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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás informoval o stavu
v naší obci od vypuknutí pandemie COVID-19. Je to jen 30 dnů, ale za tu dobu se
stalo mnoho věcí. Informace jsme průběžně
zveřejnovali na našem webu nebo v aplikaci
„hlášení rozhlasu“, některé jsme oznámili
veřejným hlášením. Epidemie koronaviru
nám všem způsobila šok a zcela převrátila
naše životy. Přinesla spoustu těžkých momentů, ale také nám ukázala, že si umíme
v těžkých a kritických situacích pomáhat.
Boj s koronavirem ještě nekončí, ale věřím,
že jej společně vyhrajeme.
Chtěl bych dnes hlavně děkovat. Musím
začít zdravotníky, záchranáři nebo sociálními pracovníky, kteří denně bojují s nákazou,
a vystavují sami sebe nebezpečí. Zároveň
musím smeknout před spoustou dalších
lidí, kteří přispěli a pomáhají nejrůznějšími způsoby. Od šití roušek, přes jejich
distribuci, zajištění nákupů či léků, nabídka
dobrovolnické pomoci nebo důležitá práce
ve školní kuchyni. Těm všem společně a každému jednotlivě chci poděkovat.
Třeba naše spolky – hasiči věnovali
10.000 korun na nákup svačinek, které
každý den vozí zdravotníkům, provádějícím
odběry na koronavirus ve frýdecké nemocnici. Hasiči společně se skauty ze střediska
Doberčata roznesli ve dvou vlnách roušky
všem občanům, v rámci úžasné akce „Dobrá
sobě“. Členové TJ Sokol založili dobrovolnou sbírku na podporu občanů z Dobré nad
70 let (případně IZS, Nemocnice FM).

Děkuji celému kolektivu zaměstnanců
mateřské školy, který nás neuvěřitelným
způsobem podpořil v akci šití roušek. Paní
ředitelka Bc. Jana Maďová společně s panem místostarostou Mgr. Milanem Stypkou
neúnavně zajištovali materiál a lidskou sílu,
abychom dokázali co nejdříve doručit k Vám
domů nejnutnější ochranné roušky.
Děkuji všem učitelkám a učitelům základní školy, kteří se učí s dětmi „na dálku“,
což není vůbec jednoduché. Děkuji paní
ředitelce Mgr. Radce Otipkové, která to
vše dává dohromady a organizuje. Fandím
rodičům, aby tuto novou a nečekanou situaci zvládli.
Myslím na naše seniory, aby neměli
dlouhou chvíli a dočkali se telefonátů od
svých dětí a vnoučat. Vidím obrovské nadšení mých kolegů starostů v okolních obcích,
kteří jsou připraveni překonat každou potíž
a postarat se co nejlépe o své občany. Smekám před nimi, hodně se od sebe učíme
a vzájemně si pomáháme, protože v těchto
chvílích jde veškerá rivalita politická nebo
osobní stranou.
Všechny tyto skutky jsou velmi inspirující a věřím, že nás jako jednotlivce
i jako společenství více spojí. Že si, až to
skončí a vrátíme se do normálu, budeme
více vážit vzájemných vztahů, tolerance
a vstřícnosti.
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Společně to zvládneme!
Ing. Jiří Carbol, starosta obce

PRVNÍ VLNA ŠITÍ ROUŠEK
Děkuji není jen obyčejné slovo.
Chtěl bych se s vámi podělit o některé mimořádné zážitky z druhé poloviny minulého
měsíce, které se odehrály v souvislosti s vážnou
situací spojenou s šířící se nákazou koronavirem. Že se tato epidemie nevyhnula naší republice, potažmo naší obci, všichni víme a aktuálně
v ní přebýváme.
Na úvod několik statistických údajů – ve
středu 11. března zůstaly třídy základní školy
bez dětí, o den později se uzavírá místní knihovna a nakonec i třetí příspěvková organizace,
mateřská škola, 16. března. A právě v pondělí
16. března dochází k velmi neobvyklému jevu,
kdy dvě samostatně rodící se myšlenky nakonec
v jednu vizi spojeny jsou. Rád vysvětlím…
Toho pondělního rána nám volá paní ředitelka Mateřské školy Dobrá, Jana Maďová,
a seznamuje nás s myšlenkou společného šití
roušek ve školce. Zúčastnit se jej má celý kolektiv čítající více než dvacet žen. Už se zamýšlejí
nad tím, jak bude šití probíhat, sledují ukázky
na internetu, domlouvají se, která z budoucích
šiček donese šicí stroj, kde vezmou vhodný
materiál. Přiznám se, že tato aktivita ihned
oslovila i vedení obce a také my jsme v rámci
diskuze hledali možnosti, kterak této krásné
aktivitě pomoci.
A v tu chvíli se ozval mladý muž, náš občan
Michal Čapčuch a sdělil mi, že se úplně na jiném místě, ale stále v naší obci, rodí podobná
iniciativa zastřešená paní doktorkou Kamilou
Tulinskou. Vyměnili jsme si úvodní zdvořilosti
a začali jsme vymýšlet tu nejefektivnější spolupráci. On věděl o možnosti nákupu vhod-

ných látek, o dodavateli potřebných gumiček,
šňůrek, nití (shodou okolností se jedná rovněž o občany Dobré, manžele Evu a Richarda
Nekorancovy), nabídl možnost strojového nastříhání látky ve frýdeckomístecké společnosti
Deva zdarma. Nakonec zmínil osobu, která je
připravena tyto nákupy a vše spojené s výrobou
roušek pokrýt finančně. Ani nemusím psát, že
se opět jedná o občana naší obce.
Ve školce se šilo od rána do večera každý
den! Děvčata musela vydanou energii načerpat zpět, o jejich občerstvení se starali nejen
zaměstnanci obce, ale vydatně pomohli přátelé z Uzenářství Carbol a vitamíny dodala paní
Slávka Poláková. Koláče, buchty, preclíky
přinesli paní Markéta Jedličková a pan Lukáš
Krupa.
Všem jménem kolektivu mateřské školy děkujeme a pomoci si nesmírně vážíme.
Nemohu zapomenout na téměř dvacet
dalších „výrobců“, kteří zareagovali na naši
výzvu o zapojení se do hotovení tolik potřebných ochranných roušek. Ti si v domluvený čas
došli pro 50 setů a roušky vyráběli sami nebo
se svými blízkými doma. Po necelém týdnu šití,
kdy jednou došly gumičky (dojeli jsme pro ně
k panu Richardu Nekorancovi), jindy zase nitě
(ty mi podal téměř přes plot opět Richard),
a pochyběla-li látka, přispěchala naše místní
podnikatelka v oblasti galanterie, paní Jana
Březinová.
Kolektiv mateřské školy i přes morální, psychickou i fyzickou podporu nesl těžce zprávy
o zvyšujícím se počtu nakažených osob v sousedním Frýdku-Místku. Rádi
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jsme jim dodali onu potřebnou aktivitu
a udělali (asi) to nejmenší, co nás napadlo –
nechali jsme jim zahrát písničku k povzbuzení
v Rádiu ČAS, pochopitelně s oceněním a poděkováním. Vyšlo to…a šilo se dál!
Za každým odstavcem, téměř za každou větou by se mohlo (a vlastně mělo) objevit slůvko
DĚKUJI. Ale výčet pomocníků památné akce
s názvem „Dobrá sobě!“ není zdaleka u konce.
Roušky byly došity a ve školce připraveny k roznosu našim spoluobčanům. Bylo jich
3240 kusů!
Vedení obce oslovilo Skautský oddíl Doberčata a členy Sboru dobrovolných hasičů
a požádalo je o pomoc s roznáškou. Starší skauti
i hasiči si rozdělili obec na části a poté začali
dodávat roušky do jednotlivých domů či bytů.
Pokud majitelé nebyli doma, nalezli ve schránce lístek s telefonním číslem a emailem, které
mohli použít a požádat o potřebný počet roušek.
Vždy následující den jim byly roušky dodány.
Jedno malé, ale milé zastavení… až po roznášce
jsme se dověděli, že někteří občané děkovali,
mnozí nabízeli peníze nebo sladkosti, dávali
najevo, že se jim tato starostlivost zamlouvá a že
jsou jednoduše vděčni. Peníze si samozřejmě
skauti nevzali, o sladkostech nevím, ale doufám,
že neurazili jejich dárce a po roznášce se podělili s ostatními. A ještě jedno vysvětlení situace
kolem roznášky zasluhuje… z druhého dne roznosu roušek jsme skauty raději „stáhli“, neboť
jsme se dozvěděli o vyšším počtu nakažených
v obci. Bezpečnost především.
A přichází prostor pro veliké PODĚKOVÁNÍ všem lidičkám, kteří se podíleli na této
krásné akci, která získala i své vlastní jméno
„DOBRÁ SOBĚ!“.

Nejprve „naše krejčové“ z mateřské školy:

Paní ředitelka Jana Maďová, Marcela
Bělešová, Romana Čapounová, Drahomíra Dvořáčková, Karin Jelenová, Eva Kavková, Marie Kociánová, Dagmar Lukšíková,
Michaela Sloupenská, Petra Střížová, Lenka Tvrdá, Ivana Vojkůvková, Magdaléna Volná, Daniela Adámková, Jana Chromcová,
Drahomíra Kovalčíková, Pavla Sklářová,
Pavla Fojtíková, Renáta Mamulová, Lenka Muroňová, Jana Pastrňáková. Děkujeme
mnohokrát!
Do šití se zapojila spousta dalších dobrých lidí. A poněvadž převažovaly ženy, dovolím si napsat, že ty šily doma (i když výjimka
potvrzuje pravidlo):
Paní Eva Nováková, za Klub seniorů Drahomíra Gryžboňová, Květa Michálková, Anna
Dvoranová a Helena Foltýsová, dále Martina
Bucifalová, Emílie Guňková, Markéta Jedličková, Petra Stypková, Jana Peterková, Veronika
Šuszková, firma Čistý povrch, Pavla Sobková,
Kateřina Gryžboňová, Iveta Bednářová, Kateřina Škutová, Hana Velčovská, Adéla Platošová, Kamila Tulinská, Stanislav Nytra, Nikola
Ondrušáková, Monika Legerská, Margareta
Baranová, Gabriela Šuláková a paní Lenka
Bilanová, ušila je její maminka. Dámy a pane,
srdečně Vám děkujeme!
Do šití se nepřímo zapojili i další. Jakým
způsobem? Posuďte sami:
Paní Kamila Tulinská, paní Žvaková (jméno
se bohužel nepodařilo zjistit…) a Pavla Mlčáková věnovaly „krejčovým“ finanční dar, paní
Kateřina Nováčková zase materiál na šití, a paní
Naďa Hadaščoková a paní Kateřina Rohovská
z Místku neváhaly zapůjčit šicí stroj.
Moc pěkná solidarita v časech těžkých. Děkujeme.
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S pomocnou rukou přispěchali i členové
Skautského oddílu Doberčata:
Markéta Nováková (Kučka), Jana Peterková (Jane), Tomáš Berka (Toman), Petr Mališ
(Pepan), Vladana Urbancová (Vaďka), Michal
Bojko (Sušenka), Lukáš Vláčil (Buffon), Michael Provazník (Lano), Lucie Růžičková (Lucka), Zuzana Tesarčíková (Zuzka), Karel Paško
(Karel), Kristýna Goldová (Želva), Jan Březina
(Jeník), Zuzana Heinrichová (Žužu), Matěj
Vláčil (Metty). Také skautům moc děkujeme!
S dalším roznosem ochranných roušek
pomohli i „naši hasiči“:
Ludmila Baranová, Marcela Kiszová, Vlastimil Kisza, Jarmila Krištofová, Ladislav Krištof, Oldřich Carbol, Patrik Mikoláš, Radim
Bűrger, Margareta Baranová, Matěj Baran,
Jana Mikolášová, Květoslava Řízková, Simona
Řízková, Alena Alexová, Lenka Hrabcová, Radek Hrabec, Martin Kaňok, Renáta Pavelková.
Členům SDH patří rovněž naše poděkování!
Závěrem mi dovolte použít citaci z emailu paní ředitelky Mateřské školy Dobrá,

který došel po skončení procesu výroby
roušek:
„V každém případě jedno víme - moc rády
pomáháme a bylo to pro nás samotné obrovským
obohacením. Moc se těšíme na další spolupráci
s Vámi, na čas, až bude po „všem“ a budeme si
moci společně ve zdraví říct, že jsme to vše zvládli.“
Ano, tento email s takto napsaným závěrečným odstavcem byl adresován vedení obce,
ale směle může být věnován vám všem, milí
spoluobčané.
Jsme rádi, že i v naší obci se dokážeme semknout a nabídnout pomoc, pokud jsme v nebezpečí. A přetrvá-li tato pomoc i takový způsob
chování jednoho k druhému i v „období po nákaze“, pak vyhrajeme dlouho vyhlížený jackpot.
Roušky máte k dispozici, budete-li se o ně
starat, vydrží vám. Pokud je ztratíte, neváhejte
nás kontaktovat. Roušky nás všechny chrání,
ať si každý říká, co chce. Známé motto „Já
chráním tebe, ty chráníš mě“ by mělo přežít
i dobu roušek.
Milan Stypka

DRUHÁ VLNA ŠITÍ ROUŠEK
Ještě před uzávěrkou dubnových Doberských listů byla uskutečněna Druhá vlna šití
roušek. Aktivita opět vzešla z kolektivu zaměstnankyň mateřské školy. Jako na zavolanou nám Krajský úřad Moravskoslezského
kraje poskytl látku a další potřebný materiál
k výrobě cca 3000 kusů roušek, proto „naše
krejčové“ v pondělí 30. března začaly šít a pokračovaly v této bohulibé činnosti.
Na naši výzvu se zapojily i další dívky či
ženy z naší obce a společnými silami se podařilo

předat téměř 3000 kusů látkových ochranných
roušek již v pátek odpoledne našim hasičům. Ti
vytvořili 13 dvojic a jali se roznášet roušky občanům Dobré. Tentokrát je vkládali do poštovních
schránek. Kdo je ve schránkách neobjevil, mohl
zatelefonovat nebo poslat email na Obecní úřad
Dobrá a roušky obdržel.
Také tentokrát během výroby došly gumičky. Zcela automaticky jsme se obrátili s prosbou
o pomoc na manžele Nekorancovy a gumičky
byly ihned k dispozici.
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Rovněž do Druhé vlny šití roušek se zapojila
velká spoustu dobrých lidí (a to nejen z Dobré).
Všichni táhli za jeden provaz s jediným cílem,
aby každý občan měl k dispozici jednu i více
roušek, které jsou bohužel jedinou ochranou
v těchto nepříznivých dnech.
Následuje výčet jmen osob, které neváhaly
a přiložily ruku k dílu v rámci hesla „DOBRÁ
SOBĚ!“.
Kolektiv mateřské školy vyráběl roušky
v tomto složení:
Paní ředitelka Jana Maďová, Marcela
Bělešová, Romana Čapounová, Drahomíra Dvořáčková, Karin Jelenová, Eva Kavková,
Marie Kociánová, Dagmar Lukšíková, Michaela Sloupenská, Petra Střížová, Lenka Tvrdá, Magdaléna Volná, Daniela Adámková,
Jana Chromcová, Drahomíra Kovalčíková,
Pavla Sklářová, Pavla Fojtíková, Lenka Muroňová, Jana Pastrňáková.
Dámy, mockrát Vám všem děkujeme.
Významnou roli sehrály i domácí týmy
švadlenek a krejčích:
Paní Eva Hořínková, Renata Friedlová,
Marie Zajícová, Aneta Běhounková,
Markéta Nováková, Jana Peterková, Sandra Fořtlová, Drahomíra Gryžboňová spolu
s Květou Michálkovou, Annou Dvoranovou
a panem Víťou Klišem (Klubu seniorů), Simona Chroboková, Hana Velčovská, Markéta
Gryžboňová, Kamila Tulinská, Jana Mecová,
Lenka Tvrdá, Lukáš Krupa, Michaela Sloupenská, Eva Kavková, pomohly také Alena
Dužíková z Paskova a Danuše Slížová z Václavovic.
Velikánské díky Vám všem!

Byla zmínka o členech Sboru dobrovolných hasičů. Roznesli roušky do všech domů
či bytů. Byli rychlí a profesionální. Na roznášce
se podíleli:
Paní Ludmila Baranová, Petr Carbol, Pavla
Carbolová, Alena Alexová, Renáta Pavelková,
Tomáš Kaňok, Margareta Baranová, Matěj Baran, Ladislav Krištof, Simona Řízková, Martin
Rojíček, Ladislav Matera, Radomír Hrabec,
Marek Hrabec, Jana Mikolášová, Alena Chobotová, Oldřich Carbol, Marcela Kiszová, Vlastimil Kisza, Martin Sikora, Barbora Sikorová,
Romana Ponikvová, Kateřina Ponikvová, Radim Bűrger, Patrik Mikoláš, Markéta Řízková,
Matěj Strakoš a paní Strakošová (jméno se
bohužel nepodařilo zjistit).
Roušky našity, rozdány a snad poslouží
k bezprostřední ochraně. Jak se k rouškám
„chovat“ a co s nimi dělat, až skončí jejich životnost, si přečtěte na jiném místě v DL.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval
všem lidem, kteří se do Druhé vlny šití roušek
pro občany naší obce zapojili. Všichni to udělali
jen pro slovo DĚKUJI. Všichni měli vizi, co
udělat pro všechny své sousedy, známé, blízké,
aby jim pomohli touto formou ochránit se před
epidemií. Kéž by v nás zůstaly vzpomínky na
přetěžkou situaci spojené i s něčím radostným
a krásným. A tím může být pocit sounáležitosti,
snaha o nezištnou pomoc druhým (neznámým)
lidem.
Vzpomenete si jistě na text známé písničky trojice Ježek-Werich-Voskovec – „Ten umí
to a ta zas tohle a všichni dohromady uděláme
moc.“ - obsah slov je poplatný dnešní době
a snad nám to všem vydrží i v „časech zdravých“.
Milan Stypka
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Nabídka donášky nákupů a léků seniorům
Vzhledem ke všeobecně známé situaci související s ohrožením zdraví šířícím se koronavirem
a doporučením krizového štábu jsme se rozhodli
– po dohodě se Skautským oddílem Doberčata
a Sborem dobrovolných hasičů Dobrá – nabídnout našim seniorům (nad 65 let) realizaci
nákupů potravin a léků s donáškou až do domu.
Senioři mohou využít telefonní číslo na zaměstnankyni OÚ Dobrá. Ta si zaznamená soupis požadovaných potravin. Následně informace
předá kontaktním osobám z řad skautů a hasičů. Ti pak nakoupí dle přiložených seznamů
a jmen vše potřebné a donesou nákup seniorovi
až domů. Platby za nákupy se uskuteční až po
skončení nouzového stavu, respektive až nákaza
odezní a obec se navrátí do normálního režimu.
Přestože se bezprostředně po vyhlášení této
nabídky objevilo kontaktní telefonní číslo na
webové stránce obce, v aplikaci, na Instagramu
i facebooku (dokonce figurovalo na liště v rámci
televizního programu ČT 24), odezva ze strany
našich seniorů nebyla nikterak velká, převažoval
nákup léků. Z tohoto důvodu (i kvůli ochraně
zdraví) jsme se rozhodli naše skauty stáhnout
a činnost zajišťují naši hasiči.
Poděkování zaslouží zejména starostka
Sboru dobrovolných hasičů Dobrá paní Ludmila Baranová a vedoucí Skautského oddílu
Doberčata pan Tomáš Berka za velmi odpovědný a aktivní přístup k neobvyklé situaci. Dokázali
„zmobilizovat“ opravdu velkou skupinu „svých
lidí“, kteří neváhali a byli ihned připraveni pomoci.
Zde je seznam osob za Skautský oddíl Doberčata:

Markéta Nováková (Kučka), Jana Peterková (Jane), Tomáš Berka (Toman), Petr Mališ
(Pepan), Vladana Urbancová (Vaďka), Michal
Bojko (Sušenka), Lukáš Vláčil (Buffon), Michael Provazník (Lano), Lucie Růžičková (Lucka),
Zuzana Tesarčíková (Zuzka), Karel Paško (Karel), Kristýna Goldová (Želva), Jan Březina (Jeník), Zuzana Heinrichová (Žužu), Matěj Vláčil
(Metty).
Následuje soupis osob Sboru dobrovolných
hasičů Dobrá:
Ludmila Baranová, Marcela Kiszová, Vlastimil Kisza, Jarmila Krištofová,
Ladislav Krištof, Oldřich Carbol, Patrik Mikoláš, Radim Bűrger, Margareta Baranová, Matěj Baran, Jana Mikolášová, Květoslava Řízková,
Simona Řízková,
Alena Alexová, Lenka Hrabcová, Radek Hrabec, Martin Kaňok, Renáta Pavelková.
Oběma složkám moc děkujeme a přejeme
jim, aby i nadále ve své činnosti pokračovaly,
neboť osobní obětavost a příkladné chování
právě v těchto dnech pomáhá více než obvykle.
Některé seniory (a asi nejen je) pohladí na duši
a snad jim pomůže překlenout stav odloučení od
nejbližších, od rodiny, od vnoučat či pravnoučat.
A to se jedná „jen“ o donášku nákupů a léků…
i taková pomoc se počítá, protože s sebou nese
klid, pohodu a člověčenství.
Děkujeme skautům, hasičům, rodinným příslušníkům, sousedům… prostě všem, kteří pomáhají tam, kde je třeba. Pomoc není samozřejmostí,
ale přejme si, aby – až to všechno skončí – neskončila taky.
Milan Stypka
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Přijali jsme dar
Vedení obecního úřadu byl nabídnut společností Santini Group dar v podobě dezinfekčních prostředků. Při samotné předávce v sídle
společnosti jsme poděkovali a zdůraznili vhodný
termín načasování, neboť v těchto dnech (předání se uskutečnilo 26.března 2020) byla dezinfekce
prakticky nesehnatelná. Část darovaných dezin-

fekčních prostředků byla ihned předisponována
do školní kuchyně, ostatní byly dány k dispozici
našim zaměstnancům, kteří pracují ve venkovních prostorách. Část bude sloužit k dezinfekci
rukou návštěvníkům OÚ Dobrá.
Ještě jednou moc děkujeme.
Milan Stypka
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Návod, jak používat a ošetřovat
ústní textilní roušky
Nošení ústních roušek je potřeba kombinovat s častějším mytím rukou mýdlem
a vodou nebo desinfekčními prostředky na
bázi alkoholu. Ruce si umyjte nebo ošetřete
dezinfekcí vždy před tím, než roušku vybalíte a budete ji chtít nasadit. Jinak můžete
ochrannou pomůcku ihned kontaminovat
nečistotami a viry.
I když se jí říká „ústní rouška“, patří nejen přes ústa, ale i nos. I jím můžete vdechnout nebezpečné viry. Ujistěte se, že mezi
vaším obličejem a rouškou nejsou žádné
mezery.
Během nošení roušky se jí snažte nedotýkat, tím na ní ulpívají nečistoty a snižujete
její ochrannou funkci. Pokud tak učiníte,
očistěte si ruce dezinfekcí na bázi alkoholu
nebo mýdlem a vodou.
Jakmile je ústní rouška vlhká, přestává
vás spolehlivě chránit, vyměňte ji za novou.
Je to zhruba po dvou až třech hodinách.
Skutečně tento čas nepřekračujte, ve vlhkém
prostředí se virům a bakteriím dokonce lépe
daří, rouška se tak může z ochranné pomůcky rychle změnit ve zdroj nákazy.
Roušky určené na jedno použití znovu
nepoužívejte. Pokud chcete dlouhodobější
ochranu, poskytne ji respirátor, ten lze nosit
celý den, případně šátek nebo nákrčník z nanovlákna, určený i pro opakované použití.
Při sundávání se nedotýkejte přední části
roušky. Ústní roušku sundávejte zezadu.
Jednorázovou roušku ihned vhoďte do uzavřeného koše. Textilní roušku na opakované

použití ihned po použití vyperte. Po sundání
si očistěte ruce dezinfekcí na bázi alkoholu
nebo mýdlem a vodou.
Textilní roušku perte za přidání pracího
prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty
nad 60°C, nejlépe 95°C. Nesušte v sušičce.
Žehlete na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.
Při manipulaci se znečištěnými rouškami používejte jednorázové rukavice.
Použitou roušku v žádném případě
nesdílejte s ostatními členy rodiny!!!
Pokud máte roušku vyrobenou z nanovlákna, tuto roušku v žádném případě
neperte, pouze přežehlete žehličkou (bez
napařování).
Hygienické zásady
• Umývejte si ruce často mýdlem a vodou
nejméně po dobu 20 sekund. Není-li k dispozici voda a mýdlo, použijte prostředky
na bázi alkoholu.
• Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma
rukama.
• Zabraňte kontaktu s nemocnými osobami.
• Jste-li sami nemocní, zůstaňte doma.
• Při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa kapesníkem, ten po použití ihned vyhazujte.
• Čistěte a dezinfikujte často používané
předměty.
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Opatření při vstupu
do vnitřních prostor obecního úřadu
Od 6. 4. 2020 byl obecní úřad částečné
otevřen pro veřejnost a to podatelna, pokladna a po předchozí telefonické domluvě
i stavební úřad. S tímto byly a jsou nastavené
i bezpečnostní opatření, které je nutno ze
strany příchozích dodržovat. Před vstupem
na úřad jsou v prostorách chodeb umístěné
dezinfekční prostředky, které si příchozí musí
nastříkat a rozetřít na ruce. Dále musí mít
každý zakrytá ústa a nos ochrannou rouškou
nebo respirátorem. Jednotlivá pracoviště
úřadu jsou rovněž opařena ochrannými zá-

stěnami. Prosíme všechny, aby s pracovníky
úřadu nekomunikovali mimo prostor ochranných zástěn.
Po každém úředním dni jsou prostory úřadu určené pro veřejnost dezinfikovány ozónovou dezinfekci. Zároveň probíhá pravidelná
a důkladná dezinfekce klik, zábradlí a obkladů
stěn všude tam, kde je větší pohyb osob.
Omlouváme se za vzniklé komplikace, ale
věříme, že když všichni budeme výše uvedená
opatření dodržovat, budeme tím chránit sebe
i druhé.

Informace o možnosti, jak naložit
s použitými textilními rouškami
Od 6. 4. 2020 je před
vjezdovou bránou sběrného dvora umístěná červená
popelnice opatřená textem:
POPELNICE
NA POUŽITÉ
TEXTILNÍ ROUŠKY
ROUŠKY VHAZUJTE
ZABALENÉ V
UZAVŘENÝCH
IGELITOVÝCH
SÁČCÍCH!!!
Tato popelnice je určená pouze pro textilní roušky. Žádáme občany, aby před vhozením roušky do popelnice, tyto vložili do igeli-

tového sáčku, který následně
zavázali. Tímto zabezpečíme,
že nedojde ke kontaminaci
osob při následné likvidaci.
Další možností, kde likvidovat roušky vložené do igelitových sáčků je vhodit do popelnic na komunální odpad,
které máme všichni u svých
rodinných domů nebo před
bytovými domy (nájemní
byty). I v tomto případě musí
být roušky vložené do igelitového sáčku a zavázané.
Prosíme občany, aby výše
uvedená opatření dodržovali, a to s ohledem
jak na vlastní bezpečnost, tak na ohrožení
ostatních občanů.
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Dezinfekce veřejných prostranství
Jak jste si mohli všimnout, média informuji o tom, že řada měst a obcí provádí dezinfekci
veřejných prostranství. I my jsme s touto dezinfekcí začali. Již od středy 26. 3. 2020 provádíme dezinfekci autobusových zastávek.
Tato dezinfekce probíhá v pracovní dny, vždy
v brzkých ranních hodinách (od 4:00 do 6:00).
Dezinfekci nám provádí externí firma, která
má na tuto činnost oprávnění. Zároveň s tím
naši zaměstnanci dezinfikují zábradlí a lavičky
před obecním úřadem a od 6. 4. 2020 probíhá
dezinfekce stanovišť kontejnerů tříděného
odpadů. Tuto dezinfekci provádí členové naší
jednotky dobrovolných hasičů.
Co taková dezinfekce obnáší, nebo čím
se provádí:
V rámci zastávek se dezinfikují všechny
ocelové konstrukce, výplně, lavičky a v pří-

padě zastávek Dobrá - Střed i informační
panely. Dezinfekce se aplikuje z tlakových
lahví pomocí postřikovačů.
Na dezinfekci se používají prostředky
BEZ OBSAHU CHLÓRU, ALKOHOLU,
ALDEHYDŮ A FENOLŮ!
Jejich aplikaci tak neprovází nepříjemný
pach agresivních chemikálií, nepoškozují
žádné ošetřované materiály a jsou bezpečné
pro životní prostředí!
Pravidelným používáním výrobků udržíme na zastávkách
BAKTERIÁLNÍ ČISTOTU A DLOUHODOBOU OCHRANU PŘED MIKROORGANISMY A VIRY.
Snižujeme tak rizika onemocnění, případně jejich přenosu. Dezinfekce eliminuje
široké spektrum mikroorganismů – bakterie,
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viry, plísně, houby (včetně TBC, BVDV virus,
Vakcinie Virus, Adenovirus, Poliovirus, Koronavirus) a odstraní také pachy.

Toto všechno platí nejen pro dezinfekci
zastávek ale i veřejného prostranství před
obecním úřadem a stanovišť kontejnerů.

Místní poplatky ! UPOZORNĚNÍ !
Poplatek ze psů – sazba poplatku činí ročně 100 Kč. Za každého dalšího psa se sazba
zvyšuje o 50 % ze sazby.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Uhraďte převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1341 + čp.
POPLATEK BYL SPLATNÝ DO 31. 3. 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.
Poplatek je možno uhradit během dubna až do konce září 2020.
Uhraďte převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1337 + čp.
- do poznámky uvádějte, za koho odpady platíte – vypište jednotlivé osoby – nestačí napsat rodina Čápová – platba nebude přiřazena do doby, než doložíte, za koho konkrétně
byla provedena
(zaplatíte-li převodem, známka na popelnici Vám bude zaslána domů)
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2020

Vážení spoluobčané,
v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19) nesmíme
zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně nejen
sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.
Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat
a naše obec by nezůstala čistá a bez odpadků.
Děkujeme Vám!
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INFORMACE PRO OBČANY!!!!
UZAVŘENÍ PROVOZU SBĚRNÉHO DVORA
V DOBRÉ V DOBĚ STÁTNÍCH SVÁTKŮ
KVĚTEN
PÁTEK		
PÁTEK

01.05.2019
08.05.2019

ZAVŘENO
ZAVŘENO

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Občané, kteří jsou zvyklí podávat přiznání v papírové podobě, mohou své přiznání k dani z příjmů fyzických osob vložit
do obálky, opatřit poštovní známkou a vhodit do poštovní schránky nebo obálku s přiznáním vložit do některého ze sběrných
boxů, umístěných na 14 pracovištích finančního úřadu, a to v pracovních dnech
od 8:00 do 17:00 hodin. Na územních
pracovištích v Karviné, Ostrava II, v Novém Jičíně a v Bruntále jsou sběrné boxy
v pracovních dnech přístupné NON STOP.

Sběrné boxy nejsou zřízeny na územních
pracovištích v Orlové, v Bohumíně, v Českém Těšíně, ve Frýdlantě nad Ostravicí a ve
Fulneku, protože tato pracoviště jsou zcela
uzavřena.
Za spolupráci Vám předem děkuji, v případě dotazů mne neváhejte kontaktovat na
tel. čísle 603 458 224.
Ing. Petra Homolová, vedoucí
Oddělení sekretariátu ředitele, tisková mluvčí

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava
Tel: 596 651 302

Upozorňujeme občany na sběrné boxy umístěné v níže uvedených budovách, které jsou v provozu
pro osobní „odevzdání“ daňových přiznání v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. Sběrný box je
v pracovních dnech vybírán denně. Podání jsou po vynětí z boxu označena podacím razítkem s datem
jejich vynětí. Daňovému subjektu nebo jeho zástupci je doručení podání (vynětí z boxu) potvrzeno
SMS zprávou odeslanou na telefonní číslo uvedené daňovým subjektem v daňovém přiznání. Úplnost
listin doporučujeme zajistit obálkou nebo složkou. Daňové přiznání však není nutno osobně odevzdat
na finančním úřadě, je možno jej zaslat poštou nebo elektronicky přes www.daneelektronicky.cz
Pracoviště

Adresa

ÚP v Bruntále

Ruská 1870/3, Bruntál 1

Sběrný BOX pro příjem

- 16 - daňových přiznání
umístěn

Vedle vchodu do budovy,
schránka, označeno

Sběrný BOX je
přístupný v době:
NON - STOP

v pracovních dnech vybírán denně. Podání jsou po vynětí z boxu označena podacím razítkem s datem
jejich vynětí. Daňovému subjektu nebo jeho zástupci je doručení podání (vynětí z boxu) potvrzeno
SMS zprávou odeslanou na telefonní číslo uvedené daňovým subjektem v daňovém přiznání.4/2020
Úplnost
listin doporučujeme zajistit obálkou nebo složkou. Daňové přiznání však není nutno osobně odevzdat
na finančním úřadě, je možno jej zaslat poštou nebo elektronicky přes www.daneelektronicky.cz
Sběrný BOX pro příjem
daňových přiznání
umístěn

Sběrný BOX je
přístupný v době:

Pracoviště

Adresa

ÚP v Bruntále

Ruská 1870/3, Bruntál 1

Vedle vchodu do budovy,
schránka, označeno

NON - STOP

ÚP ve Frýdku-Místku

Na Poříčí 3208, Frýdek-Místek 1

Za vstupními dveřmi budovy

PO-PÁ: 08.00 – 17:00

ÚP v Havířově

Myslbekova 1470/2, Havířov 1

Schránka u vchodu do budovy

NON- STOP

Úp v Hlučíně

Čs. armády 52/1, Hlučín

ÚP v Karviné

Zakladatelská 974/20, Karviná 6

ÚP v Kopřivnici

Kpt. Jaroše 395/1, Kopřivnice 1

Před budovou, označeno

PO–PÁ: 07:00 – 17:00

Úp v Krnově

Albrechtická 2185/39b, Krnov 1

Za vstupem do budovy

PO-PÁ: 08.00 – 17:00

ÚP v Novém Jičíně

Svatopluka Čecha 2027/47, Nový Jičín

Před budovou - označeno

PO–PÁ: NON - STOP

ÚP v Opavě

Masarykova třída 310/2, Opava 1

Za vstupem do budovy, před
podatelnou

PO-PÁ: 08.00 – 17:00

ÚP Ostrava I

Jurečkova 940/2, Ostrava 2

Za vstupními dveřmi budovy

PO-PÁ: 08.00 – 17:00

ÚP Ostrava II

Horní 1619/63, Ostrava 30

Vedle vchodu do budovy,
označeno

NON - STOP

ÚP Ostrava III

Opavská 6177/74A, Ostrava 8

Za vstupními dveřmi budovy

PO-PÁ: 08.00 – 17:00

Finanční úřad pro
MSK- sídlo

Na Jízdárně 3162/3, Ostrava 2

Za vstupem do budovy, před
podatelnou

PO-PÁ: 08:00 – 17:00

ÚP v Třinci

nám. Svobody 1141, Třinec 1

Za vstupními dveřmi budovy

PO-PÁ: 08.00 – 17:00

Za vstupem do budovy, před
podatelnou
Za vstupními dveřmi budovy
nebo
Schránka u vchodu do budovy

PO-PÁ: 08.00 – 17:00
PO-PÁ: 08.00 – 17:00
NON - STOP

Další informace o omezeních provozu Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj naleznete na
stránkách www.financnisprava.cz v záložce Nouzový stav (COVID-19) – Informace z krajů – Tiskové
zprávy 2020 https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravyfinancnich-uradu/2020/MSK_okamzite_omezeni_provozu_na_vsech_pracovistich-10461
V Ostravě dne 26. 3. 2020
Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí
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Knihovna v době nouzového stavu
Také v letošním roce se naše knihovna připojila k celorepublikové akci Březen - měsíc
čtenářů, kdy se mohli noví i stávající čtenáři v rámci této akce zaregistrovat na ½ roku
ZDARMA. Bohužel, pouze do 10. 3. 2020,
kdy byl vyhlášen stav nouze a došlo uzavření
škol a dalších veřejných institucí, a tím i uzavření naší knihovny. Zmiňuji to proto, aby naši
návštěvníci neměli obavy, že byly nebo jsou
pracovnice knihovny v karanténě, což nebylo
a není pravda. Všechny pracovnice knihovny
stále pracují, jen v jiném režimu. Protože půjčovní doba netvoří z naší pracovní doby ani
jednu čtvrtinu, to že je knihovna uzavřena pro
veřejnost, naši pracovní náplň moc neovlivní.
Stále nakupujeme a zpracováváme knihy a časopisy pro naši knihovnu i okolní obsluhované
knihovny. Letos jsme už pro čtenáře připravili
přes 1.300 dokumentů do 7 knihoven. Protože máme doma vlastní počítačové vybavení,
umožňuje nám to pracovat z domova. Do
knihovny vždy dochází jedna pracovnice tak,
aby zajistila provoz elektroniky a poštu. Ve
zbývajícím čase šije jedna kolegyně roušky.
Rozhodli jsme se, že vyřešíme problémy s našimi webovými stránkami a vytvoříme nové,
proto jsou momentálně naše stránky mimo
provoz, za což se všem omlouváme.
Až bude knihovna znovu v provozu, máme
pro naše čtenáře připravenou řadu nových
knih, audioknih i stolních her. Nakoupili jsme
opět další knihy s elektronickými tužkami pro
naše nejmenší čtenáře. Tradičně nakupujeme nové knihy jen s nejlepším hodnocením

ostatních čtenářů podle „Databáze knih“.
V loňském roce jsme nakoupili, zpracovali
a distribuovali do knihoven našeho regionu
2042 svazků knih i brožur a 2858 exemplářů časopisů. Z toho pak v Dobré zůstalo
940 knih a 1313 časopisů.
Naši čtenáři i veřejnost si mohou požádat
o zakoupení titulu do fondu knihovny.
Veřejnost si u nás nakupovala knihy pro
sebe přes službu Kniha z knihovny. Na adrese
https://www.knihazknihovny.cz/shop/cart
si lidé mohli vybrat knihu, zaplatili ji kartou
a mohli si ji vyzvednout v naší knihovně s 20%
slevou a bez placení poštovného. Nebo mohli
požádat o objednání knihy i v naší knihovně.
Tuto službu bude veřejnost moci zase využívat,
až bude knihovna v plném provozu.
V roce 2019 jsme půjčili 42.500 dokumentů a navštívilo nás osobně téměř 24.000
uživatelů, z toho 3.500 využilo služeb internetu a 766 využilo tablet místo PC. Z domova
přes internet navštívilo knihovnu 2.700 uživatelů a prohlédlo si 15.800 záznamů o knihách
nebo časopisech. V roce 2019 si už čtenáři si
zarezervovali 1.700 knih a z jiných knihoven
jsme jim zajistili 239 knih nebo kopií článků
z časopisů. Do jiných knihoven jsme půjčili
2.500 knih.
Pokud nenajdete v naší knihovně titul,
o který máte zájem a chtěli byste si jej u nás
půjčit, napište nám na: knihovnadobra@
dobra.cz nebo zavolejte na tel: 558 641 016,
725 144 014.
Marie Mališová, ředitelka

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2020
4.5., 1.6., 7.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 2020 – příspěvky v tyto termíny je možné zasílat vždy pouze do 12 hodin.
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Potřebujeme zdravé zdravotníky!
Náš sbor dobrovolných hasičů se rozhodl přispět formou snídaní k pohodě našich
zdravotnických pracovníků na lůžkové části
oddělení ARO ve Frýdecké nemocnici. Potřebujeme zdravé zdravotníky, aby mohli
léčit a pečovat o nemocné, mnohdy naše
blízké. Oni se vystavují každodennímu nebezpečí nákazy v první linii. Oni chodí každý
den z práce ke svým rodinám a musejí snášet
„dvojitý“ stres. Pracují v nebezpečném prostředí a zároveň se bojí o své nejbližší doma.
Držme jim pěsti, podporujme je, jak jen
každý z nás může, dle svých možností. Náš
sbor na snídaně pro lůžkové oddělení ARO
vyčlenil 10000Kč. Přidal se k nám jeden člověk, který daroval částku 1000Kč. Nechce
být jmenován, přesto mu chci touto cestou
poděkovat za jeho empatii takto vyjádřenou.
Současná situace je nelehká pro všechny
z nás. Nevídáme se se svými přáteli, blíz-

kými, jsme izolovaní od společnosti nám
milých lidí. Náš život se zpomalil. Ti, co
mohou chodit do práce alespoň částečně
společensky „žijí“, ovšem jejich riziko nákazy je o to větší. Spousta z nás je nucena
zůstávat doma, ať už v karanténě nebo z důvodu zákazu vykonávání své činnosti či pro
opatření zaměstnavatelů. Využijte tedy tento
čas k tomu, abyste se vzájemně užili, dělejte
běžné domácí práce společně, máte kolem
sebe své nejbližší, máte čas si užít společné
chvíle, věnovat se svým dětem, partnerům,
rodičům. Najděte si v tomto čase na vzniklé
situaci pozitivní stránky. Vím, že ponorková
nemoc je za dveřmi, ale společně to musíme
zvládnout.
Všem Vám přejeme pevné zdraví, trpělivost a dobrou náladu.
Za sbor dobrovolných hasičů v Dobré
Starostka Ing. Ludmila Baranová
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Poděkování
Chtěli bychom poděkovat občance Dobré paní Janě Bayerové, která hned první den vyhlášení karantény obdarovala svými jednorázovými rouškami prodavačky pekárny v Dobré.
Ze svého vlastního materiálu ušila roušky nejen pro všechny zaměstnance pekárny,
ale i pro spoustu ostatních občanů. „Jani děkujeme“.
Zároveň chceme poděkovat obci Dobrá, která všem zaměstnancům pekárny darovala
taky šité roušky.
Moc si toho vážíme a děkujeme.
Za pekárnu v Dobré Martina Kubiesová Hranická a všichni zaměstnanci

Badmintonový turnaj
V sobotu 7. 3. 2020 proběhl v hale Sport
Relax klubu v Dobré, již devátý ročník amatérského badmintonového turnaje v deblech
(čtyřhrách).
Mezi sebou se utkalo 12 páru, které musely odehrát úctyhodných jedenáct zápasů.
Byly k vidění velmi kvalitní a vyrovnané zápasy, ve kterých se soupeři přetahovali o každý míček (košíček), znamenající důležité
body do konečné tabulky. Jelikož se hrálo
každý s každým, hráči museli jít do každého
zápasu na sto procent. Toto se také projevilo
v konečné tabulce, kde rozdíl mezi prvním
a třetím místem byl pouhý jeden bod.
Z výhry se nakonec radovali hráči Karel
Janíček a David Hernik, s počtem 20 bodů.
V těsném závěsu za nimi skončili Martin
Wetter a Milan Roos, kteří získali 19 bodů.
Na třetím místě skončilo duo Vojtěch Kadlubiec a Marcela Šubertová, také s počtem
19 bodů. Jejich vzájemný zápas skončil re-

mízou, a tak rozhodly vítězné míčky (košíčky) v poměru 320 ku 319. O vyrovnanosti
a kvalitě turnaje svědčí fakt, že vítězný tým
měl 321 vítězných míčků. Chtěli bychom
ještě vyzdvihnout výkon nejstaršího páru
turnaje, kterému je dohromady 113 let. Opět
nás všechny utvrdili v tom, že věk nehraje
žádnou roli. Samozřejmě už nejsou těmi
obávanými hráči, kteří vyhrávali počáteční
ročníky tohoto turnaje, ale i přes svůj věk
a staré klouby, gratulujeme Tomáši Hernikovi a Jiřímu Ferfeckému ke skvělému
čtvrtému místu.
Většina účastníků si opět odnesla skvělé ceny, které připravila sportovní komise
společně s pomocí podpory firmy JEWA
a obce Dobrá. Děkujeme všem hráčům za
účast, gratulujeme vítězům a těšíme se na
příští turnaj, který opět nabídne spoustu
kvalitních a vyrovnaných výkonů.
Sportovní komise obce Dobrá

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17–18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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Základní škola informuje…
Vážení čtenáři,
uběhl měsíc od doby, kdy byly uzavřeny
školy a kdy se učitelé, žáci i rodiče museli vypořádat se zcela novou situací, kterou dosud
nezažili. Nikdo z nás netušil, že z několika
týdnů se stanou měsíce. Počáteční nadšení žáků z nečekaných prázdnin se změnilo
v obavy a my, učitelé, jsme se museli ze
dne na den přizpůsobit novým podmínkám
naší práce, učit se a hledat ty nejlepší cesty
k žákům.
Vedení školy se muselo vypořádat s tím,
jak nastavit systém distanční výuky, jak
dětem i rodičům předávat informace, jak
poskytnout co nejlepší podporu svým učitelům. Mnoho neznámých, na které nám nedal
nikdo žádné rady, doporučení ani návody.
Po měsíci můžu říci, že se nám podařilo ve
spolupráci s učiteli zavést vzdělávací systém

založený na zpracování vlastních materiálů,
využití online výukových aplikací, na videokonferencích, individuálních konzultacích
přes Skype a dalších možnostech, které
digitální svět nabízí. To vše ale využíváme
s mírou, jsme si vědomi náročnosti této
výuky pro žáky a složité situace, ve které se
ocitli rodiče.
Změnu zaznamenal také zápis budoucích prvňáčků, bohužel bez jejich osobní přítomnosti. Vše probíhá v termínu 6.–28. dubna 2020 pouze elektronickou cestou.
Život ve škole se však s uzavřením škol
nezastavil. Škola prochází celkovým úklidem a také jsme se v době mimořádných
opatření státu rozhodli pokračovat ve vaření obědů pro cizí strávníky. Po dohodě
se zřizovatelem a s ohledem na zvýšená
hygienická opatření jsme přešli na systém
vydávání obědů do
krabiček, které po
dobu platnosti mimořádných opatření bude hradit obec
Dobrá.
Vážení čtenáři,
přeji Vám v této
náročné době pevné zdraví, klidné
jarní dny a věřím,
že už brzy Vás zase
budeme moci informovat o akcích,
které v naší škole
probíhají.

Všechny obědy uvařené v naší školní jídelně se nyní krabičkují.
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Radka Otipková,
ředitelka školy

Adopce šimpanze hornoguinejského
a vodušky abok
I v tomto školním roce se ekotým rozhodl,
že podpoří spolu se svými spolužáky naše
chráněnce - šimpanzy v pavilonu Evoluce
v Zoo Ostrava. Samotné finanční sbírce ovšem předcházela delší příprava. Žáci Vp Ekologická výchova, zástupci školního ekotýmu
a parlamentu se několikrát sešli, aby vyrobili
společně kytičky pro štěstí. K výrobě používali
dřevěná kolečka a barevný filc. Ty pak zkompletovali dle vlastní fantazie. Kytičky nabí-

zeli k prodeji na vánočním jarmarku a rovněž
samotným žákům či třídním kolektivům.
Sbírkou se nám letos podařilo vybrat
neskutečných 8 930 Kč! Na jarmarku přispěli návštěvníci částkou 1 720 Kč a zbylých
7 210 Kč přispěli žáci, třídní kolektivy či
zaměstnanci školy.
Koncem února jsme peníze převedli do
Zoo. A jelikož se zrovna narodilo šest mláďat
vzácné vodušky abak, tak částka 1 720 Kč
byla určena právě jim. Celé stádo má 15 jedinců a je k vidění v africkém výběhu. Tato
voduška se vyskytuje v Jižním Súdánu a jihozápadní Etiopii. Obývá travnatá území
v okolí sladkých vod, o čemž svědčí dlouhé
nohy i prodloužená kopyta a paspárky. Husté
mokřadní porosty poskytují voduškám úkryt
a jsou i zdrojem potravy. Bohužel i ona, tak
jako mnoho jiných živočichů, kteří obývají
mokřadní území, je ohrožována především
vysoušením a přeměnou bažinatých ploch
na pastviny nebo pole. A další velký problém! Rozšiřování plantáží palmy olejné má
za následek rozsáhlou devastaci přírody, zabírání půdy a kácení. Původní deštné lesy tak
nenávratně mizí a s nimi i jejich obyvatelé.
Ostravská Zoo chová několik druhů zvířat, jejichž situace ve volné přírodě není
v důsledku zakládání těchto palmových
plantáží nijak příznivá, a k nim patří i šimpanz hornoguinejský. V jejich pavilonu na
Stromě evoluce je uvedena i naše škola jako
adoptivní rodič.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě
a prodeji výrobku. A hlavně děkuji těm, kteří
si kytičku zakoupili, a tím přispěli na příjem-
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ný pobyt šimpanzů a vodušek
v Zoo. Děkuji jednotlivcům,
žákům, zaměstnancům i třídním kolektivům.
Vzdělávací centrum Tereza Praha a jeho program Ekoškola nabízí možnosti, jak
pomáhat naší planetě Zemi.
Je patrné, že nejen nám, ale
i mnoha dalším lidem osud
naší planety není lhostejný.
Mgr. Květoslava Lysková,
koordinátorka EVVO
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Mateřská škola Dobrá informuje…
16. 3. 2020 – v tento den se dveře naší
mateřské školy pro naše milované děti nemohly otevřít. Každému vyvstávala otázka
(nejenom zákonným zástupcům, ale také
nám – zaměstnancům MŠ): Proč? Co se to
děje? Co budeme dělat?
Ne jinak je tomu dnes, otázky stále přetrvávají, ale již pár dní, které od této doby
uběhly, nám ukázaly, že i v „složitějších“ časech, když se táhne za jeden provaz, snaží se
převládat pozitivní myšlení, zapojí se lidská
srdce i ruce – dokáže se mnohé.
V první den uzavření MŠ jsme se všechny
zaměstnankyně setkaly na poradu, ve které jsme si řekly, co a jak dál. Že rozhodně
nechceme promarnit daný „čas“ a budeme
nadále připravovat různé „materiály“ pro
naše děti na nastávající dny, měsíce, roky.
Udělá se generální úklid a budeme skvěle
připraveny na otevření. Plán byl – aspoň na
nějaký čas. Ale do hodinky od našeho plánu
bylo vše úplně jinak. Jak všichni moc dobře
známe dané rčení – Člověk míní, Pán Bůh
mění… to ve svých životech zná snad úplně
každý a my to také v tuto chvíli poznaly.
Plány nějaké mít můžeme, ovšem člověk
udělá pár kroků a najednou zjistí, že v tuto
„složitější“ chvíli by měl člověk přemýšlet
trochu jinak. Ne tak, jak skvěle využije ten
daný čas k pomoci sobě samému. Člověk
si uvědomí, nebo možná mu tu myšlenku
„někdo“ z vrchu pošle, že je potřeba své
možnosti, čas, síly a chuť využít jinak – pro
druhé. A myšlenky, vyřčený nápad a slovo
dalo slovo a už jsme měly na následující dny
jasný směr, jasnou cestu, a ještě jasnější cíl.
Za 4 dny je zapotřebí mít našitých, nachys-

taných cca přes 3000 ks roušek pro občany
obce Dobrá. Uběhly 4 dny a my odevzdávaly
slíbené. Za týden oddechu se celá situace
jako přes kopírák opakovala. A výsledek již
všichni znáte – můžete v rukou držet ony
ušité roušky, které byly opravdu šité s láskou
a s nadějí, že pomohou, že možná i zabrání
tomu viru, kterému tady všichni čelíme.
Všechny zaměstnankyně MŠ Dobrá ani
neváhaly a se zcela otevřeným srdcem přijaly tuto výzvu. Ze svého osobního pohledu
zaměstnavatele a pracovního vztahu k těmto
ženám v MŠ chci vyjádřit jediné – každá
z těchto žen je andělem, kterého si moc
vážím. Moc si vážím (i přes tuto složitou
situaci, kdy může převládat strach, nejistota) – jejich odhodlání, které měly a díky
kterému jsme zvládly to, co jsme společně
zvládly.
Slíbeného výsledku bychom ale nedosáhly bez pomocí mnohých v našem okolí.
Je úžasné, jak funguje spolupráce nejenom
mezi naší vnitřní síti – mateřská škola versus
vedení obce Dobrá. Kdy nám to tyto dny zase
opětovně ukázaly – tím chceme moc poděkovat vedení obce Dobrá a všem zaměstnancům obce Dobrá za vše. Za opětovné,
bleskové dodávání všemožného chybějícího
materiálu, za pitný režim, za zajištění stravy
a také sladkých teček po obědě, za podporu
formou návštěvy a milého slova, za překvapení formou poděkování a poslechu písničky
v rádiu. Za ty dny toho bylo opravdu moc
a my z celého srdce chceme vyjádřit velké
DÍKY.
Také chceme moc poděkovat všem občanům za úzkou spolupráci. Panu Micha-

- 24 -

4/2020
lovi Čapčuchovi a paní Kamile Tulínské za
příjemnou spolupráci nejenom v začátcích,
ale za zájem po celou dobu šití. Moc děkujeme všem ochotným osobám, které si přišly
do MŠ pro nachystané polotovary na ušití
roušek a za vzorné odevzdání v domluvený
termín. Nad mnohými odevzdanými rouškami jsme všechny v MŠ žasly a chválily je.
Moc děkujeme také úžasným osobám, které
nás podpořily jinak – finančním darem,
materiálu k šití, občerstvením formou ovoce,
upečeného dortíku, koblih, preclíků, chlebíčků, baget, párků, zákusků… Bylo to pro
nás velmi dojemné a obrovsky podporující
gesto – Vám všem také velké DÍKY.
Jsem u konce svého psaní… u konce „příběhu“, který je pro nás obrovskou zkušeností,

výzvou, kterou jsme společně zvládli dostát.
Obrovským sebezapřením, kdy se z nás „učitelů“ a personálu MŠ staly najednou švadleny,
které seděly v kuse u šicího stroje i 12 hodin,
a to chce opravdu mnoho sebezapření, vzhledem k tomu, že naše těla nejsou zvyklá no onu
pozici u tohoto výkonu. A proto chceme i všem
osobám v tomto povolání švadlen sklonit poklonu a obdiv.
Jsme na konci našeho příběhu, který je pro
nás vzpomínkou, kdy nás velmi motivovalo
ono heslo: MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE,
TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ.
					
Ředitelka MŠ Dobrá
Bc. Jana Maďová

Zápis dětí do MŠ Dobrá pro školní rok
2020/2021 proběhne v úterý 12. 05. 2020.
Veškeré informace a dokumenty ke stažení na webových stránkách MŠ Dobrá – www.msdobra.cz.
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TJ SOKOL Dobrá
Datum
neděle 22.03.
sobota 28.03.
sobota 4.04.
sobota 11.04.
sobota 18.04.
sobota 25.04.
neděle 3.05.
sobota 9.05.
sobota 16.05.
sobota 23.05.
sobota 30.05.
sobota 6.06.
sobota 13.06.

Mistrovské utkání TJ SOKOL DOBRÁ - Muži - 1.A třída sk.B
Čas
Domácí
vs.
Hosté
15:00
Libhošť
:
Dobrá
15:30
Dobrá
:
Dobratice
15:30
Stonava
:
Dobrá
16:00
Dobrá
:
Petřvald n. M.
16:00
Lučina
:
Dobrá
16:30
Dobrá
: Baník Albrechtice
16:30
Jistebník
:
Dobrá
16:30
Dobrá
:
Staré Město
17:00
Dolní Lutyně
:
Dobrá
17:00
Dobrá
:
Jablunkov
17:00
Vratimov
:
Dobrá
17:00
Dobrá
:
Smilovice
17:00
Dobrá
:
Slavia Orlová

Odjezd/Sraz
13:30/13:15
14:30
14:00/13:45
15:00
auta
15:30
14:55/14:40
15:30
15:15/15:00
16:00
15:35/15:20
16:00
16:00

Mistrovské utkání TJ SOKOL DOBRÁ - Dorost - Krajská soutěž
Datum
Čas
Domácí
vs.
Hosté
Odjezd/Sraz
neděle 22.03. 10:00
Brušperk
:
Dobrá
8:35/8:20
sobota 28.03. 13:00
Dobrá
:
Fryčovice
12:15
sobota 04.04. 13:00
Kopřivnice
:
Dobrá
11:30/11:15
sobota 11.04. 13:30
Dobrá
: Inter. Petrovice
12:45
neděle 19.04. 13:00
Bystřice
:
Dobrá
11:35/11:20
sobota 25.04. 14:00
Dobrá
:
Český Těšín
13:15
neděle 03.05. 16:30
Horní Žukov
:
Dobrá
15:10/14:55
sobota 09.05. 14:00
Dobrá
:
Staré Město
13:15
sobota 16.05. 14:45
Příbor
:
Dobrá
13:20/13:05
sobota 23.05. 14:30
Dobrá
:
Heřmanice
13:45
sobota 30.05. 14:30
Petřvald
:
Dobrá
13:00/12:45
sobota 06.06. 14:30
Dobrá
: Loko. Petrovice
13:45
sobota 13.06. 14:30
Dobrá
:
Slavia Orlová
13:45
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2. liga družstev 2020
1. kolo - 1. 3. 2020 (MODŘICE)
Hodně oslabená sestava dovezla domů
pouze dva body.
Začal nový ročník 2. ligy družstev
a v něm jsme se představili v prvním kole
na půdě Modřic. V sestavě v prvním kole
nám chyběli tři klíčoví hráči, a to DALIBOR
HÁJEK, JOSEF SVOBODA a JAN BILKO.
Proto musela být dodatečně povolána KAMILA ŽVAKOVÁ. V základní sestavě tak
nastoupili PETR HADAŠČOK, JIRKA DOHNAL a ADAM KURÁŇ, mezi náhradníky tak byli zmiňována KAMČA ŽVAKOVÁ
a PEPA STUDENIČ. V prvním zápasu jsme
vyzvali nováčka soutěže hráče Litvínova
a hned na úvod jsme je dokázali porazit výsledkem 3:1. Odveta už ale slavná nebyla,
Litvínov se postupně rozehrával a dokázal
nám vrátit porážku 4:2. Třetí utkání jsme
hráli proti Mostu, bohužel oba dva zápa-

sy, které jsme s nimi v Modřicích odehráli,
skončily naší porážkou 4:5 a 3:5. V oslabené
sestavě se nám tedy moc nedařilo, ale naši
hráči bojovali, nic nevypustili a to jim musím smeknout klobouk, že to nevzdávali.
Přesto jsme dosáhli pouze na dva cenné
body. I to je úspěch pro náš klub, že neodjel
zcela s prázdnou. V tabulce po prvním kole
okupujeme šestou příčku a věříme, že v dalším kole budeme úspěšnější. Děkuji všem
našim hráčům a hráčce, že v nelehké situaci
se ten tým musel na poslední chvíli lepit.
Druhé kolo by se mělo konat 26. 4. 2020
v Kadolci, ale jelikož je momentálně těžké
období, kdy po celé Evropě řádí koronavirus, tak je víc než pravděpodobné, že se
druhé kolo přeloží na jiný termín.

Tabulka po 1. kole:

- 28 -

4/2020
Výsledky po 1. kole:
BHC DOBRÁ – SHL CORROTECH LITVÍNOV		
BHC DOBRÁ – BHC STARCOLOR MOST		
BHC DOBRÁ – SHL CORROTECH LITVÍNOV		
BHC DOBRÁ – BHC STARCOLOR MOST		

3:1
4:5
2:4
3:5

Kanadské bodování hráčů BHC Dobrá po 1. kole:
		
Zápasy: Výhry: Remízy: Prohry: Scóre: +/- Body:
1. JIŘÍ DOHNAL
12
7
2
3
35:30
4
16
2. ADAM KURÁŇ
9
2
3
4
16:20
-2
7
3. JOSEF STUDENIČ
6
2
2
2
15:8
0
6
4. PETR HADAŠČOK
8
1
2
5
15:28
-4
4
5. KAMILA ŽVAKOVÁ
1
0
0
1
1:2
-1
0
Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal, ASPV)
SEZÓNA 2019/2020
NÁBORY DĚTÍ A MLÁDEŽE DO VOLEJBALOVÉHO KLUBU V RAŠKOVICÍCH PROBÍHAJÍ CELOROČNĚ.
PŘIJĎTE MEZI NÁS.
Kontakt: Šárka Sonnková,
info@vkraskovice.cz
+420 732 241 173

MLADŠÍ
ŽÁKYNĚ - Tréninky mladších
žákyň 6.-7. třída
probíhají 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek od 15.30-17.00.
Pro hráčky, které se chtějí neustále zlepšovat
probíhá také 3-tí trénink v pátek od 18.00.
Mladší žákyně budou postupně doplněny šikovnými hráčkami z přípravky, které trénují teprve od října
2019. Družstvo mladších žákyň se
stalo Přeborníkem Moravskoslezského kraje, v okresní soutěži trojek
smíšených družstev máme družstvo
A na 6. místě (7. tř.) a družstvo C
(4.-6. tř) na 16. místě z 27 družstev.
BAREVNÝ MINIVOLEJBAL –
PŘÍPRAVKA 1. - 6. TŘÍDA - Děti,
kluci i holky, z 1.-3. třídy trénují pode
vedením Markéty Muroňové a Věry
Kurečkové každé pondělí od 15.00.
Tréninky přípravky děvčat a chlapců ze 4.-6. třídy probíhají v pondělí
od 15.00 a ve čtvrtek od 15.30 hodin pod vedením trenérky Šárky
Sonnkové (dívky) a Honzy Sonnka
(chlapci).
Turnaj - 19.01.2019, Palkovice,
účast 184 dětí, z toho 30 dětí z VK
Raškovice. Nejlepší umístění z hráčů VK Raškovice získali na turnaji
v červené barvě M. Noga a J. Klanica
– 2.místo a D. Strnadel, R. Koloničný a R. Andrle – 2. místo v zelené
barvě.
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MLADŠÍ ŽÁCI - Mladší žáci z 5.-7. třídy
trénují pod vedením Stanislava Novotného
a Václava Sonnka 2x týdně, v pondělí a ve
čtvrtek 16.30-17.00. Žáky postupně doplňují
noví hráči z přípravky, kteří začali trénovat
až v letošní sezóně. V krajském přeboru jsou
žáci v průběžné tabulce na 8. místě z 18 družstev v okresní soutěži trojic obsadili 10. místo
z 27. družstev.
STARŠÍ ŽÁCI A KADETI-Starší žáci
hrají ve smíšených týmech se staršími žákyněmi okresní soutěže v šestkovém a čtverkovém volejbale, kde se průběžně nacházejí na
3. místě z 8 družstev (čtverky) a z 12 družstev
(šestky).V sobotu 14.3. zahajuje svou soutěž
také náš nový tým kadetů, který tvoří částečně hráči z řad starších žáků (T. Garba, D. Dorociak, T. Tsitzas a mladších žáků (D. Strnadel, M. Kohut). Hlavními posilami týmu
jsou však Martin Šebesta, Martin Sonnek
a Jiří Glajc. Kadeti trénují 2 x týdně v pondělí
a v pátek od 18.00 hodin. Hledáme zkušené hráče s datem narození 2005, 2004,

2003, neváhejte a přijďte posílit náš tým
kadetů.
STARŠÍ ŽÁKYNĚ A KADETKY - Tréninky kadetek probíhají 3 x týdně pod vedením Honzy Sonnka. Hráčky trénují v pondělí
od 17.30, ve čtvrtek od 16.30 a v pátek od
18.00 h. Hledáme do našeho týmu zkušené hráčky ročníku 2004, 2005. Neváhejte
a přijďte mezi nás. V krajském přeboru se
tento tým průběžně nachází na 4. - 5. místě
ve skupině B. Po odehrání základní skupiny
budou hrát o celkové 7. -10. místo z 18 družstev.
ŽENY+MUŽI – se scházejí každé pondělí od 18.00, v okresním poháru žen se
nacházejí na 1. místě ze 4 týmů, v okresní
soutěži mužů patří VK Raškovice po podzimní části 4 místo ze 7 týmů a v soutěži smíšených týmů RBVL se nacházejí na 4. místě
z 11 družstev v lize A.
Za VK Raškovice Šárka Sonnková
www.vkraskovice.cz
Instagram @vk_raskovice
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Možná jste si všimli, že — jistěže nedopatřením — nebyla v únorových Doberských listech otištěna
druhá strana našeho ohlédnutí za rokem 2008. Chybu napravujeme, tak tedy: Vzpomínáte, jak…?

• Fotbalového soustředění si užívali chlapci a děvčata doberské přípravky s profesionálním
fotbalistou Miroslavem Matušovičem 6.—8. června v Penzionu Mostař.
• Nové byty a rodinné domy musejí být povinně vybaveny požárními hlásiči a přenosnými
hasicími přístroji. • Ve spokojenosti brání Čechům ceny a stav zdravotnictví. Se svým životem je
podle průzkumu spokojeno 82 procent občanů České republiky, což je o pět procent více než
celoevropský průměr. • Nový chodník na místě starého a parkoviště osobních automobilů vzniká
o prázdninách před školou. • V hospodářském stavení usedlosti v Hliníku bylo nalezeno větší
množství munice z II. světové války.
• VÚHŽ v Dobré (Výzkumný ústav hutnictví železa) se modernizuje a rozšiřuje. V létě zahájila
společnost největší investici ve své historii. Do konce letošního roku výrazně rozšíří výrobní plochy
ve válcovně speciálních profilů. VÚHŽ ze 60 % výváží do zahraničí. • Obec měla zájem o odkoupení
pozemků bývalého dřevokladu, ale cena byla přemrštěná. • Hyundai vyrobil první auta, ale budou
zlikvidována, poněvadž jsou produktem provozní zkoušky a testů zařízení.
• Kolem fary se dějí změny, které vyvolávají zejména u starších věřících rozpaky. Po úplném
vykácení staletých lip došlo i na keře a nakonec byl odstraněn i starý plechový plot. Na jedné
straně je kostel krásně vidět z centra obce, na druhou stranu o něco těžko vysvětlitelného přišel…
Kamenné desky byly sňaty a jimi byl vydlážděn chodník k přístavku fary. • Nový povrch silnice
byl pokládán od úterý 19. srpna; silnice je podstatně rozšířena o pásy po stranách dosud nevyužité.
• Velká doberská — 6. ročník, poprvé s mezinárodní účastí — hostů z Mucharze a Ochodnice.
Hvězdou večera byla Věra Špinarová. Učitelé předvedli loutkové představení Masový kašpárek.
• Žáci 2. stupně mají nové šatní skříňky. • Skončilo placení haléři a papírovými dvacetikorunami
(byly modré a na nich Přemysl Otakar I. se Zlatou bulou sicilskou) • Do Nošovic na Dny piva letos
přijelo 25 000 hostů. Tradičně vezla mnoho z nich, především z měst, parní lokomotiva, za níž se
napojovalo 8 vozů. • Záříjová výstava zahrádkářů byla letos i se soutěží o nejkrásnější jablko.
• Otevřena naučná stezka pro veřejnost „Okolo Morávky ve Skalici“. • Nádraží v Dobré muselo
být evakuováno — mladý muž vyhrožoval odpálením nálože. • Místní knihovna Dobrá pořádala
cestovatelskou přednášku Ekvádor a Galapágy. • Sportovní komise při Radě obce uspořádala
v sobotu 11. října na Vrchách první ročník drakiády.
• V úterý 28. října od 17 hodin proběhl v obřadní síni obecního úřadu Klubový večer k 90.
výročí Československé republiky. Premiéru měl film Statise Prusalise o naší obci.
• Občané diskutovali o hubení křídlatky a jak „záchránit lužní stanoviště v povodí Morávky“.
• Otevření prodejny potravin Hruška se událo 21. října. • Oslavy 40. výročí mateřské školy byl
se dnem otevřených dvěří. • V pondělí 3. listopadu „startuje největší zahraniční investice na
,zelené louce‘ v České republice“. Korejská Firma Hyundai začíná v Nošovicích vyrábět první
automobily Hyundai i30. Z Nošovic vyjíždějí první české vozy — vyrábějí se totiž z tuzemských
komponentů. • Škola uspořádala slavnost k výročí 100 let vysoké budovy u silnice a 30 let nové
školy, v níž se učí — školní akademie nadchla. • Vystupující na školní akademii udělali v adventním
čase radost mentálně postiženým dětem, když navštívili centrum ŽiRaFa (život–radost–fanzazie).
• Žákyně 7. třídy Andrea Klimšová a Tereza Nytrová s učitelkou Květoslavou Lyskovou
reprezentovaly naší školu na ekologické konferenci v Praze. • Jubilejní 10. ročník Mikulášského
volejbalového turnaje smíšených amatérských družstev se konal 6. prosince; letos přijeli
i z Mucharze. • Od listopadu přišlo několik zaměstnanců o místa vlivem světové krize. Pro mnohé
firmy to bylo záminkou ke zbavení se nepohodlných zaměstnanců…
• Ke konci roku 2008 žilo v Dobré 3039 obyvatel, z toho 20 cizinců s trvalým pobytem.
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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2009: VZPOMÍNÁTE, JAK…?
• Od začátku ledna platí pacient za navštěvu lékaře 30 korun a dalších 30
korun v lékárně za každý lék, který mu lékař předepíše.
• Provoz na silnici značně zhoustnul zavedením povinné dálniční známky.
• Policisté jsou vybaveni novými auty (s nápisem Pomáhat a chránit).
• K havárii na hlavní křižovatce přiletěl zachraňovat zdraví zraněných vrtulník.
• Velký textilní podnik Slezan Frýdek–Místek hlásí ukončení výroby.
• Celosvětová krize straší odevšad, přibývá nezaměstnaných a lidí zchudlých. Jistě i v Dobré.
• Oddělení policie v Dobré skončilo, od února se odstěhovalo do nového objektu integrovaného
záchranného zařízení v Nošovicích v blízkosti továrny Hyundai. Budova č.p. 480, kde sídlilo
obvodní oddělení od roku 1966, je nabídnuta k dalšímu využití.
• Počátkem března byla odstraněna zídka mezi kostelem a farou, jakož i dřevěný záchodek.
• Maso–uzeniny se vracejí do středu Dobré. Uzenářská výrobna ve Vojkovicích otevřela prodejnu.
• V sobotu 28. března bylo symbolické uvítání jara v Cyklobaru s ukázkou rukodělných výrobků.
• V Cyklobaru je otevřena výstava absolventek výtvarných kursů pro kresbu a malbu v Ostravě.
• Bloudící ženu na Kamenci nalezl vrtulník svítící místo vedle místa obřím reflektorem.
• Posledního dubna se naše hasičky představily na Spartě nastrojené či nahastrošené jako
čarodějnice — a atrapu čarodějnice za tanečního běsnění upálili na hranici.
• Na předevsí bylo otevřeno ubytování pro hosty; zve je zelený světelný nápis Penzion.
• První nákladní vlaky do automobilky na okraji Nošovic a Dobré už začaly jezdit v zimě a
dovážely komponenty a materiál.
• První Den dětí v Dobré (odezva na zaniklý Mezinárodní den dětí) byl mimořádně úspěšný a
hojně navštívený.
• Na věčnost odešli naši dobří rodáci — téměř současně vedoucí skupiny Radost Antonín
Hradílek a filmový tvůrce a fotograf Petr Bezděk.
• Výstavbu sálu nad školní jídelnou čili vestavbu nad pavilonem B, probíhající od června, provádí
i přes nepřízeň počasí Beskydská stavební, akciová společnost Třinec.
• Mateřská škola si bude topit sama, odstraněno je nadzemní teplovod z kotelny základní školy;
školní zahradu už nebude hyzdit a znehodnocovat nevzhledné plechové vedení, jímž teplo
procházelo ze školní kotelny.
• Obecní úřad poprvé nabídl brigádu studentům — drobných prací na zvelebení obce je dost,
vesměs jde o čištění, zahradní úpravy, natírání kovových a dřevěných konstrukcí.
• Do letošního léta bylo na obecním úřadě mnohé ještě takové jako na národním výboru v roce
1990. Proto dostaly některé kanceláře nový vzhled.
• Současně s rekonstrukcí interiérů proběhl z úsporných důvodů personální audit zaměstnanců
Výsledkem je lepší chod úřadu jako celku, což bude dobré pro veřejnost.
• Obyvatelé u bývalé továrny trpí zhoršeným bydlením vinou blízko stojící výrobny,
• Kvůli zatěžování cesty přes Starou dědinu a otřesům, které způsobují kamiony, sepsali obyvatelé petici, poněvadž dle nich hrozilo poškození domů. Avšak z magistrátu města přišlo
zamítnutí.
• Dětský klub Krteček pro opatrování malých dětí v době, kdy tak nemohou konat rodiče, byl
otevřen 3. srpna; je „pro hlídání dětí“ mezi 2—7 lety věku.
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• Počátkem srpna byl zrušen již značně sešlý, nevzhledný a pietní místo hyzdící drátěný plot na
sokolském hřišti na straně od silnice a vysekáno hloží a divoký porost. Upraven byl pomníček
padlým sokolům ve II. světové válce.
• Velká doberská posedmé, letos 29. srpna, byla deštivá, což se projevilo i na návštěvnosti.
• Obci byla předána nadstavba školního sálu, vestavba nad pavilonem B. Společenské, spolkové,
a především školní akce, dále zasedání, besedy, výstavy, divadla, přednášky, plesy, ale i volby,
svatby a soukromé oslavy se už nemusí konat v tělocvičnách nebo pronajatých prostorách. Stavba byla zvládnuta za rekordně krátkou dobu — o hlavních prázdninách.
• V polovině září přibylo další parkovací místo v centru obce; mezi pekárnou a hlavní silnicí byl
navezen a uválcován povrch pro stání automobilů.
• Z důvodu stále více projíždějících automobilů — navzdory dálnici — vedení obce umístilo
radarové měřiče, které byly spuštěny v sobotu 3. října u domu č. p. 67, v opačném směru na
sloupu u č. p. 413. Měřič oznamuje rychlost jedoucího vozidla a překračuje-li 52 km/hod.,
rozsvítí se pod číslicí výstražné Zpomal!
• V září byla zahájena oprava autobusové zastávky Na Špici ve směru do města. Technické
služby několik týdnů prováděly demontáž výplní polí a zpětnou montáž nových. Natřena byla
konstrukce, opraven chodník a upraveno okolí.
• Po fotbalovém zápase s Mosty u Jablunkova se strhla v hospodě na hřišti rvačka. Na místo
musela být zavolána policie.
• Říjen byl zpočátku velmi teplý, ale od 14. už sněžilo a ranní teploty klesly až o 20 °C.
• Na devíti místech v Dobré byly instalovány tabule se zajímavostmi z minulosti a současnosti
daného místa určené pro domácí, ale především pro návštěvníky Dobré. K Turistickému
informačnímu systému obce Dobrá byl vytištěn i průvodce. Informační panely včetně tisku
a instalace zajistila firma Urbania z Moravan. Značkař Václav Glajc (z Klubu českých turistů)
nakreslil v terénu značky pro orientaci v barvách obce. Slavnostní otevření vlastivědného
okruhu bylo v pátek 27. listopadu. V obecních barvách (modré a žluté) je sladěna i grafika
jak tiskovin, tak panelů. „Modrá symbolizuje řeku, žlutá lidská obydlí; spojením obou je zelená
— barva poklidu a pohody a symbolicky oslavy věčného přírodního cyklu“, stojí v pasportu.
• Od 25. listopadu dojedeme z Ostravy do Prahy po „déjedničce“; Ředitelství silnic a dálnic
otevřelo dva dálniční úseky na Přerovsku a na Novojičínsku.
• Pivovar Radegast může používat chráněné zeměpisné označení „české pivo“.
• Biliárový hokej zvaný šprtec se skupinou mladých nadšenců po letech obnovuje.
• Školní kroužek a oddíl juda oslavili první desetiletí trvání. Judo je u nás v Dobré pravděpodobně nejúspěšnějším sportem. Za deset let se podařilo vybudovat silný mládežnický
kolektiv sportovců, který patří k nejlepším v republice.
• Slavnostní otevření školního sálu bylo velkým kulturním a společenským podnikem, jakož
i završení vzorné spolupráce obce a školy. V sobotu 5. prosince v 9 hodin asi stovka občanů a
desítky žáků a návštěvníků se stali svědky přestřižení stuhy a uvedení do provozu nových
prostranných místností na jižní přístavbě. Ta je z této strany přístupná po schodech i výtahem.
Stalo se tak za proslovů starostky obce, ředitelky školy a za účasti zástupců stavební firmy a
všech, kteří se o dílo zasloužili.
• Cyklobar pořádal 13. prosince vánoční jarmark a zabíjačkové hody s prodejem.
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Mobilní aplikace pro naši obec
Aktuální informace z naší obce do Vašeho telefonu.
K poslednímu březnovému dni registrujeme 311 aktivních uživatelů. Je to snadné a zcela ZDARMA.
Přihlaste se nyní i Vy a žádná důležitá zpráva z naší obce Vám již neunikne.

Nevlastníte chytrý telefon a chcete získávat aktuální informace z obce pomocí e-mailu nebo krizové
SMS zprávy? Přihlaste se zde: www.dobra.hlasenirozhlasu.cz Vpravo nahoře klikněte na tlačítko
ODEBÍRAT. Registrace je velmi snadná. Stačí zadat Váš e-mail a heslo, pomocí kterého se budete
přihlašovat. Na e-mail vám poté přijde potvrzení. A je to. V případě jakýchkoliv dotazů pište na
jangryzbon@seznam.cz

Jak správně zadat podnět nebo nahlásit závadu v mobilní aplikaci?
Při zadávaní podnětu nebo hlášení závady je nutné co nejpřesněji popsat místo, kterého se
informace týká. (např. ulice k nádraží, před č.p. xxx). U veřejného osvětlení je navíc důležité i číslo
sloupu, které je napsáno na každém stožáru s lampou zhruba v úrovni očí. Takto popsaná závada
nebo upřesněný podnět, ulehčí a urychlí řešení problému. Můžete také použít přímo fotku daného
místa (stožáru s číslem) a přesnou poloho na mapě. Aplikace vám tyto možnosti nabízí při zadávání
daného podnětu.
Takto je možno nahlásit jednoduše bez chození a volání na úřad např. nepořádek, závadu na
komunikaci, anebo Váš nápad na zlepšení například chybějící lavička nebo odpadkový koš a podobně.
Nebojte se nám napsat.

Zde je přehled podnětů a závad, které naši občané pomocí této aplikace poslali na obecní úřad:

Podněty a závady v obci Dobrá

POPIS

TYP

STAV

Neposečená parcela více jak jeden rok
Problikávání veřejného osvětlení
Nesrozumitelné hlášení rozhlasu
Chybějící zpráva v mobilní aplikaci
Nesvítí pouliční osvětlení
Nesvítí pouliční osvětlení
Rozbité zrcadlo na křižovatce
Kluzkost mostu přes řeku (betonové zarážky)

Nezařazeno
Vybavení a majetek
Vybavení a majetek
Vybavení a majetek
Vybavení a majetek
Vybavení a majetek
Vybavení a majetek
Vybavení a majetek

Vyřešen
Vyřešen
Vyřešen
Vyřešen
Vyřešen
Vyřešen
Vyřešen
V řešení

Mapka:
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Jan Gryžboň, Pavel Peterek
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Jsme v tom společně!
Celosvětově se řadu týdnů řeší nákaza virem
COVID-19. Ohnisko se bohužel přesunulo do Evropy
a významně se dotýká naší země. Koronavirová
pandemie se dostala do popředí společenské
diskuze. Pomoc jednotlivcům, celým rodinám i všem
obyvatelům České republiky je samozřejmá, jsme
v tom přece všichni společně. Znevažování
onemocnění a nerespektování legislativy není
v současné době na místě. Změnou přístupu,
chování a návyků dokážeme všichni dohromady
situaci zvládnout. Respektujme ve vlastním zájmu
aktuální potřeby společnosti!
Apelujeme proto na všechny občany České republiky, aby chránili své zdraví a přispěli
svým počínáním k ozdravení celé populace. Respektování nastavených opatření
znamená nejen dodržování legislativy, ale i dodržování hygienických a morálních
pravidel s uvědoměním si mezigeneračních, a pro starší populaci, možná i fatálních
dopadů. I přes mnohá a opakovaná upozornění a stovky telefonátů, se na veřejnosti
a ve zdravotnických zařízeních objevují naši starší spoluobčané. Téměř všichni jsme
jistě zaznamenali, že zejména pro seniory může být jakýkoliv styk s infekční osobou
a nemocí COVID-19 velmi nebezpečný až fatální. Jsou zkrátka ti nejzranitelnější z nás.
Pokusme se proto všichni svojí cestou seniory přesvědčit, že se mají co nejvíce
chránit, držet se v bezpečí domova, zbytečně nevycházet, požádat o donesení
nákupu, lékařům se neostýchat zavolat a nikam necestovat městskou hromadnou
dopravou.
Tak, jako jsme se již napříč generacemi naučili preventivně pečovat o své osobní
bezpečí, nenechat se napálit a nestát se obětmi trestných činů, pojďme si
i teď jít navzájem příkladem a počínejme si tak, abychom přispěli k zamezení šíření
nákazy.
Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách, nepořádejte párty, jděte příkladem
svým prarodičům dodržováním bezpečnostních opatření. Babičky, dědečky, tetičky
i strýčky přesvědčte svým chováním k tomu, že ani oni nebudou podceňovat
doporučení související s aktuální zdravotní hrozbou.
plk. Zuzana Pidrmanová
oddělení prevence Policejního prezidia ČR
17. 3. 2020
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COVID-19 I SENIOŘI
CHCETE ZŮSTAT ZDRAVÍ A NENAKAZIT SE?
CHRAŇTE SE, DODRŽUJTE OPATŘENÍ
Máte zdravotní potíže?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do
čekárny.
Nedoporučujeme chodit ven pro test na COVID-19
Nejdříve se poraďte se svým lékařem. Minimalizujte
pohyb mezi potenciálními nemocnými.
Potřebujete recept?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do
čekárny.
Nedovolali jste se svému lékaři?
Může se to stát, nic se neděje. Zkuste za chvíli, v případě
zdravotních potíží však ihned volejte linku 155.
Mimořádná opatření
Dodržujete všechna mimořádná nařízení, dodržujte
pravidla karantény. Nezdržujte se v místech s větším
počtem lidí
Budou opatření fungovat?
Ano. Jen přísné dodržování pravidel může zabránit dalšímu
šíření epidemie. Kdo pravidla a pokyny nedodržuje,
vystavuje sebe i své okolí nákaze.
www.zzmv.cz | info@zzmv.cz
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TISKOVÁ ZPRÁVA – Odečty vodoměrů
SmVaK Ostrava ve změněném režimu
Společnost VodoTech, která odečítá vodoměry pro zákazníky SmVaK Ostrava,
v souvislosti s aktuální situací mění preferovaný způsob zjišťování spotřeby vody
Ostrava 17. 3. 2020 – Společnost VodoTech provádí prostřednictvím online terminálů fyzické odečty vodoměrů pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
především v okresech Nový Jičín, Opava,
Karviná, Frýdek-Místek a v okrajových
částech okresu Ostrava. V důsledku šíření
nového typu koronaviru v České republice se společnost rozhodla z preventivních
důvodů pozastavit fyzické odečty v domácnostech svými pracovníky a preferuje jiné
formy hlášení spotřeby pitné vody.
„Z preventivních důvodů jsme se s ohledem
na minimalizaci potenciálních rizik rozhodli,
že naši zaměstnanci nebudou vstupovat do
domácností odběratelů, ale budeme preferovat
řešení, při kterém kontaktujeme odběratele
telefonicky s žádostí, aby našemu zaměstnanci
nahlásil stav vodoměru. Údaj následně zadáme do našeho systému. Dalším alternativním
způsobem nahlášení stavu vodoměru je buď
telefonicky na bezplatné zákaznické lince 800
292 400, elektronicky na adresách nabidkasluzeb.smvak.cz a www.vodotech.cz nebo
prostřednictvím našeho korespondenčního
lístku vhozeného do schránek odběratelů. Jako
odpovědný zaměstnavatel musíme chránit
před riziky naše zaměstnance. Stejně tak chceme vyjít vstříc odběratelům, kteří v současné
citlivé době mohou negativně vnímat návštěvy

ve svých domácnostech,“ říká
ředitel společnosti VodoTech Radek Kaňok.
Zjišťování stavu vodoměrů se ve většině
případů provádí čtyřikrát ročně podle schváleného harmonogramu, o němž jsou odběratelé v dané lokalitě předem informováni.
Pro editory
• Společnost Vodotech byla založena v roce
1995 s názvem SmVaK-opravy a ověřování
vodoměrů, s.r.o., jako dceřiná společnost Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. V roce 2006 se stala součástí španělské
skupiny Aqualia a od této doby obě firmy úzce
spolupracují jako dvě samostatné společnosti.
• Společnost Vodotech se zabývá komplexními
vodárenskými službami, mezi které patří:
o Komplexní služby akreditované laboratoře pro firmy, domácnosti, města a obce
o Odečty vodoměrů
o Opravy a ověřování bytových, domovních a průmyslových vodoměrů
o Přezkoušení vodoměrů v době platnosti
ověření, kalibrace, informativní zkoušky
o Prodej vodoměrů a jejich příslušenství
o Smart metering – inteligentní řešení
dálkových odečtů vodoměrů
o Služby call centra

Vodotech, spol. s r.o., Jaselská 220/47, Předměstí, 747 07 Opava
IČO:
64086348
TELEFON
E-MAIL
DIČ:
CZ64086348
553 712 205
vodotech@vodotech.cz
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300
558 412 301

Ing. Jiří Carbol, starosta
Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308
558 412 311
		
558 412 307
		

Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
podatelna, ověřování, CZECH Point
Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika,
ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

558 412 305
558 412 306
		

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

558 412 303
558 412 302
558 412 310
558 412 304
		

Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu
Alena Alexová, referent stavebního úřadu
Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu 		
Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční
správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309
736 614 720
--------------739 705 945
--------------739 630 870

Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
majetku a investic
přehrávání hlášení místního rozhlasu
Evžen Lisník, správce sběrného dvora

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
605 887 443
733 745 008

Martin Svěrkoš, správce multifunkčního hřiště
Pavel Peterek, dovoz a odvoz kontejneru na biologický odpad

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace Ministerstvem kultury ČR 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. 5. 2020 do 12.00 hodin.
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Sponzorský dar od firmy Hyundai
Informace ve zprávách

Šití roušek v MŠ
Sponzorský dar od firmy Santini

Aktuální informace z naši obce ihned
Aktuální informace z naši obce ihned
do Vašeho telefonu.
do Vašeho telefonu.
Jste mimo domov, v zaměstnání, na cestách? Ať už z jakéhokoliv
Jste
mimo
domov,hlášení
v zaměstnání,
cestách?
Ať už
z jakéhokoliv
důvodu
neslyšíte
místníhona
rozhlasu
nebo
nemáte
aktuální
důvodu
neslyšíte
hlášení
místního
rozhlasu
nebo
nemáte
aktuální
informace z naši obce, aplikace Hlášenírozhlasu.cz Vám tyto
informace z informace
naši obce, přinese
aplikacepřímo
Hlášenírozhlasu.cz
do telefonu. Vám tyto
informace přinese přímo do telefonu.
Narazili jste na problém nebo máte
Narazili
jstezlepšení?
na problém nebo máte
podnět ke
podnět ke zlepšení?
Díky této službě nám můžete nahlásit
problém
lavička,
nepořádek,
Díky
této (rozbitá
službě nám
můžete
nahlásit
nefunkční
osvětlení
a jiné)
nebo zaslat
problém
(rozbitá
lavička,
nepořádek,
podnět naosvětlení
zlepšení a
Vašeho
okolí.zaslat
nefunkční
jiné) nebo
podnět na zlepšení Vašeho okolí.

Podněty a závady
Podněty a závady
Nainstalujte si mobilní aplikaci
Nainstalujte si mobilní aplikaci

Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz najdete na Google
Mobilní
aplikaci
Hlášenírozhlasu.cz
najdete
nakódů
Google
Play nebo
App Store.
Naskenujte jeden
z QR
do
Play
neboveApp
Store.
Naskenujte
jedenna
z QR
kódů
do
aplikace
Vašem
telefonu
a klikněte
odkaz,
který
aplikace
ve Vašem telefonu a klikněte na odkaz, který
Vám nabídne.
Vám nabídne.

Přihlaste se přes internet
Přihlaste se přes internet

Klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a zaregistrujte se.
Klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a zaregistrujte se.

Je to snadné a zcela ZDARMA. Přihlaste se nyní.
Je to snadné a zcela ZDARMA. Přihlaste se nyní.

