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IDEÁLNÍ MÍSTO PRO VÝBĚR VÁNOČNÍHO DÁRKU...
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

v podvečer 29. listopadu se uskutečnilo 
4. Rozsvícení vánočního stromu v Dobré, 
které proběhlo tentokrát za výjimečných 
podmínek. Přísná omezení proti pandemii 
Covid-19 nám neumožnila osobní setkání, 
jak tomu bylo v minulých letech. Proto jsme 
připravili on-line přenos, který mohli sledovat 
všichni zájemci na dálku na svých počítačích. 
Děkuji všem, kteří tento přenos zajistili, také 
děkuji za instalaci a vyzdobení stromečku. Ten 
nám připomíná, že i v těžkých dobách umíme 
držet při sobě a je to takový symbol naší obce. 
Děkuji za požehnání stromu, které provedl 
pan farář ThLic. Marek Kozák Th.D, Také 
děkuji Báře Vláčilové za pohádku pro děti a dě-
tem děkuji, za vlastnoručně vyrobené ozdoby.

Na pondělí 7. prosince 2019 bylo svoláno 
13. jednání zastupitelstva obce. Na progra-
mu bylo mimo jiné schválení rozpočtového 
provizoria pro začátek roku 2021, kterým 
se budeme řídit do schválení rozpočtu. To 
předpokládáme v polovině února. Rozpočtové 
provizorium schvalujeme z toho důvodu, že 
se zatím stále v Parlamentu ČR projednávají 
daňové zákony, které mají zásadní vliv na 
odhadovanou výši příjmů obce pro příští rok. 
Schvalovat rozpočet na podkladě nepřesných 
a zavádějících čísel nechceme. Mezi dalšími 
body bylo projednání rozpočtových opatře-
ní, schválení zpráv kontrolního a finančního 
výboru, přijetí vyhlášky o místním poplatku 
za komunální odpady, projednání odkupu 
pozemku parc. č. 1688/1, znaleckého posud-
ku o ceně tohoto pozemku, změna zřizovací 
listiny Základní školy, p.o. a další materiály. 
Usnesení budou zveřejněna na úřední desce 
obecního řadu.

Největší investiční akcí v období 2021-
2022 bude „Rozšíření kapacity Mateřské 
školy v Dobré“. V těchto dnech jsme dokončili 
výběr zhotovitele stavby, kterým bude stavební 
společnost První KEY-STAV, a.s. s nejnižší 
nabídkovou cenou 20 987 164,08 Kč. Celkem 
se o zakázku ucházelo 6 firem. Zahájení stavby 
je plánováno na březen 2021. Celková doba 
výstavby je 12 měsíců. Na tuto akci jsme získali 
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, ve výši 
90 procent. Zbývajících 10 procent jsou naše 
vlastní finanční prostředky.

Mezi nejznámější sbírkové akce v České 
republice patří již mnoho let Tříkrálová sbír-
ka. Přejete si podpořit Tříkrálovou sbírku 
a pomoci potřebným ve vašem regionu? 
Můžete přispět do pokladničky koledníkům, 
kteří budou procházet celou obcí, pokud to 
hygienická situace dovolí. Nebo můžete tak 
učinit ve své mobilní bankovní aplikaci po-
mocí QR kódu nebo příspěvkem na sbír-
kový účet 66008822/0800 VS:77708004. 
Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat od 1. do 
24. ledna. Více informací o sbírce najdete na 
www.trikralovasbirka.cz.

Na závěr roku bych Vám všem rád popřál 
hodně zdraví a životní pohody. Tento rok nám 
přinesl spoustu nečekaných obtíží, spojených 
s pandemií Covid-19. Věřím, že příští rok 
bude lepší a přinese nám návrat do normál-
ního života bez roušek a  jiných omezení.  
Za všechnu péči, starost a osobní nasazení 
bych ještě jednou rád poděkoval všem zdra-
votníkům, lékařům, sestřičkám, sociálním 
pracovníkům, vojákům, dobrovolníkům 
a všem kdo obětavě pomáhali nemocným. 
Velmi si Vaší práce vážíme!!

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
NEDĚLE 29. listopadu

Docela dlouho jsme váhali, kterak naložit 
s možností pořádat aspoň jednu akci, která si 
v kalendáři akcí našla své tradiční místo, až 
jsme zvolili hodně omezenou variantu, jež 
korespondovala s  aktuálním stavem pande-
mií zachváceného světa kolem nás.

Obecní vánoční strom jsme slavnostně 
rozsvítili za účasti několika desítek našich 
spoluobčanů na místě samém a stejný po-
čet rodin usedlo ke svým počítačům, ta-
bletů či mobilním telefonům, aby byly v tu 
chvíli s námi.

Jednalo se o historicky první online pře-
nos z  obecní akce a  poděkování si zaslouží 
pánové Jan Gryžboň a  Michal Návrat za 
technickou část přenosu, pan Vítězslav Kolek 
za pomoc při řešení místa pro kameru, pan 
Pavel Peterek za přípravu plochy u stromeč-
ku a v neposlední řadě i dodavatel vánočního 
stromu pan Karel Klimek.

Řada rodičů spolu se svými dětmi při-
cházela ke stromečku a  s  pomocí našich 
skautů ze Skautského oddílu Doberčata na-
věšovala doma vyrobené ozdoby. Stromeček 
postupně zkrásněl a nezbývá než poděkovat 
všem dětem i skautům za tuto smysluplnou 
aktivitu.

Přesně s úderem 17. hodiny se strome-
ček rozzářil a  následovala pohádka, jejíž 

autorkou i interpretkou byla slečna Barbora 
Vláčilová. Po ní se ujal slova pan starosta 
Ing. Jiří Carbol se svou zdravicí a  přáním 
krásných dnů vánočních, předal mikrofon 
autorovi tohoto článku a  závěrečná slova 
náležela administrátoru ve farnosti Dobrá 
u Frýdku P. ThLic. Marku Kozákovi Th.D. 

S blížícím se koncem roku dochází zpra-
vidla k bilancování. Letošní rok byl zcela jiný. 
Neobvyklý, nový, nikdy neprožitý, neočeká-
vaný, netradiční, nešťastný, …tyto a mnoho 
dalších podobných výrazů s  obdobným vý-
znamem napadnou člověka, chce-li popsat 
situaci kolem nás v roce 2020.

Závěr textu by měl vyznít optimisticky. 
Proto mi dovolte, abych popřál Vám, milí 
spoluobčané, klidný a pohodový konec roku 
a krásné svátky vánoční. Najděte si chvilku 
na setkání se svými nejbližšími, ale zkuste 
dodržovat základní hygienické rady a  po-
kyny a  neodpustím si jednu obvyklou po-
známku v souvislosti s rozbalováním dárků 
pod stromečkem – není nic krásnějšího než 
vidět rozzářené oči obdarovaných.

Přeji Vám krásné svátky vánoční a  roz-
hodný vstup do nového roku, roku 2021, 
s tím, že vše bude zase DOBRÉ, ne jen v naší 
DOBRÉ, ale i jinde na světě.

Milan Stypka

Obecní úřad 
Obecní úřad Dobrá oznamuje, že dne 31. 12. 2020 bude úřad uzavřen.
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Strategický plán rozvoje obce  
na období 2021–2027

Dotazníkové šetření (část II.)

V  minulém vydání Doberských listů 
jsem vám sliboval dokončení analýzy dotaz-
níkového šetření, které je součástí příprav 
Strategického plánu naší obce na období 
2021–2027.

Jen připomenu, že dotazníkové šetře-
ní se uskutečnilo formou fyzického sběru 
i elektronicky přes webový formulář. Dotaz-
ník vyplnilo 245 občanů, z toho elektronicky 
87 (35,5%), tj. 9,1% občanů starších 15 let. 

V otázce č. 17 byli dotazovaní vybídnu-
ti, aby navrhli, kam by obec měla v budouc-
nu investovat finanční prostředky ze svého 
rozpočtu. Účastníci měli opět možnost zvo-
lit max. tři z uváděných možností.

Nejčastěji byla označena sociální oblast 
– zde se jedná o výstavbu komunitního domu 
pro seniory. Následovala infrastruktura obce 
(tedy komunikace, veřejné osvětlení a  jiné), 
často byla též uváděna bytová výstavba.

V poslední osmnácté otázce mohli účast-
níci napsat svůj názor na to, jak by si přáli, aby 
obec vypadala v horizontu 10–15 let. Z odpo-
vědí je zřejmé, že účastníkům dotazníkového 
šetření není lhostejné, kterak obec bude vypa-
dat a jak se bude vyvíjet do budoucna.

Zkusím vybrat nejčastější okruhy odpo-
vědí podle jejich obsahů a zaměření:

Někdo bude spokojen, až bude rekon-
struován areál na Spartě, vhodně a  funkč-
ně využito „sokolské“ hřiště, další by chtěl 
malý bazén a dětská hřiště i na dalších mís-
tech v obci. Významná skupina občanů opět 

zmiňuje nutnost řešení dopravy v  lokalitě 
nad bývalým kinem, zřízení přechodu pro 
chodce u pekárny nebo u prodejny Hruška. 

K nim se přidávají ti, jimž chybí více kul-
turních akcí… a častou odpovědí je absence 
zeleně a květeny v centru obce, aby obec „uká-
zala“ svou „tvář“ projíždějícím řidičům.

Zaujaly mne také velmi krátké, mnohdy 
naprosto výstižné hodnotící věty či jen pár 
slov – zde jsou:

Chtěl bych, aby obec byla úplně stejná; 
moderní, ale ne zastavěná; čistá; bezpečná; 
ať zůstane obcí a  ne kolonií města; klidná 
rozkvetlá vesnička středisková; moderní 
a chytrá; klidnější a tišší; aby byla atraktivní 
lokalitou pro mladé rodiny.

A  jsme u  konce „průvodce“ odpověďmi 
z  dotazníkového šetření. Snad vám výběr 
z anonymních odpovědí ukázal, co vaše spo-
luobčany, sousedy trápí, s  čím jsou naopak 
spokojeni, co by chtěli do budoucna… jinak 
a lépe.

Komise se nyní sejde a  jejím úkolem 
bude stanovení pořadí SILNÝCH a  SLA-
BÝCH stránek v životě obce Dobrá na nej-
bližší období. Stejně tak se komise zaměří 
na všechny PŘÍLEŽITOSTI pro naši obec, 
kterých bude možné využít.

A  na prvním jednání zastupitelstva 
v novém roce budou zastupitelé tento nový 
Strategický plán na období 2021 – 2027 
schvalovat.

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

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY  
– SVOZ POPELNIC

Poslední odvoz popelnic se v tomto roce uskuteční  
21. 12. 2020, 22. 12. 2020 a Na Kamenci 25. 12. 2020.

V roce 2021 bude odvoz popelnic prováděn každý lichý týden.

První svoz tedy bude 4. 1. 2021, 5. 1. 2021  
a Na Kamenci 8. 1. 2021 atd., 14denní interval svozu bude i nadále zachován.

Termíny uzávěrek 
Doberských listů na rok 2020

4. 1., 1. 2., 1. 3., 12. 4., 3. 5., 7. 6., 12. 7., 2. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12. 2021.
 - příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.

Právní poradna 
pro občany obce Dobrá je z důvodu nepříznivé epidemiologické situace zrušena.

Pátek 25. 12. 2020 ZAVŘENO
Sobota 26. 12. 2020 ZAVŘENO
Pondělí 28. 12. 2020 8:00-12:00 hodin
Středa 30. 12. 2020 14.00 - 17.00 hodin
Pátek  1. 1. 2021 ZAVŘENO
Sobota  2. 1. 2021 8:00-12:00 hodin
Pondělí  4. 1. 2021 8:00-12:00 hodin
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Na základě usnesení představenstva 
akciové společnosti byly v  souladu s  plat-
nou legislativou schváleny nové ceny vod-
ného a  stočného s  účinností od 1. ledna 
2021 takto:

Nové ceny budou uplatněny vůči našim 
odběratelům po prvním odečtu měřidel ná-
sledujícím po 1. lednu 2021, popřípadě bude 
postupováno dle uzavřených smluvních vzta-
hů mezi odběratelem a dodavatelem.

Letošní rok jsme začali 21. ledna člen-
skou schůzí, kde pan Čeněk Juřica oznámil 
odstoupení z  funkce předsedy, ze zdravot-
ních důvodů.

Zvolili jsme 5 členný výbor a předsedkyni 
Drahomíru Gryžboňovou. Stanovili jsme sice 
plán činnosti, který se však kvůli koronaviru, 
až na malé výjimky, nepodařilo splnit.

V  lednu jsme se vydali na procházku 
kolem řeky Morávky. V  únoru pak vlakem 
a  autobusem do Smilovic, prohlédnout si 
sportovní areál. 

V březnu se ještě podařilo oslavit MDŽ, 
kde nám pán Káňa nabídl různé krémy s lé-
čivými účinky, a mnozí si nějaké zakoupili.

Kompletní úklid klubovny jsme pro-
vedli 12. 3. Následně, již v době karantény, 

5 našich členů se zapojilo do výzvy OÚ a uši-
lo 400 roušek.

Děkujeme OÚ za věnovaný počítač, který 
byl připojen k internetu taky v březnu. Násle-
dovaly dva měsíce jen hry petanque na hřišti 
v počtu asi 5 až 7 osob. Až 17. června jsme 
autobusem vyrazili na Hukvaldy, jelo nás 
13 osob. 25. června jsme si zahráli petanque 
na zahradě u  naší nejstarší členky Aniěky 
Zmijové u příležitosti jejich 95. narozenin.

V červenci jsme si opět vlakem zajeli na 
výstavu dřevěných soch na Ostravici a  do 
Frýdlantu nad Ostravicí na výstavu vosko-
vých figurín s výkladem.

Počátkem srpna nás 7 navštívilo Rade-
gastův šenk. Zde jsme naplánovali bowling na 
7. 10., což se kvůli koronaviru neuskutečnilo. 

Oznámení o změně ceny  
vodného a stočného od 1. 1. 2021

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s

Ohlédnutí za činností seniorů

cena v Kč/m3: 

Voda pitná (vodné) 43,52 Kč/m3 (bez DPH) 47,87 Kč (vč. 10% DPH)
Voda odvedená (stočné) 36,66 Kč/m3 (bez DPH) 42,53 Kč (vč. 10% DPH)
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Základní škola Dobrá, informuje…

Koncem srpna jsme auty zajeli na Pustevny. 
Podívali jsme se na opravený Libušín a prošli 
vyhlídku Valaška.

Nemohli jsme na jaře smažit vaječinu, ale 
opékání klobás v září už vyšlo.  Kačabaru se 
nás sešlo 40 členů. Rovněž v září jsme auto-
busem zajeli do ostravské ZOO – za účasti 
33 osob. O každé akci byli členové informo-
váni ve vývěsní skřínce nebo v  Doberských 
listech. Je škoda, že účast byla většinou mi-
nimální.

A co je pro nás letos novinkou? 
Že jsem, ve spolupráci s  p. Gorošovou, 

pracovnicí OÚ, zařídila u  Krajského soudu 
Ostrava,, řádnou registraci pro náš Klub 

seniorů Dobrá. To znamená, že nyní již mů-
žeme legálně žádat Radu OÚ o přidělení fi-
nančních dotací pro naši činnost.

Jelikož nebylo možné uskutečnit žádnou 
prosincovou akci, na které jsme byli zvyklí, 
chci tímto popřát všem našim členům ne-
jen veselé a  klidné Vánoce, ale také veselý 
vstup do Nového roku, plný elánu a zdraví. 
Rovněž děkuji obecnímu úřadu za celoroční 
spolupráci a podporu.

Informace o  činnosti klubu budou uvá-
děny v Doberských listech a ve vývěsce klu-
bu seniorů na zastávce Dobrá-střed.

Drahomíra Gryžboňová, předsedkyně
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Začal nám poslední mě-
síc v roce – prosinec.

Naší školce se podařilo 
připravit pro děti Mikuláš-
skou nadílku, která pro-
běhla v  pátek 4. prosince. 
K ní se ještě vrátíme, ale teď 
si ještě připomeneme, jak 
v naší školce probíhal měsíc 
listopad.

V  měsíci listopadu děti 
pozorovaly a  sbíraly plody 
a  listy podzimu, aby z  nich 

Mateřská škola informuje…

Zprávičky z naší školičky
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ve třídách vytvářely obrázky a výrobky, kte-
rými si vyzdobily šatny a  nástěnky kolem 
tříd a šaten.

Koncem měsíce listopadu si pak děti 
v  jednotlivých třídách vyráběly vánoční oz-
doby na stromečky, které se nachází před 
naší školkou. 

Na těchto smrčcích se tak postupně ob-
jevovaly ozdoby ze šišek, ozdoby ve stylu 
perníčků či zvonečky, hvězdičky a  srdíčka 
vymodelovaná z rychletvrdnoucí hmoty.

Děti z  jednotlivých tříd se také před 
svými vyzdobenými stromečky společně 
vyfotily.

Mikulášská nadílka
Letošní pouť začali Mikuláš s  Čertem 

a Andělem ve třídě Motýlků, která se nachá-
zí v budově ZŠ.

A  pak se Mikuláš s  Andělem i  Čertem 
vydali do budovy naší školky, kde na ně již 
netrpělivě čekaly děti ze třídy Žabiček.

Jejich další kroky vedly do Světlušek a do 
Berušek, Mikuláš se svými přáteli pak také 
zavítali do třídy Medvídků a  nezapomněli 
ani na třídu předškoláků, tedy Sovičky.

Ve všech třídách probíhala nadílka ná-
sledovně: Nejprve se objevil Mikuláš, který 
se s  dětmi pozdravil a  zavolal své další ka-
marády, tedy Anděla a Čerta.
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Mikuláš četl dětem z kouzelné knihy, jak 
byly celý rok určitě hodné, jak si uklízejí ve 
školce své hračky a chutná jim jídlo, přede-
vším pomazánky, které jim paní kuchařky 
připravují.

Následně Mikuláš děti vyzval, aby mu 
zazpívaly písničku či přednesly nějakou bás-
ničku o něm, o Čertovi nebo Andělovi.

A pak už na všechny děti čekala nadíl-
ka, kterou jim rozdávali Anděl s  Čertem, 
kdy každé dítě obdrželo balíček s  ovocem 
a dobrotami.

V  měsíci prosinci na děti ještě zřejmě 
čeká vánoční divadlo, ale uvidíme, zda nám 
to okolnosti dovolí…

Doufejme, že nás v  novém roce čekají 
o  hodně příjemnější chvíle a  události, než 
tomu bylo v tomto kalendářním roce.

Popřejme si tedy v tomto předvánočním 
čase hlavně pevné zdraví a  hodně optimis-
mu do dalšího roku a věřme, že opravdu už 
bude lépe nám všem i našim dětem.

Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková

Otužilci z Dobré
Vážení spoluobčané,

je mi potěšením, že vás na stránkách Dober-
ských listů mohu stručně informovat o  čin-
nosti klubu otužilců, který jsme před loni na 
podzim založili s kamarádem z Dobré, a který 
je nyní největším v Moravskoslezském kraji.

S  otužováním a  zimním plaváním mám 
mnohaleté zkušenosti, v  největším českém 
klubu otužilců I.PKO Praha jsem se věnoval 

především práci se začátečníky a populariza-
ci tohoto sportu. Po přestěhování do Dobré 
mi tu společnost otužilců chyběla a  hledal 
jsem místo, které by na společné zimní pla-
vání bylo vhodné.

Jako nejlepší z  hlediska kapacity, přístup-
nosti a  bezpečnosti se ukázal nově rekon-
struovaný Staroměstský jez. Ještě to chtělo 
někoho, s  kým bych mohl začít, protože 
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první pravidlo zimního plavání je Nikdy do 
vody nechoď sám. Potkal jsem souseda, 
Martina Tvardeka, který o otužování už ně-
jakou dobu přemýšlel, ale, neměl s  kým…
slovo dalo slovo a  začali jsme k  jezu jezdit 
pravidelně 3*týdně. Protože druhým pravi-
dlem zimního plavání je pravidelnost, plave 
se každé pondělí, středu a sobotu, za každé-
ho počasí, nikdy nevynecháváme.

Pomocí sociálních sítí a  webové prezentace 
se postupně přidávali jak začátečníci, tak 
i poměrně pokročilí otužilci, kterých tu už pár 
bylo, ale plavat chodili víceméně nahodile.

Už před rokem v  prosinci se nás scházelo 
kolem deseti, a  začátkem letošního roku 
před vypuknutím první vlny Covid, nebylo 
výjimkou ani 30 otužilců najednou. Nyní 
nás chodí najednou třeba i přes 50, a to stále 
ve stejný čas, pondělí a středa v 16.15, v so-
botu v 9 hodin.

Zimní plavání ve volné vodě je tou nejvyš-
ší a  nejúčinnější formou otužování (vedle 
toho se dá otužovat třeba studenou sprchou 
či vhodnou volbou oblečení a  pobytem na 
čerstvém vzduchu, nicméně tyto metody se 
svojí účinností zimnímu plavání neblíží ani 
vzdáleně.)

Nenajdete mnoho sportů, které by při tak 
malé časové (a nulové finanční) náročnosti, 
přinášely tak velký zdravotní benefit. Žád-
né potravinově doplňky vám nepomohou 
zlepšit imunitu tak, jako pravidelné plavání 
v ledové vodě. U tohoto sportu prakticky ne-
dochází k úrazům (srovnejte třeba s během, 

kde běžecké zranění potká velice brzy větši-
nu, byť jen rekreačních běžců.)

Se zimním plaváním se dá začít kdykoli. 
Není třeba čekat na jaro, na podzim, není 
třeba zvláštní přípravy, důležité je říct si 
„jdu do toho “…a  opravdu přijít. Mnoho 
užitečných informací najdete na našich 
webových stránkách, zbytek vám rád řek-
nu osobně, během teoretické přípravy před 
prvním plaváním. Se začátečníky jdu vždy 
do vody, kontroluji, zda jsou v  pořádku, 
hlídám uplynulý čas a v případě jakéhokoli 
problému jsem tam, abych pomohl.

Z toho, co byste sami nejspíš ani nezvládli, 
vám udělám příjemný zážitek, na který jen 
tak nezapomenete a  je velká šance, že vás 
otužování bude bavit, přijdete znovu a vydr-
žíte u něj. Díky opravdu individuálnímu pří-
stupu se nebudete cítit ztracení a bezradní, 
od začátku budete součástí velké skupiny, 
která vás tímto srdečně zve do svých řad.

Pro úplnost dodám, že vše je úplně bezplat-
né, dělám to pouze z nadšení pro věc a nej-
větší odměnou je mi stále se zvyšující počet 
lidí, kteří si společná plavání opravdu uží-
vají. Z  Dobré nás jezdí přibližně 10, takže 
není ani problém domluvit se na společných 
cestách autem.

Více informací najdete na živé Facebookové 
skupině Otužilci Frýdek-Místek, nebo na 
webových stránkách www.otuzilcifm.cz. 

Děkuji a těším se na vás, 

Otakar Zemek starší

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17–18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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Změna ordinační doby  
Dětského střediska Dobrá

 MUDr. Iva Kučerová:

17. 12. 2020 ČTVRTEK - NEORDINUJE SE

Nutné případy ošetří DS Politických obětí Místek
(u bývalého autobusového stanoviště)

po telefonické domluvě MUDr. Devečková - 558 434 835.

31. 12. 2020 ČTVRTEK - NEORDINUJE SE

Nutné případy ošetří DS Raškovice  
po telefonické domluvě MUDr. Mácová - 733 685 195.

Poutě a mše svaté v roce 2021 

Farní kostel sv. Jiří Dobrá:
Velká pouť -neděle 25. 4. v 8.00 a 10.30 hod.
Krmáš - neděle 12. 9. v 8.00 a 10.30 hod.

Filiální kostel sv. Antonína Prašivá:
Velká pouť - neděle 13. 6. v 10.30 hod.
Další mše sv. - červenec a srpen – každá neděle v 10.30 hod.
 - každá středa v 17:45 hod.
Krmáš - neděle 17. 10. v 10.30 hod.
Silvestr  - pátek 31. 12. v 15.00 hod.

Kaple Navštívení Panny Marie Nižní Lhoty:
Velká pouť - neděle 30. 5. v 10.30 hod.
Krmáš  - neděle 24. 10. v 10.30 hod.

Všichni jste srdečně zváni na tyto poutě. 
P. Marek Kozák
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Vyjímáme z kroniky před 50 lety (1970) 2

Záplava mandelinky bramborové. Tento rok byla doslova katastrofální
záplava mandelinky bramborové, největšího škůdce listů brambor. Postřiky
nepomáhaly, mandelinky se v houfech stěhovaly z lánu na lán, z políčka
na políčko. Nejvíce jich bylo na Hradílkově zahrádce u školního pozemku
(č. p. 126 u hřbitova, dnes parku). Na záhoncích bylo vidět desítky shrbených
brigádníků sbírajících brouky. Některá neošetřená pole skýtala hrůzný pohled na úplně
ožrané stvoly a lodyhy čnící ze země, jež měly načervenalé zbarvení od „rezavých“ brouků.

Budova „Oráče“ má letos výročí — 300 let. Před 50 lety slavila také — své znovuzrození…
[O „Oráči“ a sýpce bylo psáno na pokračování v Doberských listech před třemi lety (poprvé na:
https://www.dobra.cz/dobra17/soubory/doberske-listy/DL_1701_B.pdf). Dnes zakončíme
vzpomínkou na nejslavnější léta novodobé historie, kdy byl hostinec převzat pohostinským
podnikem Restaurace a jídelny (RaJ).]

Po roční generální opravě celé budovy byl vkusně vybaven i vnitřek a na podzim (před 50
lety) byla restaurace otevřena veřejnosti. Opravy stály přes milión korun. „Vnitřek je vybaven
ve starém ,selském‘ stylu s těžkými du-
bovými stoly a židlemi, stěny jsou oblo-
žené dřevem, osvětlení napodobuje staré
selské lucerny na vozech. Prostředí je
to útulné a vyhledávané nejen našimi
movitějšími spoluobčany, ale především
cizími návštěvníky, kteří tu — když pro-
jíždí obcí — zastaví. Ceny jsou zde vyso-
ké, čepuje se pouze plzeňské a Staro-
pramen a alkohol jen ten dražší. Vedou-
cím je Dámek z Jablunova.“ Restaurace
U oráče patřila k těm „lepším“ hostin-
ským zařízením a nechodilo se tu běžně
na pivo, jako do výčepny. V provozu
byla i výborná kuchyně chválená po
celém okolí a vyhlášená široko daleko
— „oráčova mísa“ byla místní specialitou,
za níž se jezdilo až z Ostravy a Havířova.

Málo je známo, že interiér — výmalbu,
podlahy, stoly, židle navrhoval vloni
obcí vyznamenaný výtvarník Milan
Březina. Zámečník Jiří Pastor zase dělal
umělé „stěny“ z kovových kruhů. Také
okovaná kola pod stropy jako lustry
s lampičkami jsou Pastorova práce.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  6.12.20  19:41  Stránka 87
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Skauti jsou i v lockdownu „look up“ 
Letošní podzim pro většinu lidí není 

vůbec lehký. Vládní opatření (ať už si 
o nich myslíme cokoliv) jsou jistě potřeb-
ná, ale dávají nám pěkně zabrat. Ať již 
psychicky, kdy je nám zkrouhnutý sociál-
ní kontakt, tak i  fyzicky, kdy jen sedíme 
doma a  koukáme do monitorů. Skauti 
našeho střediska ale nezahálejí a fungují, 
jak jen je to možné. 

Rozjeli jsme mini projekt „dopisy seni-
orům“. Vyráběli jsme doma přání, dopisy 
a  vzkazy pro seniory, kteří jsou osamělí 
a  jsou odkázáni na pomoc druhých. Na 
konci listopadu jsme jim je pak poslali 
skrze organizaci Podané ruce. Dostalo se 
nám odezvy, že vzkazy udělaly velkou ra-
dost, což bylo naším cílem a máme z toho 
radost taky!  

Kromě dopisů pro seniory jsme také 
psali vzkazy plné díků, chvály a povzbuze-
ní pro zdravotníky ve frýdecké nemocnici, 

konkrétně pro ty, kteří pracují na „nejtěž-
ších“ COVIDových odděleních. V polovi-
ně prosince máme v  plánu poslat jim je 
spolu s různými dobrůtkami. Věříme, že je 
posilní na těle i na duchu.  

Mimo tyto dva projekty rozjely někte-
ré družiny on-line schůzky. Jak to probí-
halo u  Sasanek, si můžete přečíst níže. 
Mnohé družiny mají aktuálně napláno-
vané schůzky v  klubovnách, ale jestli se 
uskuteční, to nikdo z nás neví, neboť situ-
ace se může změnit ze dne na den. 

Rádi bychom všem popřáli pokojný 
zbytek adventu a vánoční svátky prožité 
ve zdraví a  radosti s  našimi milými tak 
blízko a prezenčně, jak jen to bude mož-
né! 

Za středisko Doberčata 
Markéta Kuči Nováková

Sasanky a on-line družinovky
Ve čtvrtek 12. 11. proběhla naše první on-
-line schůzka v  tomto školním roce. Účast 
byla překvapivá, protože jsme byly skoro 
všechny. Vše probíhalo podobně, jako když 
se normálně scházíme v  klubovně, akorát 
schůzka trvala o  půl hodiny méně než ob-
vykle a viděly jsme se na obrazovkách našich 
počítačů nebo mobilů. Vše začalo naším po-
křikem, vyzkoušely jsme si, kolik toho stihne-
me za 5 minut a polovina družinovky se nesla 

v tvořivém duchu. Kreslily jsme obrázky pro 
seniory, abychom jim udělaly v  téhle neleh-
ké době radost. A abychom pořád neseděly, 
nakonec nás čekala pantomima. Téma bylo, 
jaké domácí práce děláme. Všechny nás to 
bavilo a nemohly jsme se dočkat, až se zase 
uvidíme. To netrvalo moc dlouho, protože 
další schůzka byla o 14 dní později. Opět se 
začalo pokřikem, zahrály jsme si pohybovou 
hru, připomněly si, jak vypadá světluškovský 
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Ekologické okénko
Téma: Spořiče vody

Zajímá tě, jak šetřit svoji peněženku 
a  zároveň životní prostředí? Tak věnuj 
pár minut tomuto článku. 

Asi nemusím připomínat, jak je voda 
v  našem životě důležitá. Bohužel kvalit-
ních vodních zdrojů neustále ubývá v dů-
sledku znečištění. Proto se chci s  vámi 
podělit o  zajímavý návrh, který možná 
znáte, ale zatím jste jej nezrealizovali, 
a přitom je to tak jednoduché.

Jedním z  řešení je instalace takzva-
ných spořičů vody, které vám pomohou 
ušetřit až 70% vody. Investice je pár 
stovek korun, úspora až pár tisíc ročně. 
Normálně proteče vaším kohoutkem 
kolem 15–18 litrů vody za minutu. Po 
instalaci spořiče se můžete dostat na 

nějakých 5–7 litrů vody za minutu. To je 
trochu rozdíl, že? 

Nové moderní vodovodní baterie už 
v sobě spořiče vody mají, ale ty stojí i ně-
kolik tisíc korun. Nicméně stačí si poří-
dit spořič vody, který jednoduše našrou-
bujete na vodovodní baterii či sprchu. 
Většinou každá vodovodní baterie má 
na konci závit (vnější nebo vnitřní). Ten 
se dá jednoduše odmontovat a místo něj 
aplikovat nový úsporný. Podobný princip 
je také u  instalace spořiče na sprchovou 
baterii, kde se vloží mezi baterii a hadici 
spořič, který je univerzální a bude paso-
vat i na vaši sprchu. Můžete také ušetřit 
za splachování WC, kde se dají pořídit 
vaky o objemu 2l, které napustíte vodou 

znak a  vyluštěním morseovky jsme háda-
ly známou osobnost skautingu. A  na závěr 
nechyběl ani krátký pokec. Všechny už se 

těšíme, až se sejdeme a podnikneme nějaký 
skvělý výlet!

Zuzka Tesarčíková (vedoucí Sasanek) 
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a vložíte do splachovače. Pak spoříte na 
každém spláchnutí ony 2l vody.

Pořízení jednoho spořiče na baterii 
stojí do 200 Kč. Pokud si pořídíte spořič 
na každou vodovodní baterii a  sprchu, 
bude vaše investice pár set korun s  ná-
vratností 2–3 měsíců, a  to nemluvím 
o pár tisících korun, jež vám tyto spořiče 
ušetří ročně. 

Kdyby vás zajímaly bližší informace, 
nebo byste si nevěděli rady, klidně se na 
mě obraťte a já se vám pokusím se vším 
poradit. Šetři vodu, šetři peněženku, še-
tři životní prostředí!

Kontakt: tomasberka87@gmail.com

Tomáš Berka

Na novou sezónu, kdy jsme věřili, že 
budeme moci zase všichni sportovat a po-
silovat sportem svou imunitu, jsme se 
poctivě připravovali od srpna. Měli jsme 
před sebou odložené Mistrovství republiky 
mladších žáků a mladších žákyň, přípravný 
turnaj mladších žákyň v  Přerově a  přihlá-
šené okresní a  krajské soutěže v  podstatě 
ve všech kategoriích. Bohužel se situace 
ohledně Covid-19 vyvinula tak, jak všichni 
víte, že nejen veškeré sportování v  rámci 
klubů je opět od 12. 10. zakázáno . Pozi-
tivní v této době, kdy píši tento příspěvek, 
je, že se situace začíná trochu zlepšovat 
a že je umožněno, ikdyž za přísných hygi-
enických podmínek, chodit do práce ales-
poň profesionálním sportovcům. Věřím, že 
brzy bude umožněno sportovat také nám 
amatérům v  rámci registrovaných klubů 
a že budou spuštěny také soutěže, které or-
ganizují okresní a krajské svazy.

V krátkém období, kdy nám bylo umož-
něno trénovat a hrát soutěžní utkání se nám 
však podařilo:
1. zúčastnit se 1. kola MČR mladších žákyň 

a  díky úžasnému nasazení hráček a  tre-
nérů také postoupit do finále mezi 24 nej-
lepších družstev v ČR

2. zúčastnit se přípravného turnaje mlad-
ších žákyň v Přerově

3. uskutečnit na volejbalových kurtech ná-
bor nových dětí

4. zahájit krajskou soutěž juniorek a kadetek
5. odehrát kvalifikace krajského přeboru 

mladších a starších žákyň
6. odehrát kvalifikace krajského přeboru 

mladších a starších žáků
7. odehrát několik utkání okresního přebo-

ru mužů a žen
8. uspořádat pro členy VK turnaj trojic spo-

jený se zakončením sezóny na antuko-
vých volejbalových kurtech

VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal, ASPV)

Činnost VK Raškovice  
po prázdninách Sezóna  

2020/2021
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5. - 6. 9. 2020 MISTROVSTVÍ REPUBLIKY  
MLADŠÍCH ŽÁKYŇ – 1. KOLO V BÍLOVCI

My jsme byli zařazeni do skupiny, která 
se hrála v Bílovci. I když nebylo příliš času 
na trénování, na kvalifikaci jsme odjeli plní 
odhodlání a  bojovností v  sestavě: Babulí-
ková Aňa (2007), Babulíková Ema (2007), 
Václavková Kája (2008), Bonková Stelinka 
(2009), Bonková Emča (2008), Blahutová 
Simča (2007, kapitánka), Hlisnikovská Lída 
(2007), Ožanová Vendy (2008), Pánková 

Lotka (2008), Peterová Naty (2007) a  No-
votná Bára (2010). S  děvčaty odjeli do Bí-
lovce trenéři Vašek (1998) a Honza (1995) 
Sonnkovi. Na turnaji jsme patřili k nejmlad-
ším týmům včetně trenérů 

Ve skupině na nás čekaly celky: SK Ko-
meta Praha B, ŠSK Bílovec, TJ Lanškroun, 
TJ Lokomotiva Fosfa Břeclav, UP Olomouc, 
TJ Sokol Bedřichov.

Na Mistrovství ČR mladších žákyň (dat. narození 1. 1.2007 a mladší) se přihlásilo cel-
kem 51 družstev, které byly rozděleny do 7 skupin. Jednotlivé skupiny se hrály na různých 
místech po celé ČR.
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Konečná tabulka: Počet 
bodů

Počet 
vítězství

1. Lanškroun 14 5
2. Bedřichov 10 3
3. VK Raškovice 8 3
4. Břeclav 8 2
5. UP Olomouc 3 1
6. Bílovec 2 1
7. Kometa B 2 0

Výsledky jednotlivých utkání:
Břeclav - VK Raškovice 1:2
Raškovice - Kometa B 2:0
Lanškroun - Raškovice 2:0 
Raškovice - Bílovec 2:0
Bedřichov - Raškovice 2:0
Raškovice - Olomouc 2:0

3. místo ve skupině 
nám zajistilo postup do 
Finále mezi 24 nejlep-

ších družstev z celé ČR, 
což je největší úspěch 
v hostorii raškovického 

volejbalu mládeže.
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26. - 28. 9. 2020 MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 
MLADŠÍCH ŽÁKYŇ – FINÁLE V KRNOVĚ

Uskutečnění finále Mistrovství repub-
liky mladších žákyň předcházelo mnoho 
nejistoty ohledně stoupajících případů one-
mocnění Covid-19. I  když byly za určitých 
podmínek zahájeny všechny soutěže nové 
sezóny, padaly názory toto finále s  účastí 
24 týmů z celé ČR zrušit. Pořadatelé v Krno-
vě v čele s Martinem Kopečkem měli však již 
vše zajištěné, od ubytování, stravování a tě-
locvičen na několika místech v Krnově tak, 
aby nedocházelo k velkémi shromažďování 
osob. Za velmi přísných hygienických plat-
ných podmínek pro pořádání hromadných 
akcí se finále nakonec uskutečnilo. Hrálo se 
na třech místech, vše bylo perfektně zorga-
nizované a děvčata tak nepřišla o vyvrchole-
ní sezóny, na které se všechny týmy těšily.

A jak jsme dopadli?

Už to, že jsme se probojovali do finá-
le mezi volejbalové kluby zvučných jmen, 
bylo pro nás úspěchem. Viděli jsme krásný 
volejbal a volejbalové dovedosti těch nejlep-
ších hráček, pro které je volejbal již v  tom-
to věku hlavní náplní svého volného času. 

Naše děvčata ve skupině potrápila pozdější 
vícemistryně z Tábora 0:2, 17:25, 15:25. Ve 
vyrovnaném utkání s  družstvem ze Svitav 
ukázaly svou bojovnost a oba sety prohrály 
až v  koncovkách 0:2, 24:26, 21:25. Zku-
šenosti jsme získavali s  týmy Orion Praha 
(0:2, 18:25, 9:25) a  Roztoky (0:2, 20:25, 
19:25). Po vyhraném utkání nad VO Slez-
ská Orlice 2:0, 25:9, 25.12 a prohře s druž-
stvem Červený Kostelec 0:2, 11:25, 18:25, 
jsme se potkali ve skupině o  umístění na 
19.-24. místě s družstvem TJ Sokol Frýdek-
-Místek, které jsme bohužel v tie-breaku již 
s velkou únavou prohráli 1:2, 19:25, 25:19, 
9:15. Zústalo tak na nás celkové 20. místo, 
ale za nezapomenutelný třídenní volejbalo-
vý zážitek naplněn přátelstvím, radostí, ale 
i smutkem, vzájemné komunikace a pomoci 
v těžkých chvilkách to stálo za to.  

V  Krnově děvčata odehrála během tří 
dnů celkem 7 náročných utkání, ve kterých 
si opravdu neodpočinula. Se svou trenérkou 
Šárkou Sonnkovou odjela děvčata do Kr-
nova v  sobotu 26. 9. společně s  družstvem 
TJ Sokol Frýdek-Místek, který nám v rámci 
dobrých vztahů nabídl společnou cestu ve 
svém autobuse. Zpět jsme se vraceli v pon-
dělí 28.9. opět autobusem s  TJ Sokol Frý-
dek-Místek a auty s rodiči.

Sestava: Lída Hlisnikovská, Vendy Oža-
nová, Simča Blahutová, Veonika Opatrná, 
Kája Václavková, Ema Bonková, Stela Bon-
ková, Aňa Babulíková, Bára Novotná. Naše 
družstvo v Krnově po celou dobu podporo-
vali a trenérce pomáhali také Lucie a Honza 
Sonnkovi.
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12. 9. - 13. 9. 2020 PŘÍPRAVNÝ TURNAJ  
MLADŠÍCH ŽÁKYŇ V PŘEROVĚ

Tradiční turnaj mladších žákyň, který se 
koná vždy na konci sezóny, tj. v květnu, byl 
tentokrát přeložen na začátek sezóny nové, 
a tudíž se jej mohly zúčastnit hráčky – mlad-
ší žákyně s dat. narození 1. 1. 2008 a mlad-
ší, tedy kategorie mladších žákyň sezóny 
2020/2021. Tento turnaj jsme tedy pojaly 
jako přípravu hráček, které by měly nastu-
povat v  krajském přeboru mladších žákyň 
právě této sezóny. Do Přerova tedy odjely 
hráčky, které ještě šestkový volejbal nehrály 
a měly jen malé zkušenosti s barevným mi-
nivolejbalem. I přesto se nám podařilo uhrát 

na turnaji pěkná utkání naplněná radostí ze 
hry a  získáváním zkušeností se velkým vo-
lejbalem. Během dvou dnů děvčata odehrá-
la celkem 8 utkání, z toho 4 výhry a 4 prohry, 

Výsledky s VK Raškovice a konečná tabulka
1. Znojmo 2:0 (25:13, 25:18)
2. Vyškov 2:1 (25:21, 24:26, 15:9)
3. Štoky 2:0 (25:10, 25:17)
4. Český Krumlov 2:0 (25:14, 25:22)
5. Nové Veselí 0:2 (22:25, 20:25)
6. VK Raškovice
7. Přerov A 0:2 (18:25, 21:25)
8. TJ S. Frýdek-Místek 0:2 (7:25, 21:25)
9. Přerov B 0:2 (15:25, 23:25)
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7. 9. 2020 NÁBOR DĚTÍ  
NA VOLEJBALOVÝCH KURTECH

Společně s  trenérkami Markétou 
Muroňovou a Věrkou Kurečkovou si děti 
vyzkoušely, co by je v případě přihlášení 
do VK na trénincích čekalo, jak by takový 
trénink vypadal, zjistili, co se učí v 1. tří-
dě a co v 5. třídě. Při náboru byl nápomo-
cen také Honza Sonnek a Petra Novotná. 
Na základě náboru se do klubu přihlásilo 
dalších 12 nových dětí a my věříme, že až 

tento, pro každého nepříjemný čas plný 
nákaz Coviem-19 a  s  ním spojených zá-
kazů a omezení pomine, že se opět se vše-
mi budeme znovu potkávat.

Do volejbalového klubu bude samo-
zřejmě možné se přihlásit během celé 
sezóny 2020/2021 a  to dle telefonické 
domluvy se Šárkou Sonnkovou, mobil: 
732 241 173.

19. 9. 2020 TURNAJ TROJIC  
PRO ČLENY VK RAŠKOVICE  

– O POHÁREK MILOŠE MINKSE
Na počest našeho dlouhole-

tého hráče, svého času také před-
sedy oddílu volejbalu a  našeho 
kamaráda Miloše Minkse, který 
bohužel zemřel příliš mlád ve 
svých 52 letech dne 21. 10. 2018, 
jsme obnovili tradiční podzimní 
turnaj trojic. V letošním roce jsme 
se na kurtech opět sešli, abychom 
zavzpomínali a  zároveň protáhli 
svá těla na klasické antuce. Na tuto 
akci jsou zváni také bývalí hráči a hráčky, kte-
ří nejsou v našem klubu v současnosti aktivní 

z  důvodů zdravotních, pracovních, rodičov-
ských nebo změny bydliště.

což nám zajistilo celkové 6.  místo z  9  zú-
častněných týmů.

Sestava: Kája Václavková, Stelka Bon-
ková, Ema Bonková, Naty Peterová, Vendy 

Ožanová, Lotka Pánková, Verča Opatrná, 
Anička Hosnédlová, Naty Dvořáková a Elen 
Malyšková

Trenéři: Šárka Sonnková, Honza Sonnek
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VÝSLEDKY ODEHRANÝCH UTKÁNÍ  
V ZAHÁJENÝCH SOUTĚŽÍCH  

SEZÓNY 2020/2021

Sestava: Rostislav Andrle, Jakub Klani-
ca, Roman Koloničný, Matěj Kohut, Stani-
slav Novotný, Jan Popelka, Adam Rusňák, 
Daniel Strnadel, Pavel Hřivňák, Miroslav 
Noga, Matěj Rojíček

Do soutěže je přihlášeno celkem 
15  družstev. Soutěž byla zahájena kvali-
fikací 20. 9., kdy družstva byla dle umís-
tění v  předchozí sezóně rozdělena do tří 
skupin. Bohužel již tato kvalifikace byla 
poznamenána karanténami a  onemocně-
ním Covid-19 a některá družstva se bohu-
žel k utkání nedostavila. Většina mladších 

žáků získává teprve zkušenosti s  šestko-
vým volejbalem, avšak máme v  týmu také 
zkušené hráče Daniela, Rosťu, Romana 
a Standu, kteří pravidelně nastupovali vlo-
ni v krajské i okresní soutěži šestek.

KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ  
(hráči nar. 1. 1. 2008 a mladší)

26. 9. 2020 Kvalifikace – hala Raškovice 
Výsledky skupiny B

1. SK Kojetín 2016, z.s. 4 4 0 0 0 8:0 200:54 12
2. SVK Nový Jičín A 4 3 0 0 1 6:2 182:94 9
3. VK Raškovice z.s. 4 2 0 0 2 4:4 166:100 6
4. Vam Havířov, z.s. 3 0 0 0 3 0:6 0:150 0
5. Vam Olomouc, z.s. 3 0 0 0 3 0:6 0:150 0

Sestava: Rostislav Andrle, Dominik Doro-
ciak, Tomáš Garba, Roman Koloničný, Matěj 
Kohut, Stanislav Novotný, Jan Popelka, Adam 
Rusňák, Daniel Strnadel.

Do soutěže je přihlášeno celkem 20 druž-
stev. Soutěž byla zahájena kvalifikací 26. 9., 
kdy družstva byla dle umístění v předchozí 
sezóně rozdělena do čtyř skupin. Náš tým 

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ  
(hráči nar. 1. 1. 2006 a mladší)
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20. 9. 2020 Kvalifikace – hala Raškovice 
Výsledky skupiny A

1. Red Frýdlant n/O, z.s. 4 3 1 0 0 8:1 211:128 11
2. Volejbalový spolek Ostrava A 4 2 1 0 1 6:3 180:149 8
3. VK Raškovice z.s. 4 2 0 2 0 6:4 210:174 8
4. Green Volley Fr.-Místek B 4 1 0 0 3 2:6 137:170 3
5. Blue Volley Ostrava A 4 0 0 0 4 0:8 83:200 0

tvoří převážně mladší žáci, avšak naše opo-
ry Dominik a Tomáš, kteří jsou členy výběru 
krajské volejbalové akademie, spolu s Matě-
jem a Danielem, nám zaručují, že se bude-
me pohybovat v přední části tabulky.

Sestava: Ema Bonková, Stela Bonková, 
Natálie Dvořáková, Tereza Glajcová, Anna 
Hosnédlová, Elen Malyšková, Bára Novot-
ná, Veronika Opatrná, Vendula Ožanová, 
Šarlota Pánková, Adéla Sýkorová

Do soutěže je přihlášeno celkem 
15  družstev. Soutěž byla zahájena kvali-
fikací 3.  10.  2020, kdy družstva byla dle 
umístění v  předchozí sezóně rozdělena 
do tří skupin. Našim děvčatům se podařil 
skvělý začátek, kdy všechny utkání vyhrála 

KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKYŇ 
(hráčky nar. 1. 1. 2008 a mladší)



12/2020

- 23 -

ROZPIS TRÉNINKOVÝCH HODIN  
v raškovické hale  

- říjen 2020 - duben 2021
Pondělí 15.00-16.30  
Mladší přípravka 1.-3. třída – trenérky: M. Muroňová, V. Kurečková, P. Novotná 
– pohybové a sportovní hry zaměřené na barevný žlutý a oranžový minivolejbal

Pondělí 15.00-16.30, čtvrtek 15.30-17.00
Starší přípravka 4.- 5. třída – trenéři: Š. Sonnková (holky), J. Sonnek (kluci)
- začátky individuálních herních volejbalových činností
- pohybové a sportovní hry zaměřené na barevná červený a zelený minivolejbal

Pondělí 16.30-18.00, čtvrtek 17.00-18.30 
Mladší a starší žákyně 6.- 8.třída – trenérky: Š. Sonnková, E. Blahutová 
-rozvoj herních činností, systémy hry trojkového, modrého barevného minivolejbalu 
a šestkového volejbalu, 

Mladší a starší žáci 6.- 8.třída – trenéři: S. Novotný, V. Sonnek
– rozvoj herních činností, systémy hry trojkového, modrého barevného minivolejba-
lu a šestkového volejbalu

Pondělí 17.00-18.30, čtvrtek 17.30-19.00 
Kadetky + juniorky 15-19 let – trenéři: J. Sonnek, V. Hlisnikovský
Pondělí 18.30 – 20.00 Kadeti + muži – trenér: Z. Sonnek
Pondělí 18.00-19.30 Ženy
Pátek 17.30-20.00

Mistrovská utkání okresního přeboru mládeže, mužů a žen

Výsledky skupiny A
1. VK Raškovice z.s. 4 3 1 0 0 8:1 206:130 11
2. Happy Sport Opava, z.s. 4 3 0 1 0 7:2 199:112 10
3. TJ Frenštát pod Radhoštěm A 4 2 0 0 2 4:4 150:169 6
4. SVK Nový Jičín B 4 1 0 0 3 2:6 127:189 3
5. VK Polanka nad Odrou, z.s. 4 0 0 0 4 0:8 118:200 0

a umístila se tak na 1. místě. Jako obhájky-
ně 1. místa v krajském přeboru 2019/2020 

máme tak nakročeno k velmi pěknému vý-
sledku i v této sezóně.
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Sestava: Anna Babulíková, Ema Babu-
líková, Simona Blahutová, Ema Bonková, 
Ludmila Hlisnikovská, Klára Klanicová, Ve-
ronika Opatrná, Vendula Ožanová, Šarlota 
Pánková, Natálie Peterová, Anna Václavko-
vá, Karolína Václavková

Do soutěže je přihlášeno celkem 
25  družstev. Soutěž byla zahájena kvalifi-
kací 4. 10., kdy družstva byla dle umístění 
v  předchozí sezóně rozdělena do čtyř sku-
pin. Po roční přestávce máme opět dostatek 
hráček na krajský přebor starších žákyň. 
Ve skupině jsme sehrály vyrovnaná utkání 

s  Opavou a  Frnštátem, bohužel v  závěrech 
utkání byly oba týmy lepší a my jsme se tak 
v kvalifikaci dostaly až na 4. místo. V dalších 
kolech se budeme snažit o co nejlepší celko-
vé umístění v první polovině tabulky.

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKYŇ  
(hráčky nar. 1. 1. 2006 a mladší)

Výsledky skupiny D
1. SVK Nový Jičín 5 5 0 0 0 10:0 250:131 15
2. Happy Sport Opava 5 4 0 0 1 8:2 238:146 12
3. TJ Frenštát pod Radhoštěm 5 2 1 0 2 6:5 233:166 8
4. VK Raškovice 5 2 0 1 2 5:6 222:185 7
5. VKB Frýdlant nad Ostravicí 5 1 0 0 4 2:8 135:200 3
6. TJ Hlučín B 5 0 0 0 5 0:10 0:250 0

Sestava: Vendula Andrlová, Adéla Blahu-
tová, Simona Blahutová, Eliška Bednářová, 
Veronika Hostačná, Pavlína Hyrníková, Adé-
la Kozlová, Karolína Popelková, Tereza Smí-
talová, Vanessa Strašilová, Anna Václavková.

Do soutěže je přihlášeno celkem 
16 družstev rozdělených do 2 skupin. Vítě-
zové skupin sehrají 2x dvojutkání o postup 

KRAJSKÝ PŘEBOR KADETEK  
(hráčky nar. 1. 1. 2004 a mladší)
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Výsledky utkání:
19. 9. 2020 SVK  Nový Jičín – VK Raškovice 0:3 (-12,-9,-19), 0:3 (-9,-18,-13)
26. 9. 2020 VK Beskydy Frýdlant n/O – VK Raškovice 0:3 (-14,-9,-22), 0:3 (-13,-13,-21)
3. 10. 2020 VK Raškovice – TJ Ostrava C 3:0 (17,21,20), 3:2 (24, -25,-21,7,10)

do ligy kadetek. Naše kadetky majá za se-
bou 3  kola, ve kterých zvítězily ve všech 
utkáních. Bohužel týmy, které se v tabulce 

dostaly před nás mají o 1 kolo navíc, tudíž 
získaly více bodů. Cílem v sezóně je umís-
tění na medailových pozicích.

Tabulka k 11. 10. 2020
1. TJ Sokol Frýdek - Místek B 8 8 0 0 0 24:4 688:491 24
2. TJ Ostrava 8 6 0 1 1 20:8 641:508 19
3. VK Raškovice z.s. 6 5 1 0 0 18:2 487:324 17
4. TJ Sokol Stará Bělá, z.s. 6 3 1 0 2 13:8 466:438 11
5. KV Kopřivnice 8 2 1 1 4 14:18 630:686 9
6. TJ ODRY, z.s. 8 2 0 1 5 11:20 646:694 7
7. SVK Nový Jičín 8 0 1 1 6 5:23 503:659 3
8. VK Beskydy Frýdlant n. O. 8 0 0 0 8 2:24 380:641 0

Sestava: Vendula Andrlová, Adéla 
Blahutová, Simona Blahutová, Alžbě-
ta Hlisnikovská, Pavlína Hyrníková, 
Markéta Krbečková (hostování z  TJ 
Sokol F-M), Adéla Kozlová, Kristýna 
Mojžíšková (hostování z TJ Sokol F-M), 
Karolína Popelková, Nikol Rusňáková, 
Tereza Smítalová, Vanessa Strašilová.

Do soutěže je přihlášeno celkem 
10 družstev hrajících ve skupině ka-
ždý s  každým 2x dvojutkání. Vítěz 
postupuje do ligy juniorek. Máme velmi 
mladé družstvo, proto cílem bude umístění 

v přední části tabulky a získávání zkušeností 
do následující sezóny.

KRAJSKÝ PŘEBOR JUNIOREK  
(hráčky nar. 1. 1. 2001 a mladší)
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Výsledky utkání:
20. 9. 2020 VO Slezská Orlice – VK Raškovice 03:1 (20,16,-26,20), 0:3 (-17,-23,-21)
4.1 0. 2020 VAM Havířov – VK Raškovice 1:3 (-16,21,-26,-14), 0:3 (-24,-22,-20)
11. 10. 2020 VK Raškovice – VK Karviná 1:3 (23,-11,-12,-17), 0:3 (-17,-21,-16)

Tabulka k 11. 10. 2020
1. VK Polanka nad Odrou, z.s. 6 4 2 0 0 18:4 521:412 16
2. TJ Ostrava 6 4 0 2 0 16:6 516:392 14
3. VK Karviná, z.s. 4 4 0 0 0 12:1 323:195 12
4. KV Kopřivnice, z.s. 6 4 0 0 2 12:9 475:419 12
5. VK Raškovice z.s. 6 3 0 0 3 11:10 453:482 9
6. TJ Třineckých železáren 4 2 0 0 2 6:6 241:228 6
7. VK Beskydy Frýdlant n. O. 6 1 1 0 4 8:14 411:502 5
8. VO Slezská Orlice, z.s. 2 1 0 0 1 3:4 162:159 3
9. VAM Havířov, z.s. 6 0 0 1 5 3:18 391:501 1
10. TJ Sokol Poruba 6 0 0 0 6 1:18 269:472 0

Sestava: Eva Blahutová, Jana Cieslarová, 
Pavlína Bražinová, Tereza Bruncková, Olga 
Dömény, Magdaléna Galuszková, Barbora 
Ivánková, Veronika Jerglíková, Soňa Jerglí-
ková, Věra Kurečková, Šárka Sonnková.

V soutěži se potkáváme s týmy, které do-
nedávna tvořily základ krajského přeboru 
II. Třídy. Hrajeme hlavně pro radost, kterou 
nám přináší vyhraná utkání. 

OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN

Výsledky utkání:
24. 9. 2020 VK Raškovice – TJ Sokol Hnojník 3:0 (16,9,16)
1. 10. 2020 Kotouč Štramberk – VK Raškovice 3:2 (24,-22,-24,13,10)
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Tabulka k 11. 10. 2020
1. TJ Třineckých železáren 2 2 0 0 0 6:1 165:110 6
2. VK Raškovice z.s. 2 1 0 1 0 5:3 173:153 4
3. Volejbal Kozlovice, z.s. 2 1 0 0 1 4:4 169:163 3
4. TJ Sokol Palkovice 2 1 0 0 1 4:4 167:187 3
5. TJ Kotouč Štramberk, z.s. 2 0 1 0 1 4:5 203:192 2
6. TJ Sokol Hnojník, z.s. 2 0 0 0 2 0:6 78:150 0

Sestava muži A: 
Jiří Biolek, Vojtěch Bohačík, Martin Car-
bol, Aleš Kolář, Stanislav Novotný, David 
Prokop, Dalibor Rajnoch, Radek Skotnica, 
Marek Stříž, Jakub Šprla, Matěj Šprla.

Sestava muži B: 
Marek Cigoš (hostování z  Red Volley FnO), 
Dominik Dorociak, Tomáš Garba, Jiří Glajc, 
Vojtěch Hlisnikovský, Radim Matěj (hostová-
ní z Red Volley FnO), Jan Sonnek, Martin so-
nnek, Václav Sonnek, Zbyněk Sonnek, Daniel 
Strnadel, Thomas Tsitzas, Martin Šebesta.

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ

Tabulka k 11. 10. 2020
1. Sportovní klub Metylovice z.s. 2 2 0 0 0 6:1 165:110 6
2. SK Třanovice z.s. 2 1 0 1 0 5:3 173:153 4
3. TJ Sokol Palkovice 2 1 0 0 1 4:4 169:163 3
4. TJ Sokol Mosty u Jablunkova 2 1 0 0 1 4:4 167:187 3
5. TJ Sokol Nýdek, z.s. 2 0 1 0 1 4:5 203:192 2
6. VK Raškovice z.s. B 2 0 0 0 2 0:6 78:150 0
7. TJ Sokol Frýdek - Místek 2 0 0 0 2 0:6 108:150 0
8. VK Raškovice z.s. A 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0

Výsledky utkání:
25.9. 2020 TJ Sokol Mosty u Jabl. – VK Raškovice B 3:1 (21,-23,14,21)
2.10.2020 VK Raškovice B  -SK Metylovice 0:3 (-18,-10-22)
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v  trojkovém, čtverkovém a  šestkovém 
volejbale nebyly z  důvodů platných krizo-
vých opatření zahájeny. Taktéž nebyl ze stej-
ného důvodu uspořádán žádný turnaj v ba-
revném minivolejbale pro naše nejmladší. 

Věříme, že se všechny soutěže v této se-
zóně ještě „rozjedou“, že nám bude umož-
něno trénovat a  hrát mistrovská utkání. 
Věříme, že zdravým životním stylem a spor-
továním porazíme našeho současného 

celosvětového nepřítele. Přejeme hlavně 
zdraví a  návrat všem lidem do „normální-
ho“ způsobu života. 

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

Za VK Raškovice  
Šárka Sonnková

OKRESNÍ SOUTĚŽE MLÁDEŽE

Charita

My tři králové jdeme k  vám, štěstí, 
zdraví vinšujem vám… Tato známá melo-
die rozeznívá na začátku ledna domácnosti 
mnoha z  nás. A  to díky Tříkrálové sbírce, 
největší sbírkové akci v  České republice. 
A co je vlastně její podstatou? Na to odpo-
věděl ředitel Charity Frýdek-Místek Martin 
Hořínek: „Tříkrálová sbírka je vyjádřením 

lidské vzájemnosti a  pospolitosti, kterou 
jsme schopni jako lidé vytvářet. Sbírka je 
synonymem pomoci potřebným a  vzájem-
né solidarity jak v  časech dobrých, tak 
i  v  těch ne úplně veselých. Všechny tyto 
dobré vlastnosti máme podle mého názoru 
v sobě, což se ukazuje nejen na této sbírce, 
ale i nyní v ‚časech koronavirových‘. Stejně 

Tříkrálová koleda bude!
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tak symbolizuje Tříkrálová sbírka vytváření 
společenství, potkávání se. I když setkávání 
bude v příštím roce asi trochu jiné než do-
posud.“

Tříkrálovou sbírku na Frýdecko-Místecku 
organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolu-
práci s obcemi, farnostmi a různými mládež-
nickými organizacemi. Díky vaší štědrosti 
a obětavé práci koledníků se nám v předešlém 
ročníku podařilo celkem vybrat 2 374 608 Kč, 
z toho 94 043 korun ve vaší obci. 

Sbírka na začátku roku 2021 bude kvůli 
současné situaci spojené s šířením korona-
viru a vládními omezeními jiná. Odlišnos-
ti přiblížil ředitel Charity Frýdek-Místek: 
„Kvůli koronavirovým opatřením bude 
sbírka v  mnohém odlišná. I  když pracuje-
me s  různými variantami a  scénáři, nikdo 
nemůže přesně říci, zda bude možné a jak 
bude vypadat koledování Tříkrálové sbírky 
v roce 2021. Koledování, roznášení Tříkrá-
lového požehnání dům od domu spojené 
s  vybíráním příspěvků na podporu charit-
ního díla a pomoc potřebným – to je základ 
Tříkrálové sbírky. I v roce 2021 tato největ-
ší sbírková akce v republice proběhne, do-
zná však změn. Koledování v  příštím roce 
bude probíhat až do 24. ledna, tedy o 2 týd-
ny déle. Máme připraveny alternativní 
možnosti pro koledování, Tříkrálové po-
žehnání, možnosti přispět, pokud nebudou 
moci koledníci vyjít v rozsahu, na jaký jsme 
zvyklí. Ač jsme to nepředpokládali, velká 
část sbírky se díky restriktivním opatřením 
přesune do on-line prostoru. Budoucnost 
je zatím tak trochu zahalena mlhou, proto 
doporučujeme sledovat naše webové strán-
ky nebo sociální sítě, kde budou zveřejňo-
vány aktuální informace.“

Při využívání výtěžku sbírky se řídí-
me předem danými pravidly tak, aby byla  
maximalizována její transparentnost. Kaž-
dá Charita například sepisuje tzv. záměry, 
tedy dokumenty, ve kterých vysvětluje, jak 
chce získané peníze použít. „Využití plá-
nujeme obdobné jako v  loňských letech. 
Mimo opravy a rekonstrukce v pobytových 
zařízeních vedoucích ke zvýšení kvality 
života klientů a  podpory volnočasových 
a  vzdělávacích aktivit pro děti a  mládež, 
chceme koupit potřebný vůz pro Salvii – 
domácí zdravotní péči, která zajišťuje i mo-
bilní hospicovou péči a zajistit nové zoo-te-
rapeutické aktivity pro klienty. Stejně tak 
vnímáme aktuální situaci a  jeden z našich 
záměrů pamatuje na možnou realizaci pro-
tikovidových opatření v  příštím roce, pro-
tože bezpečí našich klientů a  pracovníků 
je pro nás velmi důležité téma. Veškeré zá-
měry naleznete na našich webových strán-
kách,“ doplnil Martin Hořínek. 

Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat 
od 1. do 24. ledna. Přispívat můžete do tří-
králových pokladniček, pomocí QR kódu ve 
vaší bankovní aplikaci, příspěvkem na účet 
nebo pomocí dárcovské DMS.

Více informací o sbírce najdete na webo-
vých stránkách Charity Frýdek-Místek nebo 
www.trikralovasbirka.cz.

Jana Opluštilová
koordinátor Tříkrálové sbírky  

Charity Frýdek-Místek
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Od 18. - 23. 12. 2020  
bude probíhat prodej vánočních kaprů.

Stánek se bude nacházet naproti Penny v Dobré.  
Vybere si opravdu každý. Ať už je to malý kapřík, nebo větší. 

V nabídce dále máme:
•	Zabití 
•	Vykuchání
•	Stahování z kůže 

Přijímáme telefonické objednávky na tel. číslo: 
+420 732 809 393 

Přijďte i Vy nasát vánoční atmosféru společně s námi.

Těšíme se na Vás!

Matěj & Vojta 
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DELPHINUS DELPHIS s.r.o., Raškovice 28, Pražmo 739 04
Domov se zvláštním režimem Raškovice– Adámkova vila

Společně se podílíme na pečení dob-
rot a přípravy svačinek. U toho si uži-
jeme hodně zábavy, která je v těchto 
chvílích, když nás nemohou navštívit 
rodinní příslušníci, velmi potřebná…

Podzimní radovánky aneb život 
v našem Domově
Počasí nám ještě chvilku přálo a  tak 
jsme uspořádali kuželkový turnaj. Je-
likož nemáme ruské kuželky, byli jsme 
nuceni improvizovat s  PET lahvemi 
a nafouknutým balónem…
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Také se Vám chceme pochlubit, co 
všechno jsme si v našem Domově vy-
pěstovali…

Nastal podzimní čas, a tak podzimní 
výzdoba nemůže chybět. Zdobíme, co 
se dá…

Nekrmíme jen sebe, ale i ptáčky. 
Tímto bychom chtěli poprosit všech-
ny, kteří by nám chtěli vyrobit anebo 
darovat ptačí budky, ať jich máme 
plný strom před naším Domovem. 
Děkujeme…

Rádi bychom Vám chtěli ukázat naši 
novou jídelnu a zároveň společen-
skou místnost, která slouží pro naše 
společné aktivity a setkávání. Aby 
tato místnost mohla vzniknout, mu-
sela se paní ředitelka a její kolegy-
ně přestěhovat do mobilního domku, 
který stojí na naší zahradě.
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V tuto chvílí je spuštěn projekt Je-
žíškova vnoučata. Snažíme se u na-
šich klientů zjistit, co by si letos přáli 
najít pod stromečkem. Jejich přání 
jsou postupně vkládána do systému 
a 16. 11. 2020 se Ježíškova vnoučata 
otevřou případným dárcům…  

Za necelý měsíc začíná období Ad-
ventu. I my se pomalu chystáme na 
vánoční výzdobu, abychom si atmo-
sféru vánočních svátků náležitě užili…

OZNÁMENÍ
Dovolte, abychom Vás informovali o  změ-
nách týkajících se změny statutu společnos-
ti DELPHINUS DELPHIS s.r.o. 
K 31. 12. 2020 zaniká registrovaná sociální 
služba Domov se zvláštním režimem pro-
vozovaná společností DELPHINUS DEL-
PHIS s.r.o. a nahrazuje ji nová registrovaná 
sociální služba, která bude provozována pod 
názvem Adámkova vila, Domov se zvláštním 
režimem, z. ú. (zapsaný ústav) s účinností od 
1. 1. 2021.
Důvodem je navázání užší spolupráce s ob-
cemi Dobrá, Dobratice, Krásná, Morávka, 
Nošovice, Pražmo a Raškovice a následný 
vstup do krajské sítě. Podpora obcí a kraj-
ské sítě je velmi významná pro rozvoj po-
bytové sociální služby Domov se zvláštním 
režimem. Díky této spolupráci občané výše 
jmenovaných obcí získávají prioritní umís-
tění v pobytové registrované sociální služ-
bě Domov se zvláštním režimem a  souvi-
sející základní sociální poradentství, které 
s touto službou úzce souvisí.

Do konce roku 2020 bude docházet ke 
změně podaných žádostí do pořadníku 

pobytové služby Domov se zvláštním reži-
mem provozované pod společností DEL-
PHINUS DELPHIS s.r.o. Klienti, kterých 
se tato změna v pořadníku bude týkat, bu-
dou osloveni sociální pracovnicí, která po-
může s veškerými formalitami tak, aby byla 
žádost řádně zaevidovaná pod novou spo-
lečnost Adámkova vila, Domov se zvlášt-
ním režimem, z.ú. 

Přechod na zapsaný ústav neovlivní chod 
již provozovaného domova a  klienti již 
umístění v Domově se zvláštním režimem 
nepocítí žádnou provozní změnu. Admini-
strativní úkony budou probíhat v průběhu 
měsíce listopadu a prosince 2020. Vyčkej-
te na kontaktování ze strany sociální pra-
covnice.

Změnu statutu vnímáme velmi pozitiv-
ně. Jednání se starosty, starostkami a  za-
stupiteli obcí, směřované k  pomoci svým 
občanům v  nouzi, je totiž velkým krokem 
kupředu. 

Kontaktní osoby Adámkova vila, Domov se 
zvláštním režimem, z. ú.

Lenka Janečková, 
ředitelka domova, 
reditel@adamkovavila.cz, tel. 730 820 129

Bc. Radka Pechová Černohorská,
sociální pracovnice, 
socialní@adamkovavila.cz, tel. 724 379 168

Přeji Vám všem hodně sil v této nelehké době

S pozdravem Lenka Janečková 
Ředitelka Domova se zvláštním režimem
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

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

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

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

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

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník

Správce multifunkčního hřiště:
605 887 443 Martin Svěrkoš

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

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Tiskárna KLEINwäCHTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 4. 1. 2021 do 12.00 hodin.

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


