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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dva měsíce prázdnin a dovolených uběh-
ly jako voda, dětem skončilo období volna 
a  začal nový školní rok. Jak jsme vám již 
psali, v průběhu prázdnin probíhal ve škole 
čilý stavební a  provozní ruch. Chtěl bych 
poděkovat vedení školy za účast na realizaci 
stavebních prací a dále všem zaměstnancům, 
za jejich práci na úklidu školy po stavební čin-
nosti. Všem žákům přejeme hodně studijních 
úspěchů, a zvláště našim prvňáčkům přejeme 
úspěšný start školní docházky.

Školní rok v naší základní i mateřské škole 
startoval ve složitých podmínkách přijímání 
opatření proti nekontrolovanému šíření viru 
Covid-19. Situace, jak jste všichni mohli sle-
dovat ve sdělovacích prostředcích, se měnila 
každou hodinu a  já bych chtěl velmi podě-
kovat vedení základní i mateřské školy za 
způsob, jakým se s přijímáním všech opatření 
skvěle vyrovnali. Díky tomu jsme také mohli 
důstojně přivítat nastupující prvňáčky, i s je-
jich rodiči. 

V  průběhu prázdnin byla dokončena 
a uvedena do provozu výstavba chodníku 
u autobusové zastávky Na Špici. Jsme rádi, 
že se přitom podařilo také prosadit nový pře-
chod pro chodce, ale upozorňujeme všechny 
chodce na zvýšenou opatrnost při přecházení 
v tomto místě. Stavbu prováděla společnost 
BESTON s.r.o. Investiční náklady byly v cel-
kové výši 2 023 483 Kč.

V minulých dnech jste obdrželi do schrá-
nek dotazník, který slouží pro zjištění vašich 
názorů, potřeb a přání v souvislosti s při-
pravovaným Strategickým plánem rozvoje 
obce Dobrá na období 2021–2027. Cílem 
strategie Dobrá je zmapovat současné silné 
a slabé stránky obce, vytýčit vizi, jaká by měla 
obec v budoucnu být, a hledat všechny mož-
nosti, jak tuto představu naplnit. Výsledky 
průzkumu poslouží výlučně jako podklad 
pro zpracování strategie Dobrá, poskytnuté 
údaje budou pečlivě vyhodnoceny. Dotazník 
je anonymní. Sběr dotazníků končí dnem 
21. září 2020. Za Vaši ochotu a čas věnovaný 
dotazníku Vám velice děkujeme.

Komise pro sport a volný čas zve všechny 
sportovce v sobotu 19. září na 6. ročník zá-
vodu DOBERSKÁ PĚTKA . Jak jistě víte, 
museli jsme původní termín v dubnu zrušit 
a posunout na příznivější období. Jedná se 
o běžeckou soutěž pro všechny věkové kate-
gorie, která je určená také pro nejmenší děti! 
Hlavním závodem je „Běh Lukáše Kuči“. 
Bližší informace k průběhu sportovní akce 
naleznete na našem webu (www.dobra.cz). 

Vzhledem k aktuální potřebě informování 
veřejnosti o mimořádných opatřeních hygi-
enické služby, Vám sděluji, že jsme nedávno 
zakoupili licenci na nový komunikační kanál 
Hlášení rozhlasu. Jedinou podmínkou jejího 
užívání je registrace, o které se dočtete více 
opět na naší webové stránce.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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POPLATEK ZA ODPADY ROK 2020

Poplatek za odpady
- sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 
440 Kč.
Děti od 11-15 let včetně – ve výši 50 % sazby.
Osvobozeni od poplatku jsou: 
- děti do věku 10 let včetně
- občané obce Dobrá starší 80 let včetně.
 Platbu možno provést hotově do poklad-
ny OÚ Dobrá, dveře č. 17 nebo převo-
dem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  
VS: 1337 + čp.

- do poznámky uvádějte za koho od-
pady platíte – vypište jednotlivé osoby 
– nestačí napsat rodina Čápová – platba 
nebude přiřazena do doby, než doložíte, 
za koho konkrétně byla provedena (za-
platíte-li převodem, známka na popel-
nici Vám bude zaslána domů) 

POPLATEK UHRAĎTE DO KONCE 
ZÁŘÍ 2020.

Upozornění pro občany 
– svoz popelnic

Svoz popelnic v pondělí 28. 9. 2020 (státní svátek) proběhne v běžném režimu.

Informace pro občany!
Dne 28. 9. 2020 a 28. 10. 2020 bude sběrný dvůr z důvodů státních svátků 

UZAVŘEN!!!

UPOZORNĚNÍ
Veškeré televizory a počítačové monitory značky SAMSUNG, které Vám již doslouži-

ly, můžete odevzdat ve sběrném dvoře MILATA s.r.o., Dobrá 203.
Obecní sběrný dvůr v Dobré tuto značku nepřijímá
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Starosta obce Dobrá, dle § 27 zákona 
č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  

oznamuje:
1. volby do zastupitelstva kraje se usku-

teční  
v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 do 
22.00 hodin a 
v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 do 
14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do zastupitelstva 
kraje je ve volebním okrsku 1 a volebním 

okrsku 2 budova Základní školy Dobrá, 
Dobrá č. 860, víceúčelový sál, 1. po-
schodí (přístavba nad školní jídelnou, 
vchod z boční strany).

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a  státní 
občanství České republiky (platným 
občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky). Neprokáže-li 
uvedené skutečnosti stanovenými do-
klady, nebude mu hlasování umožněno. 

4. Každému voliči budou dodány 3  dny 
přede dnem konání voleb hlasovací 
lístky. V den voleb volič může obdržet 

OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb  
do zastupitelstva kraje dne  

2. a 3. října 2020

Právní poradna 
pro občany obce Dobrá bude v roce 2020  

probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, tj. 7. 10., 4. 11., 2. 12. 2020  
v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21.  

Pro občany obce Dobrá je poradna zdarma.

Termíny uzávěrek 
Doberských listů na rok 2020

5. 10., 2. 11., 7. 12. 2020
 - příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.
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Starosta obce Dobrá dle § 15 odst. 1  zá-
kona č. 247/1995 Sb., o  volbách do Parla-
mentu České republiky a  o  změně a  dopl-
nění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  

oznamuje:
1. Volby do Senátu Parlamentu České re-

publiky v obci Dobrá se uskuteční  
v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 do 
22.00 hodin
v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 do 
14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Zastupitelstva 
obce Dobrá je ve volebním 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 ob-
čanství České republiky (platným ob-
čanským průkazem, cestovním pasem 
České republiky).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny 
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb volič může obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti. 

5. V případě konání II. kola voleb do Se-
nátu se tyto uskuteční   
V pátek dne 9. října 2020 od 14.00 do 
22.00 hodin 
V  sobotu 10. října 2020 od 8.00 do 
14.00 hodin. 

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební 
místnosti ve dnech voleb

Volby do zastupitelstev krajů se kona-
jí ve dvou dnech, v  pátek 2. října 2020 od 
14.00  hodin do 22.00 hodin a  v  sobotu 
3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá pouze na území 
České republiky, a  to ve 13 krajích. Vo-
lič může hlasovat pouze v  tom volebním 
okrsku, kde je přihlášen k  trvalému po-

bytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na 
voličský průkaz (viz. Hlasování na voličský 
průkaz).

Volby do zastupitelstev krajů neprobí-
hají na území hlavního města Prahy (Za-
stupitelstvo hlavního města Prahy je voleno 
v  rámci voleb do zastupitelstev obcí, které 
budou probíhat v roce 2022).

OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb do Senátu 

Parlamentu České republiky
dne 2. a 3. října 2020

Informace o způsobu hlasování ve volbách 
do zastupitelstev krajů
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Voličem je
 státní občan České republiky, který nej-
později 3. října 2020 dovrší věku 18 let;

•	 a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, 
která náleží do územního obvodu kraje

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupi-

telstev krajů jsou vytištěny pro každou po-
litickou stranu, politické hnutí nebo koalici 
samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je mimo 
jiné uvedeno vylosované číslo kandidujícího 
subjektu.

Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit 
úplnou číselnou řadu, neboť některé z kan-
didujících politických stran, politických 
hnutí a koalic nekandidují ve všech krajích, 
nebo pokud kandidátní listina kandidující-
ho subjektu nebyla zaregistrována.

Volby do zastupitelstev krajů se konají 
společně s volbami do Senátu Parlamentu 
České republiky. Úřední obálky a hlasova-
cí lístky pro jednotlivé volby jsou tak od 
sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek 
a  úřední obálka pro volby do zastupitel-
stev krajů jsou barvy šedé, hlasovací lístky 
a úřední obálka pro volby do Senátu jsou 
barvy žluté.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 
3 dny přede dnem voleb (29. září 2020).

Vzorové hlasovací lístky a  informace 
o  případných tiskových chybách na hla-
sovacím lístku jsou zveřejněny ve volební 
místnosti.

Informace o vzdání se kandidatury nebo 
odvolání kandidáta

Ve volební místnosti se zveřejňují infor-
mace o  případném vzdání se kandidatury 
nebo odvolání kandidáta (pokud krajský 

úřad obdržel prohlášení alespoň 48 hodin 
před zahájením voleb do zastupitelstva kra-
je). Při zjišťování výsledků voleb se k hla-
sům odevzdaným pro takového kandidáta 
nepřihlíží.

Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti proká-

zat svou totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky
•	 platným občanským průkazem,
•	 platným cestovním pasem České re-

publiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost 

a  státní občanství České republiky po-
třebnými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.

Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise 

prázdnou úřední obálku opatřenou úředním 
razítkem.

Na požádání mu komise vydá i sadu hla-
sovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupe-
ní není přípustné.

S  úřední obálkou a  hlasovacími lístky 
se musí volič odebrat do prostoru určené-
ho k  úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu 
nebude hlasování umožněno. Volič vloží do 
úřední obálky jeden hlasovací lístek pro po-
litickou stranu, politické hnutí nebo koalici, 
pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasova-
cím lístku, který vkládá do prázdné úřední 
obálky, může zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýše u  4 kandidátů uvedených na 
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z  nich dává přednost (udělení preferenční-
ho hlasu).

Volič musí dbát na to, aby do úřední 
obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, 
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jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu 
voleb musí být hlasovací lístek vložen do 
úřední obálky téže barvy, jinak je hlas vo-
liče neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací líst-
ky, které nejsou na předepsaném tiskopi-
se, hlasovací lístky, které jsou přetržené, 
a  hlasovací lístky, které nejsou vloženy do 
úřední obálky. Volič hlasuje tak, že úřední 
obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží 
před okrskovou volební komisí do volební 
schránky.

S  voličem, který nemůže pro tělesnou 
vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo 
nemůže číst nebo psát, může být v prosto-
ru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 

přítomen jiný volič, nikoliv však člen okr-
skové volební komise, a hlasovací lístek za 
něho vybrat a vložit do úřední obálky, a po-
případě i  úřední obálku vložit do volební 
schránky.
Hlasování na voličský průkaz
(viz. Hlasování na voličský průkaz)
Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních, důvodů obecní úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost do přenosné volební schránky. Okrs-
ková volební komise však může vysílat své 
členy s přenosnou volební schránkou pou-
ze v rámci svého volebního okrsku.

Informace o způsobu hlasování ve volbách
do Senátu Parlamentu České republiky

Volby do Senátu se konají ve dvou 
dnech, v pátek 2. října 2020 od 14.00 ho-
din do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Hlasování probíhá pouze na území 
České republiky, a  to ve 27 senátních 
volebních obvodech, kde jsou volby do 
Senátu vyhlášeny (viz Územní vymezení 
volebních obvodů pro volby do Senátu). 
Volič může hlasovat pouze v  tom voleb-
ním okrsku, kde je přihlášen k  trvalému 
pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na 
voličský průkaz (viz Hlasování na voličský 
průkaz). 
Voličem je 

 občan České republiky, který nejpoz-
ději 3. října 2020 dovrší věku 18 let; 

•	 ve druhém kole pak i občan České repub-
liky, který nejpozději 10. října 2020 dovr-
ší věku 18 let. 

Hlasovací lístky 
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou 

vytištěny pro každého kandidáta samostatně. 
Na každém hlasovacím lístku je uvede-

no číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí 
tvořit úplnou číselnou řadu, pokud přihláška 
některého kandidáta nebyla zaregistrována. 

Volby do Senátu se konají společně s vol-
bami do zastupitelstev krajů. Úřední obálky 
a  hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou 
od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístky 
a úřední obálka pro volby do zastupitelstev 
krajů jsou šedé, hlasovací lístky a  úřední 
obálka pro volby do Senátu jsou žluté. 
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Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 
3 dny přede dnem voleb (29. září 2020). 

Vzorové hlasovací lístky a  informace 
o  případných tiskových chybách na hla-
sovacím lístku jsou zveřejněny ve volební 
místnosti. 

Informace o vzdání se kandidatury nebo 
odvolání kandidáta 

Ve volební místnosti se zveřejňují infor-
mace o  případném vzdání se kandidatury 
nebo odvolání kandidáta. Při zjišťování vý-
sledků voleb se k hlasům odevzdaným pro 
takového kandidáta nepřihlíží. 

Prokázání totožnosti 
Volič musí ve volební místnosti proká-

zat svou totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky 
•	 platným občanským průkazem,
•	 platným cestovním, diplomatickým 

nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem. 

Neprokáže-li volič svou totožnost a  státní 
občanství České republiky potřebným do-
kladem, nebude mu hlasování umožněno. 

Průběh hlasování 
Volič obdrží od okrskové volební komise 

prázdnou úřední obálku opatřenou úřed-
ním razítkem. Na požádání mu komise vydá 
i sadu hlasovacích lístků. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupe-
ní není přípustné. 

S  úřední obálkou a  hlasovacími lístky 
se musí volič odebrat do prostoru určené-
ho k  úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu 
nebude hlasování umožněno. Volič vloží 
do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro 
kandidáta, pro kterého se rozhodl hlaso-
vat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. 

Volič musí dbát na to, aby do úřední 
obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, 
jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu 
voleb musí být hlasovací lístek vložen do 
úřední obálky téže barvy, jinak je hlas vo-
liče také neplatný. 

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, 
které nejsou na předepsaném tiskopise, 
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hla-
sovací lístky, které nejsou vloženy do úřed-
ní obálky. 

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vy-
braným hlasovacím lístkem vloží před okrs-
kovou volební komisí do volební schránky. 

S  voličem, který nemůže pro tělesnou 
vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo 
nemůže číst nebo psát, může být v prosto-
ru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrs-
kové volební komise, a hlasovací lístek za 
něho vybrat a vložit do úřední obálky, a po-
případě i  úřední obálku vložit do volební 
schránky. 

Hlasování na voličský průkaz 
(viz Hlasování na voličský průkaz) 

Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných, ze-

jména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve 
dnech voleb svoji okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost do přenosné volební schránky. Okrs-
ková volební komise však může vysílat své 
členy s přenosnou volební schránkou pouze 
v rámci svého volebního okrsku. 

Druhé kolo voleb do Senátu 
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prv-

ním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů, 
bude se konat druhé kolo voleb. Ve druhém 
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Nohejbal trojic
Dne 16. 8. 2020 se uskutečnil odlo-

žený turnaj v  nohejbalu na umělé trávě. 
Nedostalo se na všechny týmy, protože 
maximální počet přihlášených jsme vy-
čerpali již v  červenci. Turnaj se protáhl 
do pozdních odpoledních hodin. Tento-
krát počasí vyšlo dokonale a  všichni si 
to dostatečně užili. Moc děkuji manže-
lům Jelénkovým za bezplatný pronájem 
kurtů a  krásné ceny do tomboly, dále 
našim rozhodčím, Pavlu Baranovi a Da-
liboru Hájkovi, za skvělý výkon a  všem 
zúčastněným za krásnou hru. Fotodo-
kumentaci, kterou můžete zhlédnout na 
stránkách obce Dobrá, nám zajišťoval p. 
Michal Návrat. Pan starosta naší obce 
Ing. Jiří Carbol pomohl předat ceny nej-
lepším týmům a  vylosovat tombolu. Na 
konci turnaje probíhá tradičně losování 
pro všechny hráče, a  to se neobejde bez 
našich níže uvedených sponzorů, kterým 
samozřejmě také moc děkuji.

Obec Dobrá, Hyundai Mobis, Hyun-
dai Glovis, restaurace Kolovna, restaura-
ce Obecník, pivovar Radegast, hospůdka 
Kačabar, kosmetika Santini, p. Slávka 
Poláková, obuv p. Jana Růžičková, vrako-
viště p. Kuba Milata, vinotéka p. Šulíková, 
automotoslužby p. Libor Mlčák a Bowling 
Riviera.

Na závěr výsledky turnaje: 
1. místo:  Martin Vlček, Petr Vlček,  

Tomáš Žurovec
2. místo:  Aleš Chmiel, Jarda Pazděra, 

Petr Kupčák
3. místo:  Luděk Matera, Lukáš Matera, 

Radek Polach

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen 
Tomáš Žurovec. 

Za sportovní komisi René Křižák

kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kan-
didáti z prvního kola.

Druhé kolo se bude konat v  pátek 
9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin. 

Jestliže se před druhým kolem voleb 
kandidát své kandidatury vzdá, pozbu-
de práva být volen nebo zemře, postupuje 
do druhého kola voleb kandidát, který se 

v prvním kole voleb umístil na třetím místě; 
v takovém případě se druhé kolo může usku-
tečnit v pátek 16. října 2020 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a v sobotu 17. října 2020 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Hlasovací lístky (barvy šedé) pro druhé 
kolo voleb již voliči nebudou dodány pře-
dem, ale volič je obdrží přímo ve volební 
místnosti ve dnech druhého kola voleb. Zde 
také obdrží úřední obálku (barvy šedé)
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Pozvánka na cyklovýlet

Informace pro členy Klubu seniorů

DRAKIÁDA
Zveme všechny malé i  velké na další 

ročník drakiády. 
Sraz účastníků bude 31. 10. 2020 na 

Vrchách u vodárny v 10 hodin. 
Všechny děti obdrží malý dárek a  ob-

čerstvení bude zajištěno pro všechny. Snad 

nám bude foukat, abychom zaplnili oblohu 
tak jako v minulém roce. 

Při dešti bude akce odložena na neděli 
1. 11. 2020. Těšíme se na vás. 

Za sportovní komisi René Křižák

Příznivce cykloturistiky zveme v sobotu 
26. 9. 2020 na cyklistický výlet, ujedeme cca 
50 km. Z Dobré pojedeme směr Dobratice, 
Komorní Lhotka, Smilovice, Ropice, Třano-
vice, kolem přehrady Žermanice zpět domů. 
Po cestě si určitě zasloužíme občerstvení. 

Sraz bude v sobotu 26. 9. v 10:30 před vla-
kovým nádražím Dobrá. 

Prosíme zájemce, aby se hlásili na tel.: 
775 933 551. 

Těšíme se na vaši účast, 
za sportovní klub Renáta Friedlová

Turistika:
Přátelé turistiky, zveme vás na le-

tošní 2.  turistický výlet v sobotu 17. 10. 
2020, kdy se vydáme vlakem do Mostů 
u  Jablunkova a  dále již pěšky Skalka, 
Solárka, Tetřev, přes vrchol Velkého Po-
lomu a pak už do údolí Lomné. Trasa je 
dlouhá necelých 11 km. 

Sraz bude na vlakovém nádraží Dobrá 
u  Frýdku-Místku v  sobotu 17. 10. 2020 
v 7:30 hod. a věřím, že nám počasí bude 
nakloněno.

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

Těšíme se na vaši účast, 
za sportovní klub Renata Friedlová  

Ve středu 7. října 2020 vyrážíme na pro-
cházku ve 14.00 hod. od nádraží do Nošovic.

Kdo nechce pěšky, může dojet autobusem 
k restauraci Radegastův šenk, dříve Družba.

Od 15.00 hod. zde máme rezervován 
BOWLING.

Jelikož je nutné předem nahlásit počet 
osob, nahlaste mi svou účast na telefon 
724 074 004, do 29. 9. 2020.

Po skončení hry můžeme posedět v  pří-
jemném prostředí restaurace.

Na hezké odpoledne se těší 
Drahomíra Gryžboňová, předsedkyně



- 10 -

 MOŠTOVÁNÍ OVOCE 
Český zahrádkářský svaz, základní organizace, Vyšní Lhoty oznamuje,  

že již zahájila moštování ovoce pro občany.
Objednávky přijímá pan Otmar Tesarčík, Vyšní Lhoty č. 218, tel. 605 973 725. 

                                                                                           Předseda ZO ČZS Čestmír Jež

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17 -18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.

Základní škola Dobrá, informuje…
Vážení čtenáři,
zdravím Vás jménem základní školy v no-

vém školním roce. V úterý 1. září jsme v sále 
společně s vedením obce přivítali naše prv-
ňáčky a ve třídách proběhla setkání třídních 
učitelů s  žáky, z  nichž mnozí se vrátili do 
školy po dlouhých 6 měsících. 

Na nový školní rok jsme se těšili, i když 
víme, že nebude vůbec jednoduchý, pro-
tože se stále budeme muset vypořádávat 
s  probíhající pandemií Covid-19. Provází 
nás mnohá hygienická a  protiepidemická 
opatření a  jejich naplňování je vzhledem 
k  velikosti naší školy, kdy máme 29  tříd, 

Slavnostní zahájení pro 60 prvňáčků a jejich rodiče proběhlo za účasti vedení obce v sále

Záhradkáři informují…
Z důvodu pandemie se letos neuskuteční 28. ročník Výstavy ovoce a zeleniny.
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5 oddělení školní družiny, 650 žáků a 77 za-
městnanců, organizačně náročné. Dle do-
poručení MŠMT se snažíme minimalizovat 
kontakt mezi žáky 1. a  2. stupně i  mezi 
jednotlivými ročníky, nastavili jsme hygi-
enická pravidla vstupu a pohybu po škole, 
provádíme dezinfekci i  v  průběhu dopole-
dní výuky, rozložili jsme vydávání obědů 
do delšího časového rozmezí, abychom za-
jistili co nejmenší kontakt tříd. Co se týká 
roušek, budeme pravidelně sledovat tzv. 
semafor zveřejněný ministerstvem zdra-
votnictví, který nám ukáže, kdy je máme ve 
společných prostorách nasadit.

Náročnou přípravu na zahájení školní-
ho roku mají za sebou učitelé především 
s ohledem na možnou distanční výuku. Bě-
hem víkendového školení se zdokonalovali 
ve formativním hodnocení a  intenzivně se 

také neustále vzdělávají v efektivním vedení 
online výuky. Zabývali se také vzdělávacím 
obsahem svých předmětů, který vzhledem 
k distančnímu vzdělávání v uplynulém roce 
přeplánovali a  provedli jeho úpravy, pří-
padně od některých témat upustili. Začátek 
roku bude s  dětmi ve znamení opakování 
a  procvičování. Nemile ovlivní současná 
situace některé naše tradiční akce, soutě-
že a  projekty. Některé proběhnou s  menší 
úpravou v organizaci školy, ale ty větší bu-
deme muset pro letošní rok oželet.

Od září jsme zahájili nový projekt Pro-
fesní rozvoj doberských pedagogů III, kte-
rý opět podpoří činnost školního psycho-
loga na naší škole, ale například i  nákup 
20  notebooků pro využití ICT ve vyučo-
vacích hodinách. Pro zajištění distanční 
online výuky uvolnilo finanční prostředky 

V letošním roce otevíráme 3 první třídy, třídní učitelka Alexandra Blaž-
ková se svou třídou 1.C

V letošním roce otevíráme 3 první třídy, třídní učitelka Alexandra Blažková se svou třídou 1.C
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také MŠMT. Jsou určeny na technické vy-
bavení pro učitele, případně zprostředko-
vání tohoto vybavení žákům, kteří nemají 
doma technické vybavení. V současné chví-
li připravujeme výběrové řízení na nákup 
ICT vybavení.

Na závěr chci poděkovat všem svým za-
městnancům za přípravu školního roku. 
Přeji nám všem pohodový školní rok a pev-
ně věřím, že nám přinese co nejméně staros-
tí a omezení v naší školní práci.

Radka Otipková, ředitelka školy

Mateřská škola informuje…
Vážení rodiče, čtenáři, milé děti… 
Chtěla bych Vás srdečně pozdravit v  no-

vém školním roce. Letní období nám zamá-
valo a my vykračujeme vstříc novým chvílím 
a zážitkům, na které se moc těšíme. 

Ovšem, než společně vykročíme, ještě 
mi dovolte zavzpomínat na uplynulý škol-
ní rok, který patřil pro mnohé z  nás mezi 
ty těžší, a to s příchodem vysoce infekčním 
virem. Pokud jsme do této doby nepociťova-
li nadměrnou nejistotu ohledně zdraví, jak 
našeho, tak našich blízkých, tento nevíta-
ný host nám jej dal zakusit… Naštěstí nám 

v praktickém životě opravdu fungují příslo-
ví, moudra, citace. I v tomto, ne moc milém 
čase, se potvrdily. A přísloví – Všechno zlé 
je k  něčemu dobré – vzalo za své. V  mysli 
Vám teď možná probíhají samé otazníčky 
s otázkou: „Jak?“. Naše mateřská škola jej 
pocítila velmi, a to v situaci, kdy bylo nejvíc 
potřeba. Myslím si, že nemusím dál roze-
pisovat naše prožitky. V  předešlých listech 
bylo napsáno dost. Chci jen ještě naposledy, 
když uzavíráme minulý školní rok, vyjádřit 
upřímnou vděčnost. Vděčnost za to, že mám 
ve svém okolí mnoho lidiček, kteří mají 

Dárečky pro prvňáčky podpořila obec Dobrá a firma Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
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srdce na správném místě, nechají 
se jím řídit a konají – nejsou jim 
lhostejní ostatní lidé a  situace, 
které prožívají. 

Letošní školní rok otevíráme 
v  takovém novém „vnitřním ka-
bátě“. V  době letních prázdnin 
proběhlo pár oprav a  mírných 
vnitřních rekonstrukcí. Zmi-
zelo ze všech prostor dřevěné 
obložení, které nahradila v  této 
výšce plně omyvatelná výmalba. 
V  tomto spojení šla ruku v  ruce 
také výmalba všech vnitřních 
prostor. Ve 4 hernách se poří-
dily nové – měkčí koberce. Od 
nového školního roku jsme také 
sjednotily (tím pádem změnily) 
všechny názvy tříd a snažily jsme 
se vybrat názvy zvířátek žijících 
v lesním prostředí. Paní učitelky 
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byly novými názvy velmi inspirovány a  ve 
všech třídách vznikly nové – vlastnoruč-
ní – výmalby zdí těmito motivy zvířátek. 
Toto vše se odehrálo v  časovém rozpětí 
cca necelého jednoho měsíce. Jsem ráda, 
že tým zaměstnanců MŠ dokázal pracovat 
v časové tísni a umožnil nástup dětí do ma-
teřské školy v řádném termínu. Všem svým 
zaměstnancům bych touto cestou chtěla 
za jejich mimořádné pracovní nasazení po-
děkovat. 

V  neposlední řadě chci také poděkovat 
zákonným zástupcům dětí, kteří do nás 
vkládali a nadále vkládají tak velkou důvěru 
a svěřují nám do péče své milované ratolesti. 
Děkujeme za Vaši spolupráci a  každodenní 
otevřenost. Děkuji také dětem, které nás na 
každý den potěšují svým úsměvem. 

Přeji nejen dětem, ale všem zákonným zá-
stupcům, personálu MŠ, vedení obce Dobrá 
a všem čtenářům, abychom do nového škol-
ního roku vykročili s  velkým srdcem, které 
je otevřené pro nové zážitky, nová poznání, 
přátelství a zkušenosti. 

Bc. Jana Maďová,
Ředitelka MŠ Dobrá
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Hurá, tak jsme se dočkali a v pátek 24. 7. 
jsme odjeli vlakem na tábor, tentokrát na 
Ramzovou. Cesta byla dlouhá, ale zábavná. 
Když jsme dojeli na místo, vybrali jsme si 
stany a vybalili se.

Pak jsme se rozdělili do skupinek: Pytlíci, 
Křepelkové, Plavíni, Brandorádové a  Brý-
lové. Téma táboru bylo „Hobit“. Skřítci 
poprosili Hobita, aby jim pomohl zachránit 
jejich domov před drakem Šmakem. A to se 
nám nakonec podařilo. Hráli jsme různé hry 
a soutěže – stavěli jsme přístřešky z plachty, 
nosili jsme víčka, které symbolizovaly jídlo, 

Skautský tábor (Hobit) oddílu Le Paso
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a  přitom nás chytali pa-
vouci a zažili jsme i válku 
s trolly.

Každý den jsme měli 
rozdělené služby a  někdy 
byly i  Workshopy. Večer 
jsme měli táboráky a  pak 
následovalo 6 hlídek od 
večera až do rána. Vařili 
nám tam skvělá jídla. Byli 
jsme i na výletě na Obřích 
skalách. V neděli jsme na 
tábořišti měli mši svatou.

Na táboře se plnily různé bobříky, např. 
bobřík hladu, odvahy, síly, mlčení, mrštnos-
ti. Poslední večer jsme zapálili slavnostní 
oheň „pagodu“ a  některé holky skládaly 
Světluškovský slib. Poslední den jsme se 

sbalili a jeli zpátky autobusem domů. Tábor 
se mi líbil, užila jsem si ho a odnesla jsem si 
spoustu zážitků.

Lucie Beloritová, Sasanky
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Jako správní skauti jsme jako každým 
rokem vyrazili tábořit a prožít společně ne-
zapomenutelné zážitky v přírodě. Náš oddíl 
La Família se sešel 1. 8. 2020 před farou 
v Dobré a vyrazili jsme autobusem na nové 
tábořiště Ramzová v Jeseníkách. Cesta byla 
dlouhá, ale jelikož jsme se kvůli dané situaci 
dlouho neviděli, tak nám cesta utekla rychle, 
protože jsme měli opravdu hodně věcí, které 
jsme chtěli ostatním říct. Hned na první po-
hled se nám tábořiště moc líbilo a začali jsme 
se ještě více těšit na zážitky a dobrodružství, 
které spolu následujících 14 dní prožijeme. 
Už před táborem nám domů přišel dopis, 
ve kterém jsme se dozvěděli, že letos bude 
tábor v  tématu Malý princ, podle příběhu 
světoznámého autora Antoine de Saint-
-Exupéry. Celý tábor doprovázely scénky 
z  příběhu Malého prince a  každý den jsme 
se s Malým princem ocitli na jinačí planetce. 
Z  každého dne plynulo životní ponaučení, 
které vrcholilo večer při táboráku, u  které-
ho jsme si vše rozebrali, a  těm mladším se 
ponaučení či životní motto vysvětlilo. Každý 
den byl plný her a různých výzev, které pro 
nás naši vedoucí připravili. Velkou výzvou 
pro nás všechny byly 2 deštivé dny, které pro 
nás byly velkou zkušeností, a zkouškou na-
šich schopností. Tyto 2 dny jsme však zvlád-
li, a poté už nám na táboře počasí jen přálo. 
Během tábora jsme v rámci výletu navštívili 
lázně Jeseník, kde jsme vyzkoušeli spoustu 
atrakcí a  vychutnali si lázeňskou atmosfé-
ru. Večer jsme vždy trávili společně u tábo-
ráku a vychutnávali jsme si společné chvíle 
kolem ohně, který nám poskytoval teplo, 
kterého bylo během chladných večerů nedo-
statek. Každý den jsme zakončili táborovým 

rituálem, kdy jsme pomocí přírodních věcí 
hodnotili celý den a během tábora jsme vy-
tvořili táborovou planetku, která symboli-
zovala náladu a  pocity z  celého tábora. Po 
rituálu jsme zazpívali večerku a uložili se ke 
spánku, s očekáváním a napětím, co nového 
prožijeme další dny. Tábor utekl jako voda 
a  byl tady zase po roce dlouho očekáváný 
slibový oheň, u  kterého někteří z  nás pro-
žili svůj životní zážitek, protože se rozhodli 
skládat skautský, světluškovský či vlčácký 

Skautský tábor Malý princ oddílu La Família
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Chtěli bychom poděkovat Moravsko-
slezskému kraji, který nás v rámci projektu 
„Podpora volnočasových aktivit pro mládež 
v  roce 2020“ finančně podpořil a  pomohl 
nám tak tábor realizovat.

Rádi bychom dále poděkovali Řeznictví 
a uzenářství Carbol za úžasné klobásy. Dě-
kujeme také Řeznictví u  Bobra za skvělé 
špekáčky, na kterých jsme si náramně po-
chutnali. Velké poděkování patří také obci 
Dobrá, která nám pomohla zajistit dopra-
vu zavazadel a  vybavení na místo tábora. 
Moc nás potěšila návštěva pana starosty 

a  senátora Ing. Jiřího Carbola, který děti 
i  vedoucí rozradostnil energetickým balíč-
kem dobrůtek. Děkujeme také všem ostat-
ním, kteří nás v  různých formách podpo-
rujete! Vaše pomoc nám dává energii a sílu 
pokračovat v tom co děláme.

Děkujeme!!! 

Tým skautských vedoucích

Nový měsíc, měsíc září,
objevil se v kalendáři,
a teď na vás děti volá,
začíná vám opět škola.
Celý rok se pilně učte,
ať z vás rodiče radost mají,
že tak chytré děti mají.

                            Cecílie Czyžová

slib. Poslední den tábora jsme společnými 
silami celý tábor sbalili a  14. 8. 2020 brzo 
ráno zamířili vlakem a  autobusem zpět do 
našich domovů, za našimi rodinami. Vel-
ký dík patří všem účastníkům a  vedoucím, 

kteří tábor připravili. Všechny zážitky nám 
zůstanou navždy v naší paměti a už se moc 
těšíme, až nám začne nový skautský rok, 
a za rok zase hurá na tábor!

Lenka Turoňová
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SBÍRKA PRO CHARITU
Komise pro rodinu a  občanské záleži-

tosti při radě obce Dobrá pořádá Chari-
tativní sbírku oblečení a dalších potřeb do 
domácnosti pro Diakonii Broumov.

Sbírka proběhne 25. 9. 2020

od 9 00- 12 00 hod. a od 14 00- 17 00 hod.  
ve vstupu do obřadní síně v budově Obec-

ního úřadu Dobrá.

Seznam věcí, které můžete dát do sbírky 
– podle Diakonie Broumov

PROSÍME VŠE ZABALENÉ 
V IGELITOVÝCH PYTLÍCH

Nádobí do krabic
knihy v současné době nepřijímáme, 

jelikož jich máme nadbytek

•	 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, 
pánské, dětské)

•	 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěr-
ky, záclony

•	 Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedá-
vejte nám odřezky a zbytky látek)

•	 Domácí potřeby (nádobí bílé i  černé, 
skleničky) zabalené v krabici

•	 Vatované a  péřové přikrývky, polštáře 
a deky, peří

•	 Obuv – nepoškozená a v párech (sváza-
ných gumičkou)

•	 Kabelky, batohy, drobné předměty z do-
mácnosti

•	 Hračky – nepoškozené a  kompletní, 
také plyšové

•	 Menší elektrospotřebiče
•	 hygienické potřeby
•	 dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...)

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
•	 ledničky, televize, počítače, matrace, 

koberce
•	 nábytek
•	 znečištěný a vlhký textil

Za Komisi pro rodinu Radka Zitová

Změna ordinační doby DS Dobrá  
-MUDr.Kučerová Iva

11. 9. 2020  pátek        NEORDINUJE SE
14. 9. 2020  pondělí     7.30-10.30 hod.
15. 9. 2020  úterý         NEORDINUJE SE

Nutné případy ošetří Dětské středisko, Politických obětí Místek (u bývalého autobuso-
vého stanoviště) po telefonické domluvě MUDr. Devečková 558 434 835
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Tak přesně takhle by se dal popsat vstup 
našich mužů a  dorostenců do nové sezony. 
První dva zápasy áčka proběhly v duchu tra-
dičního derby. V úvodním utkání se na dober-
ském hřišti představil tým z  Lučiny. Chlapi 
na svého soupeře vletěli a za první půlhodinu 
vedli už 4:0! Hostům se ještě podařilo snížit 
do přestávky a  po vyrovnaném druhém po-
ločasu svítil na tabuli konečný výsledek 5:2! 
Za týden zajížděli svěřenci Tomáše Zářic-
kého do Dobratic, kde na ně čekal opravdu 
těžký soupeř. Je potřeba uznat, že po většinu 
zápasu domácí dominovali a měli více šancí. 
V  utkání však zazářil teprve devatenáctiletý 
Petr Gryžboň, který hattrickem sestřelil veš-
keré naděje Dobratic, a díky tomu se zrodilo 
vítězství 3:2!

V třetím, zároveň posledním zápase, při-
jel na Spartu tým z  Libhoště. Štěstí, které 
drželo náš tým v  předchozím střetnutí, se 
teď obrátilo proti nám. Soupeř trestal po 
rychlých protiútocích a  nakonec si odvezl 
všechny body po výsledku 1:4.

Dorostenci v  úvodním zápase přivíta-
li na domácím hřišti Dětmarovice. I  díky 
velké absenci v  řadách našeho soupeře 
přišlo vítězství 5:0. O  týden později hráli 
naši borci ve Vlčovicích, které byly pro Do-
berské absolutně neznámým soupeřem. 
V  utkání jsme až trestuhodně zahazovali 
šanci za šancí a  můžeme být rádi, že se 
v  60. minutě prosadil Ondřej Zícha a  za-
jistil tak 3 body po vítězství 1:0. Poslední 
víkend před nástupem do školy k nám za-
vítal soupeř z Příboru. Tvrdý zápas přinesl 

až překvapivě jednoznačný výsledek 7:0! 
Nadále tak patří našim hráčům v  tabulce 
první příčka. Doufejme, že se takhle bude 
dařit i nadále.
1. A třída sk. B | Muži
15. 8. 2020 Dobrá - Lučina 5:2
Branky: 2x Šmahaj, Filipčík, Palarčík, 
Gryžboň P.
22. 8. 2020 Dobratice - Dobrá 2:3
Branky: 3x Gryžboň P.
29. 8. 2020 Dobrá - Libhošť 1:4
Branka: Figura
Krajská soutěž sk. B | Dorost
15. 8. 2020 Dobrá - Dětmarovice 5:0
Branky: Trněný J., Pustka, Sekanina, Špok, 
vlastní
23. 8. 2020 Vlčovice - Dobrá 0:1
Branka: Zícha O.
29. 8. 2020 Dobrá - Příbor 7:0
Branky: 3x Sklář, Legut, Zícha J., Drexler, 
vlastní

Martin Sekanina
Mladší žáci

Ve čtvrtek 3. 9. odehráli kluci z  mladších 
žáků první mistrovská utkání proti týmům 
z Mostů a Nebor/Smilovic. V prvním zápase 
proti Mostům se klukům nedařilo, očividně 
se projevila dlouhá pauza bez trénování. To 
se ovšem změnilo ve druhém zápasu proti 
týmu Nebory/Smilovice, kluci předvedli hez-
ký výkon a protivníka s přehledem porazili. 

Mosty: Dobrá 2:0
Nebory/Smilovice: Dobrá 0:10

Perfektní start našich týmů  
do podzimních bojů!



- 22 -

Starší žáci
Starší žáci mají za sebou již dvě utkání. 

Ve čtvrtek 3. 9. jsme hráli první zápas pro-
ti týmu z  Bystřice, ve kterém nechali kluci 
na hřišti opravdu vše a  3 body si opravdu 
zasloužili. Druhý zápas jsme odehráli 5. 9. 
na Lučině. I když jsme na protivníka tlačili 
hned od začátku, nedařilo se nám bohužel 
proměnit opravdu hodně šancí, ale i přesto 
jsme si domů 3 body odvezli.

Dobrá: Bystřice 8:3
Lučina: Dobrá 0:4

Tomáš Knödl

Rozpis zápasů OP OFS FM, přípravka 
Nošovice/Dobrá, Podzim 2020

Mladší přípravka r. 2012/13
1. kolo Fryčovice, 9. 9. 2020, 16:30 
  (MFK FM dívky, Baška) 

2. kolo Brušperk, 17. 9. 2020, 16:00 
  (Brušperk „A“, Brušperk „B“)
3. kolo Nošovice, 23. 9. 2020, 17:00 
  (Fryčovice 4x20´)
4. kolo Fryčovice, 7. 10. 2020, 16:30 
  (MFK FM A, Kozlovice)
5. kolo Nošovice, 14. 10. 2020, 16:00 
  (Staré Město, Hnojník)
6. kolo FM Stovky, 28. 10. 2020, 12:00  

 (Lískovec, MFK FM „B“)

Starší přípravka U11, U10 r. 2010/11, 
dva týmy
1. kolo Nošovice, 9. 9. 2020, 16:30 
  (Raškovice, MFK FM „C“)
2. kolo Nošovice, 16. 9. 2020, 16:30 
  (MFK FM „A“, MFK FM „B“)
3. kolo Nošovice, 30. 9. 2020, 16:30 
  (Sedliště, MFK FM dívky)
4. kolo Brušperk, 12. 10. 2020, 16:00 
  (Baník Ostrava, Fryčovice)
5. kolo Nošovice, 28. 10. 2020, 10:00  

 (Kozlovice, Hukvaldy)

Petr Malyšek

V  sobotu 1. srpna proběhl již 52. roč-
ník prestižního fotbalového zápasu SVO-
BODNÍ proti ŽENATÝM. Počasí se oproti 
loňsku vydařilo, a  tak už dopoledne se na 
Mechuli mohl uskutečnit Dětský den, kde 

pro děti byly nachystané všelijaké soutěže 
a  malý lesní závod. Také se v  příjemném 
lesním prostředí mohly projet na koních. 
Nakonec si děti přebraly drobné odměny 
a utíkaly domů k obědům. 

Svobodní vs Ženatí 
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Hřiště se začalo připravovat na samotný 
vrchol odpoledne – zápas. Oba týmy byly 
nažhaveny na velký souboj, jelikož poslední 
dva zápasy skončily nerozhodně a oba týmy 
chtěly zvítězit. Velká příprava – hlavně co se 
týče dresů, nebyla podceněna. Úderem třetí 
hodiny utkání začalo a jako vždy si hráči nic 
nedarovali, samozřejmě v  duchu fair-play. 
I  tentokrát byl zápas nesmírně vyrovnaný 
až do poslední minuty, ale tentokrát se přeci 
jen zrodil vítěz. Nejtěsnějším výsledkem 2:1 
vyhrál tým Svobodných, který obdržel pu-
tovní pohár. Jsme moc rádi, že tento tradič-
ní zápas se stále těší velké přízni fanoušků. 

Děkujeme všem, kdo se na realizaci podí-
lejí. A příští rok se budeme opět těšit.

Za organizátory Jan Filipčík
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Během července – v  měsíci, kdy jsme 
v  předchozích sezónách odpočívali, jsme 
pro naši volejbalovou mládež z  Raškovic 
uspořádali 4 turnaje v  beach volejbale pod 
názvem RAŠKO-BEACH-OPEN. Během 
těchto čtyř turnajů se na kurtu vystřídalo 
celkem 24 hráčů a hráček VK Raškovice. Na 
každém turnaji si hráči losovali svůj čtyř-
členný tým, kterému dle své fantazie dali 
také název. 

Po ukončení této série turnajů jsme vy-
hlásili nejlepší 3 hráče a  tým s  nejlepším 
názvem. 
Pořadí hráčů:

1. Tereza Smítalová
2. Matěj Kohut
3. Ludmila Hlisnikovská

Nejlepší název týmu: PROČ NÁZEV – 
Tomáš Garba, Vendula Ožanová, Klára Kla-
nicová, Alžběta Hlisnikovská     

Celkové výsledky si můžete přečíst na 
www.vkraskovice.cz

Volejbalové soustředění pro starší žac-
tvo, kadetky a juniorky VK Raškovice pro-
běhlo v termínu 17. 8. - 21. 8. 2020 v areálu 
antukových kurtů v Raškovicích s noclehem 
v  šatnách a  přístřešku u  technického záze-
mí. Hráčům a  hráčkám v  počtu 27 se vě-
novali 4 trenéři. Snídaně, svačinky, večeře 
a pitný režim si hráči s pomocí svých rodičů 
připravovali sami v  rámci rozdělených slu-
žeb, výborné obědy zajistili manželé Fojtíko-
vi ve své restauraci, kterým tímto opět moc 
děkujeme. Během soustředění se trenéři 

VK RAŠKOVICE z.s.  
(volejbal, ASPV) Činnost  

VK Raškovice o prázdninách
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snažili připravit kolektiv dívek a  chlapců 
nejen na fyzicky a  volejbalově náročnou 
sezónu, ale především společnými hrami, 
pracemi a  úkoly na vybudování kolektivu, 
který si umí pomáhat, povzbuzovat se a vo-
lejbalem se bavit. 

Volejbalové soustředění mladšího žac-
tva, které probíhalo každý den od 24. 8.-
27. 8. opět na antukových kurtech v Raško-
vicích od 8.30-18.00, se zúčastnilo celkem 
17 dětí od 4. do 6. třídy. Hráči a hráčky při-
cházely každý den po snídani a po odpolední 



- 26 -

svačině zase odcházely domů zregenerovat 
své síly na další trénink následujícího dne. 
Obědy dětem a trenérům opět navařili man-
želé Fojtíkovi, byly výborné a děti si porce při-
dávaly. Velmi děkujeme. Náplní soustředění 
bylo opět budování dobrého kolektivu, který 
je v šestkovém volejbal jedním z nejdůležitěj-
ších prvků a samozřejmě nácvik jednotlivých 
volejbalových dovedností jednotlivců i  celé-
ho družstva. Nechyběly koordinační cvičení 
a protahování = stabilizační cvičení.

TRADIČNÍ SRPNOVÉ TURNAJE DO-
SPĚLÝCH – Pohár Jaromíra Vybírala 
a Memoriál Josefa Saláta byly z důvodů Mi-
mořádných opatření KHS Ostrava zrušeny. 

NÁBORY DĚTÍ
Do volejbalového klubu budou probí-

hat nábory dětí všech věkových kategorií 
v průběhu měsíce září v rámci volejbalové 
školičky, kde si děti vyzkouší pod vedením 
trenérů náplň volejbalových tréninků. Ter-
míny volejbalové školičky - pondělí 7. 9. 
a  14. 9. 2020 od 15.00–16.00 na antuko-
vých volejbalových kurtech (v případě deště 
v hale u ZŠ Raškovice) a poté kdykoliv dle 
telefonické domluvy s p. Sonnkovou, mobil: 
732 241 173.

SOUTĚŽE
V  sezóně 2020/2021 máme přihlášena 

družstva VK Raškovice:
•	 v okresních soutěžích mládeže – trojko-

vý volejbal, čtverkový volejbal, šestkový 
volejbal

•	 v okresních soutěžích mužů a žen
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•	 v  krajských soutěžích mladších žákyň, 
starších žákyň, starších žáků, kadetek 
a juniorek 

•	 plánujme účast na MČR mladšího žactva 
a v turnajích barevného minivolejbalu. 
Věříme, že se všechny soutěže „rozjedou“ 

v  nastavených termínech, že nám bude 
umožněno trénovat a hrát mistrovská utká-
ní v  naší hale, a  že svou imunitou, kterou 
získáváme zdravým životním stylem a spor-
továním, porazíme našeho současného ce-
losvětového nepřítele. 

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem volejbalovým nadšen-

cům za přízeň, vedení ZŠ a MŠ Raškovice, 
ZŠ Dobrá a  ZŠ Morávka za spolupráci, 

děkujeme správcům za spolupráci při rezer-
vacích prostor haly a tělocvičen. Děkujeme 
za finanční podporu zejména obci Raškovi-
ce, dále obci Pražmo, Krásná a Vyšní Lho-
ty a  všem ostatním sponzorům. Děkujeme 
všem rodičům za podporu a  přízeň, za po-
moc při organizování turnajů, za pomoc 
s  dopravou na mistrovská utkání a  přede-
vším za to, že podporují své děti v  pohybu 
a  v  navazování přátelství v  rámci našeho 
klubu.
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
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80 % lidí si přeje zemřít doma, ale jen 
20 % se to opravdu podaří. Jedním z mno-
ha důvodů je, že se k nim včas nedostanou 
informace o mobilních hospicích. A právě 
to má za cíl kampaň „DOMA.“ změnit. 

Do kampaně se zapojilo 31 mobilních 
hospiců z  celé ČR. Společně chceme šířit 
myšlenku umírání doma. Chceme, aby lidé 
věděli, že tato možnost existuje, a že existují 
organizace, které jim v  této situaci pomo-
hou. Snažíme se jen nabídnout alternati-
vu k  nemocnicím a  podobným zařízením. 
Mobilní hospice pečují o  nevyléčitelně ne-
mocné dospělé i děti v poslední fázi nemoci 
v jejich domovech tak, aby mohli svůj život 
dožít důstojně a doma mezi svými blízkými. 

V  týdnu od 5. do 11. října budou probí-
hat po celé ČR akce zapojených hospiců, 
které najdete na stránkách www.umiratdo-
ma.cz. Největší akcí je PAPUČOVÝ DEN.  

Letos připadne na středu 7. října a proběhne 
po celé ČR. Je to den, kdy se můžete do kam-
paně zapojit vy všichni. Stačí si vzít s sebou 
kamkoliv půjdete papuče, vyfotit se v  nich 
a sdílet s #papucovyden na Facebooku nebo 
Instagramu. Dáte tak světu najevo, že v tom 
jedete s námi. Na papučový den vás zve také 
Olga Sommerová, Pavel Liška, Markéta 
Stehlíková a další. Jejich medailonky najdete 
na Facebooku v události „Doma. Týden pro 
mobilní hospice 2020“. O Papučovém dni se 
můžete dočíst na www.papucovyden.cz. 

Do kampaně se zapojili i sportovci. Kteří 
to jsou, zjistíte ve spotu na stránkách Pa-
pučového dne. A proč zrovna papuče? Pro-
tože nám připomínají domov, a tak si tento 
den díky papučím bereme kousek svého 
„DOMA“ s sebou. 

Těšíme se na vaše fotky!

Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně  
nemocné DOMA 
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ŠKOLNÍ ZAHRADA 1910—1952
Ve dvou minulých Doberských listech jsme četli o mimořádném učiteli Janu

Wojnarovi, který byl chválen, co zakladatel školní zahrady. Její plán z prosince
1909 můžeme, po dostavění školy nové v roce 1908, pokládat za navázání na
Wojnarovo dílo řídícím učitelem a rovněž zahrádkářem Václavem Slívou.
Půdorys zahrady nám sděluje, co se podařilo uskutečnit — mimo včelína:

Rozhodně nás dnes udiví, jak vážně
se škola zabývala ovocnářstvím, za-
hradnictvím a zahrádkářstvím a co
vše si žáci s úctou a pochopením
osvojovali. Že byla školní zahrada
zřízena ve velkém rozsahu, víme ze
školní kroniky, avšak zanikla zcela
po druhé světové válce v důsledku
stavby prozatímní školy pavilonové.
Dnes je na místě Wojnarovy a Slívovy
zahrady školní budova s kuchyní a
jídelnou, ovšem také s atriem a
školní zahrádkou.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  6.9.20  17:46  Stránka 107
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POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA 

pro občany obce Dobrá JIŘÍHO MYRONA V OSTRAVĚ

28. 9. 2020 Vás srdečně zveme na muzikál

REBECCA

Doprava je zajištěna autobusem z Dobré do Ostravy a zase zpět. 

Odjezd bude z parkoviště u kostela v 15 hodin.

Cena vstupenky je 276,- Kč

Vstupenky budou v prodeji na obecním úřadě v Dobré 

 u paní Jany Kolářové, kancelář č. 17 od 9. 9. 2020

Komise pro kulturu a školství rady obce Dobrá pro vás připravila 

ve čtvrtek 22.10.2020 v 17 hodin v hasičské zbrojnici v Dobré

HUDEBNÍ PODVEČER

s písničkami

KARLA GOTTA

v provedení kytaristy pana Aleše Nitry. 

Vstup volný

Přijďte si zavzpomínat a zazpívat písničky našeho vynikajícího interpreta.
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Dne 27. srpna 2020 uply-
nulo od uzavření sňatku 
manželů Lachových 60 let. 
Při této slavnostní příle-
žitosti se 29. srpna 2020 
v  rámci oslav uskutečnil 
obřad a manželé znovu ob-
novili svůj slib, který si dali 
v roce 1960. 

Jménem celé rodiny by-
chom chtěli popřát všechno 

nejlepší k  vašemu výročí. 
Přejeme Vám hlavně hodně 
zdraví, hromadu trpělivos-
ti, společné radosti, a abys-
te měli každý den důvod se 
radovat. Buďte si stále opo-
rou jako po celých 60 let, co 
jste spolu. To vám ze srdce 
přeje celá milující rodina.

Veronika Číp Lachová

Diamantová svatba  
Jiřiny a Daniela Lachových 
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PeruPeruPeruPeruPeruPeruPeruPeruPeruPeruPeru
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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 5. 10. 2020 do 12.00 hodin.

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





DNY
RODIN
Vezměte své děti a navštivte s nimi 
zdarma krásná místa našeho kraje

pořádá 
pod záštitou náměstka 
hejtmana kraje pro sociální 
oblast Jiřího Navrátila 

Hrad
Sovinec

19.

Dolní
Vítkovice

13.

Archeopark 
Chotěbuz

-Podobora

20.

ZÁ
Ř

Í

Zámek
Nová
Horka

12.

Hrad
Hukvaldy 

26.

Zámek
Kravaře

27.

VOLNÉ 
VSTUPY

Zábavný program pro děti a dospělé bude zajištěn v čase
od 13:00 do 17:00 hodin.

Pojďte s Moravskoslezským krajem v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“ strávit tři nezapomenutelné víkendy!

Těšíme se na Vás!

12. 9. Zámek Nová Horka
13. 9. Dolní Vítkovice
19. 9. Hrad Sovinec
20. 9. Archeopark Chotěbuz-Podobora
26. 9. Hrad Hukvaldy
27. 9. Zámek Kravaře

2020

 INFORMACE  
 O NÁHRADNÍ 
 RODINNÉ PÉČI 

 SOUTĚŽE

 ZÁBAVA

 HRY a další

www.dejmedetemrodinu.msk.cz

Změna programu vyhrazena!

Podrobný program naleznete:


