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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych Vás pozval na mimořádné jednání zastupitelstva obce, které
se bude konat v pondělí 18. února 2019
od 17 hodin ve společenském sále naší základní školy. Na programu bude schválení
podání žádosti o dotace na opravu místní
komunikace kolem multifunkčního hřiště
a vytvoření společného školského obvodu
s některými sousedními obcemi, ze kterých
docházejí děti do naší mateřské a základní
školy. Jednání zastupitelstva obce jsou dle
zákona o obcích veřejná a všichni občané
mají možnost se do jejich průběhu zapojit.
V sobotu 19. ledna se ve společenském
sále uskutečnil Obecní ples 2019. Skvělá
hudba příjemně naladila všechny účastníky
a ve vyprodaném sále se dobře bavili nejen
návštěvníci plesu z Dobré a okolí, ale i hosté
z polské partnerské obce Mucharz. Atmosféru svátečního večera nám zpestřili svým
vystoupením tanečníci a tanečnice z folklorního souboru. Více napoví foto na našem
webu. Velmi rád bych tímto poděkoval všem
dárcům, kteří nám věnovali ceny do soutěže.
Také srdečně děkuji všem členům Kulturní
komise za perfektní přípravu a organizaci
celého plesu.
Každoročně u příležitosti oslav dne
obce (Velká Doberská) předáváme oceněným občanům cenu obce. Zastupitelstvo
již v minulém období schválilo pro udělování čestného občanství a cen obce jasná
pravidla. Proto bych rád požádal všechny
zájmové organizace, členy zastupitelstva
a občany o předložení návrhů na ocenění

do 30. dubna 2019. Návrhy se podle pravidel předkládají v písemné podobě starostovi
obce. Všechny informace naleznete na obecní webové stránce.
V minulém vydání Doberských listů jsem
vás informoval o stížnostech občanů na problémy s parkováním automobilů. Největší
problémy jsou v úzkých ulicích, kde hrozí
nebezpečí, že neprojede v případě potřeby
vozidlo Rychlé zdravotnické pomoci nebo
hasičské auto. S tím je dále spojena problematika parkování v centru obce, kdy někteří
řidiči parkují i na chodnících, a tak porušují
zákony a předpisy. Nedopatřením, za které
se tímto omlouvám, nám vypadl z obsahu
vysvětlující článek na uvedené téma. Proto
jej naleznete v textu tohoto vydání.
A na závěr mi dovolte krátké sdělení
o výsledku Tříkrálové sbírky v Dobré. Koledníci přinesli své pokladničky na obecní
úřad, kde byly odpečetěny a jejich obsah
spočítán. V naší obci bylo letos vybráno
celkem 79.555,- Kč. Vaše finanční dary
podpoří poskytování sociální pomoci těm
nejpotřebnějším. Mezi schválené záměry
využití Tříkrálové sbírky 2019 pro Charitu Frýdek-Místek patří například Úpravy
v Domově pokojného stáří, pokračování
Rekonstrukce zahrady v Oáze pokoje nebo
realizace vzdělávacích a volnočasových aktivit pro klienty. Ještě jednou tímto všem
dárcům i koledníkům srdečně děkuji.
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Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Obecní ples 2019
V sobotu 19. ledna 2019 ožil společenský sál při
základní školy dalším z celé řady plesů. Tentokrát se jednalo o ples obecní.
Stalo se dobrou tradicí, aby návštěvníci plesu byli
„přivítáni“ lahodným mokem. Také letos se na
prostřených stolech vyjímaly lahvinky vína jako
pozornost ze strany pana Jakuba Milaty. Jménem vedení obce bych chtěl Kubovi moc poděkovat za velmi vstřícný přístup vždy s nádechem
originality, ať se jedná o obecní ples nebo jiné
akce pořádané obcí, např. Velkou Doberskou.
Obecní ples 2019 se stal první zatěžkávací
zkouškou pro nově ustavenou a jmenovanou
komisi rady obce. Komise pro kulturu a školství (tak zní nový název komise) se svého úkolu
zhostila na výbornou.
Ples začal přesně podle harmonogramu přivítáním všech přítomných starostou a místostarostou. Ti mohli z pódia pozdravit také milé hosty
z polské obce Mucharz, díky nim se letošní ples
pyšnil přívlastkem mezinárodní.
Slovo si pak vzala předsedkyně Komise pro
kulturu a školství paní Ing. Ludmila Baranová,
která přítomné seznámila s programem plesu.
Představila rovněž kapelu La Fiesta, která svým
výkonem nezklamala, svou úrovní a umem potěšila, vyšla vstříc i mnohým hudebním přáním.
A zábava mohla začít!
Aby bylo vše perfektní, musí se o to někdo postarat. Členové komise připravili sál, postarali
se o šatnu i prodej losů do tomboly, s úsměvem
obsluhovali přítomné u baru nebo při prodeji
piva, neopomněli ani členy kapely a hostujícího folklorního souboru. A kdo si zaslouží naše
poděkování?
Paní Ludmila Baranová, Margareta Baranová, Naďa Hadaščoková, Petr Mališ, Petra

Sekaninová, Ivona Sikorová s manželem,
Markéta Skarková, Petr Salamon, Markéta
Řízková, Lucie Zahradníková, Tomáš Klimunda, Romana Ponikvová.
Svou kvalitu potvrdily také naše milé a šikovné
paní kuchařky ze školní jídelny. Opět připravily velmi chutnou večeři, která jen umocnila
zážitek ze sobotního večera. Kuchařský tým ve
složení paní Olga Mužná, Lenka Chotárová
a Andrea Pašková si zaslouží velkou pochvalu
a poděkování.
Poděkování náleží také pracovníkům obecního
úřadu, jednak za organizaci řešení posezení
v sále, jednak za pomoc při přípravě tomboly.
Právě soutěž o ceny, chcete-li tombola, bývá
vyvrcholením plesů. Ani v případě obecního
plesu tomu nebylo jinak. Návštěvníci mohli od
první chvíle obdivovat spoustu darů, které byly
nepřehlédnutelně a vkusně naskládané přímo
pod pódiem… a lákaly ke koupi losů.
Sponzorskými dary přispěli následující podnikatelé, společnosti, firmy:
Beston, Autovrakoviště Milata, JEWA, Frýdecká skládka, Areál „U medvěda“, manželé
Hanákovi, SHARP Centrum Ostrava, SET
TRADE, VODOTOP, Pekárna pana Libora
Vaňka, Zdravá výživa paní Taťány Jursové,
Kožešnictví paní Jany Březinové, Uzenářství
Carbol, Obec Mucharz, Obec Dobrá, firma
DAMIJA, VÚHŽ Dobrá, Pivovar Radegast
Nošovice, MVDr. Aneta Pierzynová, firma
Sisyfos, MOBIS Nošovice, ZO Českého svazu
včelařů, Včelařský spolek pro F-M, Dobrou
a okolí, Pálenice pana Ing. Ladislava Březiny,
Technické služby Frýdek-Místek, Lékárna
Zdraví Dobrá, JR Obuv paní Jany Růžičkové,
KasCar M+P Dobrá, Potraviny Romanidis,
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Jezdecký spolek Silesia, MOTOZEM Dobrá, Školní bufet paní Šárky Romanidisové,
MVEX Sviadnov.
Všem moc děkujeme za prezentaci prostřednictvím hodnotných sponzorských darů. Moc
si toho vážíme.
Obecní ples 2019 je minulostí. Jsem přesvědčen,
že naplnil očekávání pořadatelů, návštěvníků

i hostů z Polska. Udržel si svou úroveň z let minulých díky přípravě a organizaci, na nichž se
vždy podílejí desítky lidí. Některé „momentky“,
jejichž autorem je Michal Návrat, lze spatřit
na obecní webové stránce, FB nebo „rajčeti“.
Dovolím si popřát všem následujícím organizátorům plesů, aby se jim rovněž vše vydařilo
jako nám na plese obecním.
Milan Stypka

Bruslit se tuhle zimu nebude…
Dlouho jsem uvažoval, jakou formu článku zvolit, zda by se mělo jednat o omluvu všem těm
sportumilovným dětem i dospělým, nebo spíše
o zamyšlení (fejeton) nad tím, proč se v Dobré
ve sportovním areálu nebude letos bruslit. Asi to
pojmu tak nějak všeobecně, dovolíte-li, nejprve
vše nezainteresovaným vysvětlím, pak dotyčným „rádoby pomocníkům při tvorbě ledové
plochy“ velmi upřímně „poděkuji“ a závěrem
se všem těm, kteří se těšili, že si opět v Dobré
zabruslí, omluvím.

ti úvodem zmínění „pomocníci“ – mladí lidé,
kteří se radostně projeli po nezatvrdlém ledu
na svých skateboardech! Prostě parádní výkon!

Každou zimu v posledních deseti letech bývalo
dobrým zvykem pokusit se v multifunkčním areálu „vyrobit“ ledovou plochu a doplnit tak možnost sportovního vyžití v naší obci. Na přípravě
se podíleli zpravidla pracovníci obecního úřadu
někdy doplněni nočními hlídači (své o tom ví
jistě pan Petr Prčík…) z řad občanů. Ledová
plocha se nevytvoří sama. Je potřeba ochotných
rukou, zápalu a…vhodného počasí.

Tímto vysvětlením jsem se snažil upozornit na
skutečnost, která se nevyhýbá ani naší obci.
Jedni se snaží tvořit, druzí tu snahu pošlapat
a vše zničit.

S nástupem mrazivějších dnů jsme se i letos
pokusili pokračovat v tradici. Na své straně
jsme měli ochotu a zápal lidí „vyrobit“ ledovou plochu pro veřejné bruslení – proti nám
stálo nestálé počasí (zejména při teplotách +7
stupňů…to když se slunce opřelo do vznikající
plochy kolem poledne dva dny po sobě…) a také

Myslím, že bychom je mohli odměnit, neboť je
všechny tři známe, víme, kde bydlí a dokonce tušíme, že musejí mít multifunkční areál tak rádi,
že jej často „vylepšují“… tu rozbijí okno… tuhle
zase zapálí plachtu na pódiu… a nakonec ten
sportovní výkon – pánové, jak jste mladí, tak
jste…

Neodpustím si ještě jedno popíchnutí na závěr –
myslíte si, že telefonáty typu „Kdy bude na hřišti
led?“ nebo „Proč není na hřišti led? Udělejte
ho, chceme bruslit.“ jsou konstruktivní, aktivně
nabudí ty, co se o ten led a jeho vznik chtějí pokusit? Ne, opak je pravdou. Kdyby se se dalo pár
rodičů dohromady, došli na úřad a sdělili svůj
zájem o bruslení své a svých dětí, jistě bychom
se s nimi rádi domluvili a třeba by i ten led byl.
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Naši senioři vyjeli za zábavou
Stalo se milou tradicí, že někteří naši senioři
rok co rok navštěvují Papučový bál v sousedních Vojkovicích.

Opravdu se nenajde pár lidí u nás v Dobré, kteří
by se podobnou akci nepokusili pro seniory
připravit?

V pátek 25. ledna 2019 se vydala zábavě vstříc
sedmičlenná skupina seniorů z Dobré, aby v sále
v budově bývalé školy spolu se třemi desítkami
místních seniorů prožili několik hodin plných
tance, zpěvu, hudby.

„Určitě tady takoví lidé jsou, vždyť nás tam bylo
sedm a každý si mohl z bálu odnést své pocity
i nápady. Začneme se o tom bavit v našem klubu
a možná ostatní překvapíme.“

Akci pravidelně organizuje Klub seniorů z Vojkovic a poznávacím znamením je skvělá nálada
a domácí prostředí. V nabídce jsou teplá jídla,
koláčky, jednohubky, prostě vše, co senioři pro
své přátele s láskou připraví. Není divu, že se
do Vojkovic na Papučový bál naši senioři těší
a mnohdy je jim líto, že se oni se svými kolegy nedokážou pobavit podobným způsobem
a udělat něco pro sebe a své blízké v naší obci.
A to mne právě přivedlo k otázkám, které jsem
položil paní Drahušce Gryžboňové, „kapitánce“ našeho týmu, která pravidelně vojkovickou
akci navštěvuje.

V Dobré je jistě základna seniorů větší než ve
Vojkovicích a akce i pro padesát šedesát lidí by
mohla být pěkná… nebo se mýlím?
„Je nás v Dobré opravdu hodně, ale na přípravu
takové akce potřebujeme několik zdatných lidí,
kteří by se organizace nebáli a kterým by nebylo líto času a vynaložené námahy. Důležitým
ukazatelem by byl rovněž zájem o takovou akci.
To zjistíme při našich setkáních. Příslib pomoci
ze strany obce máme, nic nám nestojí v cestě.“
Poděkoval jsem za odpovědi paní Drahušce
a tiše doufám, že se již brzy náš Papučový bál
objeví mezi akcemi Klubu seniorů!
Milan Stypka
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3. výzva Kotlíkových dotací
Vážení občané,
v rámci dotačního programu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ bude v dubnu letošního
roku vyhlášena již 3. výzva Kotlíkových dotací, kdy mají občané poslední možnost vyměnit starý, neekologický kotel nesplňující třídu 3, 4
nebo 5 za kotel na biomasu s ručním
nebo automatickým přikládáním,
plynový kondenzační kotel nebo
tepelné čerpadlo.
Výše dotace je závislá na vybraném způsobu vytápění, dále příspěvku pro prioritní území
poskytovaném Moravskoslezským krajem a příspěvku obce Dobrá, o jehož výši bude jednat
zastupitelstvo obce na svém březnovém zasedání.
Bližší informace k 3. výzvě Kotlíkových dotací budou zveřejněny během měsíce března na
webových stránkách krajského úřadu a obce Dobrá.
Markéta Řízková, referentka odboru správy majetku a investic
Vážení občané,
s ohledem na množství stížností k průjezdnosti komunikací Vám chceme připomenout povinnosti řidičů, kteří zastaví nebo
stojí na komunikaci.
Pro provoz na pozemních komunikacích
platí zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který v § 25 upravuje právě
zastavení a stání. V odstavci 3) je uvedeno ,,Při
stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 metry pro každý
směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 metry pro oba směry jízdy“. Tolik zákon.
Situace v naší obci je však na mnohých
místech svízelná a zejména vozidla parkující
na komunikacích, které mnohdy nejsou širší
než 5 metrů, výrazně komplikují provoz.

Jde především o průjezd větších vozidel
např. na svoz odpadu či hasičských vozů, která
v ulicích, kde auta (osobní i dodávky…) parkují
po obou stranách vozovky, nemají možnost
projet.
Žádáme Vás proto, abyste zvážili veškeré
možnosti parkování svých vozidel a pokud
možno zvolili parkování na svých pozemcích,
mimo komunikaci.
Postih za porušování výše uvedeného zákona je v kompetenci Policie ČR.
Průjezdnost komunikací bude v nejbližší
době ověřena průjezdem hasičského vozu.
Na místa, kde volný průjezd nebude z výše
uvedených důvodů možný, bude přivolána
Policie ČR.
Ing. Tomáš Chýlek
vedoucí odboru správy majetku a investic
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Místní poplatky
Poplatek ze psů – sazba poplatku činí ročně 100 Kč. Za každého
			

dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 % sazby.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatek je možno uhradit během února až do konce března 2019.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1341 + čp.
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2019

Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440,- Kč.

			

Děti od 11-15 let včetně – ve výši 50 % sazby.

Osvobozeni od poplatku jsou:
				

- děti do věku 10 let včetně
- občané obce Dobrá starší 80 let včetně.

Poplatek je možno uhradit od ledna do konce září daného roku.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1337 + čp.
- do poznámky uvádějte za koho odpady platíte – vypište osoby – nestačí napsat rodina
Čápová – platba nebude přiřazena do doby, než doložíte, za koho konkrétně byla
provedena (zaplatíte-li převodem, známka na popelnici Vám bude zaslána domů)
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2019

POZOR DŮLEŽITÁ ZMĚNA oproti minulým letům u poplatku za odpady
Poplatníci, kteří mají nárok na osvobození či úlevu od poplatku za odpady a budou chtít tento nárok uplatnit, napsat žádost o poskytnutí osvobození či úlevy, a ne jen tuto skutečnost doložit,
jak tomu bylo doposud. Pokud takto neučiní do 15 dnů ode dne, kdy nárok na toto osvobození
či úlevu vznikl, pak tento nárok na toto osvobození či úlevu zaniká.
Kdo nepodává písemnou žádost
1. zákonní zástupci dětí do věku 10 let včetně (úplné osvobození od poplatku)
2. zákonní zástupci dětí od 11–15 let včetně (úleva 50 % z poplatku)
3. občané obce Dobrá starší 80 let včetně (úplné osvobození od poplatku)
4. vlastník stavby určené k individuální rekreaci nebo vlastník rodinného domu, ve kterém není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to v případě, že vlastník nebo alespoň jeden
ze spoluvlastníků má v obci trvalý pobyt. (úplné osvobození od poplatku)
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Kdo musí podat písemnou žádost do 15 dnů
1. studenti, kteří studují a jsou ubytováni mimo své trvalé bydliště, alespoň 6 měsíců v roce,
maximálně do věku 26 let.
2. všichni ostatní, kteří spadají do skupin v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2017 článek 6. Osvobození a úlevy (vyjímaje těch, kteří jsou uvedeni v předchozím odstavci tohoto textu – Kdo nepodává písemnou žádost)
Žádost o poskytnutí osvobození či úlevy si můžete vyzvednout na Obecním úřadě Dobrá, kancelář č. 17, kde Vám budou i zodpovězeny dotazy, jak si úlevu, či osvobození vyřídit, a hlavně kdy,
což je nejdůležitější.
Informujte se s dostatečným předstihem, ať o svou možnost úlevy, či osvobození od poplatku
za odpady nepřijdete.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2019
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.

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

Od fichtla až po
absolutního mistra republiky
Poslechněte si příběh doberského Vojty Sekaniny. Možná ani netušíte, že Dobrá
má svého mistra republiky.
Vojta začal po tátově vzoru jezdit na malé
motorce už ve čtyřech letech. Jak rostl, rostly
s ním i jeho dvoukolé stroje. Od závodních
motorek KTM se na chvíli vzdálil ve svých
čtrnácti letech, kdy se naplno věnoval fichtlům a závodům na nich.
Postupně se vypracoval mezi nejlepší
závodníky a začal vyhrávat. V patnácti přesedlal na velkou motorku a absolvoval první
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malé závody, později přidal i Offroad Maraton. Neustále se zdokonaloval, až přišlo
první vítězství. Pak druhé, třetí, čtvrté...
Loňský rok byl prozatím Vojtův nejúspěšnější. Z celkového počtu osmi závodů
vyhrál hned sedm a stal se mistrem České
republiky v Offroad Maratonu 2018. Kromě
své kategorie ovládl také absolutní pořadí.
Mimo toho jezdil Vojta i seriál CAMS.
Protože se mu nějaké závody kryly s termíny
jeho hlavní soutěže, tak se několika podniků nezúčastnil. I tak skončil celkově druhý
v crosscountry, v enduru a v družstvech.
Tento sport s sebou nese neskutečné
množství dřiny, motivace a pevné vůle. Ne
vždy se to však obejde bez zranění. Jsme
rádi, že takového sportovce v naší obci máme
a přejeme mu hodně úspěchů, vítězství
a žádné pády.


Milan Stypka

Pozvánka na burzu dětského oblečení
a sportovního vybavení
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při
Radě obce Dobrá Vás opět zve na burzu dětského oblečení, která se uskuteční ve dnech
15. a 16. března 2019 ve víceúčelovém sále
ZŠ v Dobré.
Do prodeje můžete nabídnout kojenecké
a dětské jarní a letní oblečení do 10 let věku
dítěte a sportovní vybavení pro letní sporty,
vše dohromady v maximálním počtu 50 kusů.
Pro urychlení vybírání oblečení je nutná registrace prodávajících. Ten, kdo bude chtít

nabídnout věci k prodeji, se předem přihlásí
na mail: komiseprorodinu@post.cz .
Poté mu bude přidělen registrační kód, kterým označí své věci (lístkem připíchnutým
nebo přilepeným), společně s uvedením
ceny a zároveň sepíše seznam věcí včetně
ceny, který předá členům komise. Je nutné
zajistit, aby označení bylo stabilní a nedocházelo k jeho odlepení nebo odpadnutí.
Registrace bude probíhat od 1. 2. 2019 do
10. 3. 2019
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Burza proběhne s následujícím programem:
Oblečení se bude vybírat v sále ZŠ v Dobré
v pátek 15. 3. 2019 v době od 9,30 hod do
11,00 hod a od 15,00 hod do 17, 00 hod.
V sobotu 16. 3. 2019 v době od 9,00 hod
do11,00 hod proběhne samotná burza, na
které můžete jiné zboží zase nakoupit.

Výdej peněz a vrácení neprodaných kusů
se uskuteční rovněž v sobotu 16. 3. 2019
v době od 14,30-15,30 hod. Nevyzvednuté
věci, budou věnovány na charitu.
Věci musí být čisté a v dobrém stavu.
Věříme, že si pro své děti vyberete vhodné
oblečení. Těšíme se na vás.

Oznámení
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při Radě obce Dobrá hledá pro Velikonoční
tvoření dobrovolníka, který umí plést proutěné karabáče a chtěl by to naučit i další zájemce. Prosím ozvěte se na mail komiseprorodinu@post.cz nebo telefon 604 777 296
do konce února..

Odpoledne deskových her
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při Radě obce Dobrá Vás zve na Odpoledne
deskových her, které se uskuteční o jarních prázdninách ve čtvrtek 21. 2. 2019 v sále Hasičské
zbrojnice v Dobré od 15–18 hodin.
Akce je určena pro všechny generace – pro děti, rodiče i seniory, nemusíte se nikde přihlašovat.
Přijďte si zahrát svou oblíbenou hru nebo se naučit novou. Hry nebo karty si můžete přinést
svoje nebo si je půjčit na místě. Neseďte doma a přijďte si užít zábavné odpoledne.

6. ročník skautského plesu
– První republika
Dne 2. 2. 2018 se konal již 6. ročník skautského plesu v multifunkčním sále ZŠ Dobrá,
pořádaným střediskem Doberčata. Celý večer
se nesl ve znamení první republiky a skauti
tak návštěvníky vrátili zpět do 20. a 30. let.
Nikdo nepodcenil ani samotnou přípravu na
ples a všichni byli oblečeni v krásných dobových oblecích a šatech. Ples zahájil Petr Mališ

a Adéla Heinrichová, po nich už přišla na pódium kapela La Fiesta, díky které hosté zaplnili
taneční parket už po prvních tónech, a zůstal
zaplněný celou noc. Následovala společná
večeře, po ní nechyběly vtipné scénky z dob
první republiky, vystoupení a soutěže - jak vědomostní, tak taneční. Během celého večera
byl k dispozici bar s širokou nabídkou nápojů
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a drinků. Nechyběl ani fotokoutek, ve kterém
byly připraveny nejrůznější rekvizity, a fotky
si návštěvníci mohli ihned vyvolat. O půlnoci byla vyhlášena tombola, ve které bylo díky
sponzorům plno skvělých cen. Jako hlavní
cenu si mohli hosté odnést dokonce čtyřdenní
pobyt v hotelu. Děkujeme organizátorům za
vydařenou akci a těšíme se na příští ročník.
Velké poděkování také patří všem naším
sponzorům, jmenovitě: TWP GLASS, Obuv
Jana Růžičková, Zlatnictví Petr Byrtus, Pálenice Ladislav Březina, Autodíly Kascar, Petr
Gryžboň, Rodina Sekaninů, Automotoslužby
Jan Nondek & Libor Mlčák, Motozem, ČEZ,
Rodina Slívová, České potraviny Romanidis,
Moje lékárna, Prodej košil - paní Kaličínská,
AUTOVRAKOVIŠTĚ MILATA - likvidace vo-

zidel a prodej použitých dílů , Železářství u Byrtuse, Pan Budínský, Vinotéka u Lexy, Alcam profi , Prodej krmiv Karel Klimek, Rodina Berků,
C2NETs.r.o., Monicafe, Pedikúra a manikúra
- Obecní úřad Dobrá, Obecní úřad Dobrá, Sport
relax club JEWA, Zdravá výživa - Táňa Jursová, Plzeňský prazdroj a.s., Carbol-uzeniny,
Pekařství Dobrá, Potraviny Pernicová – Můjobchod, Kadeřnictví Le Charme, Kožešnictví
a galanterie - paní Březinová, Ovoce & zelenina
p. Poláková, Řeznivtví u bobra, Autopneu sevis - Ivo Janulek, Simer, Rodina Vláčilů, Paní
Legutová, Mališ Eduard - Paliva Dobrá, Filipi
Laser, Šárka Romanidisová, Rodina Březinova, Autovrakoviště Sviadnov, Vinařství Osička, Firma Kohut s.r.o., IVARA BAU s.r.o., VK
elmotel s.r.o.

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

Základní škola informuje…
Jazykové konverzační soutěže
Dobrá jazyková vybavenost patří v moderním světě k nejdůležitějším dovednostem. Znalost cizích jazyků pomáhá lidem získat vysněné
zaměstnání, ulehčuje cestování za odpočinkem
i poznáním, usnadňuje komunikaci a získávání
informací na internetu. Není tedy divu, že na
naší škole klademe důraz na rozvíjení komunikačních dovedností v anglickém a německém
jazyce u našich žáků, kteří nám naši péči více
než oplácejí svojí pílí a ochotou mluvit v cizím
jazyce. Svoje pokroky si mohli žáci ověřit v měsíci lednu, kdy proběhly konverzační soutěže
v anglickém a německém jazyce.
Obě soutěže ukázaly, že naše děti se za
svoje konverzační schopnosti nemusí vůbec

stydět a že nám vyrůstá generace, která bude
cizí jazyk využívat s větším sebevědomím
a v dnešním mezinárodně propojeném světě se
v žádném případě neztratí. Vítězkou německé
konverzační soutěže se stala Eliška Stracková
z 9. C, v anglické konverzaci nejvíce zazářili
Tadeáš Kaluža z 6. B, Jan Šupala ze 7. B, Michaela Blažková z 8. A a Simona Kahánková
z 9. C. Všichni tito žáci budou naši školu reprezentovat v dalším kole konverzačních soutěží ve Frýdku-Místku. Vítězům blahopřejeme
a věříme, že uspějí nejen ve školních soutěžích,
ale hlavně využijí své znalosti cizích jazyků
v budoucím životě.
Jan Lörinc

Účastníci anglické konverzační soutěže měli ze svých výkonů dobrý pocit.
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Mateřská škola informuje…
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Tak máme za sebou měsíc leden, co vládne sněhem i ledem.
Kromě sněhu, ledu a větších mrazů přinesl měsíc leden dětem také hromadu zážitků při
bobování na kopci na zahradě, stavění sněhuláků či vycházce ke krmelci. Děti nezapomněly
ani na zvířátka v lese, která v té velké zimě a mrazu strádají, donesly jim do krmelce spoustu
dobrůtek pro ně vhodných.

A co ještě se v měsíci lednu událo?

LYŽOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM NA BÍLÉ
V polovině měsíce ledna se přihlášené děti těšily na lyžování na
Bílé. Děti naší školky zaplnily celý
autobus a každý den od pondělí do
pátku se brzy ráno vydaly na Bílou
a vracely se až na oběd. Děti byly
zařazeny do jednotlivých družstev
podle dosavadních lyžařských zkušeností, každé družstvo mělo svůj
název a také vlastní pokřik.
- 12 -
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Kurz se konal, jak již bylo
uvedeno výše, ve SKI areálu
Bílá. Výuka probíhala v Dětském
lyžařském parku se 2 pojízdnými koberci, lanovým vlekem,
moderním talířovým vlekem
a kolotočem na sněhu. Jedná se
o známý a nejmodernější dětský
lyžařský park na Moravě se zasněžováním a dětskými překážkami. Děti měly k dispozici šatny
přímo v dětském lyžařském parku, kde se přezouvaly, svačily.
V pátek pak
všechny děti
čekal závěrečný
závod, na který
dorazili rodiče dětí, aby se
na vlastní oči
podívali, jaké
pokroky jejich
ratolesti za ten
týden udělaly
a zároveň je
i přijeli povzbudit.
Všichni byli
určitě spokojeni, děti obdržely
medaile, diplomy i drobnou
sladkost za svou
snahu a odvahu, rodiče byli
náležitě pyšní
na své malé lyžaře.
- 13 -

ZIMNÍ MUZIKOHRÁTKY V NAŠÍ ŠKOLCE
Jako každý rok, tak i letos k nám zavítala
paní Vlaďka Gavlasová, tentokrát jako paní
Zima a naprosto ohromila děti svým sněhobílým oblečením.
Děti si se zatajeným dechem poslechly
zimní pohádku, doprovázenou hrou na šamanský buben, zvonkohry a různé etnické
a relaxační hudební nástroje. Děti se naučily
novou písničku a hlavně se těšily na bubnování na africké bubny djembe, které si
dosyta užívaly. Děti zaujalo vyzkoušet si po
skupinkách hru na originální a nádhernou
zvonkohru koshi, která je výjimečná svým
nenapodobitelným a jedinečným zvukem.

Děti se vyřádily při
společném bubnování,
zábavném muzicírování, ale také se zklidnily
při naslouchání netradičním relaxačním hudebním nástrojům, při
vyjádření hudby a rytmu pohybem.
Budeme se těšit, co
si pro nás paní Vlaďka
přichystá příště…
- 14 -

2/2019

NAŠI NEJLEPŠÍ MALÍŘI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Poslední den měsíce ledna se naši malíři, jejichž výtvarná dílka byla vybrána do
kalendáře na rok 2019, vydali do zdejší ZŠ. Tam spolu
s velkými školáky obdrželi
malou pozornost za své malířské snažení z rukou pana
starosty a místostarosty.
Z naší školky to byli jmenovitě Vojta Mec a Janička
Stašková.
A na co se naše děti nyní
těší nejvíce?
Zcela určitě na Dětský
karneval naší školky, který
se bude konat ve dnech 5. –
6. února v sále ZŠ.
Mgr. D. Dvořáčková

Tříkrálová sbírka
S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos rozloučili druhé lednové pondělí. Tímto dnem
skončilo putování tří králů po obcích, vesničkách a městech Frýdeckomístecka i celé
České republiky. Pomyslnou štafetu po statečných kolednících, které od koledování
neodradil déšť, sníh ani mráz, převzali pracovníci Charity Frýdek-Místek. Ti se vydali
vstříc dobrodružství plného rozpečeťování
a počítání obsahu pokladniček.
„Tříkrálová sbírka je most mezi starým
a novým rokem. Ze starého si bere poselství
Vánoc a přenáší jej jako přání všeho dobrého
do nového roku. Tříkrálová sbírka je radostným mostem. Moc děkujeme všem kolední-

kům, že spolu s námi tento most staví a všem
dárcům, že po něm spolu s námi jdou,“ říká
ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. Právě díky pomoci vás všech se podařilo
v Dobré vybrat krásných 79 555 korun. Vybranou částku použijeme na opravy a úpravy
v pobytových zařízeních, volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež, stejně jako
na terénní službu pro nemocné.
Všem moc děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky 2019.
Za Charitu Frýdek-Místek
Jana Opluštilová,
koordinátor Tříkrálové sbírky
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství, oddělení tisku a prevence

Nový preventivní projekt
na ochranu majetku
Projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek
sobě i svým sousedům“ představuje souhrn
preventivních opatření při ochraně domů,
bytů a rekreačních objektů proti vloupání. Má
za cíl v co nejširším měřítku informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech řešení
zabezpečení prostřednictvím mechanických

zábranných a zámkových systémů. Nabízí
návod, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat při výběru zabezpečovacích komponent
a jak vytvořit co nejefektivnějším způsobem
skutečně účinnou ochranu majetku.
Odbor tisku a prevence a Úřad služby
kriminální policie a vyšetřování Policejního
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prezidia ČR ve spolupráci s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR
připravily preventivní projekt zaměřený na
problematiku majetkové kriminality s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě
i svým sousedům“ v „Programu Ministerstva
vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok
2018“. Spolupracujícími subjekty jsou Pražské arcibiskupství, Českomoravská myslivecká jednota, Cech mechanických zámkových
systémů, vzdělávací zařízení Policie ČR Pardubice a další partneři podílející se zejména
na propagaci projektu (ČRo Regina DAB
Praha, rádio Dechovka, www.sousede.cz
apod.)
Projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost v nových trendech vloupání do
obydlí, které se objevily v okolních sousedních státech, a nově již překročily i hranice
České republiky. Projekt je proto koncipován jako souhrnné opatření v činnosti Policie
ČR a osvěty obyvatel České republiky o nových účinných způsobech ochrany majetku,
o technickém a elektronickém zabezpečení
a jeho vhodné kombinaci. Jeho cílem je snížit
nápad majetkové trestné činnosti v případech
odcizení např. legálně držených, zejména loveckých, střelných zbraní, krádeže zahradního vybavení, součástí a doplňků bytů a domů,
cenností apod.
Projektem chceme probudit u majitelů domů a bytů zodpovědnost k vlastnímu
majetku a zájem o jeho zabezpečování, ale
i zvýšit zájem o dění v bezprostředním okolí. Nedílnou součástí projektu je vzdělávání
policistů specializujících se na majetkovou
trestnou činnost v nejnovějších technologiích zabezpečení majetku a v mechanických
a elektronických zámkových systémech.

Hlavními nástroji projektu jsou mobilní
aplikace pro občany „Zabezpečte se“ se základními informacemi a návody pro zabezpečení majetku, rozhlasové spoty určené do
medií, ale i do rozhlasů obcí a měst a video
spoty. Dále tištěné i audio výstupy v periodikách církve a Českomoravské myslivecké
jednoty a účast na pravidelných setkáních,
včetně úzké spolupráce s představiteli spolupracujících subjektů. Nedílnou součásti
projektu jsou také semináře pro specialisty,
vzdělávání a instruování myslivecké stráže,
účast preventistů na krajských a obecních
jednání občanů se samosprávou, realizace
kontrolních a bezpečnostních akcí apod.
Projekt ukazuje, vysvětluje, doporučuje
a nabízí občanům správná a relevantní řešení
zabezpečení jejich majetku pomocí nezbytného základu zabezpečení každého bytu, domu
či jiného objektu prostřednictvím mechanických zábranných prostředků. Zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb a podporuje využívání norem prevence kriminality
řady ČSN EN 14383 při výstavbě budov.
Lidé se na základě projektu zabezpečí
pouze kvalitními certifikovanými produkty,
což významným způsobem snižuje riziko
překonání takovýchto produktů a odrazuje
pachatele od jejich napadení.
Podrobné informace jsou občanům k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“
dostupné v AppStore či na Google Play, na
sociálních a webových portálech Policie ČR
a spolupracujících subjektů.
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pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, koordinátorka prevence

K LOŇSKÉMU VÝROČÍ NAŠICH ŠKOL – 6
Vzpomínek na školu je u pamětníků přespříliš. I když jsme si připomínali
výročí na starou školu v loňském roce, nestačil jsem zařadit všechny
paměti, které stojí za připomenutí — proto ještě budou další pokračování.
Vzpomínali žáci i vesměs již zesnulí učitelé, o to jsou jejich svědectví
cennější, vláště pro nás, kteří si ty »staré dobré časy« pamatujeme.
Školní pozemek byl ohrazen plotem ze železných prutů a zděných cihlových sloupků. Po
stranách vstupu do školy ze silnice rostly dva keře kaliny, která kvetla v květnu. Květy se
trhaly a dávaly „hrbaté Hance“ sloužící u doktora Možíška, která jimi zdobila kostel při májové
pobožnosti. V koutě zahrádky před školou u Nondkova plotu (v sousedství směrem na západ
od vstupu) byla vyhloubena studna. Pozemek před hlavní budovou byl málo využíván,
poněvadž tu byl celodenní stín a rušil provoz na hlavní silnici. Byl ale vždy upraven.
Než byla zavedena do školy elektřina (1932), určoval začátek vyučování, začátek hodiny a
konec hodiny školník. Držel v ruce zvon s rukojetí, kterým cinkal ve výši uší a scházel po
schodech od nejvyššího patra dolů. Než se našly a vyklidily prostory, poslední ročník
»měšťanky« (dnes 9. třídy) neměl šatny. Žáci se vyzuli před třídou a boty nechali v řadě na
chodbě seřazené podél zdi. Kabáty, šály, čepice odložili na opěradlo židle.
Když se stavěla dřevěná škola, byla jedna brigáda za druhou, hlavně v neděli. Lidé chodili
na řeku nakládat štěrk a kamení do základů. Auto za autem. Práce to byla těžká a dělaly jí
i ženy. Ty pak upravovaly i se staršími žáky školy pozemek pro školní hřiště, stejně jako
přístupovou cestu z kostelní »ulice« a dvůr. Podobné to bylo i se stavbou dílen a skleníku
v 60. letech. Nikdo za práci nedostal ani korunu, nanejvýš svačinu. Byla to naprosto jiná doba.
Dveře hlavního vchodu do spojovací chodby mezi starou a dřevěnou školou byly sice
dvoudílné, ale otevírala se jen pravá část. Jen když byl nácvik poplachu nebo se šlo do kina,
byla otevřena dokořán obě křídla. Schody ve staré škole byly dřevěné a vrzaly. Mohli po nich
jen učitelé, ale žáci je využívali i přes zákaz. Ředitel Grézl dělal velký kravál, když načapal děti
po nich chodit. Byly ale situace, kdy museli po schodech i žáci, když se třeba něco stěhovalo.
Naproti schodišti byl učitelský záchod (jeden pro všechny). Ve školním roce 1962—1963 učilo
27 učitelů 706 žáků; ve 22 třídách se učilo v průměru 32 žáků. Nepochopitelný byl zákaz
klepat na dveře sborovny a ředitelny, i když měl žák vyřídit důležitý vzkaz; musel stát před
dveřmi tak dlouho, až někdo z učitelů z místnosti vyšel ven.
V dřevěné pavilonové škole bylo chvíli teplo, chvíli zima. Přes noc se netopilo, až ráno v 7
hodin. První dvě hodiny bylo ve třídách zima. Děcka si ukazovala na hlavičky hřebíků bílé od
mrazu, které trčely vevnitř z dřevěných zdí. Střechy na »dřevěnce« byly chatrné, poněvadž
měly mírný sklon. Do třídy za deště zatékalo. Lavice se musely odklidit stranou a pod kapající
místo se položilo umývadlo.
O přestávkách zůstávali žáci ve třídách a měli se připravovat na následující vyučování.
V době mezi odchodem a příchodem učitele zůstávali bez dozoru. Opisovaly se domácí úkoly
(od poctivějších spolužáků), doučovaly narychlo na poslední chvíli rýmy básní (učily se
nazpaměť), vzorečky, ruská slovíčka… Pokud nehrozilo zkoušení, písemka nebo následoval
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme na vernisáž s názvem „Proměny“
do příjemného prostředí kavárny monikafé v Dobré.
Celou výstavu bude možné shlédnout od 10. března
až do konce května 2019 u dobré kávy.

Děkujeme za Vaši podporu. Fotograf Pavel Němec,
vizážistka Monika Stárková, kadeřník Jiří Fiala a tým kavárny monikafé.

PRONÁJEM
Pronajmu byt 2+1 v Dobré u školního hřiště, možno ihned.
Telefon: 724 074 004
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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 4. 3. 2019 do 12.00 hodin.
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