DOBERSKÉ
11 /2019

OBEC DOBRÁ

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
NA MULTIFUNKČNÍM SPORTOVIŠTI
ADVENTNÍ TVOŘENÍ 27. 11. 2019
VÁNOČNÍ JARMARK V MATEŘSKÉ ŠKOLE 28. 11. 2019
VÁNOČNÍ JARMARK A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 13. 12. 2019

www.dobra.cz

Výstava obrazů

11/2019

Slovo starosty
Vážení občané,
v pondělí 7. října 2019 proběhlo 6. jednání Zastupitelstva obce, které bylo svoláno mimořádně z důvodu nutnosti schválit
přijetí dotace na akci: „Podpora výměny
kotlů v obci Dobrá“, ve výši 5 860 000 korun.
Zastupitelstvo v této souvislosti schválilo
program bezúročných půjček na výměnu
nevyhovujících kotlů a pořízení ekologického vytápění pro domácnosti. Obec poskytne
žadatelům půjčku až do výše 150 000,- Kč
v případě pořízení plynového a až do výše
200 000,- Kč v případě kotle na biomasu
nebo tepelného čerpadla. Všechny prostředky jsou z programu na ochranu životního
prostředí. Zastupitelé neschválili záměr
pronájmu části pozemku parcela č. 464/3
(Sokolské hřiště).
Další plánované jednání zastupitelstva
obce se uskuteční v pondělí 9. prosince 2019
v 17 hodin ve víceúčelovém sále naší základní školy. Na programu bude projednání
a schválení rozpočtu naší obce pro příští rok
2020, schválení dotací pro spolky a informace o investičních akcích, které připravujeme
pro příští rok v Dobré. Jednání obecního
zastupitelstva je veřejné a občané mohou při
projednávání jednotlivých bodů uplatnit své
připomínky, náměty či dotazy.
Charita Frýdek-Místek uspořádala akci
s názvem „Den pro pečující osoby“, která
proběhla ve čtvrtek 31. října 2019 od 9:30 do
17:00 ve společenském sále Základní školy
Dobrá. Akce pečujícím nabídla bohatý program plný praktických ukázek a také přednášek. Na akci se přišly podívat také děti ze
školy. Pracovníci Charity ukázali občanům
a dětem, jak polohovat na lůžku, hygienu

u ležících osob, základy rehabilitace, kterou
lze provádět doma nebo nácviky a ukázky
s kompenzačními pomůckami. K zhlédnutí
byla také výstava pomůcek k péči nebo ukázky aktivizačních činností, které lze provádět
v domácím prostředí. Akce se konala za
podpory Moravskoslezského kraje.
I v uplynulém měsíci se u nás v Dobré
konalo spoustu akcí. Tak například Sportovní komise uspořádala pro děti v sobotu
12. října tradiční DRAKIÁDU. Počasí bylo
tentokrát skvělé, a tak se na kopci u vodárny nad obcí sešlo mnoho dětí s rodiči. Pro
všechny účastníky bylo připraveno drobné
občerstvení. Děkuji velmi všem organizátorům za uspořádání této akce. Fotky si můžete prohlédnout na: https://dobraobec.
rajce.idnes.cz/Drakiada_-_12.10.2019/
Jak se již stalo v naší obci hezkou tradicí,
rozhodli jsme se opět vydat obecní Kalendář
2020, který bude zdarma doručen do všech
domácností. Příprava a výroba obecního
kalendáře probíhá od letních měsíců a je
v těchto dnech v plném proudu. Předpokládáme jeho distribuci začátkem prosince.
Vydání nového obecního kalendáře bude
tentokrát obsahovat spoustu informací
o spolcích, které v naší obci působí. Věříme,
že se všem bude líbit.
A na závěr mi dovolte, abych Vás pozval na již tradiční a speciální akci. V neděli 1. prosince 2019 v 15 hodin odpoledne
v prostoru parku a před ZŠ Dobrá proběhne Rozsvěcování vánočního stromu. Tato
akce je připravovaná Kulturní komisí a bude
malou připomínkou, že se již blíží vánoční
svátky.
Ing. Jiří Carbol, starosta obce

-1-

OBEC DOBRÁ VYHLAŠUJE

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

SPRÁVCE MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ
Náplň práce:
- zajištění běžného provozu multifunkčního hřiště, jednodušší údržba objektu a zařízení, otevírání objektu, dozor nad používáním zařízení objektu,
- výběr plateb z pronájmu hřiště,
- půjčování sportovního vybavení,
- úklid areálu, kosení, odklízení sněhu,
Požadavky:
- SOU bez maturity,
- bezúhonnost,
- flexibilita a spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost a aktivní přístup k práci,
Další:
- hlavní pracovní poměr na poloviční úvazek, případně práce na základě dohody
o pracovní činnosti nebo provedení práce,
- nástup dle dohody,
- plat dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
- možnost tuto pozici spojit s pozicí správce sběrného dvora a pracovat na celý úvazek.
Přihlášku s životopisem podávejte v termínu do 9. 12. 2019 do 12 hodin na podatelnu
Obecní úřad v Dobré, Dobrá 230, 739 51. Pohovor se uskuteční ve středu dne 11. 12.
v 10:00 hodin na Obecním úřadě v Dobré.
Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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OBEC DOBRÁ VYHLAŠUJE

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

SPRÁVCE SBĚRNÉHO DVORA
Náplň práce:
- zajištění běžného provozu sběrného dvora, jednodušší údržba objektu a zařízení,
otevírání objektu,
- úklid areálu, odklízení sněhu,
- obsluha počítače – základní úroveň, evidence odevzdaných odpadů dle katalogových čísel,
- odvoz odpadů na skládku.
Požadavky:
- SOU bez maturity,
- bezúhonnost,
- flexibilita a spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost a aktivní přístup k práci,
- základní úroveň znalosti práce s počítačem,
- řidičský průkaz sk. B.
Další:
- hlavní pracovní poměr na poloviční úvazek, případně práce na základě dohody
o pracovní činnosti,
- nástup dle dohody,
- platová třída č. 4 dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
- možnost tuto pozici spojit s pozicí správce multifunkčního hřiště a pracovat na celý
úvazek.
Přihlášku s životopisem podávejte v termínu do 9. 12. 2019 do 12 hodin na podatelnu
Obecní úřad v Dobré, Dobrá 230, 739 51. Pohovor se uskuteční ve středu dne 11. 12.
v 10:00 hodin na Obecním úřadě v Dobré.
Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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UZAVŘENÍ Obecního úřadu Dobrá
V pátek 27. prosince a v úterý 31. prosince 2019 bude Obecní úřad Dobrá uzavřen.

Změna otevíracích hodin
na multifunkčním sportovním areálu
a veřejném dětském hřišti
Multifunkční sportovní areál:
Od 1. 5. - 31. 10.				

Od 1. 11. - 30. 4.

V době školního vyučování 			
V době školního vyučování
15:00-21:00 					15:00-19:00
Soboty, neděle, svátky, prázdniny		
Soboty, neděle, svátky, prázdniny
8:00-21:00 					8:00-19:00
Veřejné dětské hřiště:
Od 1. 5. - 31. 10.				
Od 1. 11. - 30. 4.
8:00-21:00					8:00-19:00

Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná
místa, aby nezamořila životní prostředí
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech
jsou však v posledních letech „wolframky“
postupně nahrazovány úspornými světelnými zdroji: jde zejména o lineární, kompaktní
úsporné zářivky či LED žárovky. Jejich předností je, že vydrží svítit mnoho let a spotřebují
až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky.
Obsahují však druhotné suroviny a zářivky

i velmi malé množství toxické rtuti. Proto,
když doslouží, nesmějí se vyhodit do koše,
ale je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci,
kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do
ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje
Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu,
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v níž se rtuť může transformovat do organické
formy, která je obzvláště nebezpečná pro
nervovou soustavu lidí i zvířat.

Postaráme se
i o starou elektroniku
EKOLAMP v rámci zpětného odběru
zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale od ledna 2019 rozšířil své služby i na
další elektrozařízení. Nově se tak postará
například o vysloužilé domácí spotřebiče,
spotřební elektroniku, elektrické hračky, nástroje nebo vybavení pro volný čas a sport.

Kam s nefunkčním
elektrozařízením?
Vysloužilé zářivky či nefunkční elektrozařízení je třeba odnést do sběrného dvora,
nejbližší prodejny elektra či do označených
sběrných nádob, které se nacházejí na řadě
míst po celé České republice. EKOLAMP
v současnosti provozuje přes 4400 sběrných
míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci starého elektra se dozvíte na www.ekolamp.cz.

Třídění kovů – plechovek
Tyto plechové obaly je možno vytřídit do červené plastové nádoby u Obecního úřadu
– na straně mezi knihovnou a Restaurací Obecník. Dále pak v našem sběrném dvoře.

Třídění potravinářských olejů z domácností
Nádoby na oleje jsou umístěny u Večerky Řehák směrem na Nošovice, dále pak u školního
hřiště – naproti palírny pana Březiny. Také je můžete odevzdat v našem sběrném dvoře.

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, veteri-
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nární 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.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2019
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. 4. 12. 2019 v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21 –
bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Burza hraček
a dětského sportovního vybavení
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při RO Dobrá Vás zve na burzu hraček
a dětského sportovního vybavení (mimo
oblečení), která se uskuteční ve dnech
22. a 23. listopadu 2019 ve víceúčelovém
sále ZŠ v Dobré.
Kdo bude chtít nabídnout věci k prodeji,
musí se předem přihlásit 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 vč. ceny, který předá členům
komise. Je nutné zajistit, aby označení bylo
stabilní a nedocházelo k jeho odlepení nebo
odpadnutí.
Zaregistrovat se můžete od 1. 11. 2019
do 20. 11. 2019.
Burza proběhne s následujícím programem:
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Hračky a dětské sportovní vybavení
se bude vybírat v sále ZŠ v Dobré v pátek
22. 11. 2019 v době od 9,30 hod do 11,00
a od 15,00 hod do 17, 00 hod.
V sobotu 23. 11. 2019 v době od 9,00
hod do 11,00 hod proběhne samotná burza, na které můžete jiné hračky nebo sportovní vybavení nakoupit.

Výdej peněz a vrácení neprodaných
hraček a sportovního vybavení se uskuteční rovněž v sobotu 23. 11. 2018 v době od
14,00-15,00 hod. Nevyzvednuté věci, budou
věnovány na charitu.
Hračky musí být čisté, kompletní, nepoškozené, plyšové hračky vyprané, sportovní
vybavení v dobrém stavu.

Komise pro rodinu a občanské záležitosti
při RO Dobrá Vás zve na

ADVENTNÍ KREATIVNÍ TVOŘENÍ,
které se uskuteční ve středu 27. listopadu 2019 v 17 hodin v sále Základní školy v Dobré.
Budeme vyrábět adventní věnce a další dekorace pod vedením zkušené aranžérky.
Pokud se chcete kreativního tvoření zúčastnit, přihlaste se na email komiseprorodinu@
post.cz. Registrace bude probíhat od 15. 11. 2019 do 25. 11. 2019.
K dispozici budou některé aranžérské potřeby (chvojí, vázací drátek, tavná pistole, apod).
K výrobě adventních věnců si přineste vlastní kruh. Ozdoby bude možno zakoupit.
Věříme, že i toto kreativní tvoření bude sloužit k výměně poznatků a technik.
							Za komisi Radka Zitová

VLASTA REDL v Dobré
Měli jsme možnost strávit příjemný večer s Vlastou Redlem a jeho písničkami.
Společenský sál byl naplněn beze zbytku,
příjemná atmosféra umožnila všem hostům si v pohodlí užít poslech kvalitní hudby
a vtipného povídání interpreta. Zazněly jak
písně staré přes 30let, tak novější a v ne-

poslední řadě také instrumentální skladby,
které potěšily všechny milovníky hudby.
Vystupovalo celkem 6 hudebníků v čele
s Vlastou Redlem a nechyběl mezi nimi známý saxofonista Rudolf Březina, který byl
dlouholetým členem Ostravského rozhlasového orchestru.
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Pan Vlasta Redl se narodil v Novém Jičíně a 24let žil ve Valašském Meziříčí. Mnoho jeho písniček nese prvky moravského
a slovenského folklóru. V roce 1983 se stal
členem skupiny AG Flek a později skupiny
Fleret. Dveře do hudebního světa mu otevřela písnička Letiště, se kterou vystoupil
na Portě v roce 1986 a vyhrál s ní jednu
z hlavních cen.

Mám radost, že se nám podařilo zorganizovat tento koncert. Děkuji radě obce
Dobrá, že tento hudební večer podpořila.
Panu Redlovi přibyla obec Dobrá do seznamu míst, kde koncertoval, a nám přibyla
krásná vzpomínka na jeden říjnový večer.
					
Ing. Ludmila Baranová
Předsedkyně komise pro kulturu
a školství rady obce Dobrá

Děkujeme malířkám
Ve dnech 19. a 20. října proběhla ve společenském sále základní školy Dobrá výstava
obrazů s názvem „Svět očima žen“. Naše
komise dala prostor dámám, které se věnují
výtvarnému umění a dokáží zachytit přírodu,
osobnosti, pocity či prosté věci na plátno tak,
že se člověku tají dech.
Autorky byly z našeho regionu a také jedna z Polska. Vystavující malířky byly ženy
všech věkových kategorií, nejmladší z nich
byla jedenáctiletá slečna. Jejich práce braly
dech. Člověk si vůbec neuvědomuje, že tak
nadané lidi máme mezi sebou, potkáváme je

v běžném životě na chodníku, v obchodě, ve
městě a vůbec netušíme, že vládnou štětcem
tak mistrně, že člověk touží mít jejich práce
stále na očích.
Návštěvníků výstavy bylo opravdu mnoho, což nás velice těší. Bylo se na co dívat.
Některé z prací si našly svého nového majitele, někteří obdivovatelé si dokonce obrazy
objednali na zakázku. Výstavu rádi připravíme i v příštím roce.
Ing. Ludmila Baranová
Předsedkyně komise pro kulturu a školství

DRAKIÁDA
Dne 12. 10. 2019 jsme se sešli již po dvanácté na Vrchách při pouštění draků. Letos
vyšlo nádherné počasí, sluníčko a hlavně
vítr přilákal 130 dětí s rodinami, což je naše
největší účast ze všech ročníků. Byl to krásný pohled na nebe plné draků a usměvavé
tvářičky našich nejmenších. Pro všechny
bylo připraveno, jako vždy občerstvení a pro
nejmenší navíc balíčky dobrot. Velký zájem

u dětí byl také u losování tomboly. Moc děkuji
paní Slávce Polákové za darování krásných
jablíček k balíčkům a taky paní Chrobokové
a panu Peterkovi za spolupráci při přípravě.
Fotodokumentaci zaznamenali naši profesionálové pan Návrat a pan Herník.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na
další společná setkání.
Za sportovní komisi René Křižák
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Ekoden obce Dobrá podzim 2019
Vážení občané,
je tady opět po půl roce malá reportáž
z úklidové akce pořádané 12. října 2019
skautským střediskem Doberčata společně
s komisí pro rozvoj obce a životní prostředí. Sraz byl u Kačabaru ve 14 hodin. Po instrukcích o průběhu akce jsme se odebrali
s nadšením uklidit oba břehy řeky Morávky
a přilehlé lesy. Člověk by rád očekával lepší
situaci oproti minulým letům, ale opak je
bohužel zase pravdou. Nastává otázka, zda
bojujeme s větrnými mlýny, nebo děláme
něco, co má smysl. Říká se, že starého psa
novým kouskům nenaučíš, a lidé, kteří takto
nezodpovědně činí, budou asi takto činit
i dále. Na druhou stanu může ale přibývat
i těch, kterým to jedno není, a chtějí aktivně
s tímto nešvarem něco dělat. Na stránkách
facebooku či instagramu se můžete přidat
do skupiny ČISTÁ DOBRÁ a sdílet zde vaši
práci v boji s nepřítelem jménem odpadky
v přírodě. Někdy stačí malá procházka přírodou s nějakou taškou v ruce a posbírat co
najdu. A můžete si říci, že jste udělali něco
pro své zdraví a zároveň udělali něco dobrého
pro přírodu.

Letos na podzim jsme nasbírali přes
500 kg odpadků. Pro lepší představu jsme
za ty 2 roky nasbírali skoro 2 tuny odpadků.
Takže věřím, že to má smysl.
Další akce proběhne na jaře 2020. Na
závěr bych chtěl moc poděkovat všem účastníkům a doufám, že společně můžeme změnit
hodně a nechat tady krásnou přírodu i pro
další generace.
Za skautské středisko Doberčata
Tomáš Berka
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Základní škola informuje…
SPOLUPRÁCE ZŠ DOBRÁ
S FIRMOU HYUNDAI – MOBIS
Měsíc říjen zahájili žáci třídy 5. C jedinečnou vzdělávací akcí s názvem Junior Engineering Class, při které se hravou formou
seznámili s provozem nošovické automobilky
Hyundai. Zhlédli prezentaci o bezpečnostních prvcích automobilů a diskutovali o svých
představách, jak budou auta v budoucnosti
vypadat.
Poté se žáci rozdělili do čtyřčlenných skupinek a za pomocí lektorů z ﬁrmy MOBIS
a jejich korejských spolupracovníků skládali modely aut s infračervenými senzory.
Funkčnost těchto senzorů si děti vyzkoušely
v praxi, kdy modely autíček reagovaly na překážku zastavením. Toto zjištění přivedlo děti
k uvědomění, aby byly na cestách opatrnější
a všímaly si překážek.
Dětem se výuka technické a dopravní
výchovy velmi líbila. Děkujeme paní Mgr.
Lucii Protivanské a jejím spolupracovníkům
z ﬁrmy Mobis, kteří nám připravili zábavné
dopoledne.
Mgr. Alexandra Blažková
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PROJEKT: ODPADY
A HOSPODAŘENÍ S NIMI
Ve dnech 2. - 4. října 2019 proběhl projekt
Odpady a hospodaření s nimi, který byl určen
žákům osmých tříd. Stejně jako v minulých
letech se i letošní osmičky vypravily přes Frýdecký les na Frýdeckou skládku. Po návratu
do školy si žáci získané informace procvičili
v interaktivních úkolech, například odhadovali dobu rozkladu určitých druhů odpadků,
třídili odpad do příslušných kontejnerů a také
se podívali na ﬁlm o třídění a následné recyklaci plastů.
Co na projekt řekli sami žáci? Areálem
Frýdecké skládky nás provázel pan Jan Fiala,
který nám v informačním centru povyprávěl
o společnosti, její historii a o tom, jak to se
skládkováním u nás vypadá. Zhlédli jsme
ﬁlm s názvem: Co u vás končí, u nás začíná.
Dověděli jsme se, že základním posláním této
společnosti je komplexní nakládání s odpady, což znamená sběr, svoz, třídění, úprava
a konečné odstranění prakticky všech odpadů
vyskytujících se v regionu. Zarazilo nás ale, že
se měsíčně vyveze asi 90 tun plastů, 400 tun
skla a 900 tun elektrospotřebičů. Své služby
poskytuje pro zhruba 150 000 obyvatel žijících na území s rozlohou 250 km2. Ročně
se na skládku vyveze asi 65 000 tun odpadů.
Nad touto skutečností je nutné se zamyslet!
Pokud nebudeme řádně třídit odpad – kam
budou další generace odpad ukládat?! Skládkování mělo být ukončeno v letošním roce,
ale nakonec bylo rozhodnuto, že se na skládku budou vozit odpady až do roku 2030. Pak
by měla být již v provozu spalovna.
Ze zajímavostí, které jsme se dozvěděli,
je důležité upozornit na dvě smutné skuteč-

nosti, zaprvé že díky mikročásticím plastů
v ovzduší sníme každý týden jednu kreditní
kartu, anebo že se v litrové kostce ledu nachází 11 tisíc částeček plastů.
A co nám projekt dal? Doufáme, že my
všichni jsme si uvědomili, proč je důležité
odpad třídit, jak ho třídit, jak přenášet
získané informace dále (v rodině, ve škole),
ale také je nutné si uvědomit, jak tvorbě
odpadu předcházet.
Mgr. Květoslava Lysková,
koordinátorka EVVO a žáci 8. tříd
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PODZIMNÍ SBĚROVÁ AKCE
V prvních dvou týdnech
měsíce října proběhla na
naší škole akce ve sběru starého papíru pod názvem:
Za sto kilo na pohár. Do
sbírání se zapojila spousta
žáků, kteří za pomoci rodinných příslušníků sváželi
balíky papíru do přistaveného kontejneru ve školním
dvoře. Po pomalém začátku
v prvním týdnu se svážení naplno rozjelo během
druhého týdne. Na cílovou
váhu 100 kg dosáhlo celkem 76 žáku, kteří si pak
pochutnali na výborných zmrzlinových pohárech v MoniKafé v Dobré.
Celkem se podařilo nasbírat téměř 13,5
tuny papíru. Děkujeme všem, kteří sbírali,

a také těm, kteří se zapojili do práce a pomáhali při nošení a ukládání papíru do kontejneru.
Hana Velčovská

PĚVECKÁ SOUTĚŽ TALENT 2019
Ve Frýdku-Místku probíhá každoročně
pěvecká soutěž Talent pro žáky základních
škol a víceletých gymnázií ve věku do 15 let.
Během května probíhala mezi školní kola, ve
kterých soutěžící zpívali do mikrofonu část
písně podle vlastního výběru doprovázenou
originální nahrávkou nebo samostatným
doprovodem. Hodnotící porota uděluje body
za intonační a rytmické dovednosti. Zpěváci
s nejvyšším počtem bodů postupují do dalšího semiﬁnálového kola. Do semiﬁnálových kol postoupily z naší školy 3 soutěžící.
Klára Stuchlíková (píseň Uncover od Zary

Larson), Karolína Frkousová (Titanium od
Sii) a Barbora Sobková (Co hvězdám šeptají
od Markéty Konvičkové). Semiﬁnálová kola
byla 4 po 15 zpěvácích.
Semifinálový Talent 2019 se odehrál
opět v kině Petra Bezruče dne 4. 10. 2019.
V tomto kole zazářila Barbora Sobková
a postoupila do ﬁnále. Finále se účastnilo
15 nejlepších zpěvaček a akce proběhla opět
v přeplněném kině Petra Bezruče. Atmosféra této soutěže je každoročně výborná
a úroveň výkonů vysoká. Děkujeme tedy za
účast a za nadšení zazářit v hudebním světě.
Mgr. A. Hovjacká
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DUŠIČKOVÉ TVOŘENÍ
Díky tvořivým dílnám nám bylo i v tomto
školním roce umožněno další příjemné setkání s rodiči a dětmi při tvůrčí činnosti. Dušičkové tvoření navazující na českou tradici
se konalo dne 31. 10. 2019 ve školní jídelně,
kde se konala hlavní část programu. Rodiče
s dětmi tvořili lucerničky, řetěz bubáčků
a další strašidýlka s tematikou dušiček. Při
tvorbě se mohli všichni občerstvit mufﬁny
a teplým čajem. Po splnění tvořivých úkolů
si děti nechaly nazdobit obličeje a vydaly se
na podvečerní procházku školním atriem.

Atmosféra celého odpoledne a podvečera
byla příjemná a tajuplná, což se všem zúčastněným velmi líbilo. Brzy se budeme těšit na
další příjemné setkání a společné tvoření
s dětmi i rodiči.
Mgr. E. Javorková

POLYTECHNIKA JE ZÁBAVA!
Jedním z cílů naší školy v letošním roce
je podpora polytechnického vzdělávání,
především praktické využití robotických
zařízení v běžném prostředí. V průběhu října
proběhly dvě akce zaměřené na tuto oblast.

Stali jsme se garantem aktivity Polytechnika je zábava! v rámci projektu Místního akčního plánu Frýdek-Místek II reg.
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008616.
Jelikož máme dlouholeté zkušenosti s po-

lytechnickým vzděláváním v oblastech zaměřených na robotiku, technické činnosti
a badatelství, rozhodli jsme se nejen rozšířit
naše mimoškolní aktivity směrem k žákům
i rodičům, ale podpořit spolupráci a sdílení v polytechnické oblasti na partnerských
školách v Nošovicích, Dobraticích, Paskově
a Lučině.
Během celého školního roku nás čeká
příprava 4 polytechnických dílen, do kterých se zapojí přes 20 žáků partnerských
škol. 23. října 2019 proběhla pro žáky atraktivní dílna První kroky s Ozoboty aneb
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programování offline, kde se seznámili
s robotickou hračkou Ozobot, jak se o ni
starat a jak ji ovládat. Kromě základních
dovedností si paní učitelka Kuboňová připravila pro žáky i pedagogy zmíněných škol
řadu praktických ukázek a zábavné úkoly,
takže dvě hodiny uběhly jako voda. V listopadu se už těšíme na druhou dílnu Základy
robotiky aneb graﬁcké programování.
Další říjnovou akcí byla Kavárna s Ozoboty pro rodiče s dětmi, jejímž cílem bylo
seznámit rodiče s touto robotickou hračkou,
přiblížit jim, v čem dnešní děti žijí a společně
s nimi svět techniky sdílet.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy
- 14 -
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Mateřská škola Dobrá informuje…
Tak nám začal měsíc listopad. Abychom si tento poněkud ponurý, smutný měsíc trochu
rozjasnili a prosvětlili, budeme se všichni společně, děti, paní učitelky i rodiče připravovat na
další Vánoční jarmark naší školky. Ještě se o něm rozepíšeme níže, napřed si však připomeneme
akce naší školky, které proběhly v měsíci říjnu.

DIVADLO V NAŠÍ ŠKOLCE
Tentokrát k nám do školky zavítalo divadélko „Koloběžka,“ které dětem zahrálo
pohádku s názvem „Co malí medvědi o podzimu nevědí:“
Spolu s rodinou medvídků si děti zopakovaly, jak se střídají roční období, co důležitého k nim patří a že každé roční období má
svůj správný čas.
- 15 -

Zkrátka byla to veselá pohádka pro podzimní nečas, kdy padá listí ze stromů, šípky
dozrávají a příroda se chystá k zimnímu

spánku. Děti se přesvědčily, že ani medvíďata nemůžou zůstat se zimními přípravami
pozadu!

DRAKIÁDA NAŠÍ ŠKOLKY
Letošní podzim jsme pro naše děti a jejich
rodiče přichystali v polovině měsíce října Drakiádu na blízkém kopci naší obce.
Cesta na kopec byla značená barevnými
dráčky, pro všechny děti byly nachystány odměny v podobě malé sladkosti a účastnického
listu.
Jelikož foukal docela velký vítr, dráčci vesele poletovali a děti i jejich rodiče tomu s radostí
a úsměvem na rtech přihlíželi.
Akce se zdařila a určitě inspirovala děti
i rodiče k pouštění draků také v jejich blízkém
okolí, aby jejich dráčci nezaháleli a užili si
slunečného a zároveň větrného podzimního
počasí.
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LISTOPAD, PŘIŠEL NÁPAD…
…jak si zpříjemnit tyto často nevlídné,
zachmuřené krátící se dny. A jak tedy?
No přece tvořením a vyráběním vánočních ozdob a výrobků nejrůznějšího druhu dle
fantazie každého jedince. Tvořit budou nejen
naše děti ve školce společně s paní učitelkami,
ale zapojí se také tvořivé a šikovné maminky
i další rodinní příslušníci, pokud budou mít
zájem a chuť.
Všechny jejich výrobky pak budou prodávány na našem Vánočním jarmarku, který
proběhne koncem listopadu.

Náš první Vánoční jarmark proběhl v předloňském školním roce a výtěžek z této zdařilé
akce byl použit na zakoupení pitných fontánek pro děti, které byly nainstalovány na naší
školní zahradě.
I letošní výtěžek bude zcela jistě použit
na další zvelebení naší školky, aby se v ní děti
cítily skvěle.
Vánoční jarmark naší školky proběhne ve
čtvrtek 28. listopadu od 17.00 do 19.00 hodin
v sále ZŠ.
Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková

PODĚKOVÁNÍ - VÝSTAVA SVĚT OČIMA ŽEN
Jménem svým i jménem všech vystavujících ze soukromého Ateliéru DOMA chci vyslovit poděkování členům komise pro kulturu
a školství rady obce Dobrá, především pak
předsedkyni Ing. Ludmile Baranové, Margaretě Baranové, Ivoně Sikorové, Markétě
Skarkové a Nadi Hadaščokové, které všechno

na výstavu obrazů připravily, zorganizovaly
a zároveň nachystaly pohoštění všem přítomným hostům. Oceňuji jejich obětavost
a ochotu. V takto příjemném prostředí bylo
pro nás radost vystavovat svá díla. Ještě jednou veliký dík za všechno.
Malířka Marcela Brodová

Oblečení z Dobré pro dobrou věc
V měsíci říjnu proběhl v Dobré bazárek oblečení. To, které se neprodalo, našlo
i tak své majitele. Bylo předáno Charitě
Frýdek-Místek, která oblečení využila pro
své klienty. Ve velké míře se jednalo o dětské
oblečení. Pracovnice Centra Pramínek, které je jedním z charitních středisek a pomáhá
lidem v krizové situaci, děkují za darované
věci. Vše, co jsme dostaly, bylo předáno
rodinám v nouzi.
- 17 -

Mgr. Lenka Šebestová, DiS.
vedoucí Centra Pramínek
Charita Frýdek-Místek

Hvězda floristiky z Dobré
Ve čtvrtek dne
30. 5. 2019 jsem se
zúčastnila zemského kola floristické
soutěže v Prostějově pořádané
Českým svazem
zahrádkářů. Našim
soutěžním úkolem
bylo vytvořit slavnostní kulatou kytici a kulatou vypichovanou misku. Tam jsem skončila na prvním
místě z jedenácti soutěžících a postoupila
jsem do celostátního kola.
Celostátní kolo floristické soutěže Českého svazu zahrádkářů proběhlo v pátek
19. 7. 2019 v Lysé nad Labem, kde se právě
konala každoroční výstava Květy pořádaná
Českým svazem zahrádkářů.
Letošním tématem bylo baroko. V celostátním kole jsme se jako vždy dělili na
kategorie:
- žáci do 15 let (to jsem já) měli udělat vypichovaný barokní košík pro operní pěvkyni,

Košík pro operní pěvkyni v barokním stylu
(Alexandra Gregorová)

Materiál pro soutěž – kategorie žáci

- junioři do 19 let měli nazdobit vějíř pro
kněžnu,
- senioři od 25 let měli za úkol vytvořit barokní dekoraci na jídelní stůl pomocí ovoce.
Společným úkolem pro všechny kategorie bylo uvázání barokní kytice. Na splnění
každého z obou úkolů jsme dostali jednu
hodinu a spoustu krásných květin a doplňkového materiálu.
Ve velké konkurenci dalších pěti soupeřek z celé republiky jsem se umístila na

Kulatá barokní kytice
(Alexandra Gregorová)
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Příprava květin na kytici

druhém místě. Díky účasti v celostátním
kole floristické soutěže pořádané Českým
svazem zahrádkářů jsem dostala možnost
zúčastnit se soutěže profesionálních floristů
Děčínská kotva, která se bude konat v příštím roce v květnu.
Vymýšlení a vytváření květinových dekorací mě moc baví, proto bych chtěla poděkovat všem, kteří mě ve floristice podporují.
Alexandra Gregorová

Diplom

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

Účastníci kategorie žáci
- 19 -

Ohlédnutí za sezónou 2018/2019
Závěrečným kolem hry Plamen každoročně ukončujeme sezónu, a tak tomu bylo
i letos, respektive 18. května, kdy se naše
děti této soutěže zúčastnily. Počasí nám přálo
a sluníčko nám hřálo na záda už od samotného rána. Toho dne děti soutěžily jak v kategorii mladší, tak i starší. Některé disciplíny
děti zvládly skvěle a byly moc šikovné, u jiných se objevilo menší zaváhání a neúspěch.
Nicméně nám to den nezkazilo a řekli jsme
si, že je stále na čem pracovat a motivací pro
děti může být to, že jejich další sezóna může
být o něco úspěšnější. V celkovém výsledku
skončila kategorie starších i mladších na
13. místě. Samozřejmě i tímto výsledkem
nám děti udělaly velkou radost, jelikož na
nich vidíme tu snahu a chuť se stále zlepšovat a překonávat se. O den později, tedy
v neděli 19. května, proběhly závody dorostu.
Náš sbor reprezentoval Kamil Kisza, který se
umístil na krásném 3. místě.
8. 6. 2019 jsme pořádali náš 1. ročník
pohárové soutěže – O POHÁR STAROSTY SDH DOBRÁ v požárním útoku, která
se konala na našem fotbalovém hřišti Sparta
a byla veřejnosti volně přístupná. Takový typ
soutěže jsme prozatím ještě nepořádali, tak
jsme měli zároveň i obavy, jak to všechno
dopadne, zda budeme mít vše potřebné, jestli
dorazí všechna družstva, vyjde nám počasí
atd. Každopádně jakmile na to všechno došlo
a započali jsme naší první „pohárovku“, tak
to z nás vše opadlo a tento sportovní den
jsme si bezpodmínečně užili my vedoucí, ale
samozřejmě i děti. Nakonec se v kategorii
starších zúčastnilo celkem 9 družstev: SDH
Dobrá, Nižní Lhoty, Kaňovice, Pražmo,

Nošovice, Skalice, Hukvaldy, Krásná, Vyšní
Lhoty. V kategorii mladší ty byly družstva za
SDH Dobrá, Skalice, Nošovice, Hukvaldy,
Vyšní Lhoty, Chlebovice A a Chlebovice B.
Družstev bylo tak akorát, že jsme vše stihli
v našem časovém harmonogramu.
V konečném pořadí skončila soutěž následovně:
V kategorii starší takto: 3. místo SDH Kaňovice, 2. místo SDH Vyšní Lhoty a krásné 1.
místo si vybojovalo naše SDH Dobrá.
V kategorii mladší: 3. místo SDH Vyšní Lhoty, 2. místo SDH Nošovice a 1. místo SDH
Skalice.
Tento den jsme si báječně užili a doufám, že další ročníky budou stejně tak skvělé
a úspěšné, jako tento. Dá to sice práci vše
zorganizovat, zajistit, ale jakmile vidíte, že
si to děti užívají, a to samo i my vedoucí, tak
to je super pocit. Takže VELKÉ DÍKY patří
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na organizaci a dětem, které si vybojovaly
úžasné 1. místo a putovní pohár nám nyní
obohacuje naši vitrínu.
Děkujeme ještě jednou tedy všem.
14. 6. – 16. 6. Tradiční pobyt
na chatě JEWA
V půlce června jsme s dětmi opět strávili
víkend na chatě. Jako odpočinek, relax a odreagování, jak pro nás vedoucí, tak i pro děti.
Autobus nás vyvezl jako každým rokem na
zastávku Morávku, Slavíč a dále naše kroky
pokračovaly směr chata, a to pěkně po svých.
Letos jsme zvolili i zkratku, na kterou si dáváme zálusk už pěkně dlouho, takže nahoře
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jsme byli raz dva, až jsme byli mile překvapeni. Víkend byl na téma: HASIČ V PŘÍRODĚ
a podle toho jsme i my vedoucí přizpůsobili
hry a vůbec celý víkend. Zahráli jsme si hry
úplně nové, ale také i ty, které děti stále baví
a samy si o ně říkají, stříleli jako každý rok ze
vzduchovky, psali test atd. Ve volných chvílích děti nasbíraly dřevo, které se nám hodí
večer, jelikož jsme rozdělali oheň, opékali
buřty, povídali a děti plnily ještě nějaké úkoly. Sobotní večer u ohně proběhl i „battle“
v tancování, DĚTI vs. VEDOUCÍ. Následující nedělní ráno a dopoledne se prováděl úklid
chaty, vyhodnocení soutěží a zhodnocení celé
chaty. Poté jsme pozvolným krokem scházeli
dolů směr zastávka. Počasí nám tentokrát
přálo po celý pobyt, takže jsme většinu času
trávili venku v přírodě na čerstvém vzduchu.
Všem, kteří se chaty zúčastnili, anebo nám
jakkoliv pomohli, patří velké díky.
21. 6. Vyšní Lhoty – Noční pohárová
soutěž + přespávání v hasičárně
V pátek se družstvo starších zúčastnilo
noční pohárové soutěže ve Vyšních Lhotách,
kde se snažíme jezdit každým rokem. Úplně
vše se nezdařilo a děti skončily na 17. místě.
Po soutěži naše cesta mířila směr hasičárna,
kde jsme se staršími přespávali v hasičárně,
jelikož nás druhý den čekala opět pohárová
soutěž.
22. 6. Janovice – Pohárová soutěž
o Ondráškův pohár
Na tuto soutěž jsme už vyrazili s oběma
družstvy, a to směr Janovice. U mladšího
družstva bohužel došlo k zaváhání na spoji
hadic. Taktéž i u družstva staršího, ale tady
na proudu, i přesto se ale umístily děti na
3. místě.
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20. 7. Krásná – Pohárová soutěž
Starší družstvo se zúčastnilo soutěže
v požárním útoku. Při startu jim bohužel
spadla strojová savice na koš, čímž nemohly děti podat perfektní výkon. Ale i přesto,
jaké měly překážky, to zvládly a umístily se
na krásném 3. místě.
27. 7. Krásná – Mohelnice
Účast staršího družstva na pohárové soutěži v Krásné – Mohelnici, kde se družstvo se
svým časem umístilo na 2. místě.
3. 8. – Hukvaldy
Účast staršího družstva na pohárové soutěži v obci Hukvaldy, kde se děti umístily na
5. místě.
17. 8. – Milíkov
Na pohárovou soutěž se jelo se staršími,
kde družstvo skončilo na 4. místě. Bohužel ztráta půl sekundy na 3. místo, ale děti
s prázdnou neodjížděly. Jako odměnu za své
umístění dostaly zelenou kulatou bramboru
„MELOUN“.
24. 8. – Řeka
Na této pohárové soutěži v obci Řeka si
starší družstvo vybojovalo krásné 1. místo.
Družstvo zde podalo perfektní výkon.

7. 9. – Bruzovice
S časem 16,80 se starší družstvo umístilo
na této pohárovce na 11. místě.
21. 9. – Proskovice
Starší družstvo se zúčastnilo pohárové soutěže v obci Proskovice, kde zároveň
probíhal křest jejích nového dopravního
automobilu. Tato soutěž probíhala dvoukolově. První pokus děti ukončily s časem
28,21 s a druhý pokus se nedokončil. Družstvo odjíždělo tedy umístěno na 6. místě.
Soutěžní dny 27. – 28. 9.
s přespáním v hasičárně
Na seznamu byla další noční soutěž a další přespávání v hasičárně, jelikož na druhý den byly další závody. V pátek se noční
soutěže v Těrlicko-Hradišti zúčastnili pouze
žáci staršího družstva, kde jim vše perfektně
sedlo a pasovalo, tak odjížděli s krásným 3.
místem. Následující den se ke starším přidaly
i děti mladšího družstva a v ranních hodinách se vyjelo na tradiční soutěž do Kunčic
pod Ondřejníkem. Na této soutěži starší
družstvo trhlo 6. místo a mladší družstvo
12. místo. U mladších žáků bohužel došlo
k zaváhání na rozdělovači, ale i tak předvedli
bezva útok po prázdninách.
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(pokračování na straně 31)

Ekoden

Výstava obrazů

prodej vánočního zboží, vánočních ozdob a dekorací, stylové občerstvení

multifunkční sál v základní škole Dobrá

(slavnostní zahájení s Vánočním koledováním našich dětí)

od 17:00 hod. do 19:00 hod.

28. listopadu 2019

VÁNOČNÍ JARMARK

Mateřská škola Dobrá Vás srdečně zve na
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(dokončení ze strany 22)

28. 9. – TFA
Ještě ten den po cestě
zpátky směr domů se objevil nápad: „A co takhle si
zajet na další soutěž“. Dvě
soutěže jsou pro naše děti
asi už málo, tak si odskočily
ještě na třetí, a to na soutěž s názvem Soběšovický
Železňák. Naše SDH reprezentoval Jan Mikoláš a Michael Bürger v kategorii
13-15 let, kde si vyzkoušeli
svou zdatnost a rychlost
a pořádně se zapotili při
zdolávání dráhy. Honza se
umístil na 11. místě a Michael na krásném 3. místě.
V září jsme tedy zakončili sezónu, co se týče
pohárek apod. Nyní nás
čeká každoroční účast na
soutěžích v rámci Celoroční soutěže hry PLAMEN.
Nicméně musíme poděkovat a pogratulovat hlavně
dětem, které měly tyto
prázdniny opravdu bohaté
a úspěšné v rámci požárního sportu. Jde vidět, že do
toho dávají opravdu vše, baví je to a mají chuť
se stále zlepšovat a porážet ostatní družstva.
Sice během prázdnin bylo zapojováno většinou jen družstvo starších, ale věříme, že dalším rokem tomu bude jinak a začneme jezdit
i s těmi mladšími. Jelikož každý na sobě musí
pracovat a zdokonalovat se v tom, v čem je
dobrý. A my vedoucí, spolu s ostatními, kteří
nám pomáhají, chceme dát dětem tu možnost,

aby nám ukázaly, že jsou opravdu dobré. Ještě
jednou moc děkuji všem vedoucím, kteří se
podílejí na tom, aby děti byly tam, kde jsou.
Jelikož najít si ten čas, trénovat a učit je to, není
jednoduché. ALE BAVÍ NÁS TO A DĚLÁME
TO MOC RÁDI. Velké díky patří samozřejmě i celému SDH Dobrá za spolupráci a obci
Dobrá.
Za tým vedoucích – Simona Řízková
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Junák – český skaut,
středisko Doberčata, z.s.
Zápis za říjen

Přespávačka | Le Paso
V pátek 18. 10. začala přespávačka. Setkaly se zde skupinky z celého prvního oddílu: Krevetky, Limetky, Sasanky, Medúzy,
Jahůdky, Tučňáci, Hroši a Bizoni. V 17 hodin naši vedoucí s dětmi vyrazili do parku,
kde jsme si společně zahráli seznamovací
hry. Poté si děti zahrály bojovku o získání
jídla. Cílem hry bylo chodit po Dobré a získávat lístečky, které se následně vyměnily
za suroviny. Děti si potom ze surovin, které
dostaly, udělaly super večeři – tortilly. Po
honosném jídle se děti už za tmy s vedoucími
vydaly na vrchy, kde pustily lampióny. Po
vypuštění lampiónu jsme se vrátili zpět do
parku, kde jsme se pomodlili a vyrazili zpět
do hasičárny. V hasičárně se už děti převlékly
do pyžama a poslouchaly pohádky anebo si
povídaly. Ráno si děti vyzvedli rodiče. Akce
byla povedená a dětem se líbila.

Víkendovka na Barnošce
pro Kosatky | La Família
Tahle víkendovka v termínu 11. - 13. 10.
2019 začala tím, že jsme se sešli na zastávce
v Dobré, já teda až ve Frýdku. Jeli jsme auto-

busem až na Krásnou. Potom jsme se vydali
pěšky na chatu, cesta byla strašně zdlouhavá, šli jsme přes velice prudký svah, až jsme
nakonec došli ve tmě. Večer jsme se najedli,
rozdělali oheň a zapálili svíčky, jelikož tam
není elektřina. Potom si pro nás připravila
Anežka hru. Měli jsme papír se jmény a zjišťovali informace o daném člověku. Nakonec
jsme se měli rozhodnout, kterého člověka
zachráníme před HIV.
Další den (v sobotu) jsme měli rozcvičku
s Karin, naštěstí nebyla náročná. Dopoledne jsme se pustili do plnění úkolů z naší
skautské stezky. Všichni jsme se naučili sekat dřevo a třísky na podpal, naučili jsme
se, jak brousit nože a upekli jsme bábovku.
Jéňa se to chtěl naučit, tak jsme se do pečení pustili všichni: A pečení bábovky bez
elektrické trouby není sranda… První várka
se spálila tak, že z ní bylo skoro uhlí. Ale
druhá se nám povedla a všem moc chutnala. V poledne jsme uvařili oběd – špagety
s omáčkou – a měli odpolední klid. V odpoledním klidu jsme šli do lesa, kde jsme si
lehli na karimatky a hráli na ukulele, prostě

- 32 -

11/2019
odpočívali. Potom jsme měli hru, kde jsme si
museli obléct všechno oblečení, co jsme měli
a do krosny jsme si dali dřevo a dělali žabáky.
Karin si pro nás připravila hry o tom jak
si „věříme“. Padali jsme do rukou ostatních.
Večer jsme měli na večeři těstovinový salát
s tuňákem. Potom jsme hráli městečko Palermo a povídali si s Pepanem. Měli jsme večerku a pomalu šli spát. Ráno jsme se vzbudili,
uklidili chatu a pomalu šli zpátky na autobus.
Byla to pohodová víkendovka. Troufám
si říct, že jedna z nejlepších.

Mela Horká (Kosatky)

DEN S KRTKEM (spolek maminky s dětmi)
Naše skupinka
Koníků si den s krtečkem opravdu užila. Představili jsme
si novou básničku,
přivítali jsme se,
vyrobili si krtečka
na zapíchnutí do
květináče. Nejvíce
však děti bavilo hledat krtkův poklad pomocí lopatiček. Každé
z dětí si v kopci hlíny našlo svou odměnu
v podobě krtečkova lízátka. Nakonec jsme
si o krtečkovi četli knížky a doplňovali do
dřevěné desky. Program byl laděn na míru
věku dětí a byla to krásná změna oproti
běžným setkáním.
24. 9. měli i Kulihrášci svou schůzku
s Krtečkem. Děti si s maminkami vyrobily
zápich do květináčů. Poté si děti z písku
udělaly bábovičku jako krtinec, do které
zapíchly každý svůj zápich se kterým museli
nejdřív prolézt tunelem jako opravdoví krtci.
Na závěr schůzky jsme si pohráli s různými

hračkami s Krtečkem a také jsme si přiťukli
šampusem s Krtkem.
Eva Nováková
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Billiard – Hockey Šprtec
2. liga družstev 2019
5. kolo – BOSKOVICE 6. 10. 2019
Neuvěřitelný zvrat v podání klubu BHC Dobrá,
z Boskovic odvážejí všechny body a podruhé
za sebou se probojovali do finálového kola
K poslednímu kolu odcestovali naší stolní hokejisté do vzdálenějších Boskovic, kde
se ještě chtěli porvat o ﬁnálové kolo. BHC
Dobrá před tímto kolem okupovala šestou
pozici v tabulce, a to jí nezajišťovalo postup.
V naší sestavě chyběli pouze JOSEF STUDENIČ a ADAM KURÁŇ. Soupiska tedy
byla následující: DALIBOR HÁJEK, JOSEF
SVOBODA, JIŘÍ DOHNAL, PETR HADAŠČOK a JAN BILKO. A hned od prvního kola
to začalo z naší strany hodně aktivně. Kluci
si před pátým kolem jasně a zřetelně řekli,
že ten postup do ﬁnále není nereálný, i když
už to byla jenom teoretická šance. Ale co se
dělo za hracími stoly, bylo neuvěřitelné. Hned
v úvodu nás čekalo domácí mužstvo z Bosko-

vic, a i když se snažili, jak mohli, přesto se debaklu 6:2 nevyhnuli. Po prvním zápasu byla
atmosféra v našem týmu fantastická a hráči
byli ještě více nabuzení a těšili se na druhé
utkání, kde nás čekalo družstvo z Bohunic.
Vlétli jsme na ně jak včely na pampelišky,
drželi jsme se svojí taktiky a zaslouženě jsme
vyhráli 5:2. To z naší strany nebylo všechno.
Kluci věděli, že pokud chceme postoupit, musíme deklasovat všechny. Do dalšího zápasu
jsme vyzvali hráče z Modřic. BHC Dobrá
s kozlem na hrudi začala pořádně vystrkovat růžky a na ně nenašli brousek ani Modřice, aby jim ty rohy obrousili a výsledek byl
6:1. Nabroušení kozli z Dobré stále neměli
dost a i v odvetě proti domácím Boskovicím
excelovali. Vyprovodili je výsledkem 5:3.
Ten, kdo si myslel, že před tímto kolem už
na postup nedosáhneme, se šeredně spletl,
protože tento tým má sílu, víru a odhodlání. Kluci ze sebe vydali maximum, dali do
toho srdce, moc chtěli postoupit a zopakovat úspěch z minulého roku. Povedlo se jim
to a já můžu jen pogratulovat za převedený
fantastický výkon, že i po prázdninách, kdy
jsme tolik netrénovali, to pořád máme v rukou a dokážeme neskutečné věci.
Finále se bude konat 6. 11. 2019 ve Žďáru nad Sázavou, kdy hráči Žďáru postoupili
z prvního místa a dále kromě nás postoupily
BOHUNICE, STOCHOV a BŘECLAV.
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Bohužel ve ﬁnále nenastoupí za náš klub
DALIBOR HÁJEK, který bude mimo naší
republiku a JOSEF SVOBODA, který dostal
od Unie hráčů stolního hokeje disciplinární
trest a do konce této sezóny už nebude moci
posílit klub BHC Dobrá v žádných soutěžích, což je velká ztráta před důležitým ﬁnálovým kolem.
Výsledky 5. kola
BHC DOBRÁ – BHK IQ BOSKOVICE “B“
BHC DOBRÁ – OREL BOHUNICE
BHC DOBRÁ – DRAGONS MODŘICE “B“
BHC DOBRÁ – BHK IQ BOSKOVICE “B“

Statistiky hráčů BHC Dobrá po 5. kole
Z.
V.
1. DOHNAL Jiří
35
21
2. HÁJEK Dalibor
35
15
3. HADAŠČOK Petr
29
15
4. SVOBODA Josef
15
4
5. BILKO Jan
19
3
6. KURÁŇ Adam
10
2
7. STUDENIČ Josef
1
1

R.
9
6
4
5
6
2
0

6:2
5:2
6:1
5:3

P.
5
14
10
6
10
6
0

SKÓRE
124 : 64
93 : 73
71 : 60
41 : 40
35 : 57
17 : 28
2:0

+/16
1
5
-2
-7
-4
1

B.
51
36
34
13
12
6
2

%
0,457
0,029
0,172
-0,133
-0,368
-0,400
-1,000

Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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VZPOMÍNKA PAMĚTNÍKA NA LISTOPAD1989
Ve čtvrtek (16. listopadu 1989) se návštěva u mne notně zdržela, odešla až
dlouho po půlnoci. Probíral jsem s ní, jak se bude asi vyvíjet to dění kolem,
otevřeně se nadávalo, občanská neposlušnost, když už skoro všechna socialistická cizina provádí změny včetně Sovětského svazu. Tam už je ,glasnosť‘
a svoboda slova. U nás nic. V září jsem se vrátil z Budapešti a tam strhávali rudé
hvězdy. Na letišti si posteskla účastnice zájezdu nějakému našemu generálovi,
jenž tam byl na oficiální návštěvě — „kdy to už bude i u nás?“ — Neřekl na to nic, jen se pousmál.
Dlouhou návštěvu jsem si mohl v ten čtvrtek dovolit, ráno se jelo na školení do Ostravy — a
ejhle, žádná upjatost, školitelé bez šlajfek dokonce soudruha ředitele drze oslovovali „pane“.
A co teprve večer. Byl pátek (17. listopadu) a Svobodná Evropa (ilegální vysílání z Mnichova
v češtině, do roku 1988 rušené) hlásila, že se něco nezvyklého stalo v Praze při demonstraci
k výročí Mezinárodního dne studentstva. Dokonce o mrtvých. Že už by to teď konečně ruplo? Šlo
se spát zase až dlouho po půlnoci a sobota, neděle byly nadějí, aby ohlášené demonstrace na
Václaváku pokračovaly a Pražáci to nevzdávali. Charakterizoval bych tu dobu slovem nevyspání,
které ale nevadilo. Cestou z práce ve vlaku jsme si jenom polohlasem i posunky sdělovali, co kdo
slyšel. Ve středu se mě kamarád Mirek zeptal — zítra je v Ostravě velká demonstrace — jedem?
Náměstí Lidových milicí se zaplňovalo a šeřilo se už. Potěšilo a uklidnilo nás, že vedle stáli
i mnohem starší i úplně staří lidé. Policisté kolem budov — ať si nás zmlátí… Všiml sis? Otočili
jsme se. Na transparentu čteme „Konec vlády jedné strany! Svobodné volby“. A to byl teprve
začátek. Z reprobeden hlučely výzvy, které jsme dosud měli obavu říct šeptem. Pocit veřejně, z plna
hrdla si zařvat „demisi!“ (vlády) za to stálo. Pak upřesnění k další demonstraci a že nepřestaneme.
Ještě díky do Prahy, odsouzení zásahu policie 17. listopadu na Národní třídě — a už zní chorál
celým náměstím, neuměle, falešně, jak to nemám rád, ale přece jen to je naše hymna…
Na demonstraci nás zvou studenti na vysokoškolské koleje a promítají video z Národní třídy.
Tlačíme se v tramvaji, na klopě kousek trikolóry. Dívají se na nás nevraživě, starý pán dokonce
vede monolog, že nás měli zmlátit… Jen jeden v dáli ve středních letech se před vystoupením
z tramvaje na nás usměje — držím palce… Než sešel ze schůdků, schytal pár nadávek od ostatních.
Půlnočním vlakem míjíme Novou huť. — Veliký zelený (kupodivu) nápis „Komunismus — naše
budoucnost“. To už tu dlouho nevydrží, říká mi Mirek, ale já jsem skeptik. Mám strach, že se to
zvrátí, že někdo zasáhne, že se to promlčí nebo se bude střílet…
Druhý den domluvíme Prahu. Teď nebo nikdy. Musíme být u toho. Televize a rozhlas přestaly
kvákat o protisocialistických živlech… Svobodná Evropa oznamuje velké shromáždění na sobotu
25. listopadu — přijeďte z venkova podpořit naši věc! Kupujeme jízdenky na ranní vlak. Kamarád
přespí u mne, protože ze Sklenova by se ráno na Ostravan (vlak Ostrava—Praha) nedostal. Ještě
se stavujeme v Žumpě (Hostinec na křižovatce) a každodenní sešlost s kytarou nás zdraví — jedete
do Prahy? Víte, co se tam děje?! — Proto tam jedem. — Tak tam pozdravujte!, šťastnou cestu!
Prohlížíme si Prahu, zastavujeme na Národní třídě… Dav mířící na Malou Stranu (část Prahy)
nás bere s sebou. Hradčanské náměstí je hlava na hlavě, právě se koná svatořečení Anežky České
ve Svatovítském chrámu. Nedostaneme se ani k hradní stráži, ale z reproduktorů slyšíme adorační
mši, slouží ji prý kardinál Tomášek, dovídáme se.
Po poledni se pomalu přesunujeme na Václavské náměstí, ale tam nás zmrazí, že demonstrace
tu nebude. Znervoznilo nás to a jdeme, kam nás vedou ostatní, prý se očekává tolik lidí, že je
zamluvená Letná. Letná! Znám ji jen z každoročních televizních vojenských přehlídek. Jsme jedni
z prvních, tedy z první tisícovky. „Už jsme tady!“, křičí ti, kteří chodí na demonstrace už od neděle.
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A třesou klíči — „poslední zvonění!“ Hodiny na sloupku jsou naschvál narichtovány na 11.55 — za
pět minut dvanáct. Hledáme místo blíž tribuně, abychom dobře viděli. Blíží se druhá hodina, jsem
z nás tří z Dobré nejlehčí a rozhlížím se tudíž ze zad Mirkových, kolik se nás sešlo. No nazdar, plná
Letná, to už je něco. Lidé stojí i v přilehlých ulicích. A televize! Na rohu bloku budov vidíme
kamery. Bude to v televizi! Nadšení — už jsme prorazili do televize! Snad něco z to odvysílají…
Na tribuně zpívá Jaroslav Hutka. Představoval jsem si ho jinak. Znal jsem nějakou písničku z dob
pobytu na internátě, kterou jsme si pouštěli na kazeťáku („proč jsou stromy zelený, táto, řekni
proč, tisknou se z nich stokoruny“ — tak nějak se to zpívalo). Václav Havel je dost malý, skoro ho
nevidíme a zdá se, že je nachlazený. Kubišová zpívala Modlitbu, tu jsem znal z dob dospívání a
měl jsem doma „její“ singl. Mluví Miloš Zeman, ten, který napsal o prázdninách do „Téčka“ kritický
článek o našem státě. Žasli jsme tenkrát, že mu to otiskli, a výstřižek článku jsem pečlivě uschoval.
Nyní je ještě kritičtější, srovnával nás s rozvojovými státy. Politického vězně Rumla pustili z basy
a šel rovnou na tribunu — to ho nemohlo napadnout ani ve snu.
Mladý policajt omlouval sebe i kolegy za Národní třídu. „Nevadí, nevadí!“ křičeli jsme. Dlouhé
byly proluky mezi řečníky a vystupujícími, nechápal jsem, co jsou Romové, nikdy jsem to slovo
neslyšel, prý chtějí zrovnoprávnění nebo něco v tom smyslu. Zatleskalo se. Blížila se japonská televize
a rovnou ke mně. Mikrofón a kamera, kdosi překládal, vůbec nevím, co jsem říkal, bylo to pár slov
a hned se ptali někoho vedle — proč demonstrujete? Starší pán prý, že za socialismus… Japonec
protáhl obličej. „Demonstroval jsem v osmačtyřicátém, ale ne za takový bordel, jaký je dnes!“
Nezažil jsem nikdy takovou solidaritu, nikdy předtím a nikdy potom. Vzpomínám, že z tribuny
kdosi zažádal, aby lidé ustoupili sanitce, někdo totiž zkolaboval. Bylo to docela blízko. Nechápu,
jak je možné, že se lidé s největší ukázněností dovedli v pravou chvíli v tom místě rozestoupit,
takže demonstrant–pacient byl během chvilky odvezen. Potom zase matka s kočárkem. Odcházela
uličkou, která se před ní jako na povel rozestupovala — mezi stovkami a tisíci lidiček! Jak je možné,
že nikdo nepotřeboval na záchod. Že nikdo (aspoň kolem mne) nemluvil sprostě, že na zemi nebyl
vůbec žádný papírek, jediný vajgl. Jak je možné (prokázala to pak statistika), že se v ty dny
nekradlo, nepřepadávalo, neloupilo, dokonce i dopravních nehod bylo málo. Při odcházení z Letné
se šlo naprosto spořádaně, přitom neorganizovaně, intervaly metra jeho zaměstnanci posílili,
čekali jsme jen pár minut, žádná tlačenice. Plná souprava odjela, za minutu tu byla další, lidé
poslušně a vzorně čekali. Jak je možné, že teď všichni věděli, že někdo musí nastupovat první a
někdo poslední… Dokonce si dávali i přednost. Dojem toho dne? — Zážitek na celý život…
Ale to byla proti zítřku zábava. Teď přemluvit spoluúčastníka Mirka, abychom ještě po půlnoci,
po návratu z Prahy, do skříňky SSM (Socialistického svazu mládeže) nacházející se před farou
umístili prohlášení Občanského fóra, které nám vtiskli nějací studenti před DAMU v Praze a které
jsme četli v kupé ostatním spolucestujícím, kteří o Letné nevěděli a projevili velký zájem. To proto,
aby si je ráno lidé jdoucí do kostela mohli přečíst. (Četli-li je, nevím.)
Ráno se dovídám, že celá včerejší Letná byla televizí vysílána v přímém přenosu. Je ale vyhráno?
Nedělní dopoledne i odpoledne klepal psací stroj a já donekonečna přepisoval prohlášení na
průklepáky, vždy originál a 5 kopií, aby se jich co nejvíce dostalo mezi lidi (kopírky a domácí
tiskárny neexistovaly). Některé odstavce jsem už znal zpaměti, požadavky studentů, vyjádření
kumštýřů, dělníků… Následující dny jsme prohlášení rozdávali známým, aby předali dále…
Na pondělí 27. listopadu byla vyhlášena dvouhodinová generální stávka. Ve čtvrtek 29. listopadu
byl ústavní většinou Federálního shromáždění vyškrtnut z Ústavy ČSSR článek 4 o vedoucí úloze
Komunistické strany Československa ve státě. Tím pro mne revoluce skončila.
Vzpomínku účastníka zaznamenal v roce 1990 Rostislav Vojkovský, kronikář. (Kráceno.)
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Vážení spoluobčané,
jak jsme slíbili v červnovém vydání Doberských listů, tak nyní tak činíme a
chceme Vás blíže seznámit s krátkou statistikou z příspěvkových organizací
obce, a to Základní školy a Mateřské školy. Věříme, že se dozvíte nové
informace, které nejsou běžně dostupné a publikovány, a získáte tím
větší přehled o těchto školách. Velký dík patří oběma paním ředitelkám
Mgr. Radce Otipkové a Bc. Janě Maďové za jejich čas, vstřícnost a ochotu
při zpracování níže uvedených dat.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
CO NÁS ZAJÍMÁ?

školní rok
2018/2019

školní rok
2019/2020

meziroční
trend v %

Celkový počet žáků

634

638

> 0,6

z toho děvčat

314

309

< 1,6

z toho chlapců

320

329

> 2,8

z toho s trvalým pobytem
v Dobré

238

239

> 0,4

z toho s trvalým pobytem
mimo Dobrou

396

399

> 0,8

Celkový počet žáků
na 1.stupni

308

313

> 1,6

Celkový počet žáků
na 2. stupni

326

325

< 0,3

Celkový počet žáků
v prvých třídách

65

54 *

< 17

z toho děvčat

33

24

< 27,3

z toho chlapců

32

30

< 6,3

*do 1.tříd k 1. 9. 2019 byly přijaty děti pouze ze spádových obcí a děti se sourozenci
na naší škole, 12 mimospádových nebylo přijato.
Veškeré výše uvedené údaje jsou k datu 1.9. příslušného školního roku.
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CO NÁS ZAJÍMÁ?

školní rok
2018/2019

školní rok
2019/2020

meziroční
trend v %

Celkový počet žáků
v devatých třídách

80

65

< 18,8

z toho děvčat

43

34

< 20,9

z toho chlapců

37

31

< 16,2

Počet zájmových kroužků

31

34

> 9,7

Celkový počet
zaměstnanců

70

76

> 8,6

Celkový počet pedagogů

45

47

> 4,4

Celkový počet asistentů

4

8

> 100

Veškeré výše uvedené údaje jsou k datu 1.9. příslušného školního roku.

A BONUS NAVÍC
Celková kapacita školy k datu 1. 9. 2019
Celkový počet tříd k datu 1. 9. 2019
Počet oddělení školní družiny

650
28
5

TOP úspěchy žáků v období od 1. 9. 2017 do 1. 9. 2019

Obhajoba a získání mezinárodního titulu Ekoškola,
2.místo v krajském kole Astronomické olympiády,
6. místo v krajských kolech ve vybíjené a v Mladém zdravotníkovi,
řada úspěchů v okresních kolech sportovních i naukových soutěží

aj

Po

Hlavní cíle školy pro školní rok 2019/2020
Navýšení kapacity školy, zapojení do projektu IROP na modernizaci
školní dílny, cvičné kuchyňky a posílení infrastruktury školní sítě,
realizace aktivit v rámci propagace robotiky ve vzdělávání,
péče o nadané žáky, pokračovat v trendu komunitní školy
s dobrým klimatem, spokojenými žáky, rodiči a zaměstnanci
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
meziroční
trend v %

CO NÁS ZAJÍMÁ?

školní rok
2018/2019

školní rok
2019/2020

Celkový počet žáků

149

149

0

z toho děvčat

81

84

> 3,7

z toho chlapců

68

65

< 4,5

z toho s trvalým pobytem
v Dobré

104

102

< 2,0

z toho s trvalým pobytem
mimo Dobrou

45

47

> 4,4

Celkový počet
předškoláků

55

52

< 5,5

z toho děvčat

25

24

< 4,0

z toho chlapců

30

28

< 6,7

Počet žáků starších
než 6 let

9

7

< 22,3

Počet žáků mladších
než 3 roky

54

63

> 16,3

Počet zájmových
kroužků

6

6

0

Celkový počet
zaměstnanců

22

22

0

Celkový počet pedagogů

12

12

0

Celkový počet asistentů
a chůviček

3

3

0

Veškeré výše uvedené údaje jsou k datu 1.9. příslušného školního roku.
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A BONUS NAVÍC
Celková kapacita školy k datu 1. 9. 2019
Celkový počet tříd k datu 1. 9. 2019

151
6

TOP úspěchy žáků v období od 1. 9. 2017 do 1. 9. 2019
Celovečerní divadelní a pěvecký program
ku příležitosti 50.výročí výstavby MŠ

Hlavní cíle školy pro školní rok 2019/2020
Rekonstrukce zahrady MŠ - obnova prvků, dodání nových;
rekonstrukce jídelny MŠ; rekonstrukce chodeb MŠ formou
demontáže původního obložení za omývatelné nové výmalby

Přejeme všem občanům naší obce svěží a zdravý zbytek podzimu.
Odpočiňte si před zimou správným způsobem, každý podle svého
gusta, ať už se jedná o krátké výlety po okolních kopcích nebo četbou
zajímavé knihy, či aktivní účasti na sportovně společenských akcích
pořádaných v našem okolí. Po vánocích se Vám opět připomeneme
„tématem“ č. III.
Ing. Břetislav Vláčil
za srdružení kandidátů
PRO ZDRAVOU ČISTOU DOBROU
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uvádí

24.11.2019
v sále ZŠ Dobrá
v 15:00
za pouhých

60,- Kč
hru pro děti
i dospělé

Jak Pimpilimpi a Pompolompo
zachránili Zemi
Předprodej u paní
Soni Liškové
Dobrá 230
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Je nám osmnáct
Podané ruce – osobní
asistence již více než osmnáct let pomáhají lidem
s postižením a seniorům.
Neuvěřitelných osmnáct!
Organizační jednotka Podaných rukou pro
osobní asistenci byla založena v březnu
2001. Samotnou službu – osobní asistenci
– jsme začali poskytovat v květnu 2001 ve
Frýdku-Místku a následně v dalších místech
regionu. Organizace měla 8 zaměstnanců,
kteří v prvním roce odpracovali 4 781 hodin
u 39 klientů. Hned v roce 2002 došlo k velkému rozvoji, díky kterému mohli asistenti
poskytnout službu mnohem většímu počtu
klientů. V současné době je počet zaměstnanců zhruba 130 a počet klientů se pohybuje
měsíčně kolem 250. Jsme jedním z největších poskytovatelů osobní asistence v České
republice, působíme v Moravskoslezském,
Olomouckém a Zlínském kraji. Zveme vás
na naše webové stránky, kde se o nás dozvíte
více: www.podaneruce.eu. Informace o osobní asistenci přímo v Dobré podá Mgr. Lucie
Horňáčková - tel. 776 011 437.
Během těch 18 let se změnilo mnoho
věcí, zvláště legislativa, která tuto službu
profesionalizovala. Nezměnilo se ale poslání
organizace a její cíle. Po celou dobu usilujeme o to, aby naše služby, které poskytujeme klientům s omezenou soběstačností
z důvodu věku (seniorům) nebo postižení,
byly kvalitní a profesionální. Pomáháme
potřebným lidem od jednoho roku věku žít
běžným životem a zůstat v domácím prostředí, dojít si na procházku, na nákup, k lékaři,
za sportem či za kulturou. Osobní asistent
či asistentka pomohou při osobní hygieně,

oblékání, pomohou s pohybem, přípravou
jídla, s úklidem domácnosti, pohlídají pitný
režim apod. Mohou poskytnout společnost
ve volném čase – přečíst knihu, zavzpomínat
u fotograﬁí rodiny, zhlédnout ﬁlm či seriál
apod. Jejich pomoc může být pestrá a přizpůsobená individuálním potřebám. Službu
osobní asistence poskytujeme až 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně.
V první výroční zprávě za rok 2001 psala
naše paní ředitelka Bc. Helena Fejkusová:
„Osobní asistence je služba velmi potřebná,
dosud postrádající legislativní krytí, a tím
i obtížně zařaditelná do tolik potřebného ﬁnančního toku. Nenechme se ale odradit, bez
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bolesti se přece nerodí nic, ani dobré nápady.
Mnoho lidí nás potřebuje, mnoho lidí nám
fandí i pomáhá. Srdce máme všichni otevřené
pro ty nejpotřebnější…“ Poslední dvě věty
určitě stále platí, i když v současné době máme
zase jiné problémy – např. se sháněním tolik
potřebných zaměstnanců. Věříme, že v dalších letech budeme stále organizací, která je
přínosem a oporou našim klientům i jejich rodinám. Dovoluji si ukončit citátem z jednoho
z mnoha děkovných dopisů, které dostáváme:

„Vážená paní ředitelko, velmi si cením, že Vaše
organizace pomáhá rodinám v jejich těžké
situaci, aby milovaný člověk mohl prožít své
dny v kruhu rodiny. Moc děkuji za vstřícné jednání, práci s úsměvem…“. Také my bychom
chtěli poděkovat – našim klientům, jejich
rodinám, našim zaměstnancům a také všem,
kdo nás podporují a pomáhají nám pomáhat!
Jedním z našich podporovatelů je také obec
Dobrá. Děkujeme!
Bc. Jana Marková

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení prevence

Ostrava 8. října 2019

Ostrava 8. října 2019

„Kdo s koho“ – nákupy
v předvánočním období
S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost obchodních center, a to nejen z důvodu nákupu potravin,
„Kdo s koho“ – nákupy v předvánočním období
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22. 11. 2019 od 13:00 do 18:00 hodin
23. 11. 2019 od 8:00 do 12:00 hodin
16. 1. 2020 od 13:00 do 18:00 hodin

607 175 827

Volejte klidně i o víkendu.

nabídku.

Budeme rádi za každou

v Dobré a okolí.

nebo pozemek

Chceme koupit dům
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Jak lze od státu získat zpět až 50 % vynaložených nákladů
na rekonstrukci vaší nemovitosti?
Pokud máte v plánu rekonstrukci nemovitosti (výměna
oken, zateplení fasády, podlah,
stropů) nebo jste již rekonstrukci
provedli, mám pro vás tyto tipy:
Zavolejte a my vám poradíme,
jakým způsobem byste mohli získat část svých investovaných peněz zpět, případně jakou další investici na nemovitosti byste měli
udělat, abyste získali od státu dotaci a tím i zpět až 50 % z vašich
investic.
Příklad z praxe:
Na servisní schůzce jsme zjistili, že klient před rokem měnil
střechu, vše z vlastních investic,
bylo to zhruba 150 000 Kč. Poradili jsme se s naším specialistou, který řeší dotace z programu
Nová Zelená úsporám a na následné schůzce dostal klient informace, že pokud by si ještě udě-

lal zateplení domu, tak má nárok
na proplacení 50 % jak z ceny
střechy, tak na zateplení nemovitosti, které bylo nutným základem pro obdržení dotace. Klient
neměl již vlastní prostředky, nicméně u nás měl předschválený
limit, takže jsme mu jednoduše
bez zajištění půjčili 300 000 Kč.
Následně si zateplil nemovitost
a poté mu náš specialista vyřídil schválení a čerpání dotace
a klient obdržel ﬁnance od státu
ve výši 225 000 Kč.
Klient tak na základě nezávazné schůzky zjistí, za jakých
podmínek lze získat dotaci,
může rekonstrukci následně
provést svépomocí nebo ﬁrmou,
kterou si sám vybere, popř. využije naše doporučené ﬁrmy. Vše
může začít dělat hned poté, co
mu náš specialista vyřídí schválení dotace.

Pokud patříte mezi ty, kteří
nyní plánují zateplení, výměnu
oken či střechy, zavolejte a domluvíme schůzku se specialistou, jenž
následně zjistí, jakou maximální
dotaci můžete získat, popř. za jakých podmínek.
Náš specialista vyřídí veškeré
potřebné dokumenty, zajistí vypracování projektové dokumentace a pomůže i s čerpáním dotace.
Nemáte-li vlastní peníze anebo by vám nestačily na kompletní
rekonstrukci domu, můžeme vám
půjčit za zvýhodněných podmínek
a poté úvěr doplatit, jakmile vám
přijdou peníze od státu. Můžeme
vám zajistit nejen úvěr zajištěný
nemovitostí, který je obdobou
hypotéky (Hypoúvěr), a nebo
velice jednoduchý Rychloúvěr,
který poskytuje Modrá pyramida
bez zajištění až do výše 800 000
korun.

Na závěr
Zkuste využít vše, na co máte
nárok – dotace se vztahuje vždy
na nemovitost! Takže pokud
vlastníte více nemovitostí, můžete
čerpat vícekrát!
Není to tak těžké, pokud máte
někoho, kdo ví, jak na to. Dotace
se dají čerpat také na výstavbu
nových nemovitostí. Výše dotace
vždy záleží na zvolené formě izolačních materiálů a technologií.
Těším se na případné dotazy,
které rád zodpovím.

Aleš Kocur
oblastní ředitel
Modrá pyramida
Frýdek-Místek
608 474 247
Ales.Kocur@mpss.cz

ROČNÍ DÁLNIČNÍ
ZNÁMKA ZDARMA!
nebo lego za 1500 Kč
Pro nové klienty
za 2 stavební spoření
Navíc smlouva bez vstupního poplatku.
Omezený počet dálničních známek 100 kusů, max. však do 13.12.2019.

Nárok na dárek
máte jen v případě rezervace na tel. čísle 608 47 42 47.
Info na: dalnicni znamkazdarma@seznam.cz
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300
558 412 301

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

558 412 308
558 412 311
		
558 412 307
		

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

558 412 305
558 412 306
		

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

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

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

558 412 309
736 614 720
--------------739 705 945
--------------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 2. 12. 2019 do 12.00 hodin.
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Vítání občánků

Koncert Vlasty Redla

