka školy Eva Nováková odešla do důchodu.
Ve výběrovém řízení byla novou ředitelkou ško-
ly vybrána Radka Otipková, zkušená učitelka
učící na druhém stupni zdejší školy. 
Knihovnice Dagmar Španihelová odešla v červ-
nu do řádného důchodu. Na její místo byla
konkursem vybrána Marie Mališová. 
Do poloviny července bylo léto, jak si ho většina
přeje — s teplotami vystupujícími nad 30 °C,
jen tu a tam přišel deštík nebo bouřka. 
Oslavy 80 let doberského fotbalu slavila 11.
srpna Tělovýchovná jednota Sokol Dobrá.
Střed obce je v rekonstrukci. Současně je
opravována věž kostela i zdravotní středisko;
obě stavby bude načas poněkud hyzdit lešení.
Kostelní věž je po opravě nádherná a  září
čistotou. Její fasáda bude ve dvou odstínech
okru. Malá věž našeho kostela je tesaři vyro-
bena odznova, poněvadž se stará rozpadla… 

Již podesáté se konala Velká
doberská, novodobá kultur-
ně–sportovní aktivita dober-
ských organizací a spolků.
Posílen je proto i rozvod
elektřiny v areálu „betoňáku“
a „školáku“, kde se Velká doberská konává.
Setkání slezských ,velocipedistů‘ má být každo-
ročně vždy poslední prázdninový víkend v are-
álu restaurace Cyklobar. 
O prázdninách se pracovalo na zřízení třídy pro
mateřskou školu — dosavadní dvě budovy
nestačí; 24 dětí nastoupilo do staronové třídy
umístěné ve „staré škole“ u hlavní silnice.
Školní kuchyně během svého trvání prodělala
několik větších i menších úprav a rekonstrukcí;
letos se očividně zmodernizovala. 
Stodvacáté „narozeniny“ (1892) nejstaršího
doberského spolku — Sboru dobrovolných
hasičů; náš sbor výročí slavil v sobotu 8. září.
Po celý podzim je dočasný zákaz prodeje likérů.
Důvodem je otrava více jak 30 lidí metyl-
alkoholem v našem kraji. 
Cestopisnou přednášku s besedou o Rusku
a Dálném východě pořádala naše knihovna
v pátek 26. října. 
Oprava kostela se dokončuje koncem října,
ovšem zemní úpravy v okolí probíhaly až do
listopadu. V adventu se nám zdál kostel jako
znovuzrozený…
Kateřinská zábava ve stylu Pepka Námořníka se
konala v sobotu 24. listopadu. Účastníci se
náramně bavili. 
Počátkem prosince, na Mikuláše, byla otevřena
nová ,čtyřproudovka‘ — dálnice z Rychaltic do
Místku k Olešné.
Neuvěřitelně lehce je přijímána fáma, jež se po
celý rok rozmáhá a před „magickým“ datem sílí:
předpokládá se prý »konec světa« — tentokrát
už opravdu — 21. prosince 2012…
Kostel sv. Jiří, pátek 21. prosince — jako podě-
kování za opravu kostela se v něm koná koncert
středověké duchovní hudby.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Tak jako na každé akci jsme se sešli před 
farou v  Dobré. Autobusem jsme se vydali 
do Frýdku a  odtamtud do Vratimova, dále 
na nádraží Ostrava-Svinov. Jeli jsme Regio-
Jetem až na Hlavní nádraží v  Praze. Cesta 
uběhla rychle a  bez problémů. Po příjez-
du do Prahy jsme se tramvají vydali až na 
Hradčany, kde jsme byli ubytováni v klášte-
ře kapucínů. Hned po příjezdu jsme se vy-
balili a dali si večeři z domova. Ještě jsme si 
zahráli kvíz a poté jsme šli spát.

Druhý den jsme hned po snídani vyra-
zili na Pražský hrad, kde nám vedoucí sdě-

lili, že po skupinkách budeme v Praze plnit 
úkoly. Např. jak dlouhý je Karlův most, jaká 
je nejvyšší budova, nebo co je na Albertově 
2038/6. Na oběd jsme se vrátili do kláštera. 
Vedoucí nám ugrilovali hermelín s  americ-
kými brambory. Po odpolední pauze jsme 
se vydali na rozsvěcování vánočního stro-
mečku na Staroměstském náměstí, ale ještě 
předtím jsme navštívili ZOO Mořský svět, 
kde jsme měli možnost zhlédnout stálou 
expozici mořských, ale i sladkovodních ryb 
a  jiných živočichů včetně malého žraloka. 
Cestou pár z  nás užilo pouťových atrakcí 
a pak už jsme vyrazili na rozsvěcování stro-
mečku, který jsme nakonec nestihli a kvůli 
velkým davům lidí jsme se zase rozdělili 
a každý si prošel večerní Prahu jinak.

Další den brzy ráno jsme se sbalili, na-
snídali a vyrazili na Hlavní nádraží a zpátky 
domů. Cesta zpět byla stejná jako do Prahy. 
V Dobré jsme se už jen rozloučili a vydali se 
zpět do svých domovů.

Patrik David, skupinka Kaktusy

Vánoční poznávání Prahy  
2. oddíl La Família 25. - 27. 11. 
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Víkend s vodou 3. oddílu Sýkorky
Psalo se páteční odpoledne 4. listopadu 

a před farou se sešel oddíl na letošní druhou 
víkendovku. Na srazu jsme potkali Limetky, 
které mířily stejným směrem, jen s jiným cí-
lem. Naštěstí nás nebylo tolik a autobus rov-
něž nepřijel narvaný k  prasknutí, jak bývá 
v tyto časy běžné. Pro jistotu nám však auto 
vzalo batožinu až k  zastávce na Morávce. 
Cesta nahoru utekla rychle a už jsme byli na 
chatě, samozřejmě za tmy.

Krátká prohlídka chaty určena novým 
tvářím, ale i starým harcovníkům s ubytová-
ním následovaly vzápětí. Výtečná vajíčková 
pomazánka na večeři navázala a v ideálním 
stavu těla jsme byli připraveni na Zuzčino 
představení. Víkendovkou nás provázela 
voda a to doslova. Zuzka nám předala kar-
tičky pro značení spotřeby vody, aby nám 
Koci vzápětí omezil WC na venkovní latrínu 
z  nedostatku vody ve studně. Prostor před 
večerkou si každý udělal podle sebe. Někdo 
šel pokecat, jiný stratégoval u deskovek, ka-
ret, další zpívali a hráli. Dokonce jsme byli 
svědky přehlídky copánků.

Tanečně vajíčková rozcvička pod vede-
ním Denči parádně zapadla do nadcházející 
tvorby turbánků, kdy jsme poměrně dlouho 

bojovali, nakonec však mohla mít Aďa radost 
z  našich výtvorů. Jeden by těžko čekal slu-
nečno, avšak aspoň nepršelo moc. Myslelo se 
i na prostor odborkám, kdy jsme využili roz-
lehlosti chaty. Ještě před obědem zůstal čas 
vyklidit drobnější dřevo po kácení. S chutí do 
práce to šlo jedna báseň. Oběd nabral nepa-
trné zdržení a my si dokonce stihli zaběhat ve 
snaze získat certifikát o kvalitě vody. Nabité 
dopoledne, dalo by se říci.

Přišel oběd, došla voda. Poetické. Venku 
se vzápětí setmělo, jenže nám nezbylo než 
sehnat vodu. Děti pobraly hrníčky a běhalo 
se i za tmy, dokud barely vodou nepřetékaly. 
Heroický výkon. Zuzka na uklidnění nabíd-
la chvíli přemítání, kdy jsme měli možnost 
zvážit, jak se chováme k vodě a zda nám tato 
zkušenost něco dala. Večer se nesl v poho-
dovém duchu v  teple krbu. Samozřejmě až 
po skončení všech nutných prací (hlavně 
kupy nádobí) v  improvizovaných podmín-
kách z barelů.

Ráno nás zastihlo pěkné počasí. Bez vel-
kých řečí byla uklizena chata a naše skupina 
se vydala na příjemný pochod dolů. Snad 
zase příště.

Dominik „Koci“ Sýkora
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Limetky v chaloupce  
pod vrškem   4. - 6. 11. 2022

Rozhodly jsme se s  naší skupinkou Li-
metek strávit víkend společně. Započal do-
cela dobře, a  to když jsme se v  pátek sešly 
v Dobré a vyrazily na Morávku vstříc naše-
mu dobrodružství.

Po cestě na chatku se začalo stmívat 
a  poprchávat. Naštěstí jsme se zorientova-
ly podle mapy, kterou nám již v  Dobré za-
nechali dobrodruzi z  Prahy, a  tak jsme na 
místo dorazily v  pořádku. Na chatě nám 
byla zimečka, a tak jsme si zatopily v pecku 
a daly si večeři. Zahrály jsme si pár her, učily 
se fotit svíčky a navštívily strašidelnou latrí-
nu. Poté jsme se uvelebily ke spánku.

Ráno započalo chladně, ale zahřály jsme 
se rozcvičkou od Klaudi, posilnily se snídaní 
a  pustily se do plnění úkolu od dobrodru-
hů. Měly jsme postavit bunkr z  přírodnin, 
tak aby se do něj všichni vešli. Naše skvělé 
vedoucí mezitím hrabaly listí. Po tomto pro-

gramu jsme se pustily do vaření oběda a po 
výtečném obědě jsme si udělaly malou sie-
stu.

Další dopis od dobrodruhů nás poslal na 
malou záchrannou misi s cílem najít vzácný 
artefakt. Této cesty jsme se zúčastnily bez 
vedoucích. Pršelo a  musely jsme po cestě 
ještě plnit úkoly, ale zapomněly jsme psací 
potřeby, a  tak jsme si odpovědi snažily za-
pamatovat. Zpátky v chatě jsme měly nená-
padně ukrást druhý artefakt a  vyhnout se 
nastraženým pastím.

To se nám povedlo a oba artefakty jsme 
úspěšně ukořistily. Po večeři jsme vyráběly 
talismany z fima a postupně šly spát.

Ráno probíhalo rychle. Uklidily jsme, 
pohrabaly listí a  běžely na autobus, který 
jsme stihly a jely domů.

Hana Heinrichová



12/2022

- 31 -

Skautská dílna - výroba adventních věnců
Dne 20. 11. jsme se sešli 

v hasičárně. Tentokrát se akce 
ujaly Lochnesky. Každý si vy-
robil a  ozdobil věnec podle 
sebe. Když někdo potřeboval, 
tak pomohli vedoucí naladěni 
do dobré nálady. K občerstvení 
jsme připravili lahodný punč 
s ovocem, gumovými medvíd-
ky a  jednohubky. Poté, co si 
všichni vyrobili svůj adventní 
věnec, jsme se s  dobrou nála-
dou vydali domů.

Adéla Čagalová, Lochnesky
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Až se podzim a zima zeptá, co jsme děla-
li v létě, budeme mít na co vzpomínat, o čem 
vyprávět. Některé letní akce už mají tradiční 
základ a bez nich by se léto neobešlo. Jako 
nový a  nezapomenutelný zážitek pro nás 
byla návštěva 50 dětí, které si pod vedením 
dobrovolníků z  neziskovky Duha Zámeček 
připravily krátké akrobatické představení 
s prvky cirkusu a tance. Po svém vystoupení 
měly pro naše klienty připraveny zajímavé 
hry. Někteří se sice zdráhali, ale spousta 
z nich se do her zapojila a moc si to užili. Po-
časí nám přálo, pití bylo dost a jako občers-
tvení bylo připraveno neskutečné množství 
(30!!!) vynikajících bábovek, které napekla 
paní ředitelka s rodinou. 

Dovolím si propůjčit známé rčení a tro-
chu jej pozměnit. Kde se skvěle vaří, tam se 
dobře daří! Buřty na pivu, dýňová polévka, 
grilované maso, klobásky, koleno, domácí 
loupáky – na co jen si gurmán vzpomene, to 
vše je možné v Adámkové vile ochutnat. Dě-
kujeme paní Monice a kolektivu za přípravu 
těchto dobrot. 

Adámkova vila,  
Domov se zvláštním režimem, z.ú.
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Máme velmi šikovné klienty, a proto tvo-
říme nejen pro radost, ale také pro výzdobu 
společných prostor ve vile. 

Legrace, zábava, hudba, kostýmy, nápa-
dité dekorace, kulisy, výzdoba, tematické ob-
čerstvení – v tomto duchu se neslo Karneva-
lové rozloučení s létem i Halloweenská party.

V  uplynulém 
čtvrtletí se opět sla-
vilo „o  106“, přes-
něji řečeno o  101, 
a  také významná 
životní jubilea, na-
rozeninové dny. 
Některé oslavy byly 
komornější, jiné 
okázalejší, ale v každém případě všem pře-
jeme zdraví, elán, spoustu energie a každo-
denní radosti. Těšíme se na advent, kouzel-
né Vánoce a na každý den, kdy vyjde slunce.        

Adámkova vila Vám všem přeje krás-
né prožití svátků vánočních a  do nového 
roku hlavně hodně zdraví, lásky a  pohody.                                               
Lenka Janečková a kolektiv zaměstnanců 
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VK RAŠKOVICE z.s. 
www.vkraskovice.cz,  

@vk_raskovice, @VkRaskovice

KATEGORIE, TRÉNINKY A  SOUTĚŽE 
V SEZÓNĚ 2022/2023

V  letošní sezóně jsme zaznamenali vel-
ký nárůst dětí se zájmem o volejbal, což nás 
velmi těší. Na tréninky k nám dojíždějí děti 
nejen z  okolních obcí, ale také především 
z  Vojkovic, Horních Domaslavic a  Dobré. 
Museli jsme tomu přizpůsobit tréninkové 
hodiny, rozdělit děti do několika výkonnost-
ních skupin, zajistit trenéry a rozšířit místo 
tréninků o  prostory ve staré tělocvičně ZŠ 
Raškovice. Za spolupráci velmi děkujeme 
správcům sportovní haly a  paní ředitelce 
Mgr. Kachtíkové ZŠ a MŠ Raškovice.

MLÁDEŽNICKÉ KATEGORIE 

1.-3. třída Mladší přípravka 
Trenérky: Markéta Muroňová, Petra No-
votná
Tréninky: pondělí 15.00-16.30 
Soutěže: Barevný minivolejbal (BMV)

4.- 5. třída Starší přípravka 
Trenéři: Věra Kurečková, Václav Sonnek
Tréninky: pondělí a čtvrtek 15.00-16.30
Soutěže: Barevný minivolejbal (BMV)

4.- 5. třída Mladší žačky „B“ 
Trenéři: Jan Sonnek, Vojtěch Hlisnikovský
Tréninky: pondělí a čtvrtek 15.00-16.30
Soutěže: okresní soutěž žactva FM-U16Z, 
okresní soutěž mladšího žactva FM-U14Z

6.- 7. třída Mladší žačky „A“  (U14) 
Trenérky: Šárka Sonnková, Barbora Iván-
ková

Tréninky: pondělí a  čtvrtek 15.00-16.45, 
pátek 18.00-19.30
Soutěže: krajský přebor mladších žaček 
MS-U14 Z, okresní soutěž mladšího žactva 
– trojky FM-U14 Z

5.- 7. třída Mladší žáci „A“  (U14) 
Trenéři: Václav Sonnek, Stanislav Novotný
Tréninky: pondělí a čtvrtek 16.30-18.15
Soutěže: okresní soutěž mladšího žactva – 
trojky FM-U14 Z

7.-9. třída Starší žačky „A“ a „B“ (U16) 
a kadetky (U18)
Trenérky: Šárka Sonnková, Barbora Iván-
ková
Tréninky: pondělí a  čtvrtek 16.30-18.15, 
pátek 18.00-19.30
Soutěže: krajský přebor starších žaček MS-
U16 Z, 
okresní soutěž žactva FM-U16Z

7.-9. třída Starší žáci (U16) a  kadeti 
(U18)
Trenéři: Matěj Šprla, Václav Sonnek, Stani-
slav Novotný
Tréninky: pondělí a čtvrtek 16.30-18.15
Soutěže: krajský přebor starších žáků MS-
U16 M, okresní soutěž kadetů – čtverky FM-
U18 M 

Juniorky (U20 a U22) a ženy A
Trenéři: Jan Sonnek, Vojtěch Hlisnikovský
Tréninky: pondělí 17.30 – 19.00, čtvrtek 
16.45 – 18.15
Soutěže: krajský přebor MS-U22 Z, Český 
pohár ČP-U20 Z
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DOSPĚLÉ KATEGORIE
Tréninky: pondělí 18.30-20.00
Muži A – okresní soutěž (FM-M), RBVL
Muži B – okresní soutěž (FM-M)
Ženy B – okresní soutěž (FM-Z)

V  případě zájmu o  volejbal volejte 
732 241 173, Šárka Sonnková nebo pište 
na info@vkraskovice.cz.

20. 11. 2022 BAREVNÝ MINIVOLEJ-
BAL V RAŠKOVICÍCH 
ve spolupráci s  Moravskoslezským kraj-
ským volejbalovým svazem (MS KVS)
Turnaje se zúčastnilo 210 dětí z  12 klubů 
Moravskoslezského a Zlínského kraje. Hrá-
lo se v 6 barevných kategoriích. O organiza-
ci se postaralo 41 organizátorů z řad členů 
VK Raškovice.

ŽLUTÁ BARVA – 1. - 3. třída, 5 družstev
3. místo - Samuel Svitek, Tom Pánek 

ORANŽOVÁ BARVA – 2. - 3. třída, 16 
družstev

5. místo - Ševčík štěpán, Plucnarová Eva 
6. místo – Tobias Binder, Antonín Felcman
15. místo – Tomáš Koláček, Viktorka Ozga
16. místo – Tereza Galuszková, Dorota Kol-
kopová

ČERVENÁ BARVA – 3.- 5. třída, 12 družstev
2. místo – Plucnarová Dita, Zápotocká 
Apolena
4. místo – Adamová Alžběta, Jurášková Tereza
7. místo – Rusinová Anna, Diasová Agáta
11. místo – Koláček Aleš, Samuel Muras

ORANŽOVO-ČERVENÁ BARVA – 4.-6. 
třída, 32 družstev
18. místo – Tichopádová Valentýna, Tomán-
ková Nela
24. místo – Pantlíková Laura, Ozga Johanka
25. místo – Tomanová Izabela, Nováková 
Daniela
31. místo – Juřicová Natálie, Dybová Kristýna
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ZELENÁ BARVA – 5.-6. třída, 10 družstev
4. místo – Novotná Marie, Zajacová Nikol, 
Vitásková Karolína
5. místo – Ochman Kryštof, Janoušek Pat-
rik, Felcman František
10. místo – Gavlasová Sára, Binderová Mo-
nika, Ševčíková Rózi

MODRÁ BARVA – 5.-7.třída, 13 družstev
1. místo – Novotná Barbora, Dudková Bea-
ta, Hendrychová Lucie
6. místo – Škarabellová Karolína, Zápotoc-
ká Snežka, Gola Patrik

KRAJSKÉ PŘEBORY MORAVSKO-
SLEZSKÉHO KRAJE – VÝSLEDKY 
k 30. 11. 2022 
Mladší žákyně (MS – U14 Z) – 2. místo ze 
17 družstev (odehrána kvalifikace a 1. kolo 
ze 6. kol)
Starší žákyně (MS – U16Z) – 5. místo z  27   
družstev (odehrána kvalifikace a 2 kola ze 6 kol)
Starší žáci (MS-U16M) – 14. místo z 20 druž-
stev (odehrána kvalifikace a 2 kola ze 6 kol)
Juniorky (MS-Z) – 5. místo ve skupině 
A (odehráno 8 utkání z 12)

OKRESNÍ SOUTĚŽE FRÝDKU-MÍST-
KU – VÝSLEDKY K 30. 11. 2022
Trojkový volejbal (U14 Z), Mladší žáky-
ně – družstvo A–3. místo, B–5. místo, 
C–10. místo, D–22. místo 
a mladší žáci 17. místo z 23 týmů
Šestkový volejbal (U16Z) – starší žákyně 
B 5. místo a mladší žákyně B – 8. místo ze 
13. družstev
Šestkový volejbal (18Z) – kadetky 1. místo 
ze 4 týmů
Čtverkový volejbal (U18 M) – kadeti 4. mís-
to ze 4 týmů

Veškeré informace o dění VK Raškovice z.s., 
výsledky a  tabulky můžete najít na www.
vkraskovice.cz, na sociálních sítích Insta-
gram @vk_raskovice a  na facebookové 
stránce @VkRaskovice. 

Děkujeme všem, kteří naši činnost podpo-
rují – obcím Raškovice, Pražmo, Vyšní Lho-
ty a  Krásná, firmám-především Saft Ferak 
a.s., OS KOVO Saft Ferak, Veidec, Raskovi-
ce.net a vedení škol ZŠ Raškovice a ZŠ Dob-
rá. Děkujeme rodičům za přízeň a podporu, 
sponzorské příspěvky, hráčům a hráčkám za 
reprezentaci klubu na všech akcích, kterých 
se účastníme. Děkujeme trenérům za jejich 
obětavou práci a  za jejich volný čas, který 
volejbalu věnují.

Naši činnost si již nelze představit bez fi-
nančních příspěvků Moravskoslezského 
kraje prostřednictvím ČUS, Moravskoslez-
ského krajského volejbalového svazu a Ná-
rodní sportovní agentury. 

Všem občanům obce Dobrá a příznivcům 
volejbalu přejeme hlavně pevné zdraví, 
hodně optimismu a dobrou náladu.

Hezké vánoční svátky a  šťastný nový rok 
2023. 

Za VK Raškovice Šárka Sonnková
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Lawrence Bollom,  
náš soused z Anglie

Lawremce Bollom si přál 
uvést náš společný rozhovor 
slovy: Dobrou jsem navště-
voval již mnoho let, myslím 
si, že poprvé jsem tady při-
jel v roce 2007, s mou ženou 
– rodačkou z  Dobré. Takže 
když jsme se tady stěhovali 
s přetíženou Škodou Octavia 
kolem roku 2017, naši vesni-
ci jsem již znal, cítil jsem se tady jako doma. 
Situace tehdy pro mne byla nová z více důvo-
dů. Po deseti letech práce v roli učitele auto-
školy mi začalo důchodové období. Jako učitel 
jsem pracoval celý život, předtím jsem učil 
studenty různé předměty. Od první návštěvy 
před patnácti lety se ale mnoho věcí změnilo. 

Kterou zemi vnímáš více jako svůj domov, 
Velkou Británii nebo Českou republiku?
Lidé velmi často nemají takový luxus, aby si 
mohli vybrat místo, které bude jejich domo-
vem. V mém případě toto rozhodnutí udělali 
někteří lidé za mne, díky nim se jako doma 
cítím tady v České republice. Za to jsem jim 
velmi vděčný.

Které české jídlo máš nejraději?
Miluji chuť většiny tradičních českých jídel, 
klobásy, sýry, čerstvé ryby, smažená jídla 
jako jsou třeba placky. Mám rád bramboro-
vý salát s řízky, houby (kulajdu), svíčkovou, 
saláty, zeleninu, například červenou řepu 
nebo dýně, ovoce jako jsou švestky, maliny, 
borůvky, hrozny,… Musím ale říct, že jsem 
vegetarián, vyhýbám se masu, až na ryby, 

jím také vajíčka. Jak tady 
tedy mohu přežít? Je tady 
spousta jídel, která mohu 
jíst. Jen místo masa pou-
žíváme náhražky, má žena 
z nich vaří. Jedná se o různé 
vegetariánské verze masa, 
patří mezi ně tofu, sírovec, 
houby,… Při přípravě svíč-
kové používáme sóju.

Chybí ti u nás něco, co je ve Velké Britá-
nii?
Chybí mi pobřežní části Británie, samotné 
moře i  pobřežní městečka. Tady ale máme 
řeky, lesy, jezera, hory, …

Překvapilo tě v Česku něco? Myslím třeba 
chování lidí a podobně?
Nevím, jestli se jedná pouze o  chování lidí 
na vesnici, nebo se jedná o celorepublikový 
zvyk. Místní lidé jsou často ochotni se za-
stavit, velmi detailně ukázat směr, pomoci 
osobě, která se ztratila, jsou velmi zdvořilí, 
dokonce i  děti a  mladí v  pubertě pozdraví 
kolemjdoucího slůvky dobrý den. Je to krás-
ný zvyk. Ve Velké Británii mladí rozhodně 
nezdraví, nemluví s cizími lidmi, možná se 
bojí o své bezpečí. 

Co si myslíš o  české kultuře, například 
o naší hudbě, divadlu...?
Pro mne není úplně snadné porozumět čes-
ké kultuře, člověk totiž potřebuje být sezná-
men s  historií země, aby dokázal pochopit 
její kulturu. Historie této části Evropy je vel-
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mi rozdílná oproti té britské. Proto je ale pro 
mne velmi zajímavé tady žít a českou kultu-
ru objevovat.

Historická města, hrady, mají velmi rozdílný 
charakter oproti těm, na které jsem zvyklý. 
Například takový Český Krumlov je velmi 
pohádkový, je to něco jako Disneyland pro 
dospělé. Historická města jsou často i v  te-
levizních pohádkách, kterých je zde velké 
množství. 

Ptal ses na muziku. Jsem velmi okouzlen 
vaším folklórem, hudbou i tancem. Můžu ho 
poslouchat a pozorovat celý den. 

Je také velké množství filmů o životě v Čes-
ku, jsou nádhernou klasikou. Napadají mne 
příklady jako Postřižiny, Pelíšky, Vesničko 
má středisková, z těch novějších třeba Gym-
pl. Tyto filmy jsou super. Mám také rád filmy 
od otce a syna Svěrákových, líbí se mi Osu-
dy dobrého vojáka Švejka. Okouzlují mne 
česká historická dramata, například minulý 
rok běžela v televizi série o šlechtickém rodu 
Habsburků. V minulosti jsem viděl také po-
řad, který se mi líbil, dramatizaci příběhů 
náboženských reformátorů v  této zemi, na-
příklad o životě Jana Husa. 

Je tu ale jedna překážka, kvůli které nemohu 
blíže poznat místní kulturu, a  tou je jazyk. 
Studuji ho nyní již pět let, měl bych tedy být 
expert, není tomu tak. Pokud někdo ví, jak si 
výuku češtiny zjednodušit, budu rád, když se 
se mnou spojí :-). 

Ještě bych se vrátil k tomu folklóru. Máte 
něco podobného i v Británii?
Ano, jsou tam nějaké folklórní tradice, ale 
jsou trochu odlišné, v Anglii je taková kultura 
ve výrazné menšině, je to menšinová zábava.

Vím, že ses již zapojil do místního života 
v  naší vesnici, konkrétně do Svazu za-
hrádkářů, můžeš o tom něco říci? Je tento 
spolek pro tebe užitečný?
Ano, je to pro mne určitě důležitá část spo-
lečenského života v Dobré. Před příchodem 
sem jsem nikdy nebydlel v domě s  takovou 
zahradou. Zapojit se do vesnického zahrád-
kářského klubu bylo pro nás velmi důležité, 
protože bez jejich pomoci bychom se na za-
hradě dopustili spousty chyb, více, než ko-
lik jsme jich již i  tak udělali. Díky zahradě 
máme výjimečné potěšení ze stravy složené 
z  domácích surovin. Zahrádkáři pořáda-
jí užitečná setkání, kde nám radí ohledně 
technických záležitostí péče o  zahradu... 
každoročně pořádají výstavy vypěstovaného 
ovoce, poznávací zájezdy na různé rostlinné 
školky a  další zajímavá místa. Máme díky 
nim příležitost nakupovat a  zásobovat se 
chemickými hnojivy i  různým technickým 
vybavením.

Vím také, že připravujete s  manželkou 
Zdeňkou setkávání zaměřená na Bibli, 
mají se konat v Dobré, můžeš k tomu něco 
říci, jak se lidé mohou přidat?
Nová aktivita, do které jsem se zapojil bě-
hem života v  Česku, jsou návštěvy církve, 
v  Británii jsem tak často do modlitebny 
nechodil. Protože si velmi užívám různé 
diskuse s lidmi, plánuji se pustit do projek-
tu, který kombinuje diskusi, studium Bible 
a výuku anglického jazyka. Bude to zdarma 
a bude to probíhat vždy v pátek večer. Po-
kud to kohokoliv zaujme, prosím kontak-
tujte mne a  manželku na telefonním čísle 
605 060 840.
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Kdo se může přidat?
Je to určeno pro všechny, kteří jsou alespoň 
na základní úrovni schopni porozumět mlu-
venému slovu v angličtině a rádi by diskuto-
vali nad Biblí.

Kterou část naší vesnice máš nejraději?

Jedno skvělé místo s  výborným výhledem 
jsou Vrchy, odkud se dá krásně dívat na Be-
skydy, ale určitě je místem číslo jedna řeka 
spolu s lesem v jejím okolí. 

Kdybys měl schopnost mávnout kouzel-
ným proutkem a něco změnit, co by u nás 
mohlo být jinak?

Myslím, že každý má nějaké sny, navíc je 
třeba zohlednit otázku financí. Mám ale tři 
nápady.

Zaprvé, chtělo by to kruhový objezd namís-
to křižovatky nedaleko benzínky v  Dobré, 
kousek od bývalého kina, ve směru na Voj-
kovice. Je to otázka bezpečnosti. 

Zadruhé, stromy vždy zlepší životního 
prostředí. Mohlo by jich být u  nás více. 
Stromy například zasadili kolem obec-
ního úřadu v  Nošovicích. Možná by-
chom mohli udělat něco podobného tady.  
Třetí myšlenka se týká míst pro recyklaci, 
je na ně u nás škaredý pohled. Už byly tro-
chu zlepšeny, ale jsou i  další možnosti, jak 
je udělat pěknější. Příklad, jak vyřešit tento 
problém jsme viděli ve vesnici Řeka, kde 
jsou prostory s kontejnery moc pěkně upra-
vené. 

Rozhovor připravil Petr Salamon

SOUHRN VÝSLEDKŮ A ČINNOSTI ODDÍLU 
JUDA Z DOBRÉ ZA ROK 2022.

V roce 2022 jsme již nebyli omezeni Covido-
vým opatřením a mohli jsme trénovat podle 
představ a naplno. Děti začínají opět sporto-
vat a vrací se do systému. V roce 2022 jsme 
zaznamenali nejvyšší nárůst nových členů. 
V  obci Dobrá je 120 aktivních členů, kteří 
se poctivě připravují na cestu vzhůru.  Za 
rok jsme se zúčastnili více než 80 turnajů 
doma i v zahraničí. Bodovali jsme na každé 
soutěži. Nově jsme od května uspořádali tzv. 
přespávačky, o  které je obrovský zájem. Za 
dva víkendové dny děti odtrénují 6-7 hod. 
juda.  Od května do prosince jsme jich zvládli 
17. Celkem se na nich prostřídalo 280 dětí. 
Závodní tým je téměř na každé této akci, je 
dostatek času na pilování technik. Přípravka 
a nováčci se po těchto akcích posouvají vel-

mi rychle vpřed. Naši nejlepší se zúčastnili 
12. reprezentačních  kempů, doma i v zahra-
ničí. Náš oddíl uspořádal 3 víkendové kempy 
pro krajský výběr, 2 přespávačky pro krajský 
výběr, letní tábor s tématem KYTICE JUDA 
a týdenní soustředění pro širokou veřejnost. 
Uspořádali jsme nový modul Oddílové-
ho Mistrovství, který je určen pro nováčky 
a  přípravku. Kol bylo 10. Do oddílového 
mistrovství se zapojilo více než 300 sportov-
ců. Mistry klubu se stala základna z Dobré. 
Královna Beskyd je Eli Moniáková z Dobré. 
Králem je raškovický bojovník Viktor Vašin-
ka.  Klub uspořádal 3 turnaje s mezinárodní 
účastí. Mistrovství Euroregionu Beskydy, 
Pohár Olympijských nadějí v Dobré za účasti 
320 startujících a Pohár starosty Dobré. 
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Na nejvyšší soutěži žáků Mistrovství re-
publiky doberští výrazně bodovali. Zlato 
a  Titul Mistra Republiky vybojoval Anto-
nín Kubíček,  bronz Martin Jež , bodované 
7. místo František Kubačák a  Oliver Tra-
gan. V dorostenkách získala na MČR do-
berská Adéla Davídková bronz. V ženách 
na Mistrovství republiky bodovala Karolí-
na Kubíčková, kde získala rovněž bronz. 
Na Mistrovství UNITOP vybojovala zlato 
v judu i jiu-jitsu. Jmenovaní judisti jsou ve 
výběru krajské a české reprezentace. 

Na nejvyšší soutěži benjamínků rovněž do-
berští vysoce bodovali, kde titul patří To-
mášovi Holoubkovi a  Henrymu Conellovi. 
Stříbro Eli Moniákové a Lauře Lojkáskové, 
bronz vybojoval Kvído Tragan a  Vojtěch 
Pavlíček.    

Díky výrazné podpory obce, díky obětavé 
práci trenérů, asistentů, rodičů a všech, kte-
ří nám fandí si můžeme plnit stanovené cíle 
a  dokázat stejné, nebo lepší výsledky, jako 
ve velkých profesionálních centrech v Praze 
a jinde v republice. 

V lednu 2023 bude probíhat masivní nábor 
na základně v Dobré.  

Všem občanům Dobré přejeme nádherné 
Vánoční svátky a  vše úžasné v  roce 2023. 
Děkujeme že jste s námi. 
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Ing. Ludmila Baranová, 2. místostarostka
558 412 312 Pavel Peterek, 1. místostarosta
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 9. 1. 2023 do 12.00 hodin.

Dovoz a odvoz kontejneru na bioodpad:
739 381 380 Zdeněk Friedel

Správce multifunkčního hřiště:    605 887 443    Jana Chobotová



Vzpomínáme na Karla Gotta

Burza hraček

Přednáška Libora Bureše o Íránu Rozsvěcování vánočního stromečku




