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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

jak jsme Vás již informovali, na pondělí 
28. června 2021 bylo svoláno veřejné 16. jed-
nání Zastupitelstva obce Dobré. Zastupitelé 
projednali hospodaření obce v  roce 2020. 
Celkové příjmy byly ve výši 71 633 200,57 Kč 
a výdaje ve výši 65 812 853,22 Kč. Rozdíl 
příjmů a  výdajů ve výši 5  820  347,35  Kč 
byl převeden do rozpočtu letošního roku. 
Zastupitelé také vzali na vědomí informaci 
o  provedené kontrole hospodaření obce za 
rok 2020, kterou provádí každý rok zaměst-
nanci Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje. Při přezkoumání hospodaření nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. 

Dále obecní zastupitelstvo rozhodlo 
o poskytnutí dotace ve výši 100 tisíc korun 
z  rozpočtu obce zapsanému spolku Junák 
– český skaut, středisko Doberčata Dobrá, 
z.s. Také jsme schválili další žádosti o bez-
úročnou půjčku z programu na výměnu kotlů 
za ekologické. 

Projednali jsme zprávu projektanta k při-
pravované akci: Obecní dům Dobrá 231. Jak 
jistě mnozí víte, jedná se o budovu bývalého 
MNV, která je již delší dobu uzavřena, resp. 
její první část, protože jsou zde dřevěné 
stropy, které jsou v havarijním stavu. Projek-
tant nyní provedl posouzení celého objektu 
a doporučil rozšířit demolici i na druhou část 
budovy. S ohledem na neefektivnost značné 
investice do nákladné rekonstrukce doporu-
čil rozšířit bourací práce i na část 2. Sanace 
a oprava tohoto objektu č. 2 je neekonomická. 

Zastupitelstvo rozhodlo o  provedení kom-
plexní demolice celého objektu. Předpoklá-
dáme, že tato demolice bude zahájena až 
po vypracování nového projektu a zajištění 
dotací na výstavbu. Do té doby bude zacho-
ván stávající provoz v budově čp. 231. 

Zastupitelstvo také projednalo návrh na 
udělení Ceny obce Dobrá za rok 2020. Cena 
byla udělena paní Olze Uhrové, za dlouho-
letou celoživotní aktivitu pro obec Dobrou. 
Srdečně blahopřejeme!

K 30. 6. 2021 byla dokončena a předána 
stavba Zateplení Obecního úřadu v  obci 
Dobrá, na kterou jsme získali podporu 
dotace z  Ministerstva životního prostředí. 
Na financování této stavby jsme získali dvě 
dotace, jedna podpora je z Operačního pro-
gramu životní prostředí 2014-2020, a druhá 
podpora je ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky, z  Programu na 
podporu výměny nevyhovujících kotlů na 
pevná paliva v domácnostech, úspor energie 
a dalších adaptačních či mitigačních opatření 
ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlo-
varského, Moravskoslezského a  Ústeckého 
kraje. Celkové náklady na realizaci této 
stavby dosáhly částky 19  224  733,20  Kč. 
Původní vysoutěžená cena 16 749 912,92 Kč 
byla v  průběhu stavby navýšena převážně 
o  náklady na klimatizaci, která byla pro-
vedena v  celém objektu obecního úřadu 
a knihovny. 

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT…
Srdečně Vás zdravím v  druhé polovině 

prvního prázdninového měsíce. Po delší 
době si dovoluji navázat na popis zajíma-
vých událostí, aktivit, investic, který nepra-
videlně vychází v  Doberských listech pod 
názvem „Mohlo by Vás zajímat…“.

Začnu dokončenými investicemi – ta ná-
kladnější se týká budovy obecního úřadu. 
Ten je tepelně izolován – zateplen – každá 
místnosti je osazena klimatizační jednot-
kou. Budova doznala také vnějších změn, 
které jsou nejvíce patrné při pohledu z par-
koviště. Tuto investici jsme doplnili novou 
elektronickou úřední deskou. Je umístěna 
hned u hlavního vchodu.

Další investici, milí spoluobčané, pří-
liš neuvidíte. Je totiž „uschována“ v  budově 
v areálu na Spartě. Zde došlo k úpravám ša-
ten v 1. NP podlaží, jejich modernizaci, jejíž 
součástí bylo zhotovení zcela nových sociál-
ních zařízení a sprch. Mladí i ti zkušenější fot-
balisté se mohou těšit na výraznější komfort.

V  květnu se část areálu základní ško-
ly změnila ve staveniště. Vyroste zde nový 
pavilón mateřské školy, který – pokud vše 
půjde podle plánu – bude k dispozici se za-
čátkem školního roku 2022-2023. Obě naše 
výchovné instituce se již několik let potýkají 
s nedostatkem místa. Snad jim nový pavilón 
oběma pomůže. 

V období prázdnin se dočká rovněž zá-
kladní škola několika dílčích úprav. Bude se 
jednat o havarijní opravu kanalizačních svo-
dů, dále o opravu chlapeckého WC u jídelny, 
řešit se bude také hygienické zázemí a  další 
dílčí úpravy a opravy. 

Připravujeme rekonstrukci tří úseků 
místních komunikací. Výběrové řízení na 

dodavatele prací je v  těchto dnech ukonče-
no. Minimálně jeden úsek bude realizován 
do konce tohoto roku, zbývající dva v  roce 
příštím (budeme-li mít štěstí a  domluvíme 
se na kladném stanovisku s jedním ze spolu-
majitelů pozemku, akce se urychlí…).

Další zamýšlené investice se nacházejí 
na svém úplném začátku. 

Jedná se o oslovení projektantů, respek-
tive architektů a následně o vypsání výběro-
vých řízení na dodavatele projektu. Pochopi-
telně budu konkrétní.

V  prvním případě se jedná o  úpravu 
ploch před základní školou. Již v  přípravné 
fázi jsme nabyli přesvědčení, že tuto akci 
je nutné pojmout v  širším záběru. Projekt 
by měl obsahovat parkovací záliv, úpravu 
chodníků a zeleně, návazných komunikací. 
Součástí projektu bude i další místo pro pře-
cházení směrem ke kostelu nebo parku.

Druhý projekt se bude týkat moderniza-
ce a rekonstrukce školní kuchyně v mateřské 
škole. Také v  tomto případě už došlo k  ně-
kolika pracovním schůzkám, jejichž výstu-
pem bude podklad pro materiál k  výběru 
projektanta. „Osádka“ kuchyně v mateřské 
škole bude muset při přípravě jídel kalku-
lovat s  větším počtem dětí, pedagogických 
a  nepedagogických pracovníků. Úkolem 
projektanta bude tuto práci našim paním 
kuchařkám co nejvíce usnadnit.

S provozem mateřské školy souvisí i tře-
tí projekt – ten je v současné době ve stádiu 
vize. Řeč je o prostranství před mateřskou ško-
lou. Prostor známý též jako „sokolák“ by měl 
v blízké budoucnosti pomoci řešit svízelnou 
situaci s parkováním před mateřskou školou. 
Přiznávám, že se jedná o prioritu. Prostor by 
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však měl zároveň umožnit i veřejné využití – 
o jakou formu se bude jednat, o tom rozhod-
nou návrhy oslovených architektů a následná 
diskuze v radě i zastupitelstvu obce.

Na závěr mi dovolte upozornit Vás na 
pomalu se rozbíhající aktivity našich ko-
misí, spolků, klubů. Turisté již absolvovali 
minimálně dva výlety. V sobotu 10. července 
se uskutečnil turnaj v  plážovém nohejbalu, 
další sobotu bude následovat tradiční turnaj 
v nohejbalu na kurtech v areálu „U medvě-
da“. Sportovní komise se bude podílet také 
na fotbalovém klání „Svobodní versus žena-
tí“ – 7. srpna 2021 na hřišti na Mechuli. 

Pozadu nezůstane ani kulturní komise 
– ta připravuje promítání filmu „Ženská na 

vrcholu“ na multifunkčním hřišti. Uskuteční 
se dne 13. srpna 2021. 

Pokud se situace kolem nás opět dra-
maticky nezmění, budou pořádány i  další 
akce pro děti i dospělé. Doporučuji sledovat 
plakátovací plochy v  obci, sledovat obecní 
web či facebook, stáhnout si aplikaci „Hlá-
šení rozhlasu“ – to vše proto, abyste byli co 
nejlépe a s předstihem informováni o koná-
ní akcí, které Vás třeba zajímají a u kterých 
byste chtěl(a) být.

Krásné letní měsíce Vám přeji.

Milan Stypka

Kompostéry pro občany obce Dobrá
Výzva k vyzvednutí kompostéru ZDARMA

Vážení občané,
v  květnovém vydání Doberských listů a  na webových stránkách obce jsme Vás 

informovali o možnosti zapůjčení kompostérů všem vlastníkům nemovitostí na území 
obce Dobrá ZDARMA. 

Část občanů již této možnosti využila a kompostér si vyzvedla, část občanů zaslala 
přihlášku, ale kompostér si v  určenou dobu nevyzvedla a  další vlastníci nemovitosti 
zatím této příležitosti nevyužili vůbec. 

Máte-li zájem, můžete si kompostér vyzvednout ještě v průběhu měsíce srpna, a to 
vždy v pondělí a ve středu v čase od 8.00 do 12.00 hodin a od 12.30 do 16.30 hodin. 

Dostavte se na OÚ Dobrá, II. patro, kancelář č.  22, p. Markéta Řízková. Zde 
podepíšete Smlouvu o výpůjčce a obdržíte kompostér. 

Kompostér je majetkem obce po dobu 5 let, tj. po dobu udržitelnosti projektu. 
Po uplynutí této doby se stává majetkem žadatele.

Formulář závazné přihlášky o  zapůjčení kompostéru je k  dispozici na webových 
stránkách obce: www.dobra.cz. 

Markéta Řízková, referent odboru správy majetku a investic

http://www.dobra.cz
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
POPLATEK ZE PSŮ BYL SPLATNÝ DO 30. 6. 2021

Urychleně zaplaťte, kdo tak ještě neučinil!
Poplatek ze psů – sazba poplatku činí ročně 100 Kč. Za každého dalšího psa téhož              

majitele se sazba zvyšuje o 50 % sazby (tedy za každého dalšího 150,- Kč). 
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo

převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1341 + čp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 za odpady pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k  individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná 
fyzická osoba, činí 440,- Kč.

Poplatek je možno uhradit během července až do konce září 2021.

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 jednotlivé osoby  
– nestačí napsat rodina Čápová – platba nebude přiřazena do doby, než doložíte, 

za koho konkrétně byla provedena (zaplatíte-li převodem,  
známka na popelnici Vám bude zaslána domů) 

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2021
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Právní poradna 
pro občany obce Dobrá je opět obnovena, a to každou první středu v měsíci 

 v době od 16 – 17 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá,  
1. poschodí - 4. 8., 1. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12. 2021. 

Termíny uzávěrek 
Doberských listů na rok 2021

2. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12. 2021.
 - příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.

19. 6. se uskutečnil 1. turistický výlet, 
tentokrát jsme se vydali z Mostů u Jablunko-
va pěšky na Skalku, kolem Solárky na Tetřev, 
přes vrchol Velkého Polomu a dolů do údolí 
Lomné. I  když bylo úmorné horko, sešlo se 
nás celkem 12. Naši trasu a více fotek můžete 

vidět na: https://www.relive.cc/view/vXOd-
KjNk4kv

Děkuji všem zúčastněným a těším se na 
další túry.

za sportovní klub Renata Friedlová

Turistický výlet
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Naše škola organizovala díky projektu 
Místního akčního plánu Frýdek-Místek II 
reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008 
616 pro žáky okolních škol z Dobratic, No-
šovic a Lučiny poslední dílnu v rámci aktivit 
Polytechnika je zábava!, tentokrát zaměře-
nou na výrobu hmyzích hotelů.

Jak jistě víte, hmyz v  přírodě má neza-
stupitelnou roli nejen z důvodu významných 
opylovačů, ale také jako článek různých po-
travních řetězců. Kvůli současné chemizaci 
a ničení přirozených biotopů nemají hmyzí 
zástupci mnoho příležitostí k nakladení va-
jíček a poté vývinu v dospělce. Proto se staví 
různé příbytky a hotely, které se vyvěšují do 
zahrad a nabízejí tak vhodné podmínky pro 
rozmnožení hmyzu.

Úkolem dílny bylo sestavit hmyzí do-
meček a vyplnit jej různým materiálem, na-
příklad senem, klacíky, dutými stébly trav, 
šiškami či navrtanými špalky. Tím se vytvoří 

podmínky pro zabydlení různých zástupců 
bezobratlých, jako jsou včelky samotářky, 
slunéčka, škvoři nebo pavouci.

Žáci 5. ročníku zúčastněných škol vyro-
bili krásné hmyzí domečky a odnesli si je do 
svých zahrad, kde je vyvěsí a budou čekat na 
nové nájemníky. Přejeme hmyzím nájemní-
kům pohodlné bydlení.

     
Mgr. Radana Nohlová

Základní škola Dobrá informuje…

Polytechnika je zábava! – Hmyzí život
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Žáci 5. C se i  přes netradiční situaci 
v tomto školním roce zapojili do projektu ZŠ 
Dobratice s názvem Stavba domu, na kterém 
se podílelo několik dalších základních škol 
z okolí. 

Žáci si vyzkoušeli v textovém dokumentu 
vytvořit inzerát na prodej domu a kreslili logo 
své firmy, která nabízí své služby nepostrada-
telné pro stavbu domu. Samozřejmě nesmělo 
chybět vytvoření vizitky firmy. Co by to bylo 
za firmu, kdyby si nepropočítala výdělek? 
Nedílnou součástí byly výpočty nejrůznějších 
úloh v rámci matematiky. 

V poslední řadě žáci zvládli postavit 
úžasné stavby domů z  dřevěné stavebnice 

Walachia. S radostí mohu oznámit, že se vše 
třídě 5. C povedlo natolik, že mezi ostatními 
základními školami obsadila 1. místo. Od-
měnou jim byla perníková chaloupka, trička 
a upomínkové předměty. 

Mgr. Lada Šmiřáková

Poslední aktivitou, do které se zapojila 
naše škola v  rámci spolupráce s  okolními 
školami, byl 7. ročník environmentální sou-
těže Zlatý kapřík. Soutěž proběhla v týdnu od 
7. do 11. června a organizovala ji ZŠ Lučina. 
Letos soutěž proběhla poprvé v online formě. 

Naši školu reprezentovali dva žáci. Be-
áta Dudková ze 4. B a Ondřej Bařina z 5. C. 
Žáci plnili spoustu zajímavých úkolů, po-
znávali sladkovodní ryby, popisovali stavbu 

Projekt Stavba domu

Environmentální soutěž Zlatý kapřík
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Projekt Profesní rozvoj doberských 
pedagogů III – realizace šablony Využití 

ICT ve vzdělávání v ZŠ

Žáci třídy 2. B se od prosince 2020 zapo-
jili do projektu Profesní rozvoj doberských 
pedagogů III - realizace šablony Využití 
ICT ve vzdělávání v ZŠ. Cílem šablony je 
přenesení výuky do reálného prostředí 
s  využitím notebooku, získání zodpověd-
nosti za společnou práci, spolupráce mezi 
dětmi, sdílení informací, vzdělávání dětí 
a jejich posun při využívání IT technologií. 

Zpočátku to pro nás nebylo snadné, učili 
jsme se zadat požadovanou webovou strán-
ku, pohlídat si zapnutou klávesu NumLock 

nebo práce s touchpadem nebyla tak jedno-
duchá. Všechny nástrahy žáci zvládali ve 
dvojicích nebo si radili ve skupinkách, vždy 
se našla rada či pomoc. Na vzdělávacích 
webových stránkách jsme procvičovali gra-
matické jevy, sčítání a odčítání, násobilku či 
určování hodin. Příští rok budeme pokračo-
vat v projektu a věříme, že nástrahy technic-
kého světa zvládneme s nadhledem a nadše-
ní dětí pro využití informačních technologií 
bude jen posilovat.

 Mgr. Svatava Kubeczková

těla ryb, museli popsat životní cyklus žáby, 
znát spoustu zajímavostí o  ekosystému 
rybníka, určovali mořské ryby a  hráli hry 
s rybářskou tematikou. A tuto soutěž se jim 
v letošním roce podařilo vyhrát. Všem moc 
gratulujeme a ZŠ Lučina děkujeme za orga-
nizaci a pěkné ceny.

Věříme, že v příštích letech už se soutěž 
uskuteční zase v přírodě, že vyjde počasí a že 
se nám už konečně podaří v rybnících ČRS 
na Lučině ulovit i toho „zlatého kapříka“.

Mgr. Jiří Nohel
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„Rozhýbejme naši školu“ 
– slavnostní zakončení

Protože návrat do tělocvičen byl v nedo-
hlednu a sezení u počítačů, mobilů, tabletu, 
televize už bylo dost, rozhodli jsme se uspo-
řádat pohybovou soutěž mezi třídami a jed-
notlivými žáky 2. stupně naší školy. Soutěž 
byla zahájena 8. března a skončila 11. červ-
na tohoto roku.

Cílem projektu bylo zapojit všechny žáky 
do týmové spolupráce a různých pohybových 
aktivit, které si každý mohl vybrat podle své-
ho zaměření, nálady či možností, například 
běh, chůze, kolo, skateboard, longboard, 
běžky, lyže, skialpy, jízda na koni, kajak.

K zaznamenávání pohybu jsme používa-
li Mapy.cz, kde si žáci před začátkem aktivity 
spustili funkci stopaře, který zaznamenával 
trasu, kilometry a čas pohybu. Po skončení 

aktivity nám sportovci poslali screenshot 
trasy se svými údaji přes formulář v Google 
Classroom tělesná výchova.

Pravidelně jsme sledovali poslané 
screenshoty, vyhodnocovali pořadí jed-
notlivců a  pořadí mezi třídami, které jsme 
zveřejňovali v  Google Classroom - těles-
ná výchova a na webu školy. Do soutěže se 
celkově zapojilo přes 65 % žáků z  celého 
2. stupně (cca 220 dětí). Dohromady žáci 
urazili 44  000 km, což je více než obvod 
zeměkoule!

Mezi jednotlivci se na 5. místě umístila 
Barbora Skaličková z 9. A s výkonem 1 808,3 
km, na 4. místě se umístila Blahutová Anič-
ka z  8. D s  výkonem 2 011,5 km, 3. místo 
vybojoval František Blahut z  6. D s  výko-
nem 2 067 km, na druhém místě skončil Jan 
Sobek z 8. C s výkonem 2 076,9 km a první 
místo vybojovala Karolína Mičkalová ze 7. D 
neuvěřitelným výkonem 2 197, 6 km!

Mezi třídami se na 3. místě umístila tří-
da 7. D, která urazila průměrně na žáka 207 
km, druhé místo vybojovala třída 6. B, která 
urazila průměrně na žáka 280,7 km a první 
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místo slaví třída 8. C, která urazila průměr-
ně na žáka 289,3 km.

Sportovci byli odměnění věcnými cena-
mi, jejichž hodnota přesáhla 50 000 Kč! Za 
finanční dary byly nakoupeny cyklistické přil-
by, osvětlení a reflexní prvky na kola, čelové 
svítilny, batohy, trička, láhve na pití, stany, 
medaile, poháry a další zajímavé ceny. Velké 
poděkování patří sponzorům celého projektu 
– Klub rodičů při ZŠ Dobrá, Obce - Dobrá, 
Dobratice, Pazderna, Vojkovice, Lučina, dále 
pak firmy Marlenka, C2 Net a firma Atisk.

Největší poděkování patří našim spor-
tovcům, kteří v  této složité době nele-
nili a  předvedli neuvěřitelné výkony na 

hranici svých možností! Sportu zdar, přejí 
tělocvikáři.

 Mgr. J. Šmahlík, Mgr. P. Krus

Vážení čtenáři,
právě pročítáte poslední zprávy o životě 

naší školy v tomto školním roce. Vstupova-
li jsme do něj s nadějí, že bude co nejméně 
ovlivněn pandemií a  budeme moci s  dětmi 
trávit co nejvíce času a  posilovat společné 
vazby zpřetrhané na jaře 2020.

Bohužel už v  říjnu se ukázalo, že tomu 
tak nebude. Opět začalo velmi složité ob-
dobí pro žáky, rodiče i učitele. 14. října byla 
škola uzavřena a  přešla zcela na distanč-
ní výuku, která byla posléze od listopadu 
střídána prezenční nebo rotační výukou. 
V  březnu byla škola znovu zcela uzavřena. 
Teprve v polovině dubna se k rotační výuce 
mohli vrátit žáci 1. stupně a o měsíc později 
žáci 2. stupně. 24. května jsme se konečně 
všichni sešli ve škole. V  posledním měsíci 
jsme se zaměřili na mapování toho, v  čem 
žáci potřebují podpořit, a na jejich adaptaci 
na školní prostředí, probíhaly třídnické ho-
diny, výlety a preventivní programy k posíle-
ní vztahů v třídních kolektivech.

V průběhu roku jsme se museli ve škole 
vyrovnávat s řadou překážek, které s sebou 
přinášela distanční výuka a její nástroje, ale 
také s  různými režimovými opatřeními, či 
testováním. Ne vždy to bylo jednoduché.

Máme za sebou jeden z nejnáročnějších 
školních roků. Žáci, učitelé, asistenti a rodi-
če ho skvěle zvládli díky své odpovědnosti, 
učenlivosti, spolupráci a vzájemné komuni-
kaci. Správní zaměstnanci byli oporou při 
zabezpečení všech protiepidemických opat-
ření a v rámci nepřetržitého provozu školní 
jídelny. Všem za jejich mimořádné nasazení 
děkuji.

Přeji Vám krásné, především odpočin-
kové prázdniny k načerpání energie a síly.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka



6/2021

- 11 -

Mateřská škola informuje…

V době vydání tohoto červencového čísla si 
bude již větší část dětí naší školky užívat prázd-
niny. Některé děti ještě školku navštěvují, neboť 
tato bude otevřena ještě celý měsíc červenec.

Zavzpomínejme tedy krátce na měsíc čer-
ven, měsíc plný omamné vůně jahod a třeš-
ňových dobrot.

Paní učitelky a  někteří rodiče se snažili 
zpříjemnit a také ozvláštnit dětem tento po-
slední měsíc před prázdninami.

Děti měly možnost strávit piknikový den 
u řeky, některé třídy si užívaly vodních rado-
vánek v bazéně u svých kamarádů za podpo-
ry a  vstřícného chování jejich rodičů včetně 
pohoštění dětí.

Děti si hrály na zahradách svých kamará-
dů, kde pro ně maminky připravily překvape-
ní například v podobě nanuků, což děti kvito-
valy s povděkem.

Další třída například pozorovala na vlast-
ní oči vývoj motýla od housenky, přes kuklu 
až po vylíhnutí motýlků. Vylíhnuté motýlky 
pak děti vypouštěly na naší zahradě do volné 
přírody, aby jim dopřály volnost letu.

Děti také navštívily lesopark v  blízkých 
Dobraticích, kde se děti dopravily vláčkem 
a pro některé děti to byla premiéra a neopa-
kovatelný pocit, neboť ještě nikdy vláčkem 
nejely. Také lesopark byl pro děti velkým, 
dobrodružným a  zároveň i  poučným zážit-
kem.

Další příjemnou aktivitou pro děti byla 
návštěva blízké cukrárny, kde si děti pochut-
naly na zmrzlině dle vlastního výběru.

Tolik tedy v  krátkosti o  aktivitách naší 
školky v měsíci červnu a to jsme ještě zapo-
mněli na Projektový den, který si užily děti 
ze třídy Sovičky a také Medvídci.

Děkujeme všem rodičům, kteří se po-
díleli na příjemně prožitých dnech našich 
dětí, a těšíme se na další spolupráci v příš-
tím školním roce.

Zároveň všem přejeme klidné a  poho-
dové prázdniny plné slunce, vody, radosti 
a smíchu, který vyléčí všechny splíny.

Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
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1. června jsme se po dlouhé době zase 
viděli. Sešli jsme se v  10 hodin na jedné 
krásné doberské zahradě, ale hlavně velké, 
protože už nás je ve spolku Maminky s dět-
mi opravdu hodně. 

Poté, co jsme se přivítali, každé dítě do-
stalo kartičku s beruškou, na kterou sbíralo 
7 puntíků. Za každý úkol dostalo jeden pun-
tík. 

Děti například sbíraly z trávy malované 
berušky na kamínkách a dávaly je do košíč-
ku, běhaly po zahradní opičí dráze, proletěly 
se s beruškou po laně, házely balónky na cíl, 
počítaly puntíky, skládaly vývoj berušky aj.

Tento plakát vytvořily děti z  razítek vy-
robených z jablíček, brambor a mrkve, které 
namáčely do barvy.

Po splnění všech úkolů si děti přišly pro 
odměnu. Pak jsme si na trávě udělali piknik. 
Bylo fajn se zase vidět, povykládat si a vidět 
ty šťastné děti, když jsou se svými kamarády. 

Věřím, že situace bude přát a od září se 
uvidíme na pravidelných schůzkách. Rády 
přijmeme nové maminky, které mají dítě 
předškolkového věku. Najdete nás na FB: 
Spolek maminek s dětmi v DOBRÉ.

     
S pozdravem Veronika Slívová

Oslavili jsme DEN DĚTÍ plný berušek
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ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA 
vždy první čtvrtek v měsíci od 17 – 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.

Závěrečná schůzka družinky Jahůdek
Dne 16. 6. se sešla družinka Jahůdek 

v  16:00 před skautskou klubovnou na faře. 
Nejprve jsme zahájily skaut naším pokři-
kem. Pak jsme společně vyrazily na hřiště do 
lesa. Když jsme dorazily na místo, rozdělily 
se úkoly na přípravu ohně. Jedna skupina šla 
sbírat dřevo na založení ohně a  druhá sku-
pina šla hledat větve na opékání párků. Po 
nachystáni všech věcí jsme rozdělaly oheň 
a začaly jsme si opékat buřty a marshmallow. 

U toho jsme si zazpívaly za doprovodu kyta-
ry. Byla to moc hezká atmosféra, podobná 
jako bývá na táboře. Potom, co jsme dojedly, 
tak jsme si zahrály míčové hry. Na samotný 
konec jsme místo po sobě uklidily a vydaly se 
zpět ke skautské klubovně. U klubovny jsme 
se vyfotily a popřály hezké prázdniny. Tento 
den jsme si všechny náramně užily a těšíme 
se na další shledání.

Maki Gryžboňová
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Závěrečná schůzka družinky Želviček
Psal se horký pátek 18. 6. Celé natěšené 

jsme se sešly v  pozdním odpoledni před fa-
rou, jedna vedle druhé s kolem a přilbou. Nej-
prve bylo v plánu dojet k malebné hospůdce 
u Bobra a užít si zde pohodové chvilky u řeky. 
Cesta, až na spalující slunce, proběhla hlad-
ce. Uf. U  Bobra si holky koupily nabombe-
nou malinovku, okoupaly si nohy v řece a po-
kračovalo se do další fáze našeho posledního 
skautu. Při zpáteční cestě jsme pořídily fotku 
na památku a dojely jsme na zahradu v No-
šovicích od jedné vedoucí. Holky ihned sko-
čily do bazénu, což nám pomohlo s progra-
mem alespoň na dvě hodiny. K  večeři jsme 

si opekly párky na ohni, zazpívaly pár písní 
a do stále teplé desáté hodiny večerní se hrála 
napínavá honěná s nádechem lekání, po celé 
zahradě, opět v režii samotných děvčat. Před 
ulehnutím ke spánku ve stanu jsme předaly 
drobné odměny a poté jsme všechny s radostí 
propadly do říše snů. Ráno jsme se za zvuku 
ranních ptáků probudily do opět krásného 
dne, Společně jsme posnídaly a ejhle, kdo by 
to byl řekl, se zase všechny rochnily v bazé-
nu. Rychle jsme se sbalily a vyrazily zpět do 
Dobré k faře, kde náš poslední skaut Želviček 
skončil.

Zuzana Heinrichová, Žužu



- 16 -

Závěrečná schůzka družinky Limetek
Jednoho krásného dne se Limetky roz-

hodly pro výlet. Cílová destinace byla ze za-
čátku tajemstvím.

Autobusem jsme se dostaly do Dolních 
Vítkovic v  Ostravě, ale překvapivě jsme jely 
ještě dál. A to prvním dvoupatrovým autobu-
sem v Ostravě. Z čehož byly holčičky oprav-
du nadšeny. Autobus měl v  druhém patře 
dokonce celý prosklený strop.

Po skvěle užité jízdě jsme se dostaly 
k  ZOO! Všechny jsme se nadšeně vrhly ke 
vchodu a  jako první samozřejmě objevily 
plameňáky. Postupně jsme se dostávaly do 

tajů všech možných zvířátek a  načerpávaly 
nové vědomosti. Po cestě jsme viděly vtipné 
chození opic, nového lva, sovici sněžní aneb 
Hedviku a jako suvenýr jsme si nasbíraly její 
pírka. Nakrmily jsme kozy a morčata a pro-
lezly si bludiště v oblacích. Užily jsme si tuto 
pěknou odměnu za celý rok.

Před odjezdem našeho doubledeckeru 
jsme si ještě stihly prohlédnout suvenýry 
a pak už se opět těšily na jízdu. Zpátky jsme 
se dostaly bez potíží a mohly si nás vyzved-
nout naši rodiče.

Hanča Heinrichová
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Limetky na Hukvaldech

Píše se sobota 12. 6. 2021 a v devět ho-
din ráno se kolem nádraží v  Dobré začala 
pomalu scházet skupinka Limetek. V  9:14 
jsme nasedli do vlaku, který nás zavezl do 
Frýdku. Tam jsme přestoupili na autobus, 
následně vystoupili v  Chlebovicích a  pak 
hurá pěšky po žluté značce, směr Hukvaldy. 

Cesta nebyla vždy jednoduchá, krušné 
chvíle přišly už po prvním kilometru, když 
se členové výpravy začali vyptávat, kdy už 
tam budeme. Po zjištění, že nás čeká ještě 
8 kilometrů, nebyli vůbec nadšení. Počasí 
nám naštěstí přálo, i přes nepříznivou před-
pověď, a tak jsme statečně pokračovali dál. 

Po čtyřech hodinách cesty a  nejméně 
50 přestávkách jsme konečně dorazili do 
centra Hukvald. Tam jsme si vyčerpaně 
sedli do restaurace a objednali si oběd. Jídlo 
bylo vynikající a někteří z naší výpravy díky 
tomu chytli druhý dech a pokračovali smě-
rem ke zřícenině. Druhá, více unavená, část 
se šla projít do obory. 

Po vstupu do areálu zříceniny se všich-
ni rozhodli vzít útokem místní stánek se 

suvenýry a skoro celý jej vykoupili. Strávi-
li tam většinu času, takže jsme stihli zajít 
jen k pódiu a pak jsme museli běžet zpátky 
dolů. Po cestě stihla velká část skupiny se-
jít ze správné cesty, a tak se zpáteční trasa 
nebezpečně prodloužila. I přes to, že jsme 
sprintovali, jak jsme mohli, bylo jasné, že 
autobus už nestihneme. Naštěstí se druhá 
část výpravy osmělila poprosit pana řidiče, 
jestli by na nás nepočkal. Řidič, ač nerad, 
nakonec souhlasil, a  tak i  první skupina 
dorazila v  pořádku do autobusu. Zpát-
ky do Dobré jsme dorazili sice unavení, 
ale v  plném počtu, což považuji za veliký 
úspěch.

Gabka Kubienová
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před 90 lety byla dObRÁ elektRifikOvÁna (2)
V minulém čísle Doberských listů jsme četli o zavedení elektřiny. Nevešlo se

nám do článku uvést třeba, že již před válkou, v roce 1913, bylo uvažováno
o elektrifikaci, jak zní zápis z jednání na obecní schůzi: „Smlouva s akciovou
společností MSE (Moravskoslezské elektrárny) na zavedení elektrického
osvětlení v obci odložena k pozdějšímu vyřízení.“ Ještě v tomtéž roce byla Dobrá
začleněna do elektrárenského spolku. Na schůzi starostenských sborů
v Ostravě bylo navrženo utvořit elektrárenský svaz českých obcí ve Slezsku. Dobrá přistoupila
prozatím a nezávazně koncem roku a bude platit 10 korun (asi 1500 Kč) na zřizovací výlohy. „Při-
stoupením tím zavazuje se obec, že nebude samotně se žádnou elektrárenskou společností
vyjednávati o dodávání elektrického proudu k účelům osvětlování a pohonu v obci a též nepovolí
v obci za tím účelem vedení proudu.“ Tím a nastalou válkou byla elektrifikace nadlouho oddálena.

Zavedení „eletryky“ bylo drahé a zpočátku si ji mohli dovolit jen nemnozí. Až když ostatní viděli,
jakou to má výhodu, přidali se. Přesto zůstaly některé staré chalupy bez elektřiny. Elektřina byla
jen na svícení, zásuvky se dávaly až po válce. Žárovka byla v kuchyni, síni a světnici, ve chlévě už
nebyla. Pamětnice vzpomínala, že měli doma asi 5 let po zavedení elektřiny žehličku. „Napojila se
na dráty ke světlu a žehlilo se. Do chléva neb do kůlny se brala veterka, lampa havířská na benzín.
Ani na záchodě nebylo žádné světlo.“ Ovšem ani na výminku u starých lidí elektřinu neměli. „Ani
to nechtěli, chodili spát již za šera,“ vzpomínala.

„Jak začala v Dobré elektřina, byl první sloup s osvětlením v zatáčce ve Staré dědině, aby lampa
osvětlovala cestu od Špice až k odbočce do Hliníka. Lampa pěkně svítila do Tomečka,“ totiž do
jeho oken. „Druhá byla až při Ježovi (č.p. 93), pak při Matýskovi (na křižovatce silnice hlavní a cesty
do Staré dědiny). Poslední byla na křižovatce na nataženém drátě nad hlavní cestou. Na Hůrkách
již osvětlení nebylo.“ Pro rozvod elektřiny musely být zbudovány i dva věžovité transformátory —
spodní při cestě k řece (u č.p. 559; jsou po něm jen základy, nahrazený byl konstrukcí kovovou)
a dodnes zachovaný, ačkoli přestavěný, při cestě do Vojkovic vedle ev.č. 21. Zavedením elektřiny
u nás zůstaly „elektrikářské rody“ Reichlovi a Holubovi (ti se ale posléze vystěhovali).

Elektřina v domácnostech nadělala i řadu nepříjemností, které odrazovaly další, aby si do domu
elektřinu nechali zavést. Proti elektřině byl v Dobré tuhý odpor starousedlíků. Došlo i k smrtel-
nému úrazu dívčiny, která nevědomky opřela hlavu o elektrickou zásuvku a jehlice ve vlasech
a elektrický výboj při blesku se jí staly osudnými… 

Elektřina v obcích nebyla přijata třeba i proto: „Důsledkem elektrifikace znamenal ale i ne zrovna
drobný zásah do krajinotvorby, neboť k již existujícím sloupům telegrafním, lemujícím hlavní sil-
nici, přibyly nejen podél cest a chodníků ale až k chalupám vyrostlé desítky sloupů s bílými izolá-
tory, dráty s vlaštovkami“, což vyžadovalo údržbu, volný přístup, hloubení jam, zasypávání příkopů
a svádění vody do potrubí a s tím spojenou spoustu svízelí. Přesto si obyvatelé na elektřinu zvykali
jako na dobrého služebníka, byť byl proud a spotřebiče nepoměrně dražší než dnes. 

Předběhli jsme konzervativnější a ne tolik výhodně postavené obce směrem do hor, kam byla
zavedena elektřina až v roce 1940. Ovšem se zpožděním za Frýdkem, kde byla elektřina na náměstí
a na hlavní třídě již řadu let. Frýdek byl elektrifikován jako jedno z prvních českých měst vůbec a
poprvé osvětlen elektřinou v noci z neděle 27. na pondělí 28. října 1889. Píše se v novinách, že
„továrník Adolf Landsberger na vlastní útraty zřídil elektrické osvětlení na zkoušku na frýdeckém
náměstí. Ze své elektricky osvětlené tkalcovny zařídil spojení dráty na náměstí, kde byly postaveny
tři obloukové lampy, jedna se svítivostí 500 a dvě se svítivostí 1100  normálních svíček.“

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  7.7.21  10:15  Stránka 96
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Beskydské centrum duševního zdraví  
slaví 1. narozeniny!

Je tomu již rok, co k 1. 7. 2020 
zahájilo svou činnost Beskydské 
centrum duševního zdraví. Toto 
středisko mohlo vzniknout díky 
spolupráci Charity Frýdek-Místek 
a  Nemocnice ve Frýdku-Místku, 
díky velkému nasazení, práci a  té-
měř nezlomnosti pracovníků obou organi-
zací, stejně jako díky podpoře města Frýdek-
-Místek a Moravskoslezského kraje.

Pro Beskydské centrum duševního zdra-
ví, zaměřující se na pomoc lidem se závaž-
ným duševním onemocněním, to byl rok ná-
ročný, pestrý, rok plný překážek, ale i dobře 
vykonané práce a potvrzení smyslu toho, co 
dělají. Uplynulý rok nám přinesl nové mož-
nosti, nové zkušenosti a  také spoustu pro-
fesních a také nemálo byrokratických výzev.

Toto centrum, které působí na území po-
krývající téměř celý okres Frýdek-Místek, je 
určené pro dospělé osoby do 65 let věku, na-
plňující znaky schizofrenie a poruchy s blu-
dy, poruchy nálad, jako jsou deprese a bipo-
lární poruchy, obsedantně nutkavé poruchy 
a  specifické poruchy osobnosti, které mají 
problémy v  běžném fungování a  zvládání 
každodenních činností. Cílem je především 
zvýšit kvalitu života těchto osob, předcházet 
jejich hospitalizacím, popřípadě navrátit 
osoby hospitalizované zpátky do běžného 
života a  být jejich průvodci na cestě zota-
vení (způsob, jak žít spokojený, nadějeplný 

a přínosný život přes omezení způ-
sobená nemocí). 

Uplynulý rok tak byl plný očeká-
vání, poznávání, byl to rok, během 
kterého jsme pracovali nejen s  kli-
enty, ale také sami se sebou a mezi 
sebou. Náš multidisciplinární tým, 

složeny ze sociálních pracovníků, lékařů, 
sester, peer konzultanta a  psychologa, po-
skytuje každému klientovi současně péči 
zdravotní i péči sociální. A právě díky spo-
lupráci tohoto týmu, jsme měli možnost po-
moci celé řadě klientů, a stát se u mnohých 
i  za tak krátkou dobu pozitivní součástí 
jejich životních příběhů. Snažili jsme se je 
vést především k  víře ve vlastní schopnos-
ti, k  hledání smysluplných rolí a  činností 
v  jejich životě. Tento zcela individuální, 
partnerský a  respektující přístup tak vy-
tvořil důvěrné prostředí, v  rámci kterého 
se může klient cítit bezpečně. Těší nás to, 
protože naše práce stojí především na je-
jich důvěře v nás. Ohlasy mnohých klientů 
k naší činnosti přitom dokazují, že tu jejich 
jsme si získali. Velmi si toho vážíme a věří-
me v  úspěšnou spolupráci nejen s  klienty, 
ale i  s ostatními spolupracujícími službami 
a subjekty a také mezi zaměstnanci samot-
nými i v následujících letech. 

Tímto také přejeme našemu Beskyd-
skému centru duševního zdraví vše nejlepší 
a úspěšné vykročení do dalších let.
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V rámci projektu Slezské diakonie  
„PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V POBESKYDÍ II.“  

Vás srdečně zveme na následující BEZPLATNÉ akce 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 
PRO LAICKÉ PEČOVATELE V DOMÁCNOSTI 

společné setkání s dalšími pečujícími, vzájemné sdílení, 
povzbuzení a předání si zkušeností z péče 

středa 18. 8. 2021, 16:00 – 18:00  
SEN centrum, Třanovice 188 

Zájem o účast potvrďte prosím na tel. 739 392 024 nebo  
e-mail podpora.pecujici@slezskadiakonie.cz  

www.slezskadiakonie.cz/projekty/podpora-pecujicich-osob-v-pobeskydi 
Dovolujeme si Vás upozornit, že během akcí mohou být pořizovány a následně zveřejněny fotografie či videozáznam za účelem 

propagace a prezentace aktivit projektu Slezské diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO: 65468562.  
Pokud s pořízením záznamů nesouhlasíte, sdělte to prosím organizátorovi. 

SETKÁNÍ S PSYCHOLOGEM NA TÉMA 
JAK PEČOVAT A NEZBLÁZNIT SE 

přijďte načerpat inspiraci, zjistit,  
jak pečovat o svou duševní kondici a nabít další síly k péči  

lektor: Mgr. Alice Mizia 
čtvrtek 22. 7. 2021, 16:00 – 18:00 

SEN centrum, Třanovice 188 
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Nabízíme veškeré malířské a natěračské práce
Malby: 
bytu, RD, novostavby, rekreační střediska, penziony, 
školy, školky, hospody, restaurace, firmy, JZD, nebytové 
prostory, atd,

Nátěry:
střechy, fasády, pergoly, ploty, železné konstrukce, 
radiátory, lodní kontejnery, atd.

Taktéž dekorační stěrky

Čištění:
Plastového obložení RD, zámkové dlažby, atd.

Nabízíme dárkové poukazy

Kontakt:
Tel.: 606 058 430 • E-mail: maliri.maliri@email.cz
Fb: Malíř Malir taktéž fotky na profilu

KOUPÍM POZEMEK
Hledám stavební pozemek o velikosti ideálně 700 – 1500 m2  

k výstavbě malého bungalovu v lokalitě Dobrá, Nošovice,  
Nižní Lhoty a okolí. Nejlépe s dostupností IS. 

Nejsem realitní kancelář. Mobil: 603 751 746.  
Volat nejlépe po 16.00 hod.
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Rozšiřujme náš tým  
o DĚLNÍKY VÁLCOVEN

Jedná se o práci v třísměnném provozu (po-pá) na středisku Válcovna.  
Fyzická zdatnost nutností!

Nabízíme zázemí stabilní české společnosti, náborový příspěvek,  
motivující platové ohodnocení a benefity. Více informací na  

www.vuhz.cz, sekce Kariéra.

Pokud máte chuť pracovat, neváhejte a zašlete svůj životopis  
na zamestnani@vuhz.cz nebo volejte na tel. č. 558 601 129.

Vše ostatní se naučíte u nás !!!
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Nabízíme: 

*barvy na kov, dřevo, beton, spreje na auta. 

*interiérové a fasádní barvy. 

*míchání barev na počkání, výběr z 3000 odstínů.  

*stavební chemie Soudal: tmely, montážní pěny. 

*silikony, lepidla, hydroizolace. 

*válečky, štětce, teleskopické tyče, zakrývací materiál. 

*odborné poradenství, zvýhodněné nákupy pro firmy. 

třída T.G.Masaryka 503, Frýdek-Místek                                                                                                                                                                                                                   
(za katastrálním úřadem) 

Otevírací doba: Po-pá 7:30 - 16:00 

                         Sobota 8:00 - 11:00 

       tel: 602 562 149   www.barvyinva.cz  

               (zdarma parkování 30 min) 
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, referent finančního odboru,
  místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu
558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu
558 412 310 Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu   
558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční  
  správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
736 614 720  majetku a investic
---------------
739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu 
---------------
558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
Pondělí  8.00 – 12.00 hodin
Středa 14.00 – 17.00 hodin
Pátek 14.00 – 17.00 hodin
Sobota  8.00 – 12.00 hodin

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník

Správce multifunkčního hřiště:
605 887 443 Martin Svěrkoš

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace DL. 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. 8. 2021 do 12.00 hodin.

Dovoz a odvoz kontejneru na bioodpad:
733 745 008 Pavel Peterek






