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Slovo starosty
Vážení občané,
v pondělí 9. prosince 2019 se konalo
další jednání zastupitelstva obce. Na programu bylo schválení rozpočtu pro rok
2020, zprávy finančního a kontrolního výboru, aktualizované vyhlášky o poplatcích
a komunálních odpadech, majetkoprávní
záležitosti a další různé materiály. Vše podstatné naleznete v informacích o přijatých
uneseních na webových stránkách obce.
Podrobnou zprávu také přineseme v dalším
čísle Doberských listů.
V těchto dnech jsme obdrželi informaci, na kterou čekáme již 14 měsíců. Je to
radostná zpráva, že jsme byli úspěšní v získání dotace na projekt Rozšíření kapacity
mateřské školy v Dobré. Jak se říká, spadl
nám kámen ze srdce, protože přistavovat
školku jen z vlastních prostředků by bylo
velmi problematické. Ze státního rozpočtu
získáme částku až do výše 27,4 milionů korun, což činí až 90 % z celkové projektované
částky nákladů na realizaci projektu. Hodnocení žádosti o dotaci sice trvalo dlouho,
ale jsme rádi, že jsme byli nakonec úspěšní.
Je to takový milý dárek pod stromeček pro
naši obec, a zvláště pro ty nejmenší občánky.
Okamžitě jsme zahájili další kroky, kterými
je soutěž na zhotovitele stavby, technický
dozor, a doložení všech potřebných podkladů na ministerstvo pro místní rozvoj k uzavření smlouvy. Samotná realizace projektu
bude zahájena zřejmě v roce 2021.
Ve čtvrtek 14. 11. proběhl v sále Hasičské zbrojnice hudebně-literární podvečer
„30 let od Listopadu 1989“. Všichni návštěvníci večera si mohli společně zavzpomínat na přelomové okamžiky, zazpívat

písničky K. Kryla., M. Kubišové, V. Mišíka
aj. v podání Aleše Nitry a poslechnout literární ukázky, které krásně četla ředitelka
knihovny Marie Mališová. Na závěr jsme
zapálili svíčky u památníku obětem válek
v centru obce.
V neděli 1. prosince se uskutečnilo
3. Rozsvícení vánočního stromu, které
proběhlo tradičně v prostoru před základní
školou. V programu vystoupily s písničkami
a tanečky děti z mateřské a základní školy.
Dále jsme si mohli poslechnout LAM Trio
pana Aleše Nitry a chrámový sbor pod vedením pana Zdeňka Tesarčíka. Rozsvícení
vánočního stromu uvedl pan farář ThLic.
Marek Kozák Th.D a program překvapivě
zakončil ohňostroj. Ještě jednou děkujeme
všem dětem, které přinesly vlastní vyrobené
ozdoby na vánoční strom.
My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví
vinšujeme vám… Tato známá melodie rozezní na začátku ledna domácnosti mnoha
z vás. A to díky Tříkrálové sbírce, největší
sbírkové akci v České republice. Využití sbírky je široké. Jedná se například o volnočasové a vzdělávací aktivity pro klienty, investice
do vozového parku pro terénní služby, které
jezdí za klienty domů nebo rekonstrukce
v pobytových zařízeních. Tříkrálová sbírka
2020 bude probíhat od 1. do 14. ledna.
Nenápadně, ale neodvratně, se blíží závěr letošního roku. Opět jsou tu Vánoce,
ten krásný čas rodinných setkání, radostí
z dárečků, čas porozumění, slibů a předsevzetí, a proto bych Vám rád popřál radostné
prožití Vánočních svátků a v novém roce
hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Přání vánoční a novoroční
Milí spoluobčané, drazí sousedé,
opět prožíváme závěrečné dny roku. Tento
stále plynoucí rok s číslem devět na konci
s sebou nesl spoustu vzpomínek na významné
události, které se odehrály před třiceti lety
a výrazně ovlivnily životy nás všech.
Každý z Vás prožil ten svůj rok jinak. Někdo poznal někoho milého, jiný se v někom
zklamal, jednoho trápilo zdraví, druhý prožil
jen dny šťastné, další doufá, že ten rok následující bude lepší nebo aspoň tak dobrý jako
ten, který za pár dnů skončí. Ale všichni žijeme a bydlíme tady, pracujeme-li či studujeme
jinde, rádi se do naší obce vracíme, těšíme se
na nejbližší rodinu, přátele, kamarády, známé
nebo sousedy.
A tak by to mělo být. Obec by měla i v novém roce 2020 žít plným a aktivním životem.
Zde se sluší připomenout množství akcí, které
na území naší obce rok co rok probíhají. Za
jejich přípravou, organizací a realizací stojí
lidé, naši občané, Vaši sousedé. My jim děkujeme v každém vydání Doberských listů,
zkusme jim společně poděkovat tím, že akci

blízkou Vašemu srdci prostě a jednoduše navštívíte. Pobavíte se a navíc dáte najevo i to
své poděkování.
Ještě nám dovolte zmínit jednu skutečnost. Některé části naší obce se mění před
očima. Nové rodinné domy rostou jako houby
po dešti. Máme plnou mateřskou školku, také
základní škola není nafukovací. Přesto je naší
prioritou, aby rodiče – naši občané - mohli
umístit svou ratolest do školky, později do
školy. Tady u nás v Dobré!
Dovolte nám, abychom Vám všem jménem rady i zastupitelstva obce, zaměstnankyň
a zaměstnanců obecního úřadu popřáli klidné
prožití svátků vánočních v kruhu svých nejbližších, veselý a radostný vstup do roku nového s číslem 2020. Celý následující rok nechť
prožijete více radosti, méně starostí, ať Vám
zdraví slouží a neopouští Vás pozitivní přístup
k životu. A nezapomeňte, někdy úsměv nebo
podání ruky zahřeje více než výhra v loterii.
Mějte se krásně.
Mgr. Milan Stypka, místostarosta obce
Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Areál „SPARTA“ - rok poté
Je to přibližně rok, co byl hmotný majetek TJ Sokol Dobrá převeden pod obec
a myslím si, že si tato - pro Sokol velmi důležitá operace - zaslouží krátké zhodnocení.
Skoro každý týden slyším dotazy typu
„Proč se s tím nic neděje?“ nebo „Co tam
na té obci děláte?“ a další podobné. I mne
mrzí, že vše nejde rychleji, ale…
Vraťme se na úvod. Pro Sokol byla tato
úprava, kdy se stal „pouze“ nájemníkem

ve svých bývalých prostorách, dle mého
pohledu, jediná možná cesta, jak udržet
sport pod záštitou Sokola v obci na velmi
dobré úrovni, jak se nám to daří již několik
let. Neustále shánění finančních prostředků,
které z velké části končily pouze v udržování
provozuschopnosti našich sportovišť, bylo
velmi vyčerpávající a odčerpávalo potřebný
čas a sílu od toho hlavního, k čemu je náš
spolek určen, a to snažit se v maximální míře
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dostat děti od PC a herních konzolí zpět na
hřiště a tam je naučit jak správně běhat, co
je to kotoul, co je týmová hra. Touto úpravou
se nám uvolnily ruce, ne že bychom již nemuseli řešit záležitosti spojené s financováním,
stále hledáme partnery a děkujeme všem,
kteří se nám v minulosti rozhodli finančně pomoci, ale již nejsme v pozici, že když
neseženeš, nemáš kde sportovat a za tento
krok náleží obci VELKÝ DÍK. Možná by se
s trochou nadsázky dalo i říci, že tento krok
zachránil fotbal v Dobré.
Rok fungování této spolupráce přinesl
i spoustu pozitiv, které, kdo chce, vidí a kdo
nechce, s tím těžko něco uděláme. V prvních
měsících roku 2019 vznikla pracovní skupina
při radě obce, kterou nazýváme „Sparta“.
Členové této komise jsou zástupci Sokola, radní a zastupitelé obce a je tam i člen
„z lidu“. Komise se schází přibližně jednou
za měsíc a řeší potřebné kroky k tomu, abychom naplnili náš společný cíl, a to vybudovat
v areálu na Spartě důstojné zázemí nejen
pro sportovce, ale případně i kulturní a jiné
akce. V úvodních měsících se nejprve musel
zhodnotit aktuální stav, řešily se energie,
případné chybějící revize a zhodnotily se
potřeby sportovců a areálu. Ale již v těch
prvních měsících se dělaly kroky ke zlepšení
stavu budovy, který nás trápí nejvíce. Došlo
k výměně vstupních dveří, vyměnily se okna
v technické místnosti, řešily se nové elektro
rozvody v šatně dorostu a další a další kroky,
které postupně a po malých krůčcích posouvají stav zastaralé budovy (vznikla již v 60 letech v akci „Z“) kupředu. Máme naplánováno
spoustu dalších dílčích kroků, které bychom
chtěli provést v následujících letech.
Nicméně je nutno zmínit, že máme i několik problémů, které se nám nedaří dořešit,

a to již několik let. Tím hlavním, který nás
trápí asi nejvíce je, že se nám stále nedaří
dohodnout na odkupu či směně pozemku
v areálu, který patří soukromé osobě. Jedná
se sice pouze o malý zlomek z celkové výměry
(přibližně 4 % z celého areálu), ale je bohužel
situován tak, že částečně zasahuje k budově
a tím nám brání v naplňování koncepce,
která byla vytvořena již v roce 2013. I když
jsme jako Sokol měli v minulosti přislíbeno,
že nám bude umožněn odkup za pro nás
akceptovatelných podmínek, převodem pozemku na nového majitele se situace výrazně
změnila a doposud se nám nedaří s novým
majitelem dohodnout, a proto zvažujeme
i úpravu studie, která by tuto záležitost reflektovala.
V navrhovaném rozpočtu obce na rok
2020 jsou další dva kroky, které jsou pro
další fungování asi nejdůležitější, a to renovace sociálního zázemí v budově a zajištění
dostatečného množství dešťové vody pro
závlahu hrací plochy. Toto nejsou jediné
úkoly, které nás v příštím roce čekají, ale jen
ty hlavní a uvidíme, jakým směrem se nám
vyvinou jednání o již zmíněném pozemku.
A jak já vidím spolupráci Sokol a obec?
Myslím, že vše říkám již v tomto článku.
Jsem moc rád, že se nám tento krok podařilo
po několika letech jednání dotáhnout do
úspěšného konce a jsem přesvědčený, že se
nám společnými silami podaří udělat z areálu místo, za které se nebudeme stydět, a kde
kluci a holky od útlého věku a pod dohledem
zkušených trenérů budou dělat první fotbalové krůčky ještě spoustu let.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem,
kteří se o revitalizaci areálu „Na Spartě“
zajímají a přispívají svým názorem. Zároveň mi dovolte poděkovat všem zástupcům
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obce, a to nejen panu starostovi Ing. Jiřímu Carboli a místostarostovi Mgr. Milanu
Stypkovi, ale i radním obce Liboru Mlčákovi a Ing. Břetislavu Vláčilovi, kteří jsou
členy výše zmíněné komise, a to za velmi
konstruktivní a věcné jednání. Stejně tak
i Jarce Velčovské za její názory a podněty.

V neposlední řádě i Ing. Tomáši Chýlkovi
a Pavlu Peterkovi za kus skvělé práce, které
v areálu již udělali.
Úplným závěrem mi dovolte Vám popřát
klidné prožití vánočních svátků a vše nej
v roce 2020.
Pavel Baran

Areál „SPARTA“ – rok poté II.
Domluvili jsme se zástupci TJ SOKOL Dobrá na sepsání článku proto, abychom nejen fanouškům kopané, ale celé veřejnosti objasnili,
co všechno se s areálem a budovou za „ten rok“
stalo.
Mohu hned na úvod poděkovat panu Pavlu
Baranovi za podrobný popis prací a činností,
problémů, plánů, vizí. Vše, co se v areálu za ten

rok odehrálo, prošlo jednáním komise při radě
obce, jejíž oficiální název více napoví – „Komise
pro rozvoj sportovně kulturního centra Sparta“.
Nebudeme dále znovu popisovat všechny
práce, které byly v areálu a zejména na budově
vykonány, přinášíme jen jejich technický soupis, včetně vynaložených nákladů.

Náklady Obce Dobrá na provoz areálu SPARTA

Obec Dobrá vynaložila na provoz areálu SPARTA do 10/2019 náklady v této výši:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spotřebovaná elektrická energie				
76.036,-Kč
Vodné a stočné 						
 7.487,-Kč
Náklady na zavlažování						18.923,-Kč
Mzdové prostředky vynaložené na provoz areálu (DPP)* 
80.220,-Kč
Náklady na provoz zahradní techniky (pohonné hmoty)

7.527,-Kč
Ostatní náklady na opravy a provoz areálu		

316.273,-Kč
Celkem							
506.466,-Kč

*Dohoda o provedení práce
V ostatních nákladech na opravy a provoz
areálu jsou zahrnuty tyto práce:
Údržba travnaté plochy, travní hnojivo,
servis závlahy. Do areálu byl zakoupený tento
nový majetek – posypový vozík, vysokotlaký
čistič a žebřík.

V objektu šaten byly dále v přízemí vyměněny 2 ks vstupních dveří, v suterénu byly
vyměněny 2 ks oken v dílně, elektroinstalace
a omítky v šatně dorostenců, byla provedena
oprava sekačky. Na základě revizí byla provedena výměna osvětlení v klubovně, šatně
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mužů, bylo doplněno osvětlení v dílně a na
chodbě v 1. NP. Z důvodu bezpečného provozování ocelové konstrukce balkonu bylo provedeno jeho statické posouzení a na základě
posouzení byla upravena jeho únosnost na
300 kg/m2. Do konce roku bude ještě v prvním patře (klubovna) osazen elektrokotel,
který bude sloužit k temperování v zimních
měsících.
V žádném případě se nejedná o nesmyslně „vyhozené“ finanční prostředky. Po počátečním zvykání si na přístup jedné či druhé
strany, nutnou výměnu názorů s důrazem na
smysluplnost postupu úprav, oprav, změn

v areálu a na budově jsme v komisi našli
společnou řeč. Pevně doufáme, že i v dalším
období bude situace stabilní a areál bude
vzkvétat před očima.
Děkujeme fotbalovým fanouškům za
pochopení a shovívavost, vedení TJ SOKOL
Dobrá i vedení oddílu kopané za možnost
spolupráce na dobré věci.
I my se přidáváme přáním klidně prožitých Vánoc a šťastně vykročte do nového
roku 2020.

Tomáš Chýlek

Milan Stypka

UZAVŘENÍ Obecního úřadu Dobrá
V pátek 27. prosince a v úterý 31. prosince 2019 bude Obecní úřad Dobrá uzavřen.

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

23. 12. 2019

Středa		

25. 12. 2019		

Pátek 		

27. 12. 2019

Sobota 		

28. 12. 2019 		

8.00-12.00 hodin

Pondělí		

30. 12. 2019

8:00-12:00 hodin

Středa		

8:00-12:00 hodin
ZAVŘENO
14.00-17.00 hodin

1. 1. 2020		

ZAVŘENO

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY – SVOZ POPELNIC
Svoz popelnic o vánočních svátcích proběhne v běžném termínu – v pondělí 23. 12. 2019
a v úterý 24. 12. 2019.
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Od 1. 1. 2020 musí být psi před vakcinací
proti vzteklině povinně označeni mikročipem
Každý chovatel psa dnes ví, že očkování
proti vzteklině je pro něj povinné. Tuto povinnost chovatelů zadává Zákon o veterinární péči
č.166/99 Sb., neboli veterinární zákon. Jen
minimum chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že
s účinností od roku 1. 1. 2020 musí být každý
pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na
očkování proti vzteklině, zároveň označený
mikročipem. Jinými slovy, veterinární lékař
již od roku 2020 nebude moci naočkovat
proti vzteklině psa, který není označen mikročipem.
Chovatelé, kteří se svým psem cestují a kterých není málo, se ničeho obávat nemusejí,
neboť díky vystavení pasu pro psa museli již
v minulosti nechat svého psa očipovat a nic se
pro ně tedy nemění. Nicméně každý chovatel,
který přijde se svým neočipovaným psem na
očkování proti vzteklině v roce 2020 a dále,

bude vyzván, aby nechal svého psa před vakcinací mikročipem označit. Úkon je to jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví
psa. Čip velikosti rýžového zrna je umístěn
v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži
a čip se z jehly vytlačí. Čip lze přečíst pomocí
čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý
veterinární lékař, útulek, a často je i v majetku
obce. Oba úkony, tj. jak označení mikročipem,
tak i vakcinaci proti vzteklině lze provést ve
stejný čas.
Vzhledem k očekávanému náporu majitelů
psů doporučujeme označit psa mikročipem
už při nejbližší pravidelné vakcinaci psa proti
vzteklině v letošním roce.
ČÍSLA MIKROČIPŮ SVÝCH PEJSKŮ
NAHLASTE NA OBECNÍ ÚŘAD, dveře číslo
17, Kolářová Jana, popř. zašlete emailem na
kolarova@dobra.cz.

Vážení občané,
v rámci zkvalitnění bezpečnosti v naší obci a pro potřeby bakalářské práce Vás chci požádat
o vyplnění následujícího dotazníku. Cílem dotazníku je zhodnocení kvality bezpečnostní situace
v Dobré. Váš názor je důležitý, proto prosím o pravdivé a upřímné odpovědi. Dotazník je anonymní.
Veškeré odpovědi jsou důvěrné a budou sloužit výhradně pro potřeby zpracování bezpečnostní
analýzy. Předem Vám děkuji za spolupráci.

Instrukce pro vyplnění dotazníku:

Dotazník obsahuje různé typy otázek.
U většiny z nich odpovězte označením dané odpovědi křížkem.
V případě otevřených položek máte možnost vyjádřit vlastní názor.
Vyplněné dotazníky můžete odevzdávat na podatelně obecního úřadu, v prodejně Hruška
a na vlakovém nádraží v Dobré.
Dotazník můžete vyplnit také elektronicky. Naleznete jej na webových stránkách obce www.
dobra.cz a na sociálních sítích.
Děkuji za Váš čas.
Petr Mališ a vedení obce Dobrá
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10. Pokud ne, co byste zlepšili?

Bezpečnostní dotazník pro obyvatelé obce Dobrá
Dobrý den,

11. Uvítali byste kamerový systém?

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď
Rozhodně ano

1. Pohlaví
Spíše ano
Nápověda
k otázce:
Spíše
ne Vyberte jednu odpověď

Rozhodně ne
Muž
Jiná...
Žena

12.Věk
Kterou lokalitu by podle Vás měly kamery primárně snímat?
2.
Nápověda kk otázce:
otázce: Vyberte
Vyberte jednu
jednu odpověď
nebo více odpovědí
Nápověda

Školní
hřiště
14
a méně
Prostor
15
- 21 před základní školou
Prostor
22
- 35 před mateřskou školou
Park
36
- 50
Sběrný
51
- 70 dvůr
Okolí
obecního úřadu
70
a více
Prostor před obchodem Hruška
za kostelem
3. JakParkoviště
jste spokojen/a
s životem v obci Dobrá?
Prostor před hasičárnou

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď

Jiná...
Velmi spokojen/a
Spíše spokojen/a

13. Měli byste v případě zavedení kamerového systému strach ze zneužití osobních údajů?
Spíše nespokojen/a

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď

zde odstřihněte

Velmi nespokojen/a
Ano
Ne
Jiná...
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Bezpečnostní
Bezpečnostní
dotazník
dotazník
propro
obyvatelé
obyvatelé
obce
obce
Dobrá
Dobrá

14.4.Prostor
Vašebezpečně
připomínky
a stížnosti
k bezpečnostní
situaci jednání?
Cítíte seprov obci
v oblasti
kriminality
a protiprávního
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď

Rozhodně ano
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodně ne

5. Máte osobní zkušenost s vandalismem, či kriminalitou v obci?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď

Ano
Ne

6. Pokud ano, prosím rozveďte

7. Bylo Vám někdy něco odcizeno?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď

Ano
Ne

8. Pokud ano, prosím uveďte o co se jednalo a zda bylo odcizení hlášeno na Policii ČR.

9. Myslíte si, že obec dostatečně bojuje s prevencí proti kriminalitě?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď

Ano
Ne
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Bezpečnostní
Bezpečnostní
dotazník
dotazník
propro
obyvatelé
obyvatelé
obce
obce
Dobrá
Dobrá

12/2019

10.10.
Pokud
Pokud
ne,ne,coco
byste
byste
zlepšili?
zlepšili?

11.11.
Uvítali
Uvítali
byste
byste
kamerový
kamerový
systém?
systém?
Nápověda
Nápověda
k otázce:
k otázce:
Vyberte
Vyberte
jednu
jednu
odpověď
odpověď

Rozhodně
Rozhodně
anoano
Spíše
Spíše
anoano
Spíše
Spíše
ne ne
Rozhodně
Rozhodně
ne ne
Jiná...
Jiná...

12.12.
Kterou
Kterou
lokalitu
lokalitu
byby
podle
podle
VásVásměly
měly
kamery
kamery
primárně
primárně
snímat?
snímat?
Nápověda
Nápověda
k otázce:
k otázce:
Vyberte
Vyberte
jednu
jednu
nebonebo
vícevíce
odpovědí
odpovědí

Školní
Školní
hřiště
hřiště
Prostor
Prostor
před
před
základní
základní
školou
školou
Prostor
Prostor
před
před
mateřskou
mateřskou
školou
školou
ParkPark
Sběrný
Sběrný
dvůr
dvůr
Okolí
Okolí
obecního
obecního
úřadu
úřadu
Prostor
Prostor
před
před
obchodem
obchodem
Hruška
Hruška
Parkoviště
Parkoviště
za kostelem
za kostelem
Prostor
Prostor
před
před
hasičárnou
hasičárnou
Jiná...
Jiná...

13.13.
Měli
Měli
byste
byste
v případě
v případě
zavedení
zavedení
kamerového
kamerového
systému
systému
strach
strach
zeze
zneužití
zneužití
osobních
osobních
údajů?
údajů?
zde odstřihněte

Nápověda
Nápověda
k otázce:
k otázce:
Vyberte
Vyberte
jednu
jednu
odpověď
odpověď

AnoAno
Ne Ne
Jiná...
Jiná...
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Bezpečnostní
Bezpečnostní
dotazník
dotazník
propro
obyvatelé
obyvatelé
obce
obce
Dobrá
Dobrá

14.14.
Prostor
Prostor
propro
Vaše
Vaše
připomínky
připomínky
a stížnosti
a stížnosti
k bezpečnostní
k bezpečnostní
situaci
situaci
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Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2020
6.1., 3.2., 2.3., 6.4., 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.

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2020 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, tj.
8.1., 5.2., 4.3., 1.4., 6.5., 3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 7.10., 4.11., 2.12. 2020 v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21. Pro občany obce Dobrá je poradna zdarma.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Oznámení o změně ceny vodného
a stočného od 1. 1. 2020
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2020 takto:
Voda pitná (vodné)
41,10 Kč/m3 (bez DPH) 47,27 Kč (včetně 15% DPH)
Voda odvedená (stočné) 36,51 Kč/m3 (bez DPH) 41,99 Kč (včetně 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2020, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů
mezi odběratelem a dodavatelem.

Mašličkový večírek
Po dlouhé době zase poprvé v Dobré.
Bez rozdílu věku přišli nejen domácí, ale
i přespolní, s mašličkou, či bez, hlavně za
účelem hezky se pobavit na Mašličkovém
večírku v pátek 15. listopadu, který připravili členové Klubu seniorů společně s Komisí
pro rodinu a občanské záležitosti.
K tanci i poslechu hrála paní Horáková
z Kopřivnice. Svým tanečním i pěveckým vystoupením všechny výborně pobavily Babky
z Horních Domaslavic.
V průběhu večera se hosté pobavili i vlastním přičiněním. Pro páry byly připraveny

„soutěžní“ tanečky a vítězný pár byl po zásluze odměněn.
Akci také podpořili: obuv paní Růžičkové
a řeznictví pana Carbola, jehož chutné výrobky byly nabídnuty hostům.
Pokud se vyskytly nějaké nedostatky, vynasnažíme se jich na příští pořádané akci
vyvarovat. Nemohli si stěžovat ani občané,
kteří zde nebyli, jelikož noční klid nebyl rušen. Večírek skončil ve 22 hodin.
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Za organizátory Drahomíra Gryžboňová

Poděkování
Dne 27. 11. proběhlo adventní kreativní
tvoření, kterého se zúčastnilo 45 dospělých i dětí.
Maminky a babičky vyráběly adventní
věnce, děti si vyrobily andělíčky a ozdobily
velkou šišku v květináči. Šišky borovicové
i modřínové byly také důležitou součástí adventních věnců.
Za poskytnutí větví na výrobu věnců děkujeme paní Marii Žižkové. Velký dík patří také

panu Petrovi Velčovskému, který nám chvojí
zdarma ořezal pomocí plošiny.
Příští rok proběhne před Velikonocemi
jarní tvoření. O přesném termínu vás budeme
informovat V Doberských listech.
Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti
Mgr. Radka Zitová

Sportovní klub
Dne 23. 11. se uskutečnil 4. turistický
výlet, tentokrát jsme se vydali z Komorní
Lhotky na Prašivou a dále přes Kohútku do
Vyšních Lhot .
Sešlo se nás 16 a užili jsme si prima den na
horách. Počasí nám dopřálo krásný slunečný

podzimní den a děkujeme Anežce Liberdové
za poutavý výklad v kostelíčku na Prašivé.
Děkuji všem zúčastněným a těším se na
další túry v roce 2020.
Za sportovní klub Renata Friedlová
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Plán činnosti Klubu seniorů
na 1. čtvrtletí 2020
středa 22. ledna - členská schůze ve 14:00 hodin v klubovně, budou se vybírat členské
příspěvky ve výši 100,- Kč na člena
středa 19. února - vycházka do okolí obce, sraz ve 13:00 hodin na nádraží ČD
středa 4. března - posezení v klubovně u příležitosti MDŽ ve 14:00 hodin
středa 25. března - turnaj v bowlingu v Místku v Šatlavě, odjezd bude upřesněn
podle nového jízdního řádu
Pokud nastanou změny, budou tyto včas zveřejněny.
Čeněk Juřica, předseda

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

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, která letos proběhne již po dvacáté. O čem tato
sbírka především je, zrekapituloval ředitel
Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek:
„Tříkrálovou sbírku charakterizuje hlavně
předávání vánoční radostné zvěsti. Napříč

generacemi nás těší vzájemné setkávání,
radost z obdarování a z toho, že můžeme
pomoci.“
Tříkrálová sbírka na Frýdeckomístecku
organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi. Díky vaší štědrosti a obětavé práci koledníků se nám loni
podařilo celkem vybrat 2 227 293 Kč, z toho
79 555 korun ve vaší obci.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

Hledáme
koledníky!

Staň se tříkrálovým koledníkem a buď king!
Pomoz dobré věci, získej kamarády, vstup do aquaparku nebo
vyhraj super ceny.

Zajímá tě víc?
Kontaktuj koordinátora sbírky a zjisti víc!
na.o lustilova@charitafm.cz
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Při využívání výtěžku sbírky se řídíme
předem danými pravidly tak, aby byla maximalizována 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 činnosti v zahraničí. V případě Charity Frýdek-Místek používáme vykoledované finanční
prostředky napříč cílovými skupinami na
zajištění aktivit a investic, na které nemůžeme najít zdroje jinde. Jedná se například
o volnočasové a vzdělávací aktivity pro klien-

ty, investice do vozového parku pro terénní
služby, které jezdí za klienty domů nebo
rekonstrukce v pobytových zařízeních,“
doplnil ředitel frýdeckomístecké Charity
Martin Hořínek. Konkrétní záměry najdete
na webu Charity Frýdek-Místek.
Tříkrálová sbírka 2020 bude probíhat od
1. do 14. ledna. Přispívat můžete do tříkrálových pokladniček, příspěvkem na účet nebo
zasláním DMS.
Více informací o sbírce najdete na www.
trikralovasbirka.cz.
Jana Opluštilová, koordinátor Tříkrálové
sbírky Charity Frýdek-Místek

Základní škola informuje…
ZŠ Dobrá žije sportem
Hornická desítka 2019
V sobotu 2. listopadu
2019 se konala Hornická
desítka. V soutěži škol, kde
se soupeřilo o nejpočetnější
výpravu, ZŠ Dobrá obsadila
1. místo s celkovým počtem
216 startujících žáků. Druhé místo připadlo 1. ZŠ se
116 závodníky a na třetím
místě skončila 8. ZŠ s 86
běžci. Naše škola zvítězila po
9. v řadě a byla za vítězství
oceněna sportovním vybavením v hodnotě 10 000,- a 5 kg
bonbónů. Běžci v 1. až 7. třídě byli navíc
dekorováni pamětními medailemi s emblémem závodu.

Chci poděkovat všem svým kolegům,
kteří si v sobotu udělali čas a pomohli se zajištěním akce, dále pak všem žákům, kteří se
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závodu zúčastnili a podpořili
tak svoji školu v boji o hodnotné ceny. Pevně věřím, že
se všem účastníkům závody
líbily a že v příštím roce bude
počet žáků na startu Hornické desítky 2020 ještě větší
než letos a podesáté v řadě
zvítězíme.
Mgr. Jiří Šmahlík

Postupujeme do krajského kola!
12. listopadu se
konalo okresní kolo
florbalového turnaje
žáků 1. - 5. tříd ČEPS
CUP 2019. Turnaje se
zúčastnilo celkem 8 základních škol. Školní
týmy byly rozlosovány
do dvou skupin po 4 týmech.
V prvním zápase
jsme porazili ZŠ Dobratice 9:3, ve druhém
utkání jsme narazili
na domácí tým ZŠ Raškovice, které jsme
rozdrtili vysoko 13:5. Poslední zápas nás
čekal s týmem z Nošovic, který jsme porazili
9:2. Vyhráli jsme skupinu a čekal nás zápas
o postup do krajského kola s vítězem druhé
skupiny. Narazili jsme na silný tým základní
školy Třanovice. Po vyrovnaném boji jsme
zaslouženě zvítězili 8:5 a radujeme se z postupu do krajského kola, které se uskuteční
v lednu příštího roku. Držte nám palce!
Mgr. Jiří Šmahlík
- 16 -
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Pohádky různých národů

I v tomto školním roce se žáci šestých tříd
mohli v rámci projektu Pohádky různých národů věnovat právě tomu literárnímu žánru,
v němž dobro vítězí nad zlem a kde se reálný
svět mísí s tím snovým, kouzelným.
Projektový týden začal ve středu 13. listopadu. Celý tento den strávily děti se svými
češtinářkami, které si pro ně přichystaly
hned několik aktivit. Po krátké úvodní prezentaci s trochou teorie se žáci rozdělili do
skupin a vylosovali si svou pohádku. Jejich
cílem bylo přiřadit si role a nacvičit s vyrobenými loutkami a kulisami zadaný příběh.
Pohádkovou atmosféru pak krásně podtrhly
písničky, které paní učitelky žákům pouštěly.

Během následujících dní si skupinky šesťáků v rámci hodin českého jazyka
vyzkoušely též psaní osobního dopisu,
v němž reprodukovaly pohádkový příběh
H. Ch. Andersena, nebo společně doplňovaly pracovní listy. Hodně se malovalo, vyrábělo, nacvičovalo a především četlo.
Celý tento týden se nesl v uvolněném
a kreativním duchu. Žáci se seznámili s částí
kultury evropských i cizokrajných národů
a projekt pak sami zakončili svými loutkovými představeními, která se jim, stejně jako
v předchozích letech, moc povedla.
Mgr. Petra Stypková

Projekt Naše obec Dobrá
V posledním týdnu měsíce října probíhal
na naší škole v rámci třetích ročníků projekt Naše obec Dobrá. Žáci získávali formou
besed, exkurzí a vycházek do okolí mnoho
nových poznatků o Dobré. Ve škole pak byly
řešeny úlohy, které žákům pomohly tyto poznatky doplnit a zopakovat.
Vše začalo vycházkou po okolí, kde si
děti v průběhu vycházky tvořily plánek okolí
- 17 -

školy, do kterého zakreslily důležité budovy
i historické objekty v blízkosti školy a udělaly
si přehled o obchodech a službách v Dobré.
V pondělí děti navštívily místní knihovnu
a vyslechly si mnoho zajímavého o historii obce. Paní knihovnice dětem přečetla i
místní pověst. Přímo z knihovny zamířily
děti na prohlídku kostela sv. Jiří a vyslechly
si mnoho zajímavostí z úst pana faráře. Ve
škole pak děti psaly dopis panu starostovi,
v němž vyjádřily své pochvaly, návrhy a připomínky k tomu, co se jim v obci líbí a co by
se ještě dalo vylepšit.
V úterý děti navštívily Obecní úřad
v Dobré, kde při setkání s panem starostou
a místostarostou získaly informace o práci
obecního zastupitelstva, předaly své dopisy a měly možnost zeptat se na vše, co je
zajímá. Návštěva obce a možnost diskutovat s jejich hlavními představiteli byla pro
všechny nevšedním zážitkem. Ve středu
navštívil třeťáky pan kronikář, který děti
seznámil s prací kronikáře, historickými
i současnými kronikami a historií obce. Na
závěr poutavé besedy měli všichni možnost
zpečetit své poznatky výrobou vlastní pečeti.
Velkým zážitkem pro všechny děti byla
exkurze do Integrovaného záchranného centra v Nošovicích a nahlédnutí do zákulisí
práce hasičů, záchranářů a policie. Na závěr

projektu vyráběli žáci portfolia, ve kterých
prezentovali a shrnuli vše, co se o obci Dobrá
v průběhu projektu dozvěděli. Po jejich dokončení prezentovali všichni své poznatky
před ostatními spolužáky.
Celý projekt byl pro všechny zúčastněné
velmi přínosný a zajímavý, nejen svým zajímavým obsahem, ale především nevšedním
získáváním poznatků přímo v terénu.
R. Jelínková

Sportovní soutěž žáků 4. a 5. tříd
V úterý 26. 11. 2019 se sportovci 4. a 5. tříd
naší školy v Dobré zúčastnili okresního kola
AŠSK ve šplhu. Soutěž se konala na 11. ZŠ
za účasti 10 škol z celého okresu Frýdek-Místek. Naši malí sportovci skvěle reprezentovali a umístili se ve velké konkurenci

sportovních škol celého okresu na krásném
3. místě v hodnocení družstev. Kromě diplomů
a bronzových medailí si odváželi domů krásný
pocit nejen z dobrého umístění, ale i z vyrovnaných sportovních výkonů celého týmu.
Blahopřejeme ke krásnému umístění.
R. Jelínková
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Mateřská škola Dobrá informuje…
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Tak tady máme měsíc prosinec. Poslední měsíc v roce, ale možná právě proto ten nejočekávanější, nejtajemnější a také nejkrásnější měsíc hlavně pro ty naše nejmenší.
My se však ještě vrátíme v myšlenkách do předcházejícího měsíce, který se opravdu povedl
po všech stránkách.
Měsíc listopad nám tentokrát ukázal svou přívětivější tvář plnou nádherných slunečných
a na listopad i teplých dní. A i přesto, že naše zahrada prochází rekonstrukcí, děti si užívaly tyto
nádherné dny v lese, v parku a taky na školním hřišti. Navštívil nás v naší školce kouzelník Aleš
a máme za sebou Vánoční jarmark, který předčil všechna naše očekávání. Teď tedy podrobněji:

KOUZELNÍK ALEŠ SE ZVÍŘÁTKY
Kouzelník Aleš jezdí k nám do školky pravidelně každý rok a vždy si pro nás připraví
něco nového, neokázalého až dech beroucího.
Tentokrát si pro nás připravil kouzlení se
zvířátky, které začal jednoduchými kouzly,
které i děti prokoukly, ale to jen proto, aby jeho
představení postupně gradovalo.

Jako vždy se na mnoha kouzlech podílely
nejen samotné děti, ale zakouzlit si mohly
i paní učitelky.
Kouzlení se zvířátky se dětem opravdu líbilo, kouzelník Aleš dokázal děti nejen okouzlit
svým magickým uměním, ale dokázal také vykouzlit úsměv na tváři nejen dětem, ale i všem
přítomným paním učitelkám.

VÁNOČNÍ JARMARK
Poslední čtvrtek měsíce listopadu proběhl v prostorách sálu ZŠ náš Vánoční jarmark, který zahájila paní ředitelka Bc. Jana
Maďová.

Po jejím přivítání všech hostů přišel na
řadu taneční kroužek „Beruška“ se svým andělským tanečním vystoupením, které s dětmi
připravila paní učitelka Mgr. Magdaléna Vol-
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ná. Následoval pěvecký sboreček „Paprsek“
spolu s paní učitelkou Mgr. Maruškou Kociánovou, který pokračoval v andělském duchu
zpěvem písní. Společně pak zazpíval sboreček
s tanečním kroužkem závěrečnou andělskou
píseň. Na klavír děti doprovázela paní učitelka
Michaela Sloupenská.
Po tomto dojemném vystoupení si rodiče
prohlíželi nekonečnou řadu nejrůznějších vánočních výrobků počínaje vánočními věnci,
svícny, upečenými perníčky až po různorodé
doma vyrobené vánoční ozdoby všelijakých
tvarů.
Rodiče společně s dětmi nevěděli, kde mají
oči nechat a tak samozřejmě tyto nádherné
výrobky také nakupovali.
Každá třída vyrobila své vánoční ozdoby,
které si rodiče rovněž mohli zakoupit za cenu,
kterou si sami určili.
K dispozici bylo také občerstvení, o které
se velkou měrou opět postarali rodiče, kteří

napekli nejrůznější sladké i slané laskominy.
Jedinou vadou na kráse snad bylo to, že
pro naši školku je i sál ZŠ zkrátka malý, takže
rodiče měli poměrně málo prostoru k tomu,
aby si v klidu a pohodě užili ten nádherný předvánoční čas.
Věříme, že i přes tento určitý „diskomfort“
se náš letošní Vánoční jarmark vyvedl.
Nezbývá tedy než upřímně a z celého srdce
poděkovat všem rodičům, kteří
se nemalou měrou podíleli na
zdárném průběhu celé této akce.
V době psaní tohoto příspěvku má náš pěvecký sboreček „Paprsek“ spolu s tanečním kroužkem „Beruška“ za sebou další
vystoupení, tentokrát v rámci
Rozsvěcování vánočního stromu, které organizovalo vedení
obce spolu s komisí pro kulturu
a školství.
Nu, a co naše děti ještě čeká
v měsíci prosinci?
Samozřejmě Mikulášská
nadílka a také Vánoční posezení
s rodiči ve třídách.
Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková
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Milí čtenáři… rok nám pomalu vchází do
samého závěru. Dovolte mi, abych se poohlédla k proběhlému Vánočnímu Jarmarku
naší MŠ, díky kterému jsme se naladili na
hřejivou atmosféru Vánoc. Účast na letošním
Jarmarku byla velmi hojná, což nás moc těší,
ovšem nás to také dostává k závěru, že příští
ročník budeme muset organizovat z kapacitních důvodů v jiných prostorech. Moc děkuji
všem, kteří se do příprav a samotného průběhu
Jarmarku zapojili. Konkrétněji moc děkuji

všem zaměstnancům MŠ, všem rodinným příslušníkům našich dětí, přátelům školy, vedení
naší obce, kteří se nejen zúčastnili samotného
Jarmarku, ale také přispěli nějakým výrobkem,
pohoštěním.
Chtěla bych Vám také poděkovat za projevenou důvěru a spolupráci v tomto roce a do
nového roku 2020 přeji hlavně pevný krok,
duševní klid a bezstarostné žití s láskou v srdci
a na dlani, která ráda pomáhá druhým.
Bc. Jana Maďová, ředitelka MŠ Dobrá

Skautský oddíl Mroži
V pátek 15. listopadu vše začalo! Naše
skupinka Mrožů se odpoledne sešla před nově
zrekonstruovanou doberskou farou. Dorazili
všichni, kromě našich vedoucích.
Ti sice nebyli přítomní, ale na okno fary
nám připevnili indicii, ve které stálo “běžte
do protějšího domu čísla popisného 26“. Tak
se také stalo. V protějším domě na nás čekal
vedoucí Bobrů, Jéňa Březina, který nám dal
za úkol převést a přeskládat dříví a pochytat

myši. Se dřevem jsme se zdárně poprali. Co
se týče myší, dodnes si myslíme, že tam žádné
nebyly, nejsou a nebudou. Po našem úporném
snažení na nás čekala další indicie, ve které
stálo „dojděte do domu čísla 39“. A tak jsme
šli. Tentokrát už i s našimi vedoucími Lukášem
Vláčilem a Patrikem Řehákem.
A vysloužili jsme si suroviny na pizzu,
kterou jsme si s pomocí Patrika upekli. Po
výborné večeři nás čekala další indicie. Tentokrát jsme hledali čtyřmístný
kód k odemknutí počítače.
A pak jsme se přesunuli na
faru, kde jsme plni očekávání odemkli počítač, ve kterém byla hlasová zpráva. Ta
nás zavedla až na doberské
Vrchy, kde měl mafián Vito
Skeleta párty. A nás čekal
největší a nejtěžší úkol večera. Obávanému mafiánovi
ukrást úpis a peníze. Boj to
byl těžký, ale nakonec pro
nás i úspěšný! Ukradené
peníze a úpis jsme odnesli
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na místo předem určené a s radostí jsme se
přesunuli na faru, kde jsme unavení zalehli
do spacáku. Na druhý den jsme dle rozkazu
vedoucích vyrazili na Krlšli, kde se měl zjevit
vzácný kámen. Ten jsme našli a vedoucím
předali.
Vše se nám moc líbilo. Proto nezbývá než
poděkovat všem, kteří nám tak prima program
vymysleli.
Adam Kotásek

Skautský oddíl La Familia
V pátek 22. 11. družinky oddílu La Familia vyjely na chatu pana Růži. Děti jely z autobusové zastávky v Dobré směr Morávka.
Když přijely, již na zastávce na ně čekal pan
Růža s terénním autem, kterým je vyvezl až

na chatu. Když přijeli na chatu, všichni dostali
instrukce co a jak, jelikož někteří jedinci zde
byli poprvé. Celý víkend byl v duchu Přežití.
Poté co přijely a ubytovaly se, se děti rozdělily do svých týmů, ve kterých pak po celou
víkendovku pracovaly. Večer byl zaměřen na
týmovou spolupráci tzv. „team-building“. Poté
navázali na hru se stanovišti, kde měly za úkol
upéct jablečný štrůdl, postavit domino pomocí provázků s okem, opláchnout se v potoku
apod… Samozřejmostí na víkendovce je jídlo,
a to si myslím, že děti si velice pochutnaly. Na
večeři měly pátek v rohlíku.
Další den tedy v sobotu měly taneční
rozcvičku. Náš RK (roverský kmen) si s tím
opravdu vyhrál. Stejně tak s dopoledním pro-
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gramem. Děti chodily po stanovištích, kde si
mohly vyzkoušet střílet ze vzduchovky, přejít po laně, prolézt pavučinu, sníst bonbóny
z provázku.
Na oběd měly děti česnekovou polévku
a palačinky s čokoládou či marmeládou a šlehačkou. Odpoledne následovala soutěž o přepálení provázku ohněm, kde museli proběhnout dráhu s úkoly (házení šišek, přenášení
vody v rukou, zatloukání hřebíků, podlezení
provázku a přenášení špalků.) Když děti donesly dostatek surovin tak se pokusily zapálit
oheň a udržet ho do chvíle, dokud se nepropálil provázek. Některým to šlo některým ne,
a proto se do toho také zapojili vedoucí, kteří
pomohli rozdělat větší oheň.
Další hra, která měla úspěch, byla aukce.
Děti dostaly určitý obnos, za který si mohly
koupit jídlo, ovšem nevěděly, co to bude, jeli-

kož to bylo zakryté. Hrálo se o konzervu salka,
jahod, kukuřice, sardinek, dále o rybí závitek
v rosolu, mléčnou čokoládu, olivy, vafle se
šlehačkou a jahodou, pikantní utopence, datle
apod... byly to většinou velké boje mezi týmy.
K večeru následovala přednáška o efektivním balení na výpravu či víkendovku. Děti
dostaly instrukce, ve kterých bylo sbalení se
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na výpravu s přespáním, aby to nebylo jen
tak, vydali jsme se na krátký výšlap v podobě
asi jednoho kilometru, kde jsme zjistili že děti
mají batohy plné a těžké.
Vrátili jsme se tedy do chaty a začalo se
probírat, jak se sbalit, co si s sebou vzít, co
s sebou nebrat… všichni byli zaujatí, dávali
pozor a aktivně se do diskuze zapojili.
K večeři byly zapékané těstoviny, na kterých si všichni pochutnali.
Po večeři měly děti připravenou stezku
odvahy, ve které šli po jednotlivcích. Jak to tak
bývá, někteří byli odvážní a nebáli se, nicméně
jsou tu i méně odvážní, kteří museli použít
i baterku.
V neděli se muselo velmi brzo vstávat,
abychom stihli rozcvičku, snídani, uklidit cha-

tu a včas vyrazit pěšky dolů na autobusovou
zastávku.
Zažili jsme mnoho zážitků a máme na co
vzpomínat.
Michal „Sušenka“ Bojko.

2. Liga družstev
FINÁLE – Žďár nad Sázavou
16. 11. 2019
Absence dvou zkušených hráčů byla znát,
BHC Dobrá ve finále neuspěla a končí poslední
Podruhé za sebou se naše mužstvo probojovalo do finále druhé ligy. Rozhodnout
však muselo poslední kolo v Boskovicích,
kde jsme neměli postup vůbec jistý. Před
důležitým finále jsme se dozvěděli špatnou
informaci, a to že do finále nezasáhne náš
nejzkušenější hráč DALIBOR HÁJEK, který byl bohužel mimo naši republiku a kvůli
disciplinárnímu trestu nemohl naskočit ani
JOSEF SVOBODA. Druhý jmenovaný nakonec s týmem do Žďáru odcestoval, aby
alespoň ze střídačky podporoval. Sestava se
tím pádem musela lepit z hráčů, kteří nemají

moc velké zkušenosti s druhou ligou. Poprvé v této sezóně nastoupil LIBOR HOUDA
a k týmu se musel připojit i ADAM KURÁŇ.
Jinak nechyběli zkušení PETR HADAŠČOK, JIRKA DOHNAL ani JAN BILKO.
V prvním zápasu nás čekala rozjetá Břeclav a absence byla hned znát. Od začátku
jsme tahali za kratší konec, Břeclav projevila
velkou dravost a zkušenost a rozstřílela nás
vysoko 6:2. Po prvním zápasu to nenechalo klidným právě sedícího Josefa Svobodu,
který rázně hráčům domlouval ke zlepšení
hry. Do druhého utkání proti Stochovu se
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naše hra opravdu zlepšila, ale pořád tomu
něco chybělo. Stochov hrál organizovaně
a nakonec vybojoval vítězství 4:3. Svoboda
burcoval svůj tým, chtěl z nich vymáčknout
všechno, strašně ho mrzelo, že jim nemohl
pomoct v těch nejdůležitějších momentech.
Ve třetím zápasu jsme vyzvali domácí Žďár
nad Sázavou a zase to byla ta samá písnička,
je těžké když hraje jeden hráč a dva ztrácejí.
Bohužel jsme ztratili i třetí utkání a podlehli Žďáru 6:3. Finále už bylo ztracené,
o titul nakonec bojovaly dvě mužstva, a to
domácí Žďár a Bohunice. Naše mužstvo
v posledním zápasu tedy mělo rozhodnout,
kdo získá druholigový pohár pro rok 2019.
Vyzvali jsme Bohunice, které pokud by vyhrály, mohly slavit titul, jenže my jsme byli

proti. Velmi zlepšená hra v posledním zápasu, který jsme vyhráli těsným výsledkem 3:2,
rozhodla o tom, že Žďár nad Sázavou mohl
slavit na domácí půdě. Toto finále se z našeho pohledu nehodnotí vůbec lehce, musím
však pochválit ADAMA KURÁŇĚ, který se
hlavně v posledním utkání proti Bohunicím zasloužil o to, že nakonec máme aspoň
dva body. Nezapomínám na ostatní, snažili
se, bojovali, bohužel to nestačilo. Děkuji
klukům, že i přes problémy v sestavě chtěli
týmu pomoct a jeli reprezentovat - hlavně
LIBOROVI HOUDOVI, který přicestoval až
z Čech. Věřím, že v další sezóně se už takové
komplikace nebudou opakovat a že budeme
chtít opět bojovat o ten ligový titul.

2. liga ﬁnále výsledky:

Konečná tabulka po finále 2. ligy:
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inkasovaných
gólů a gólů
spolua sgólů
spolu
obrovským
a sspolu
obrovským
smnožstvím
obrovským
množstvím
neproměněných
množstvím
neproměněných
neproměněných
šancí svítil
šancína
svítil
šancí
tabuli
na
svítil
po
tabuli
na po
tabuli po
nčení
skončení
utkání
skončení
utkání
stav 7:1.
utkání
stav 7:1.
stav 7:1.
Jak se Jak
říká,sevšechno
Jak
říká,sevšechno
říká,
zlé je
všechno
kzlé
něčemu
je kzlé
něčemu
dobré.
je k něčemu
dobré.
Tato porážka
dobré.
Tato porážka
Tato
jakoporážka
byjako
našebyjako
hráče
našebynakopla.
hráče
naše nakopla.
hráče nakopla.
ci začali
Kluci začali
být
Kluci
důraznější,
být
začali
důraznější,
býtpřesnější,
důraznější,
přesnější,
a topřesnější,
seaprojevovalo
to se aprojevovalo
to se iprojevovalo
na výsledcích.
i na výsledcích.
i naDo
výsledcích.
konce
Do konce
podzimní
Do konce
podzimní
podzimn
zbývalo
části zbývalo
části
7 zápasů.
zbývalo
7 zápasů.
Hned
7 zápasů.
po
Hned
šestipo
Hned
z šesti
nich
pozslavili
šesti
nich zslavili
dorostenci
nich slavili
dorostenci
svou
dorostenci
výhru
svou výhru
asvou
zápasavýhru
zápasa zápas
trovicích
v Petrovicích
vdopadl
Petrovicích
dopadl
nerozhodně
dopadl
nerozhodně
2:2.
nerozhodně
2:2. 2:2.
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Po úvodních 4 zápasech to nevypadalo
příliš dobře. Doberští se se čtyřmi body krčili na 11. místě tabulky. Následoval zápas
s Bystřicí a s ním i první domácí výhra. O pár
dní později byl našim soupeřem Český Těšín.
Sedm hrubých chyb v obraně znamenalo
sedm inkasovaných gólů a spolu s obrovským
množstvím neproměněných šancí svítil na
tabuli po skončení utkání stav 7:1.
Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré.
Tato porážka jako by naše hráče nakopla.
Kluci začali být důraznější, přesnější, a to se
projevovalo i na výsledcích. Do konce pod-

zimní části zbývalo 7 zápasů. Hned po šesti
z nich slavili dorostenci svou výhru a zápas
v Petrovicích dopadl nerozhodně 2:2.
Sečteno podtrženo, kluci přezimují na
skvělém čtvrtém místě a rozhodně si u svých
soupeřů vybudovali respekt. Doufáme, že
jak borci zakončili podzim, tak naskočí do
jarních bojů.
Jménem oddílu TJ Sokol Dobrá děkujeme všem rodičům, fanouškům, vedoucímu
mužstva a trenéru za jejich pomoc, fandění
a vedení týmu.
Martin Sekanina

Mše svaté o Vánočních svátcích ve farnosti Dobrá
Štědrý den

24. 12. 2019

15.00 hod.

22.00 hod.

Boží hod vánoční

25. 12. 2019

8.00 hod.

10.30 hod.

Svátek sv. Štěpána

26. 12. 2019

8.00 hod.

10.30 hod. (v Nižních Lhotách)

Svaté rodiny

29. 12. 2019

8.00 hod.

10.30 hod.

Silvestr

31. 12. 2019

8.00 hod.

15.00 hod. (na Prašivé)

1. 1. 2020

8.00 hod.

(Slavnost matky Boží Panny Marie)

10.30 hod.

Nový rok

Žijí mezi námi. Znáte je?
Po nějaké době se opět vracíme k rubrice, jejíž TVÁŘÍ jsou naši výjimeční občané. Tentokrát se nebude jednat o rozhovor v pravém slova smyslu, ale díky všímavosti naší paní radní
Ing. Drahomíry Gongolové, která článek zaregistrovala v tisku a díky pochopení šéfredaktora
pana Lukáše Moryse z lokální redakce Frýdecko-místeckého a Třineckého deníku se k vám
dostává „zpověď“ naší občanky paní Ivany Krzykalové, vítězky ankety Moravskoslezská
sestra 2019 v kategorii sestra u lůžka.
Děkujeme paní radní, panu šéfredaktorovi a paní Ivaně upřímně blahopřejeme.
Milan Stypka
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Týdeník
Týdeník Region
Region •• 55

Lidé
Lidé odvedle
odvedle
PŘEDSTAVUJEME VAŠE SOUSEDY. Náš projekt nazvaný
PŘEDSTAVUJEME
VAŠE SOUSEDY.
Náš projekt
nazvaný
Lidé odvedle vám pravidelně
každý týden
přináší příběh
člověka
Lidé
odvedle
vám Jsou
pravidelně
týden
přináší
příběh
člověka
z vašeho
regionu.
to lidékaždý
z vašeho
okolí.
Najdete
mezi
nimi
z vašeho regionu. Jsou to lidé z vašeho okolí. Najdete mezi nimi

své sousedy, známé nebo lidi, které třeba denně potkáváte
své
sousedy,
známé
nebo lidi,
které
třeba
denně potkáváte
a
vlastně
o nich
nic nevíte.
My vás
s nimi
seznámíme.
Každé úterý
a vlastně
o nichmístě
nic nevíte.
My vás
s nimizajímavé
seznámíme.
Každé úterý
čtěte
na tomto
v týdeníku
Region
příběhy.
čtěte na tomto místě v týdeníku Region zajímavé příběhy.

Profese
Profese sestry
sestry je
je náročná
náročná
Ivana Krzykalová je zdravotní sestrou,
Ivana
Krzykalová
je zdravotní
sestrou,
která zvítězila
v anketě
Moravskokterá
zvítězila
v anketě
Moravskoslezská
sestra 2019
v kategorii
sestra
slezská
2019 v kategorii
u lůžka.sestra
Zdravotnické
profesi sesestra
věu
lůžka.
Zdravotnické
profesi se věnuje
už 29
let.
nuje už 29 let.
ANDREA JALŮVKOVÁ
ANDREA JALŮVKOVÁ

Dobrá – „Pocházím z podhůří Beskyd,
Dobrá
„Pocházím
z podhůří
Beskyd,
vesnice–Dobrá,
kousek
od Frýdku-Místku.
vesnice
Dobrá,
kousek
od Frýdku-Místku.
Tam jsem
prožila
své dětství,
dospívání a
Tam
jsem
prožila své
dětství,
dospívání
žijí tam
s rodinou
dodnes.
Dětství
bylo a
žijí
s rodinou dodnes.
bylou
plnétam
dobrodružství
venku,Dětství
především
plné
dobrodružství
venku,
především
u
babičky a dědy, kteří měli plno domácích
babičky
a
dědy,
kteří
měli
plno
domácích
zvířat. Profesi zdravotní sestry jsem si
zvířat.
zdravotní
jsem si
vybralaProfesi
asi v sedmé
tříděsestry
na základní
vybrala
asi v sedmé
třídě
nadivoké
základní
škole. Přispělo
k tomu
i mé
dětškole.
Přispělo
tomu i mnohokrát
mé divoké dětství, kdy
jsem skúrazem
naství,
kdy
jsem
s
úrazem
mnohokrát
vštívila nemocnici a práce zdravotnínasevštívila
nemocnici
stry se mi
zalíbila. a práce zdravotní sestry
mi zalíbila.
Pose
maturitě
v roce 1990 jsem nastouPona
maturitě
v roce
1990
jsem nastoupila
oddělení
interny
Nemocnice
ve
pila
na odděleníPo
interny
Nemocnice
ve
Frýdku-Místku.
rodičovské
dovolené
Frýdku-Místku.
Po
rodičovské
dovolené
v roce 1994 jsem se do frýdecké nemocv
roce
1994 jsem
seoddělení
do frýdecké
nice
vrátila
a to na
ORLnemoc(nosní,
nice
to na oddělení
(nosní,
ušní,vrátila
krční).aNejdříve
to byloORL
oddělení
a
ušní,
krční).
NejdříveTam
to bylo
oddělení
později
ambulance.
jsem
absolvo-a
později
ambulance.
Tam
jsem
absolvovala kurz speciální práce v audiometrii a
vala
kurzletech
speciální
práce
v audiometrii
a
po šesti
na ORL
jsem
se stala vrchpo
šesti letech
na ORL
jsem K
seočnímu
stala vrchní sestrou
očního
oddělení.
ní
sestrouambulancím
očního oddělení.
K očnímu sálu
oddělení,
a operačnímu
oddělení,
a operačnímu
sálu
postupně ambulancím
přibyla i detašovaná
pracoviště
postupně
přibyla
i
detašovaná
pracoviště
v Novém Jičíně a Třinci. V té době
jsem
v
Novém Jičíně
a Třinci.
V tépřivedla
době jsem
vystudovala
vysokou
školu,
na
vystudovala
vysokou
školu,
na
svět druhou dceru
a po
roce přivedla
rodičovské
svět
druhou
dceruvrátila
a po roce
rodičovské
dovolené
se opět
do práce.
Před
dovolené
se
opět
vrátila
do
práce.
Před
čtyřmi roky byl v rámci zkvalitnění ošetčtyřmi
rokypéče
byl vvytvořen
rámci zkvalitnění
ošetřovatelské
sdružený lůžřovatelské
péče vytvořen
sdruženýkde
lůžkový fond očního
a ORL oddělení,
kový
fond
očního
ORL oddělení,
kdeodpracuji
jako
vrchnía sestra.
Jsou to dva
pracuji
jako Na
vrchní
sestra.
Jsou to
odlišné obory.
očním
oddělení
je dva
proválišné
Na očním
odděleníléčba
je prováděná obory.
intenzívní
konzervativní
cévděná
intenzívní
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cévních očních
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a závažnýchléčba
zánětů
ních
očních příhod
závažných
zánětů
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léčba aúrazů
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operační
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úrazů
a
závažných
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nemocí
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operace
šedého zákalu.
ORL obor
se zabývá
diašedého
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ním léčenímchirurgickým
chorob hlavy iakonzervativkrku. Práce
ním
hlavy
a krku. Práce
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MŮJ PRACOVNÍ DEN
MŮJ
PRACOVNÍ
Můj pracovní
denDEN
začíná každé ráno před
Můj
pracovní
denVyslechnu
začíná každé
ráno před
šestou
hodinou.
si předání
šestou
hodinou.
Vyslechnu
si předání
noční služby, co se za noc přihodilo,
kolik
noční
služby,
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za noc
přihodilo, kolik
pacientů
přišlo
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pohotovosti
na
pacientů přišlo v rámci pohotovosti na

IVANA KRZYKALOVÁ je zdravotní sestrou v nemocnici ve Frýdku-Místku. Foto: archiv Ivany Krzykalové
IVANA KRZYKALOVÁ je zdravotní sestrou v nemocnici ve Frýdku-Místku. Foto: archiv Ivany Krzykalové

ošetření a s jakou diagnózou. Pak už zaošetření
a s jakoukolotoč
diagnózou.
Pakse
už začíná každodenní
. Z rána
číná
každodenní
kolotoč lékařů
. Z ránaobou
se
účastním
vizit a schůzek
účastním
vizit
a schůzek
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obou
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a
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potkat při práci
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oddělení,
ambulanci
i operačním
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Prostě tam,
kde je to potřeba.
Má práce,
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kde jenejen
to potřeba.
Má práce,
i když je
náročná
psychicky,
ale i
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když jemě
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nejen
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a i po
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i
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MORAVSKOSLEZSKÁ SESTRA 2019
MORAVSKOSLEZSKÁ
SESTRA 2019
I proto vznikla anketa Moravskoslezská
Isestra.
proto Ta
vznikla
anketaveřejnost
Moravskoslezská
upozorňuje
na násestra.
upozorňuje
veřejnost
náročnouTa
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zdravotních
sester.na
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zdravotních
Anketa
má šestpráci
kategorií.
Z každé sester.
kategorie
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užšího
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mou
dosavadní
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tomuto povolání věrné. Na povolání
tomuto
povolání
věrné.
Na povolání
zdravotní
sestry jsou
kladeny
velké názdravotní
jsou ale
kladeny
velké nároky, nejensestry
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i vlastnosti
lidroky,
nejen
ale i vlastnosti
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ské.
by měla
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máže
každá svou
rodinu,
koníčky.
každá
svou
rodinu,
koníčky.
Mohu
říci,
že
já kolem
sebe
takové
sestřičky
mám.
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přednáším.
ních
konferencí,
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práci
poruje
i
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Bez
ní
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svou práci
nemohla dělat naplno.“
nemohla dělat naplno.“
O kom byste si rádi přečetli?
O kom byste
si rádi
Pošlete
nám své
tipypřečetli?
na e-mail
Pošlete
nám své tipy na e-mail
lukas.morys@denik.cz.
lukas.morys@denik.cz.
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POVÍDÁNÍ O FAŘE — II
Ten slíbený příběh z předchozích Doberských listů je z roku 1783 a čteme jej
v bruzovické kronice, kterou psal P. Karel Schindler. „Několik dobrodinských
farníků (tj. z Dobré) nechtělo dát desátky svému faráři Josefu Šípovi, že prý
nejsou povinni. Ačkoli tento farář Schipp (psal se německy) mnohokrát se toho
roku domáhal zastání u úřadů, přece nic nepořídil. Proto také roku 1783 celé
panství odepřelo dávat desátky, jakož i panské obilí. Příčinou tomu bylo
klamné vysvětlení jakéhosi patentu Josefa II. o kostelním a farním majetku. Nejvíce se ovšem
stavěli na odpor farníci z Dobré. Ti napsali svému faráři, že nebudou dávat desátky. Celá záležitost
donesena až ke guberniu brněnskému a rozhodnuto ve prospěch farářův. Ale vesničané se nechtěli
podřídit. Jejich duše byly opravdu zatvrzelé jak duch faraonův. Konečně panství, když dostalo
příkaz od představeného, od hraběte Larische, začalo násilně zjednávat pořádek. V Dobré lesní
hlídač i ostatní panští sluhové brali krávy z chlévů odbojníkům a prodávali je ve Frýdku v dražbě,
když nenašli obilí. Podobně bylo provedeno i ve Skalici, Vyšních Lhotách a též v Bruzovicích, jenom
s tím rozdílem, že bruzovičtí byli trestání jenom pro panské obilí. Desátky dali zastrašeni příkladem
z Dobré.“ Farář si pak neodpustil kritiku vůči vesničanům a výtku, z níž vyplývá, že tomuto
lidovému odporu se stejně nezabránilo: „Nelze popsat, jak zatvrzelý a zaslepený je zdejší lid, i když
je katolický. Žádné kázání, žádné vysvětlování, napomínání od kteréhokoli kněze, nebo panských
úředníků, světských úřadů ani po dobrém, ani po zlém, ani v nejmenším neuspělo.“
Farář Schindler dodává, že po vyhlášení tolerančního patentu „mnoho lidí odpadlo od víry,
zvláště ve farnosti v Dobré“ a dal to nepřímo za vinu i svému kolegovi v Dobré, když zapsal: „I když
je nynější arcikněz a tehdejší dobrodinský farář pater Josef Schipp chytrý, sečtělý a učený muž a
i když odpadlým v šestitýdenním vyučování jasně dokázal, že jsou v bludu, přece nemohl nic
pořídit u prostého lidu, protože neměl lásky k nim a oni zase vůči němu důvěry.“
Tolik na vysvětlení, proč v seznamu obyvatel Dobré z roku 1783 nejsou na faře uvedeni žádní
obyvatelé. Farář z Dobré dlel kdesi, kde se „věci řešily“ a fara byla zjevně opuštěná.
To o půl století později bylo už všechno jinak. Tehdy byl také pořizován seznam obyvatel
z důvodů vojensko–válečných. Poněvadž pokročila doba, údaje o nás byly už podrobnější. Podle
soupisu obyvatel z roku 1830 na faře žily osoby: Josef Kulhánek, farář, narozený 15. ledna 1759;
Antonín Duda, kooperátor (* 14. ledna 1803); Josef Mamula, pacholek (* 3. února 1801); Josef
Sviadnovský, doporučený ze Sviadnova (* 17. března 1812); Magdalena Jurošová, Anna Kanioková,
Marie Velčovská, Veronika Fabíková, služebné děvečky. — Žili na faře, na půdě, ale i ve stájích…
Pacholkem (knecht) na faře byl v roce 1850 Ondřej Brudey.
Farář František Stahala prováděl v roce 1860 velkou přestavbu vnitřku kostela a došlo i na faru.
Byla odstraněna zeď oddělující kněžiště od lodi, bylo nově zaklenuto kněžiště a na novém pilíři
postavena krásná nová kazatelna. Při této práci byla zvýšena sakristie o jedno patro, prý z důvodu
„uskladnění kostelního inventáře“, čímž měl kostel dostat „přiměřený vzhled“.
Fara byla tehdy zvýšena o jedno poschodí a opraveny parkány (zdi) okolo hřbitova. Na hřbitově
jsou v roce 1860 postaveny kamenné kříže „a před kostelem dvě kamenné sochy k poctě sv.
Františka z Pauly a sv. Jana Nepomuckého“. Místo starých, malých varhan z roku 1801 dal farář
v roce 1861 postavit nové varhany zakoupené u Jana Hankeho v Těšíně. „Při sestavování varhan
pracovali Josef Hanke, Pavel Tománek, Jiří Němec, učeň Josef Tarba, J. B. Bogard, Eduard Ivánek,
pozlacovač Karel Socha a učeň pozlacovačský Jan Postuvka.“

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal, ASPV)
SEZÓNA 2019/2020

Volejbalový klub Raškovice k 31.10. 2019
eviduje cca 97 dětí a mládeže od 5-23 let.
Tréninkové jednotky a cvičení vede celkem
11 trenérů a cvičitelek. Od října již pravidelně trénují ve víceúčelové hale v Raškovicích
všechny kategorie od přípravky, přes mladší
žactvo, starší žactvo, kadetstvo až po muže
a ženy. Děti, mládež i dospělí se účastní turnajů, soutěží a akcí v rámci okresu Frýdek-Místek a Moravskoslezského kraje. V letošní
sezóně se nám podařilo rozšířit také družstvo
mladších žáků a žaček z řad dětí ze ZŠ Morávka, ZŠ Dobrá a ZŠ Nošovice. Tito začínající
hráči a hráčky se účastní turnajů v barevném
minivolejbalu a věříme, že se postupně zapojí
také do ostatních volejbalových soutěží..
VÝSLEDKY VOLEJBALOVÝCH SOUTĚŽÍ
BAREVNÝ MINIVOLEJBAL (BMV)3.11.2019, 110 dětí
Z VK Raškovice se zúčastnilo turnaje pořádaného pod záštitou Moravskoslezského
krajského volejbalového svazu celkem 23 dětí
a 3 trenéři. Nejlepší umístění z hráčů a hráček
VK Raškovice zaznamenala dvojice F. Žilinský a K. Vitásková, kdy v kategorii žluté barvy
(1.-3. třída) získali bronzové medaile.

S. Javorová A, K. Klanicová , V. Ožanová,
V. Peterová, A. Václavková, K. Václavková
postoupily po kvalifikaci a 1. kole do 1 skupiny mezi nejlepších 5 družstev. Čeká nás
ještě 5 turnajů.
KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH
ŽÁKŮ – 18. družstev
Hráči: R. Andrle, M. Kohut, J. Klanica,
R. Koloničný, S. Novotný, J. Popelka, A. Rusňák, D. Strnadel, F. Martiník (hostování
z Greenu), R. Bilský (hostování z Greenu)
hrají ve 2 skupině a jsou na 7. místě.
OKRESNÍ SOUTĚŽ – TROJKOVÝ VOLEJBAL – MLADŠÍ ŽACTVO – 27. družstev
Hráčky „A“ (6.-7.třída): A. Babulíková,
E. Babulíková, L. Hlisnikovská, S. Javorová
A, K. Klanicová , V. Peterová, A. Václavková
se nyní po dvou kolech nacházejí na 4. místě,
Hráči „B“ (5.-7.třída): R. Andrle, M. Kohut, J. Klanica, R. Koloničný, S. Novotný,
J. Popelka, A. Rusňák, D. Strnadel se usadili na 11. místě a Hráčky „C“ (4.-6. třída):
E. Bonková, S. Bonková, V. Ožanová, Š. Pán-

KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKYŇ
– 17 družstev
Hráčky: A. Babulíková, E. Babulíková,
S. Blahutová, E. Bonková, L. Hlisnikovská,
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ková, B. Novotná, K. Šamajová, K. Václavková obsadily 18. místo.
OKRESNÍ SOUTĚŽ – ČTVERKOVÝ VOLEJBAL – STARŠÍ ŽACTVO – 8 družstev
Hráči a hráčky: E. Bednářová, S. Blahutová, D. Dorociak, V. Hostačná, P. Hyrníková, T. Garba, A. Hlisnikovská, M. Kohut,
A. Kozlová, V. Strašilová, A. Václavková se
na začátku soutěže nacházejí na 5. místě.
OKRESNÍ SOUTĚŽ – ŠESTKOVÝ VOLEJBAL – MLADŠÍ A STARŠÍ ŽACTVO
– SMÍŠENKY-12 družstev
Hráčky a hráči staršího žactva obsazují
po dvou turnajích 3. místo. Hráči a hráčky
mladšího žactva se nacházejí na na 9. místě.
KRAJSKÝ PŘEBOR KADETEK – 16 družstev
Hráčky: V. Andrlová, A. Blahutová,
S. Blahutová, A. Hlisnikovská, P. Hyrníko-

vá, S. Javorová, A. Kozlová, K. Popelková,
N. Rusňáková, T. Smítalová, V. Strašilová
se nyní nacházejí na 4. místě ve skupině B
(8 družstev), ze které postupují 4 družstva
do finálových bojů a přeborníka krajského
přeboru. Máme za sebou první část soutěže,
po novém roce nás čekají odvetyOKRESNÍ SOUTĚŽ MUŽŮ A POHÁR
ŽEN– muži se po podzimní části usadili na
4. místě ze 7. týmů a ženy svůj Pohár okresní soutěže teprve začaly. Smíšený tým mužů
a žen se účastní amatérské soutěže REGION
BESKYDY VOLEJBALOVÁ LIGA, ve které
se nyní usaili na 2 místě v lize A.
Veškeré informace o dění VK Raškovice,
z.s. můžete najít na www.vkraskovice.cz,
na sociálních sítích Instagram @vk_raskovice a na facebookové stránce @VkRaskovice.
Za VK Raškovice Šárka Sonnková
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Chodci (stejně jako cyklisté) patří mezi hodinách na vícero místech v kraji. Oslovení
nejzranitelnější účastníky silničního provozu, chodci reagovali na tuto preventivní činnost
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přední části nevěnují tolik pozornosti. Tyto typické situace zachytili moravskoslezští policisté i v preventivním
videospotu kampaně s názvem „KDO S KOHO“ odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw.

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY

Ve spotu je zachycena i další situace, při které dochází ke krádežím, a to v prostředcích MHD. Opět
nepozornosti tentokráte třicetileté ženy měl využít pachatel při jízdě v tramvaji v Ostravě. Z tašky pověšené

Dětského střediska Dobrá, MUDr. Kučerová Iva

na kočárku měl odcizit peněženku s osobními doklady, finanční hotovostí a platební kartou, vše v celkové

Čtvrtek 19. 12. 2019

hodnotě více jak čtyři tisíce korun.

NEORDINUJE SE

Nutné
případy
ošetříprotiprávních
Dětské středisko
Politických
Místek
/u bývalého
auto- při
Ke
spáchání
uvedených
jednání stačí
opravdu obětí,
jen krátký
okamžik.
Navíc poškozeným
krádeži vznikne nejen materiální škoda, ale čeká je například i vyřizování nových dokladů. Policisté proto

busového stanoviště/ MUDr. Malcharová - tel. č. 558 434 036

opětovně apelují na občany, aby při nakupování a rovněž cestování byli obezřetní, své tašky či
batohy si řádně uzavírali a nenechávali je volně odložené.
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por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař

12/2019

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

Podněty a závady
Nainstalujte si mobilní aplikaci
Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz najdete na Google
Play nebo App Store. Naskenujte jeden z QR kódů do
aplikace ve Vašem telefonu a klikněte na odkaz, který
Vám nabídne.

Přihlaste se přes internet
Klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a zaregistrujte se.

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

projedná a vyřídí s občany a podnikateli
každou středu mezi 16.30 – 17.15 hodin v kanceláři v 1. patře
Obecního úřadu v Nošovicích – zelená budova
(vedle rest. „Radegastův šenk“, v přízemí se nachází potraviny)

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti občanského, obchodního a rodinného práva a sepisování
listin, žalob, smluv vč. kupních, darovacích, také převody nemovitostí, věcná břemena
apod.

• Kdykoliv můžete telefonovat na 603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov – Město, Na Fojtství 8, 736 01
Tel., fax: 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz
Je vhodné předem zatelefonovat!

12/2019

Chcete mít Váš vánoční stromek čerstvý a voňavý?
Přijďte si stromeček sami vybrat a uřezat,
nebo Vám stromeček uřízneme my.
Lesní školka na Morávce, v údolí Vlaského zahajuje

PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK
cena od 400,-

Najdete nás u domu č. p. 43
Termín návštěvy objednávejte dopředu
(nejlépe víkend)
Kontakt: JanCarbol@seznam.cz , nebo 602 741 231
Zabalení stromku do sítě ZDARMA
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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
--------------558 412 313

Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
majetku a investic
přehrávání hlášení místního rozhlasu
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
733 745 008

Markéta Hlawiczková, správce sběrného dvora
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 6. 1. 2020 do 12.00 hodin.
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Malovaný hrníček

Vánoční jarmark v ZŠ

Burza hraček

Mašličkový bál

