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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych Vás pozval na první jed-
nání nového zastupitelstva obce, které se 
uskuteční v pondělí 17. prosince 2018 od 
17 hodin v  sále základní školy. Jednání 
jsou veřejná a  všichni občané se mohou 
aktivně účastnit, pokládat dotazy či před-
nášet návrhy. Na programu jednání bude 
mimo jiné schvalování rozpočtu na příští rok 
2019 a další důležitá rozhodnutí. Program 
jednání je zveřejněn na úřední desce i na 
webu www.dobra.cz. 

Rada obce již zvolila předsedy a členy 
všech komisí, které nyní začínají pracovat. 
Radní rozhodli o pokračování celkem 5 ko-
misí. Komise jsou iniciativním a poradním 
orgánem rady. Seznamy všech členů a nápl-
ně činností komisí si také můžete prohléd-
nout na webu na adrese: http://www.dobra.
cz/obec-dobra/samosprava/rada-obce-dob-
ra/komise-rady/.

Dále bych Vás rád upozornil na to, že 
můžete od 1. ledna 2019 jezdit po obchvatu 
obce Dobrá automobily i bez dálniční znám-
ky. Tento úsek byl rozhodnutím ministerstva 
dopravy vyjmut z placených úseků. Děkuji 
tímto našim spoluobčanům, zvláště paní 
Vojtěšce Gavlasové a  panu Ing.  Kožušní-
kovi, kteří posílali žádosti na různé státní 
instituce. Samozřejmě jsme tento problém 
opakovaně řešili při každém setkání se zá-
stupci ministerstva dopravy a posílali jsme 
také písemné žádosti, na základě zmocnění 
usnesením zastupitelstva obce. Všechny 
tyto aktivity byly společně úspěšné, a tak se 
nám podařilo státní úředníky přesvědčit, že 
občané skutečně tuto změnu chtějí.

O dopravě ještě jednou, a  to o přípra-
vě okružní křižovatky u benzínové stanice 

UNICORN. V současné době je zhotoven 
investiční záměr, který upřesňuje polohu 
křižovatky, a již víme, které pozemky budou 
touto stavbou dotčeny. Nyní se zpracovávají 
znalecké posudky odhadní ceny a následně 
zahájíme jednání s vlastníky o možnosti na-
bytí do majetku obce. Pokud se dohodneme, 
tak nic nebrání v další přípravě projektu pro 
stavební řízení. Vlastní realizace obchvatu 
by následně byla hrazena a provedena Mo-
ravskoslezským krajem. 

Komise pro rodinu a  občanské záleži-
tosti uspořádala tradiční burzu hraček 
a dětského sportovního vybavení (mimo 
oblečení), která se uskutečnila ve dnech 
23. a 24.  listopadu 2018 ve víceúčelovém 
sále ZŠ v Dobré. Moc děkuji všem organi-
zátorům za zajištění perfektního průběhu 
celé akce.

V neděli 2. prosince se uskutečnilo již 
II. Rozsvícení vánočního stromu, které 
proběhlo v  prostoru před základní ško-
lou. Děkujeme všem dětem, které přinesly 
vlastní vyrobené ozdoby na vánoční strom, 
všem vystupujícím souborům a  také moc 
děkujeme našim spolkům a  organizacím, 
za zajištění občerstvení a možnosti nákupu 
drobných dárků s adventní tématikou. 

Rychle a nezvratně se blíží se závěr letoš-
ního roku. Opět jsou tu Vánoce, ten krásný 
čas rodinných setkání, radostí z dárečků, 
čas porozumění, slibů a předsevzetí, a proto 
bych Vám jménem celého obecního úřa-
du rád popřál radostné a pohodové prožití 
Vánočních svátků a v novém roce všechno 
dobré, hodně štěstí, zdraví a úspěchů. 

 Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
Nastal čas vánočního očekávání. A právě 

o první neděli adventní pozval obecní úřad ve 
spolupráci s kulturní komisí všechny občany 
před budovu základní školy, aby společně 
prožili ony vzácné a křehké chvíle blížících 
se svátků vánočních.

Již podruhé se uskutečnilo Slavnostní 
rozsvěcení vánočního stromu. 

V  rámci programu se na pódiu nejprve 
představil pěvecký sboreček mateřské školy 
Paprsek a z vystoupení dětí bylo patrné, kterak 
si své zpívání užívají a  jak pěkně se na akci 
připravily. Na všechno dohlížela paní učitelka 
Marie Kociánová, která děti i dirigovala a vedla 
ke krásnému zážitku.

Škola se tentokrát rozhodla dát prostor 
i šanci žákům druhých tříd. Jejich písničky 
lahodily uchu a místy se nesly potemnělým 
areálem jako chorály. Opravdu moc pěkné 
vystoupení, milí druháci.

Na přípravě vystoupení se podílely paní 
učitelky Petra Svobodová, Radmila Jelínková 
a Kateřina Dobešová.

Nepamatuji si, a pravděpodobně nebudu 
sám, aby se na veřejnosti představil Chrámo-
vý sbor při chrámu svatého Jiří. Při skladbě 
programu této akce jsme si řekli, kdy jindy by 
se dámy a pánové ze sboru mohli prezentovat, 
když ne na akci s vánoční tématikou. 

Jako poslední toho dne vystupující přivedl 
sbor na pódium jeho dlouholetý vedoucí pan 
Zdeněk Tesarčík, nasadil tón a z pódia se linu-
ly zpěvy v podání velmi talentovaných a zku-
šených zpěváků. Moc děkujeme za zážitek.

V rámci vystoupení sboru si na chvíli vzal 
slovo pan doktor Marek Kozák, farář kostela 

sv. Jiří, a pohovořil o smyslu, obsahu a význa-
mu adventu. Na návštěvnících bylo vidět, že 
poslouchají a berou si jeho slova k srdci.

Od začátku slavnosti mohly děti v dopro-
vodu rodičů pověsit vlastnoručně vyrobenou 
vánoční ozdobu na náš Strom. Výměnou za 
ozdobu obdržely slosovatelný žeton a  pět 
z nich bylo po losování potěšeno milým ply-
šákem. Pro statistiky uvádím, že ozdob je ak-
tuálně na Stromě téměř sto padesát! Skvělá 
práce, děti!

Již krátce po poledni se začaly plnit stán-
ky myslivců, hasičů, fotbalistů i  „Žroutů“ 
dobrotami, všude byl cítit punč, postupně se 
začaly tvořit řady a mnoho občanů si nejen 
pochutnalo, ale možná si odneslo i nějakou 
typicky vánoční věc jako dárek pro nejbližší 
nebo známé.

Než se dostanu k úplnému vyvrcholení 
slavnosti, dovolte mi poděkovat panu Pavlu 
Peterkovi za obětavý a spolehlivý výkon při pří-
pravách celé akce a nezištnou pomoc některým 
stánkařům v průběhu akce.

Co by to bylo za slavnost, kdyby neměla 
své moderátory. Dvojice osvědčených, stále 
mladých, ale již velmi zkušených školáků – 
Natálka Pajdlová a Kryštof Skokan – doká-
zala všem přítomným, že neumí moderovat 
jen v létě na Velké Doberské, ale jde jim to 
náramně také v zimním období. Moc vám 
oběma děkuji, jednak za předvedený výkon, 
jednak za odpovědnou přípravu.

V 17 hodin jsme se všichni od pódia pře-
sunuli ke kostelu ke Stromu, který požehnal 
přítomný pan farář a hned poté jsme se všemi 
přítomnými a s kolegou starostou Ing. Jiřím 
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Carbolem odpočítali poslední chvilky před 
samotným rozsvícením. A stalo se! Strom vá-
noční, obecní, náš společný, který bude všem 
dětem i dospělým připomínat, že se vánoce 
blíží,  r o z s v í t i l.

Děkujeme všem, kteří v nedělním odpo-
ledne našli cestu na tuto pěknou, klidnou 
a pohodovou akci, kéž by se vám všem klid, 
pohoda a mír usadily v myslích a duších ne 
jenom o svátcích vánočních.

Milan Stypka  

Milí spoluobčané, drazí sousedé,

začnete-li číst toto přání, zjistíte, že do 
Štědrého dne zbývají jen dva týdny a do kon-
ce roku 2018 jen o sedm dní více – blíží se 
konec tohoto roku, roku „osmiček“, roku 
oslav významných výročí pro lid český i slo-
venský, tedy i pro nás, občany obce Dobrá.

Netušíme, jaký jste každý z Vás ten právě 
končící rok měli, co pěkného i méně hez-
kého jste prožili, co Vás pobavilo, co Vás 
přimělo se zamyslet nebo dokonce změnit 
názor, co Vám udělalo radost a kdo z Vašich 
nejbližších to způsobil, co jste nestihli učinit 
a mrzí Vás, co jste naopak zvládli a jste na 
to náležitě pyšní… nic z  toho nevíme, ale 
jedno víme jistě.

Chceme, aby Vám tady u nás v naší obci 
bylo pěkně, abyste si uvědomili, jak naše 

obec vypadala před léty a jaká je dnes, abyste 
spolu s námi stáli o to „být při tom“, chtít 
se podílet na každodenním zvelebování naší 
vesnice, přijít s nápady a podělit se s námi 
o ně. Jsme tady pro Vás.

Jménem vedení obecního úřadu i všech 
zaměstnankyň a zaměstnanců bychom Vám 
všem chtěli popřát klidné prožití svátků vá-
nočních v kruhu svých nejbližších, veselý 
a radostný vstup no roku nového s číslem 
2019. A po celý následující rok více radosti, 
méně starostí, pevné zdraví, dobré známé 
a  přátele a  co nejčastěji pozitivní postoj 
a přístup k žití.

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

Informace o roznášce kalendářů
Vážení občané, stejně jako v  loňském 

roce, i  letos dostanete do svých poštovních 
schránek kalendář obce Dobrá. O roznos 
kalendářů jsme požádali českou poštu, která 
službu zajistí v termínu od 3. do 14. prosince. 
Kalendáře mají nestandardní rozměr a do 

některých poštovních schránek se nevejdou. 
Pokud jste vlastníky malé poštovní schránky 
a z těchto důvodů neobdržíte v termínu ka-
lendář, bude pro vás připraven na Obecním 
úřadě v Dobré, kde si ho můžete po 13. pro-
sinci  vyzvednout. Děkujeme za pochopení.
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UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU v Dobré
V pondělí  31. 12. 2018 bude Obecní úřad Dobrá uzavřen.

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2019 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, 
tj. 2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4. 2018   v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací míst-
nost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2019
7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12. 2019 – příspěvky v tyto 
termíny je možné zasílat vždy pouze do 12 hodin.

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré 
– o vánočních svátcích 

Pátek   21. 12. 2018 14.00 - 17.00 hodin
Sobota   22. 12. 2018    8.00 - 12.00 hodin
Pondělí  24. 12. 2018       ZAVŘENO
Středa  26. 12. 2018       ZAVŘENO
Pátek   28. 12. 2018  14.00 - 17.00 hodin
Sobota   29. 12. 2018    8.00 - 12.00 hodin
Pondělí  31. 12. 2018       ZAVŘENO

Oznámení o změně ceny 
vodného a stočného od 1. 1. 2019

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Ostrava, informují, 
že na základě usnesení představenstva a.s. byly v souladu s platnou legislativou schválené nové 
ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2019 takto:

Voda pitná (vodné)               39,18 Kč/m3 (bez DPH)      45,06 Kč (vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné)       34,80 Kč/m3 (bez DPH)      40,02 Kč (vč. 15% DPH)*

*Jedná se o cenu vody odvedené systémem SmVaK Ostrava a.s.

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následu-
jícím po 1. lednu 2019, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi 
odběratelem a dodavatelem.
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Drakiáda
V sobotu 10. 11. 2018 jsme se sešli v oprav-

du hojném počtu na Vrchách při příležitosti 
11. ročníku Doberské drakiády. Nádherně 
prosluněný a teplý den přímo vybízel k pro-
cházce. Zpočátku nám sice chyběl ten hlavní 
motor (vítr), ale děti si hravě poradily. Musely 
se sice trochu více snažit, aby drak vzlétl, 
ale trochu více pohybu neuškodí. Opravdu 
rekordní počet 110 dětí nepředpokládal ani 
ten největší optimista. Je to úžasné, když vi-
díte ty usměvavé tváře našich nejmenších 

účastníků. Nikdo neodešel s prázdnou, každé 
dítě si odneslo balíček sladkostí s ovocem 
a na závěr jsme ještě pro zpestření vylosovali 
několik krásných cen. Jsme moc rádi, že je tak 
obrovský zájem. Poděkování patří p. Chrobo-
kové a p. Peterkovi za pomoc v organizaci, 
p. Herníkovi a p. Návratovi, kteří dokumento-
vali celou akci a taky p. Polákové za darovaná 
jablíčka do balíčků dětem. Těšíme se na další 
setkání při různých akcích.

Za sportovní komisi, René Křižák

Sportovní klub
V sobotu 24. 11. 2018 se uskutečnil letos 

poslední turistický výlet, kdy jsme se z Os-
travice vydali přes hřeben směr Malenovice. 
Listopadové počasí nám bylo nakloněno 
a užili jsme si příjemný den. Děkuji všem 
zúčastněným a  těším se v příštím roce na 
další túry. 

Ráda bych všem popřála krásné Vánoce 
a v novém roce hodně zdraví, štěstí a pohody.

Za sportovní klub Renata Friedlová
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Plán činnosti Klubu seniorů
na 1. čtvrtletí 2019

Středa 23. ledna  -  členská schůze ve 14:00 hodin v klubovně,
  budou se platit členské příspěvky 100 Kč/osobu.

Středa 13. února - vycházka do okolí obce, sraz u nádraží ČD ve 13:00hodin

Středa 20. února -  beseda na téma jaro na zahradě od 16:00 hodin
  v hasičské zbrojnici, pro všechny zájemce

Středa 6. března - posezení v klubovně u příležitost MDŽ, ve 14:00 hodin

Středa 20. března - beseda na téma příprava zahrady na sázení od 16:00hodin
   v hasičské zbrojnici, pro všechny zájemce

Středa 27. března - turnaj v bowlingu ve 14:00 hodin v Šatlavě v Místku,
   odjezd autobusu bude upřesněn podle nového jízdního řádu

Hornická desítka 2018
V sobotu 3.  listopadu 

2018 se konala ve Frýdku-
-Místku vyhlášená běžecká 
soutěž Hornická desítka. 
Posedmé ve své historii se 
do tohoto závodu zapojila 
i naše škola. V soutěži škol, 
kde se soupeřilo o nejpočet-
nější výpravu, ZŠ Dobrá ob-
sadila 1. místo s celkovým 
počtem 197 startujících 
žáků a posedmé v řadě zvítě-
zila s obrovským náskokem. 
Na druhém místě se umís-
tila 1. ZŠ Frýdek-Místek 

Základní škola informuje…

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

Základní škola v Dobré posedmé ochutnala sladké plody vítězství.
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Ročníkový projekt o holokaustu
Každým rokem se žáci 

v devátém ročníku učí v ho-
dinách dějepisu o  straš-
livých důsledcích rasové 
politiky nacistického Ně-
mecka a  hrozném osudu 
evropských Židů, jakož 
i  dalších obětí Hitlerovy 
zvůle – obyvatel porobe-
ných národů, politických 
odpůrců, Romů, homo-
sexuálů, lidí s  mentálním 
a jiným postižením a mno-
ho dalších. V osvětimském 
památníku genocidy si 
můžeme přečíst v  jednom 
z  budov koncentračního 
tábora citát fi lozofa George 
Santayany: „Ti, kdo si ne-
pamatují minulost, jsou 
odsouzeni k tomu ji opakovat.“ I proto pojí-
máme téma holokaustu v naší škole do větší 
hloubky a žáci absolvují dvoudenní projekt 
zaměřený na pohnuté dějiny nacistických 
zločinů.

Žáci nejprve v hodinách shromažďují in-
formace o holokaustu, nacistických plánech 
na likvidaci lidí židovského původu i dalších 
skupin, seznamují se s  továrnami na smrt 
a také s příběhy lidí, kteří holokaust přežili. 
Z těchto informací pak sestavují informač-

Žáci si připravili prezentace o příbězích lidí, kteří přežili holokaust.

a třetí místo připadlo ZŠ Sedliště. Naše škola 
byla za vítězství oceněna sportovním vybave-
ním v hodnotě 10 000,- Kč a 5 kg bonbónů. 

Chci poděkovat všem svým kolegům, 
kteří si v  sobotu udělali čas a pomohli se 
zajištěním akce, dále pak všem žákům, 

kteří se závodu zúčastnili a  podpořili tak 
svoji školu. Pevně věřím, že se všem účast-
níkům závody líbily a že v příštím roce se 
opět sejdeme a užijeme si pohodové spor-
tovní odpoledne.

Jiří Šmahlík

ní plakát a připravují si prezentaci, kterou 
poté předvedou spolužákům. Vyvrcholením 
projektu je exkurze do památníku a muzea 
v polské Osvětimi, kterou letos absolvovalo 
bezmála 80 žáků 9. tříd. Ačkoliv doufáme, 
že ve sjednocené Evropě už nemají šanci ani 
diktátoři, ani nenávistné zločiny, je to právě 
dobře informovaná mladá generace, která je 
nejlepší garancí, že nebudeme nuceni tuto 
minulost prožít znovu.

Jan Lörinc
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Prevence kyberšikany
V posledních letech se na internetu ob-

jevil nový negativní fenomén – kyberšikana, 
která ohrožuje zejména děti. Naši žáci se 
tedy s prevencí kyberšikany seznamují ve 
výuce, 14. listopadu pak s pomocí agentury 
Nebuď obět a pana lektora Lukáše Látala 
prožila třída 7. A projektový den „S kyber-
šikanou v duši“. 

Cílem tohoto projektového dne bylo 
soustředit se na prevenci kyberšikany a ri-
zikového chování na sociálních sítích, ne-
předkládat dětem hotová řešení, ale dovést 
je k samostatnému vyřešení dané problémo-
vé situace. Pro děti byly připraveny aktivity 
zaměřené na rizika internetu, jakými jsou 
kyberšikana, sexting, kybergrooming, so-
ciální sítě atd.

Během projektového dne byla využita 
řada činností, například hraní rolí, brain-
storming a diskusní pavučina, myšlenková 
mapa, volné psaní, diskuze. Žáci natáčeli 
na tablet krátkou scénku o šikaně. Všechny 
metody práce byly žáky hodnoceny jako za-
jímavé a zábavné.  

Na závěr proběhlo zhodnocení aktivit 
třídou a lektory společným komentářem pro 
jednotlivé aktivity, byly refl ektovány pozitiv-
ní vlivy aktivit na budoucí chování žáků na 
sociálních sítích a případné změny v jejich 
chování po prožitém dni a uvědomění si pro-
bíraných rizik na sociálních sítích. Žáci se 
nebáli komunikovat, kladli spoustu otázek 
a chtěli by ještě zažít další projektový den 
spojený s podobným zaměřením.

Hana Vavrušová

Žáci se pomocí zajímavých aktivit seznamovali s nástrahami internetu.
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Otvírání slabikáře
Ve čtvrtek 23. listopadu proběhlo v prv-

ních třídách slavnostní předání slabikáře, na 
které byli pozváni rodiče i prarodiče. V úvo-
du děti zazpívaly písničky a pak předvedly 
rozmanité činnosti z  hodin českého jazy-
ka a matematiky. Malí prvňáčci básničkou 
probouzeli písmenka, přiřazovali slabiky 

k obrázkům a skládali první věty, aby nále-
žitě prokázali, že si zaslouží tak důležitou 
knihu, jakou je slabikář. Dětem pomáhali 
pohádkoví skřítci, děti z 1. A také všem za-
hrály pohádku.

A pak přišla ta dlouho očekávaná chvíle 
– děti poprvé otevřely slabikář. A jaká by to 

Přednáška pana kronikáře
ke stoletému výročí republiky

Dne 13. 11. 2018 nás ve škole navštívil 
známý místní kronikář, pan Rostislav Voj-
kovský. Pro žáky osmého ročníku si připravil 
přednášku o historii naší školy v kontextu 
stoleté existence naší republiky. Povídání 
zaměřil na historii a vývoj školství v Dob-
ré, popsal charakteristické znaky místních 
žáků tehdejší doby, například styl oblékání, 
chování, prospěch, atd. 

Též zmínil způsob trávení přestávek, ale 
i metody výuky i případné kázeňské tresty 
a další různé zajímavosti ze života tehdej-
ších žáků i  učitelů. V  průběhu přednášky 
také promítl mnoho dobových fotografi í pro 
lepší představu tehdejšího života ve škole. Zá-
věrem přednášky předvedl názornou ukázku, 
jak před sto lety bubeníci v ulicích oznamovali 
vznik nové republiky.

Denisa Šnajdrová

Pan kronikář Vojkovský dokázal zajímavým vyprávěním všechny zaujmout.
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Říjen byl letos ve znamení vědy. Naše 
škola se zapojila do projektu s názvem Úžas-
ná věda – Místní akční plán Frýdek-Místek 
II. Žáci druhého stupně si postupně formou 
exkurzí do světa vědy a techniky prohlédli 
interaktivní expozice a absolvovali výuko-
vé programy zaměřené na přírodní vědy. 
V rámci tohoto projektu měli žáci hrazenou 
dopravu a návštěvy expozic a výukových lek-
cí, u dvoudenních akcí i ubytování a stravu.

2. října vyjela první část sedmáků do Pev-
nosti poznání v Olomouci. Prošli zde všemi 
čtyřmi expozicemi. Mimo jiné si vyzkoušeli 
vojenské uniformy, přetvářeli krajinu na 
interaktivním pískovišti, zkoumali funkci 
kladkostroje nebo pozorovali vlastnosti 
světla. Ve výukových lekcích hledali řešení 
hádanek a hlavolamů a v místním planetáriu 
zhlédli komentovanou filmovou projekci 
o Sluneční soustavě. Po obědě celou exkurzi 
uzavírala prohlídka ZOO Olomouc.

12. října postupně celý šestý ročník na-
vštívil interaktivní výstavu Malého Světa 
techniky. Žáci si připomněli průmyslovou 
historii našeho kraje a vývoj techniky od lid-
ského pohonu, přes parní stroje až po součas-
nost. Sami si vyzkoušeli např. práci se sou-
struhem, kladkou, výrobu elektřiny a řízení 
lokomotivy, autobusu nebo auta. Nejvíce však 
většinu zaujaly interiéry ponorky. 

Od 17. do 19. října proběhly dvoudenní 
exkurze pro 9. ročník do Liberce. Žáci měli 
příležitost vyjet lanovkou na Ještěd, prohléd-
nout si vysílač i jeho okolí a turistickou trasou 
se vrátit k nástupní stanici lanovky. Pak nás 
čekala večeře v místní menze a poté ubytování 
na koleji liberecké univerzity. Druhý den jsme 
se zaujetím sledovali tematickou show Zkro-
ceni elektrické energie a zbytek dopoledne 
jsme strávili v prostorách iQLANDIE, kde 
jsme objevovali nové poznatky i ověřovali své 
znalosti, odhady a logické myšlení.

Projekt Úžasná věda

byla slavnost bez sladké 
tečky? Překvapením byl 
dort od paní Velčovské ve 
tvaru Slabikáře a na něm 
marcipánový kocourek 
Sam. Slavnost Otvírání 
slabikáře se dětem i nám 
všem velmi líbila. Přeje-
me všem prvňáčkům, ať 
se stanou vášnivými čte-
náři a ať se jim ve škole 
i nadále líbí.

Jiřina Zachníková, 
Kateřina Káňová, 
Renata Šimečková Malí čtenáři se na slabikáře pořádně těšili.
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23. října navštívila Pevnost poznání 
v Olomouci druhá část sedmáků. I  tento-
krát prošli expozice a výukové programy. 
Před odjezdem si prohlédli olomoucké ná-
městí s morovými sloupy, kašnami a radnicí 
s orlojem.

Poslední akce v  říjnu byla Tematická 
dílna v penzionu Zátiší v Komorní Lhotce. 
Dílna byla určena pro žáky nadané na ma-
tematiku a  fyziku. Postupně měřili, počí-
tali, vyhodnocovali a zakreslovali do grafů 
rychlost vlaku, zkoumali ergonomii a smysly 
lidského těla, sledovali pohyby a zákonitosti 
vrtulek a vírníků. Všechny zaujala výroba 
funkční robotické ruky z papíru a provázků. 
Součástí dílny byly také úlohy z Archimedi-
ády (fyzikální olympiády) a logické hádanky 
a hříčky. 

6. a  8.  listopadu vyrazil 8. ročník do 
Brna. Tentokrát žáky čekala prohlídka Tech-
nického muzea v Brně, program v Technické 
herně a expozice Kultura nevidomých, kde 
si děti vyzkoušely, jaké je to být nevidomý. 
Vyvrcholením brněnské výpravy pak byla 
jedinečná výstava Titanic, která se zabývala 
nejen nejznámější námořní katastrofou, ale 

také historicko-technickým pozadím vývoje 
a stavby tak obrovské lodě, jakou byl Titanic. 

Každá exkurze byla trochu jiná, ale jedno 
měly společné – žáci nadšeně a se zaujetím 
sledovali, zkoušeli, objevovali a ověřovali 
poznatky z oblasti techniky a přírodních věd. 
Byla to prostě Úžasná věda.

Dagmar Pohludková

Sedmáci si mohli vyzkoušet uniformy habsburských 
vojáků.

Věda není žádná nuda, ale barevné dobrodružství.Technické muzeum v Brně nabízelo vědu hravou formou.



- 12 -

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Ani jsme se nenadáli a máme tady měsíc prosinec, poslední měsíc v roce. Pro děti ten nej-

kouzelnější a nejúžasnější měsíc, pro dospělé spíše měsíc starostí, stresu, ale také očekávání 
a snad i zadostiučinění. Co může být krásnějšího než zářící oči těch nejmenších při pohledu 
na svítící vánoční stromeček či radostné jiskření při rozbalování vánočních dárků…

My se ovšem vrátíme do měsíce listopadu, který byl pro naši školku velmi zásadní a důležitý. 
Uplynulo totiž 50 let od doby, kdy byla naše MŠ postavena. Bylo třeba to nějakým způsobem 
připomenout a také náležitě oslavit…

AKADEMIE K 50. VÝROČÍ POSTAVENÍ 
NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

14.  listopadu se většina dětí naší MŠ 
vydala odpoledne autobusy do kina Petra 
Bezruče ve Frýdku-Místku. V kině se děti 
oblékly do posledních kousků svých kostý-
mů a v zákulisí i v horních řadách sedadel 
kina čekaly na tu správnou hodinu, kdy měla 
celá akce začít.

Mezitím se do kina postupně trousili rodi-
če, prarodiče, sourozenci dětí i všichni ostatní 
pozvaní hosté.

17. hodina odbila a  celá akce začala. 
Všechny přítomné přivítala paní ředitelka 
spolu s panem místostarostou, jež společně 
celou akci moderovali.

 V zákulisí se již nedočkavě připravovala 
na své vystoupení třída Včeliček, která se 
prezentovala pohádkou „O veliké řepě.“ Po 
Včeličkách nastoupily děti ze třídy Broučků, 
které si připravily a zahrály pohádku s ná-
zvem „Sněhurka a sedm trpaslíků.“ A již se 
v zákulisí chystala další třída – třída Sluníček, 
která vystoupila s pohádkou „Červená Kar-
kulka.“ Pohádku „O perníkové chaloupce“ 
zahrály všem přítomným děti ze třídy Motýl-
ků. No a na závěr vystoupila třída předškolá-
ků Delfínci se svou pohádkou „Zlatovláska.“

Prostor mezi jednotlivými pohádkami 
vyplňovala paní ředitelka spolu s panem mís-
tostarostou povídáním o  tom, jak se škol-
ka stavěla, byly promítány diapozitivy z  let 
minulých. Na pódium byly rovněž pozvány 
bývalé paní ředitelky, které se podělily o své 
zážitky z dob dřívějších. 

Na závěr se všechny děti shromáždily na 
pódiu, kde si všechny společně poslechly klip, 
který společně nacvičily a nazpívaly všechny 
paní učitelky.

Následoval potlesk s poděkováním všem 
vystupujícím.

Mateřská škola informuje…
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Rodiče měli po programu možnost se ob-
čerstvit v předsálí kina, kde bylo pro všechny 
připraveno pohoštění, které bylo dílem šikov-
ných maminek, babiček či jiných příbuzných.

Zde máme poděkování naší paní ředi-
telky:

Vzhledem k proběhlému jubilejnímu vý-
ročí výstavby mateřské školy chci děkovat 
ještě i touto formou. 

Moc děkuji všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na přípravách a samot-
né realizaci proběhlého výročí. Dovolte mi, 

abych byla konkrétní, protože si to jmenova-
né osoby zaslouží a já jim chci tímto vyjádřit 
vděčnost a úctu. 

Velké díky patří mému pracovnímu týmu 
nejen pedagogickému, ale také nepedagogic-
kému, se kterými jsme společně zvládli, dle 
reakcí veřejnosti „Velkou věc“. 

Také velmi děkuji všem zástupcům obce 
Dobrá, díky jejichž fi nanční podpoře se nám 
zdařilo vše uskutečnit. 

Mé poděkování chci také směrovat k bý-
valým paním ředitelkám, paní Kampové 
a paní Němcové, které přijaly mé pozvání 
a byly součástí našich oslav. 

Moc děkuji všem dobrovolníkům, kteří se 
podíleli na samotném programu, jako např. 
při hudebním doprovodu, výměně kulis, při 
výzdobě a úklidu sálu. 

Děkuji také panu Danielu Maďovi, který 
se postaral o celkovou projekci a který je také 
autorem velmi úspěšného klipu mateřské 
školy. 
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Děkuji všem ochotným rodičům a  ro-
dinným příslušníkům našich dětí, kteří se 
postarali o občerstvení, ale také o celkovou 

atmosféru při samotném programu, kterou 
vytvořili v hledišti. 

A v neposlední řadě mi dovolte poděkovat 
těm nejmenším, našim dětem z MŠ, bez kte-
rých bychom takovou náplň programu sami 
nezvládli vytvořit. 

Vážím si veškeré podpory od Vás všech. 
Je velmi dojemné se ohlédnout a vidět tolik 
tváří, které mají zájem „táhnout za jeden 
provaz“ a vytvořit něco tak velkolepého nejen 
pro děti, ale i pro nás dospělé. 

Děkuji,
ředitelka MŠ, Bc. Jana Maďová

Dne 2. 12. 2018 zazpíval Dětský pěvecký sbor Paprsek u příležitosti „Rozsvěcování 
vánočního stromečku“.

Děti zazpívaly písně o stromečku, o koledování, přednesly básně a nakonec zatančily na 
píseň „Kolik dnů je do Vánoc.“

                                                                                    Mgr. Marie Kociánová

A co naše děti ještě čeká dříve, než přijdou ty nejkrásnější svátky v roce? Samozřejmě 
Mikulášská nadílka, která proběhne dopoledne na třídách.

Poslední akcí tohoto kalendářního roku pak bude Vánoční posezení dětí a rodičů ve třídách, 
které si každá třída pojme po svém.

Pak už nezbývá než se těšit na ty krásné vánoční svátky a společně se svými rodinami si 
je v klidu a v pohodě užívat…    
 Mgr. Drahomíra Dvořáčková



Burza hraček

Drakiáda



Billiard hockey



Badmintonový turnaj

Oslavy k založení MŠ



Oslavy k založení MŠ



12/2018

- 19 -

V době Vánoc od 22. 12 2018 do 1. 1. 
2019 bude knihovna uzavřena.

Knihovna nabízí občanům možnost ná-
kupu knih se slevou přes internet na portálu

Ne leden 2019 připravujeme přednášku 
Mgr. Volanského o tradiční čínské medicíně 
v době zimě a na jaře. Více na plakátku.

V současné době knihovna nabízí k vypůj-
čení všechny současné bestselery – např. kni-
hu Veselí od Radky Třeštíkové, První člověk, 
Temná komora, Strážce nádrže od Zdeňka 
Svěráka. Dále máme ve fondu knihy Lazar, 
Ztracený, Bláznivé pokušení, Máme to rádi 
zdravě od Břicháče Toma, Sítě z pavučin od 
Táni Keleové-Vasilkové, Momentky od Báry 

Nesvadbové, Darker (pokračování 50 odstí-
nů šedi), Aristokratka a vlna zločinnosti od 
Evžena Bočka, Vůně posečené trávy od  Ivan-
ky Deváté, Třináctá komnata milenek,  Hol-
čičky od Magdy Váňové, Pán hor V. a VI. díl 
od Hany Marie Körnerové, od Vlastimila Von-
drušky Husitská epopej VI. A VII. díl, Oldřich 
z Chlumu: román a skutečnost nebo Epištoly 
o elitách lidu, Ohnivý sloup od Kena Folletta, 
Tiché lži, Kořist od Wilbura Smitha, Nejlepší 
víkend od Patrika Hartla, Hořící kříž od Dia-
ny Gabaldon (pokračování Cizinky), Zero od 
Elsberga, Chladnokrevně od Roberta Brynd-
zy, Dopis ze záhrobí od Dominika Dána. Také 
máme novinky pro příznivce sci-fi  - Text od 
Glukhovského, Bakly od Žambocha nebo Ve 
stínu apokalypsy.

Marie Mališová, ředitelka

Knihovna informuje
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K LETOŠNÍMU VÝROČÍ NAŠICH ŠKOL – 5
V dnešním pokračování vzpomínek na „starou školu“ zavítáme do školní

jídelny. Nejdříve, do jara 1953, byla školní kuchyň v patře nejstarší zděné
školy, kde byla později svačinkárna. Tam se nevařily obědy, ale ředitelová
Konečná připravovala svačinky, vařila množství čaje, mléka, kakaa, zároveň
zde byla učírna vaření pro dívky. V zápise ze školního roku 1957—1958
čteme: Rozšířena je školní jídelna o druhou místnost, vybavena novými
židlemi; stoly dostaly ubrusy z „voskovaného“ plátna. Do kuchyně byl zakoupen (dílem
z peněz za sběr žaludů) robot k usnadnění některých prací na přípravě jídla. Doplním, že
robot byl hráškově zelený a stál v přední části (od vstupu z chodby nalevo).

Kuchyň byla zřízena z kanceláře (dnes papírnictví), jídelna měla dvě místnosti — první byla
bývalou ředitelnou národní školy, druhá se nacházela v nároží velké budovy s oknem k cestě.
Jídelna tedy byla ze dvou spojených částí — přední s vchodem z chodby, zadní část byla ze
zkrácené třídy a s první místností spojená průchozím otvorem bez dveří. Tak jídelnu mnozí
pamatujeme. Kapacita kuchyně i jídelny byla velmi omezena a stravovat se v ní mohly jen
děti, jejichž oba rodičové byli zaměstnáni. Výjimku tvořili jen učitelé a zaměstnanci školy.

Vařilo se podstatně méně jídel než dnes. Také nebylo další jídlo na výběr, denně bylo jen
jedno. Na oběd chodili jednotlivci, nikoli celé kolektivy tříd. Nebyl jídelní lístek, takže se vědělo
(a to jen na dotaz u kuchařky), jen co bude na oběd den následující. Během 20 minut (včetně
doběhnutí do jídelny a zase zpět do třídy) musel žák nejen jídlo sníst, ale především vystát
dlouhou řadu u výdajového okénka. To bylo ve zdi mezi kuchyní (zadní místnost nynějšího
papírnictví) a jídelnou. Výškový rozdíl podlah způsobil, že kuchařky vydávající jídla stály o půl
metru níže než strávníci (ale to jen na okraj). Do toho musím zcela nekorektně vstoupit
poznámkou, že učitelé a školní pracovníci měli u okénka přednost a dostali jídlo (až na jednu
nám milou výjimku), na rozdíl od dětí, okamžitě. 

Výdej jídla byl z dnešního pohledu nepochopitelný. Nebyly tácy, takže si každý vystál frontu
nejprve na polévku a po jejím snědení a odevzdání talíře šel do řady podruhé. Horká polévka
(omáčka) rozpálila talíř, který mnohdy nešlo v rukou udržet. Když se děcko dostalo ke stolu,
i horké jídlo muselo narychlo zhltnout. Pokud nechutnalo, bylo jídla hodně nebo je sníst
nestačilo, muselo je i s talířem nechat na stole, poněvadž se mohly vracet jen talíře prázdné.
Tak se zhusta stávalo, že z jídel, talířů a příborů bývaly na stolech v zadní místnosti (mimo
dohled učitelů), celé „pyramidy“ a polévka se nacházela na vikslajvantových ubrusech, žídlích
a podlaze. Když se rozhořela nějaká válka mezi kluky, létaly vzduchem brambory, knedlíky
i kusy masa, které nezůstávaly jen na podlaze, ale i na stěnách, svetrech a košilích válčících
(i neválčících) a na jediném okně hledícím k hlavní silnici. Učitelé, kteří měli dobře v paměti
nedostatek za nedávné války, cítili při pohledu na hromady nesnědeného jídla stísněnost… 

A to nejdůležitější: Mezi libovým a přerostlým masem se příliš rozdíl nedělal. Jídlo bylo
často z vnitřností (ledvinky, játra), přílohy se střídaly téměř pravidelně — brambory, knedlík,
rýže; těstoviny (a noky) byly jen „na sladko“ s cukrem a mákem. Kompoty a zelenina zřídka.
Polévka 3krát týdně krupičková… Nejoblíbenější jídlo dukátové buchtičky s krémem.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  2.12.18  19:33  Stránka 72
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Doberští judisté, kteří letos slaví 20 let 
působení v obci, zakončili úspěšnou sezónu 
v Brně ziskem titulu, o který se zasloužila 
Karolína Kubíčková, když zvítězila na Mis-
trovství republiky dorostenek ve váhové ka-
tegorii do 63kg. Talentovaná členka výběru 
státní reprezentace, letos vybojovala také 
třetí příčku v kategorii dospělých a stejnou 
medaili v kategorii juniorek. Na mistrovské 
soutěži dorostu byla velmi úspěšná také její 
sestra Eliška, která obsadila třetí místo ve 
stejné váhové kategorii, když jí jen těsně 
uniklo fi nále. Na nejvyšší mistrovské soutěži 
se vedlo také starším a mladším žákům Juda 
Beskydy. Ti bojovali v konkurenci více než 
čtyř stovek soutěžících ze 106 klubů. Mládež 
reprezentující obec a Frýdecko-místecký re-
gion vybojovala v Ostravě pět medailových 

umístění. V kategorii starších žaček obsadily 
druhé místo Barbora Kalenská a Barbora 
Možíšová. Bronz si dovezl mladší žák Ond-
řej Menšík a žačky Tatiána Silvestrová a Ka-
rolína Tararíková. K letošnímu výbornému 
výsledku klubu přispěla také Natálie Filipco-
vá a Simona Gregušová stříbrná a bronzová 
v kategorii juniorek. Družstvo starších žaček 
vybojovalo bronz na přeboru republiky, když 
bylo jediné, postavené z vlastních odcho-
vankyň, bez hostujících závodnic. V  sou-
čtu vybojovali doberští judisté 12 medailí 
z nejvyšší soutěže. Benjamínci a dorosten-
ci klubu se stali nejúspěšnějšími kolektivy 
krajského přeboru. V  Dobré se nachází 

Judisté zakončili úspěšnou
sezónu ziskem titulu

Karolína a Eliška Kubíčkovy uprostřed

Medailisté z přeboru republiky. Zleva trenérka Pröllová, 
Karolína Tararíková, Ondřej Menšík, Tatiana Silvestrová.
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největší základna 
klubu Judo Besky-
dy. Děti a mládež 
trénují každé úte-
rý a  čtvrtek v  tě-
locvičně základní 
školy. Klub, který 
úspěšně reprezen-
tuje obec a region, 
nejen na domá-
cích soutěžích, ale 
také v  zahraničí, 
má další tréninko-
vé základny v Raš-
kovicích, Frýdlan-
tu nad Ostravicí 
a Frýdku-Místku. 
V  současné době 
má klub téměř 
čtyři stovky členů, 
zejména z řad dětí 
prvního stupně 
základních škol. Především pro tyto benja-
mínky je judo příležitostí k získání výborné 
kondice a  pohybových dovedností, které 
později zúročí nejen ve sportovní kariéře. 
Judo jim přináší také důležité dovednos-
ti a  návyky které uplatní v  dalším životě. 
V Dobré s úspěchem pracuje kroužek juda 
pro mateřskou školku a družinu základní 
školy. Stále probíhá nábor nových členů 
do klubu i kroužků. V průběhu roku se děti 
mohou zapojit do tréninku, který mohou 
absolvovat až 5x týdně na všech základnách 
klubu. Novým členům judisté nabízí účast 
na tréninkových soustředěních, letní rekrea-
ci, dětském dnu a 6 kolech soutěže mistrov-

Mistrovství klubu se zúčastní i nejmladší děti.

ství klubu pro nováčky a přípravku. První 
dva tréninky si mohou zájemci vyzkoušet 
bezplatně. Bližší informace na www.judo-
beskydy.cz . 

Jménem oddílu juda děkuji zejména ve-
dení obce, ale také všem sponzorům a příz-
nivcům za spolupráci a podporu v uplynulém 
roce. Poděkování patří také rodičům našich 
členů, kteří vedou své děti ke sportu a zodpo-
vědně se zapojují do činnosti klubu. 

Všem doberským přejí judisté krásné Vá-
noce a úspěšný rok 2019. 

Luděk Kubíček, předseda klubu
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Finále, sen každého týmu a sportovce vů-
bec. I naše mužstvo se po dlouhých 23 letech 
mohlo podívat do tohohle dramatického fi -
nále, které si po celou sezónu zaslouženě 
vybojovalo. Kromě nás, kteří jsme vyhráli 
celou základní část, se do fi nále probojo-
valy další čtyři týmy BOHUNICE, STO-
CHOV, ŠUTURE a PRAHA. Naše mužstvo 
nejenom, že bylo kompletní, ale měli jsme 
i hráče v záloze LIBORA HOUDU i HONZU 
BILKA a musím dodat, že jsme se všichni 
ve hře protočili, 
což bylo fantas-
tické. Do prvního 
utkáni jsme už 
potřetí v  této se-
zóně vyzvali hráče 
z daleké Prahy. Ve 
vyrovnaném klání 
se nám podařilo 
Prahu přehrát vý-
sledkem 5:3 a na-
startovat tak skvělý 
hrací den. Připo-
menu hlavně to, 
že v sestavě naše-
ho týmu v prvních 
zápasech byli DA-
LIBOR HÁJEK, 
JIRKA DOHNAL 
a  PETR HADAŠ-
ČOK, kteří prak-

ticky táhli celé toto fi nále. Ve druhém zápase 
nás chtěla přelstít nevyzpytatelná Ostrava. 
Ale naši hráči byli při chuti a tento zápas si 
docela i užili a zastříleli si, což byl pro Šuture 
zatím největší debakl od našeho týmu 7:1. 
Na kontě jsme měli krásné 4 body a dobře 
rozehrané fi nále. Jenže do třetího duelu jsme 
nastoupili proti exprvoligovému Sokolu Sto-
chov a bylo to hodně znát. Moc nás k ničemu 
nepustili a po zásluze vyhráli 6:2. Po tomto 
zápasu už bylo jasné, že z druholigového 

Billiard – Hockey Šprtec
2. liga družstev 2018

FINÁLE 11. 11. 2018, Multifunkční sál DOBRÁ
Chyběl kousek od titulu, druholigový pohár

nakonec berou hráči STOCHOVA
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poháru se už po druhé budou radovat hráči 
Stochova, dokázali totiž zvítězit ve všech 
čtyřech zápasech a neztratili ani bod. My 
jsme chtěli svůj čtvrtý zápas samozřejmě 
vyhrát a skončit aspoň druzí. Proti Bohuni-
cím se sestava významně změnila, nastoupili 
JOSEF SVOBODA, JAN BILKO i JOSEF 
STUDENIČ. A odehráli to fantasticky. Jde 
vidět, že všichni hráči v našem klubu mají 
svou kvalitu. Dokázali jsme porazit dobře 
hrající Bohunice 5:3 a skončit tak celkově 
na druhém místě za rok 2018, a to je největší 
úspěch klubu BHC DOBRÁ od roku 1995. 
Všem našim hráčům strašně moc děkuji za 
skvělou hru, že si ji užili. Možná bylo ně-
jaké zklamání, přesto nevěšme hlavy, byla 
to super sezóna a skvělá parta, která celou 
sezónu cestovala k druholigovým bojům po 

republice. Věřím, že i další rok se pokusíme 
dostat do závěrečného fi nále a  zabojovat 
o tento druholigový pohár.

Poděkování a gratulace patří i hráčům 
STOCHOVA, hráli výborně a po zásluze ob-
hajují tento pohár.

Na závěr bych rád poděkoval i obci Dobrá za 
celoroční podporu.

Výsledky fi nále:

BHC DOBRÁ – ESH PRAHA 5:3

BHC DOBRÁ – ŠUTURE OSTRAVA 7:1

BHC DOBRÁ – SOKOL STOCHOV 2:6

BHC DOBRÁ – OREL BOHUNICE 5:3



12/2018

- 25 -

Statistiky hráčů BHC Dobrá: Z. V. R. P. GV:GO B.

1. JIRKA DOHNAL 12 8 0 4 32:28 16

2. DALIBOR HÁJEK 8 4 1 3 12:6 9

3. PETR HADAŠČOK 8 4 0 4 16:15 8

4. JOSEF SVOBODA 3 2 0 1 5:2 4

5. JAN BILKO 3 0 2 1 4:7 2

6. JOSEF STUDENIČ 1 1 0 0 2:0 2

7. LIBOR HOUDA 1 0 1 0   2:2 1

Josef Svoboda (BHC Dobrá)



- 26 -

V sobotu 3. listopadu 2018 se uskutečnil 
1. Turnaj Šprtec tour této nové sezóny. Účast-
nilo se ho dohromady 41 hráčů z nejbližšího 
okolí. BHC Dobrá byla zastoupena hned 
v 7 lidech. Jmenovitě se jednalo o LADISLA-
VA HÁJKA, DALIBORA HÁJKA, LIBORA 
HOUDU, PETRA HADAŠČOKA, JOSEFA 
STUDENIČE, ADAMA KURÁŇE A KAMI-
LU ŽVAKOVOU. Tým odvedl naprosto skvě-
lou práci a skončil na 1. místě mezi družstvy!

Jednotlivě se nedá říct, jestli měli všichni 
svůj den, ale ten, kdo ho opravdu měl, byl LI-
BOR HOUDA, který s přehledem zavládl nad 
všemi stoly až na výjimku jednoho zápasu. 
I přes veškeré časové vytížení ukázal, že se 
hry nebojí a tzv. to má v ruce. Odvezl si tak 
do Tábora cennou sošku, která byla nachys-
tána pro absolutního vítěze, jimž se stal. Šlo 
o cennou repliku sošky „Vládce Beskyd“ Ra-
degasta, která je v originále vystavená v hale 
frenštátské radnice. Tato soška byla odměnou 
i pro nejlepší tým, takže se BHC Dobrá mohla 
chlubit hned 2 těmito cenami. 

Dalším úspěšným hráčem týmu byl 
ADAM KURÁŇ, který obsadil výborné 
8. místo a byl tak vítězem ve starších žácích. 
Dále na 10. místě skončil PETR HADAŠ-
ČOK, který sice neměl úplně svůj den, ale 
výsledky i tak stačily na první desítku míst. 

Se svým výkonem byl velmi spokojený 
LADISLAV HÁJEK, který dokázal nasbírat 
cenných 13 bodů a umístit se hned za P.HA-
DAŠČOKEM na 11. místě. Stejný počet 
bodů měla také KAMILA ŽVAKOVÁ, která 
se umístila na 12. místě a odvezla si 1. místo 
v kategorii ženy. Nesmíme opomenout ani na 

doberského kormidelníka DALIBORA HÁJ-
KA, jehož hra sice v ten den nebyla nejlepší, 
ale dokázal sáhnout na 14. místo a na turnaji 
se postarat o skvělou atmosféru. Svůj den 
bohužel vůbec neměl JOSEF STUDENIČ, 
který byl tentokrát až v polovině tabulky na 
21. místě. Takže doufáme, že si příště napraví 
reputaci.  

Dalším turnajem v pořadí Šprtec tour je 
turnaj v Ostravě 8. prosince 2018. 

Kamila Žvaková (B.H.C. Dobrá) 

ŠPRTEC TOUR 2018-2019
1. TURNAJ - FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM 3. 11. 2018:
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Vážení odběratelé,

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
z důvodu zvýšení bezpečnosti omezují příjem peněz v hotovosti 
za vodné a stočné v zákaznických centrech a obchodních místech.

Od 1. ledna 2019 je možné využít následující způsoby platby:

Převodem na účet (elektronické bankovnictví)
Vkladem hotovosti do banky
Inkasem
Platební kartou v zákaznickém centru
Poštovní složenkou

V zákaznických centrech a obchodních místech nebudou platby za vodné a stočné v hotovosti přijímány, 
zaplatit zde bude možné pouze platební kartou.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel

Vodárenská společnost od 1.  ledna 
2019 v zákaznických centrech a obchod-
ních místech z důvodů zvýšení bezpečnosti 
omezuje platby v hotovosti za vodné a stoč-
né a nabízí celou řadu dalších možností, 
jak platby provést.

Ostrava 14. 11. 2018 – Od nového roku 
nebude možné v  zákaznických centrech 
a obchodních místech SmVaK Ostrava rea-
lizovat platby za vodné a stočné v hotovosti. 
Hotovostní platby bude společnost přijímat 
pouze v pokladně ve svém sídle v Ostravě – 
Mariánských Horách. Nabízí ale celou řadu 
možností, jak je možné platbu provést.

„Reflektujeme současnou dobu, kdy lidé 
při platbách stále častěji používají platební 
karty nebo elektronické bankovnictví. To už 
ostatně platí i  pro naše zákaznická centra 
nebo obchodní místa, kam stále více odběra-
telů přichází platit vodné a stočné přes plateb-
ní terminál. Dalším důvodem je bezpečnost, 

kterou tím, že budeme méně manipulovat 
s hotovostí, zvyšujeme,“ říká generální ředitel 
SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. 

„Od nového roku bude možné platit vod-
né a stočné převodem na účet, tedy využitím 
elektronického bankovnictví, platební kar-
tou, vkladem hotovosti do banky, inkasem 
nebo poštovní složenkou,“ vysvětluje eko-
nomická ředitelka SmVaK Ostrava Halina 
Studničková.

Poznámka pro editory – Zákaznická cent-
ra a obchodní místa SmVaK Ostrava
- SmVaK Ostrava provozují pět zákaznic-

kých center (v  Ostravě, Frýdku-Místku, 
Karviné, Novém Jičíně a Opavě) a deset 
obchodních míst (v  Bílovci, Bohumíně, 
Českém Těšíně, Havířově, Orlové, Třin-
ci, Vítkově, Jasenné, Bruntále a Velkých 
Losinách). V souvislosti s nově uzavíra-
nými koncesními smlouvami je adekvátně 

Od nového roku v zákaznických centrech 
SmVaK Ostrava jen bezhotovostně 
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rozšiřována činnost zákaznických center 
a obchodních míst.

- V zákaznických centrech mohou zákazníci 
uzavírat smlouvy a dodatky ke smlouvám 
o dodávce vody z vodovodu a odvádění od-
padních vod kanalizací, provádět změny 
v agendě vodného a stočného, řešit záleži-
tosti fakturace, žádat o splátkové kalendáře 
v případě neschopnosti hradit své finanční 
závazky z titulu dodávky pitné vody a odvá-
dění odpadních vod, podávat reklamace, 
žádat o  vydání stanoviska o  případném 
střetu  s inženýrskými sítěmi společnosti, 
žádat o zřízení vodovodní a kanalizační pří-
pojky, objednávat zhotovení nebo opravy 
přípojky, objednávat speciální služby, jako 
jsou například vývoz septiků nebo dovoz 
pitné vody v cisterně.

- Prioritní činností zákaznických center je 
smluvní zajištění dodávek vody a odkanali-
zování odpadních vod odběratelům.

- Od 1. října 2016 společnost učinila dalšího 
krok ke zkvalitnění svých služeb pro zá-
kazníky a změnila čísla zákaznické i poru-
chové linky, které byly dříve zpoplatněné, 
na bezplatné zelené linky. K 1. lednu 2017 
byla zároveň prodloužena provozní doba 
zákaznické linky o dvě hodiny do 20:00.

- K 1. listopadu 2017 byla spuštěna na inter-
netových stránkách www.smvak.cz nová 
online aplikace, jejímž prostřednictvím si 
mohou zájemci objednávat takřka čtyřicet 
služeb v sedmi základních oblastech bez 
nutnosti osobně navštěvovat zákaznická 
centra nebo provozy společnosti.

POZVÁNKA CHRÁMOVÉHO SBORU
Všichni jste srdečně zváni v neděli 30. prosince v 15 hodin do kostela sv. Jiřího, kde bude 
provedena Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby „Hej, Mistře“ v podání chrámového 
sboru za doprovodu orchestru. Budete mít možnost si s námi zazpívat i koledy. 

Požehnané, pokojné a radostné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2019 Vám 
přejí členové chrámového sboru pod vedením Zdeňka Tesarčíka.

Mše svaté o Vánočních svátcích
Štědrý den 24. 12. 2018 15.00 hod. 22.00 hod.

Boží hod vánoční 25. 12. 2018   8.00 hod. 10.30 hod.

Svátek sv. Štěpána 26. 12. 2018   8.00 hod. 10.30 hod. (v Nižních Lhotách)

Svaté rodiny 30. 12. 2018   8.00 hod. 10.30 hod.

Silvestr 31. 12. 2018   8.00 hod. 15.00 hod. (na Prašivé)

Nový rok     1. 1. 2019   8.00 hod.

(Slavnost matky Boží Panny Marie) 10.30 hod.
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My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví 
vinšujem vám… Tato známá melodie rozezní 
na začátku ledna domácnosti mnoha z vás. 
A to díky Tříkrálové sbírce, největší sbírkové 
akci v České republice. A o čem tato sbírka 
vlastně je? Na to odpověděl ředitel Charity 
Frýdek-Místek Martin Hořínek: „Tříkrálová 
sbírka je primárně o setkání, potkání se. Sbír-
ka má samozřejmě více rovin, ale podle mě 
spočívá to nejdůležitější v předání pozdra-
vení a popřání všeho dobrého v novém roce. 
V tomto smyslu je završením Vánoc – předá-
ním vánočního poselství do našich domovů. 
Sbírka sama není jen sbírkou, ale je spojena 
s příležitostmi, kde se potkat – Tříkrálové 
průvody, koncerty, ale také setkání kolední-
ků a koledy.“

Tříkrálová sbírka, kterou na Frýdecko-
místecku organizuje Charita Frýdek-Místek 
ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými 
mládežnickými organizacemi, proběhne příš-
tí rok již po osmnácté. Letos se nám díky vaší 
štědrosti podařilo celkem vybrat 2 268 959, 
z toho 98 948 korun ve vaší obci. 

Při využívání výtěžku sbírky se řídíme 
předem danými pravidly tak, aby byla ma-
ximalizována její transparentnost. Každá 
Charita například sepisuje tzv. záměry, tedy 
dokumenty, ve kterých vysvětluje, jak chce 
získané peníze použít. „Využití Tříkrálové 
sbírky je široké. Pomůže zejména potřebným 
u nás v regionu, v republice, ale část putuje 
také na podporu potřebných a charitní čin-

nosti v zahraničí. V případě Charity Frýdek-
-Místek se chceme zaměřit více na podporu 
aktivit „investičního“ charakteru. V obecné 
rovině se jedná zejména o obnovu dosluhu-
jícího vozového parku u  terénních služeb, 
rekonstrukce v pobytových zařízeních, vy-
budování adekvátního a bezpečného zázemí 
pro služby. Na všechny tyto věci se obtížně 
shání prostředky z běžných zdrojů a přitom 
jsou velmi důležité, protože abychom se moh-
li o naše klienty postarat, musíme se k nim 
dostat a zajistit jim pomyslnou střechu nad 
hlavou. Jsou to tedy investice do našich klien-
tů,“ doplnil ředitel frýdeckomístecké Charity 
Martin Hořínek.  Konkrétní záměry najdete 
na webu Charity Frýdek-Místek.

Tříkrálová sbírka 2019 bude probíhat od 
1. do 14. ledna. Přispívat můžete do tříkrálo-
vých pokladniček, příspěvkem na účet nebo 
zasláním DMS.

Více informací o sbírce najdete na www.
trikralovasbirka.cz.



- 30 -

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY 
Dětského střediska Dobrá, MUDr. Kučerová Iva 

17. 12. 2018        Pondělí   -   Neordinujeme

Nutné případy ošetří DS Místek Polit. obětí /u bývalého autobusové stanovi-

ště/, DS Raškovice – tel. č. 733 685 195

31. 12. 2018        Pondělí         7.30 – 10.30 hod.

Oznámení o novém telefonním čísle

Dětského střediska Dobrá - MUDr. Iva Kučerová, tel. č. 603 581 000
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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

739 630 870 Markéta Hlawiczková, správce sběrného dvora
733 745 008 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 7. 1. 2019 do 12.00 hodin.



K
reativní tvo

ření

P
řed

náška d
ešťo

vka



 

 

Vážení čtenáři Doberských listů, 

 

Sotva jsme se stačili rozhlédnout v roce 2018, naše zraky vzhlíží k novému.  

Vzhlíží s nadějí, s očekáváním,  

s vizemi, s předsevzetími… 

 

 

 

 

 

Dovolte mi, abych nám Všem popřála jediné:  

roznášejme světlo lásky a to se postará o vše ostatní.  

 

Bc. Jana Maďová, ředitelka MŠ         PF 2019  
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