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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

v  pondělí 20. září 2021 proběhlo ve 
společenském sále 17. veřejné jednání Za-
stupitelstva obce Dobrá v  tomto volebním 
období. Zastupitelé projednali zprávu fi-
nančního výboru a  Radou obce provedená 
rozpočtová opatření. Dále schválili návrh 
zadání Změny č. 1 Územního plánu Dob-
rá, který bude předán pořizovateli územně 
plánovací dokumentace – Magistrátu města 
Frýdku-Místku. Projednali jsme také někte-
ré majetkové záležitosti, dotace spolkům 
nebo příspěvky na kotlíkové dotace. 

Důležitým bodem bylo schválení Stra-
tegického plánu obce Dobrá na období 
2021–2027. Obec musí mít tento plán 
vypracován, aby mohla čerpat dotace na 
důležité investice. Dokument zahrnuje 
rozvojové aktivity, které budou realizovány 
v krátkodobém i dlouhodobém časovém ho-
rizontu. Plnění plánu rozvoje bude záviset 
na finančních možnostech obce. Celý doku-
ment je zveřejněn na webových stránkách 
obce www.dobra.cz. 

Děkuji všem soutěžícím i  doprovodu, 
který se účastnil sportovního dne SOPM 
ve Vojkovicích. Na této sportovní a zábavné 
akci pro děti i dospělé se účastnili zástupci 
ze všech deseti obcí sdružení a já jsem velmi 
rád, že i naše obec přispěla svým zapojením 
do sportovních soutěží k vysoké úrovni jed-
notlivých disciplín. 

Jsme velmi rádi, že jsme mohli opět po 
dlouhé přestávce, způsobené pandemií 
koronaviru, uspořádat společenskou akci 
Vítání občánků. V  sobotu 11. září jsme 

přivítali na obecním úřadě rodiče i  s  jejich 
ratolestmi. Prožili jsme společně příjemné 
okamžiky a  po zápisu rodičů do pamětní 
knihy pořídili také fotografie na památku 
slavnostního dne.

V  minulých dnech jsme přivítali na 
obecním úřadě vzácnou návštěvu, když nás 
navštívily děti ze třetích tříd naší základní 
školy. V rámci školního projektu se děti za-
jímaly o konkrétní věci, které souvisí s fun-
gováním obecní samosprávy. Máme radost, 
že se děti zajímají o svou obec a baví je to. 
Navíc nás žáci obdarovali skvělou domácí 
perníkovou buchtou. Na oplátku jsme jim 
při odchodu rozdali čokoládové bonbony. 
Ještě jednou děkujeme za milou návštěvu.

Z důvodu pandemie koronaviru byla do-
nedávna omezena činnosti výborů a  komi-
sí rady obce. Na základě podnětu od člena 
zastupitelstva jsme uspořádali mezi členy 
výborů a komisí rady obce finanční sbírku, 
která vynesla celkem 35.167 korun. Všem 
dárcům velmi děkuji. Tyto peníze se staly 
základem finančního daru obcím na Jižní 
Moravě, které byly nedávno postiženy tor-
nádem. Rada obce schválila dary pro 6 obcí, 
v celkové výši 120 000 korun. 

A na závěr ještě dvě pozvánky. Ve dnech 
23.-25.10.2021 se bude konat v  sále ZŠ 
Dobrá výstava obrazů a v sobotu 23.10.2021 
proběhne další EKODEN. Více informací 
naleznete uvnitř tohoto čísla Doberských 
listů nebo na webu či v mobilní aplikaci Hlá-
šení rozhlasu. 

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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V  sobotu 11. září 2021 se po výpadku 
v  minulém roce opět uskutečnil tradiční 
Sportovní den Sdružení obcí povodí Moráv-
ky (SOPM). Tentokrát se reprezentanti de-
seti obcí sešli na výletišti vedle fotbalového 
hřiště ve Vojkovicích.

Krátce před 14. hodinou se začal areál 
plnit menšími i  většími dětmi, dospělými 
reprezentanty i doprovodem. Nechyběli ani 
starostové deseti obcí.

Naši reprezentanti se přepravili z  Dob-
ré dodávkou hasičů, kterou zkušeně odří-
dil pan Pavel Peterek. Až na jednu výjimku 
všechny přihlášené děti dorazily. Objevili se 
i náhradníci a  fandové. Za nábor dětí bych 
chtěl poděkovat panu učiteli Petru Krusovi 
a  vedení základní školy. Také rodičům na-
šich reprezentantů patří velký dík za to, že 
svým dětem účast na akci umožnili. Zbytek 
výpravy – dospělí skauti z oddílu Doberčata 
– dojel po vlastní ose. Byli jsme kompletní. 
Stačilo se jen převléct do modrých triček 
s  obecním znakem a  nápisem DOBRÁ na 
zádech a zápolení mohlo začít!

Než popíšu některé disciplíny detailně-
ji, poděkuji i doprovodu naší skupinky. Mé 
prosby o pomoc vyslyšely paní Naďa Hada-
ščoková a  Alena Svobodová. Po celou dobu 
pobytu našich reprezentantů se zvláště o ty 
menší staraly opravdu jako o vlastní. Všech-
na čest, dámy. Moc děkuji.

Po slavnostním nástupu všech týmů byl 
starostou obce Vojkovice Sportovní den 
SOPM 2021 zahájen. Postupně se přítom-
ným divákům představila tříčlenná druž-
stva dětí v kategoriích 6-8, 9-11 a 12-15 let. 

První trojici našeho týmu tvořila děvčata 
– Zuzana Staníčková, Andrea Kováčová (obě 
z 1. ročníku) a Johana Slepánková (2. C). 

Na start své soutěže se naše nejmlad-
ší družstvo (kategorie 6-8 let) dostalo jako 
úplně první a děvčata doplatila na to, že ne-
mohla okouknout, jak si s překážkovou drá-
hou poradili soupeři. Nic naplat, příští rok 
budou starší a třeba se to povede lépe. Svou 
odhodlanost, bojovnost a  chuť reprezento-
vat obec pak děvčata prokázala ve štafeto-
vém skoku v pytli.

Kategorii 9-11 let čekal náročný slalom 
na dětském hřišti. Přelézání dřevěných kůlů, 
ručkování po kymácejících se dřevech, vý-
stup na dětský hrad, sešup po skluzavce 
dolů… bylo to hodně náročné, a  kdo se do-
pustil nejméně chyb a zaváhaní, ten vyhrál – 
a zde se našim reprezentantům Lucii Maden-
ské, Šimonu Bodisovi (oba 6. C) a  Oliveru 
Traganovi (6. D) podařil vskutku husarský 
kousek – oni tu náročnou soutěž vyhráli! Vel-
ké blahopřání a poděkování zlaté trojici!

Nejstarší kategorii (12-15 let) repre-
zentovali Amálie Pašková (8. C), Elen Bu-
dinská (9. B), Vít Černoch, Lukáš Sikora 
a  Štěpán Hradílek (všichni 9. C). Pětice se 
vystřídala v  rámci své soutěže a  štafetě ve 
skoku v  pytli. I  na našich nejstarších byla 
patrná snaha pomoci celému doberskému 
týmu, nic nepokazit, ba naopak získat po-
třebné body do týmové soutěže všech obcí. 
I vám moc děkuji, byli jste skvělí.

Na řadu se dostali dospělí členové jednot-
livých obecních týmů. Ti svou soutěž absol-
vovali ve čtyřčlenném smíšeném družstvu. 

SPORTOVNÍ DEN SOPM
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Poděkování za aktivní přístup, zodpověd-
nost a  snahu pomoci náleží čtveřici našich 
skautů – Kristýně Goldové, Markétě Gryžbo-
ňové, Jiřímu Poljakovi a Tomáši Svobodovi. 

O  další pomyslnou medaili se postaral 
v soutěži starostů ve střelbě z palných zbraní 
náš pan starosta Jiří Carbol. V konkurenci 
deseti starostů skončil třetí! Blahopřeji.

Již tradičně se nám obecně v Dobré ne-
daří sestavit dvojici, která by si poradila 
s náročnou disciplínou a tou je hod čerstvým 
vejcem. Ať si vzpomenu na některé ročníky 
Velké Doberské, nebo i  na Sportovní dny 
SOPM, vždy je to… bída. A dokonce je jed-
no, zda dvojici tvoří muži nebo ženy. Prostě 
a  jednoduše řečeno – tato disciplína není 
pro nás z Dobré určena.

A  ještě jeden postřeh: Bojovnost našim 
závodníkům rozhodně nechybí. Ne jinak 
tomu bylo i v letošním roce. Nejlépe se pro-
jevila chuť vyhrát, být nejlepší ve štafetovém 
závodě ve skoku v pytlích. Štafetu tvoří de-

vět dětí a  jeden dospělý. Je to ta „nejhlasi-
tější“ a  nejnapínavější disciplína. Všichni 
se navzájem povzbuzují, pomáhají se nasu-
nout do pytlů, skáčou a pokukují po soupe-
řích a na mnohých závodnících, ať se jedná 
o menší či větší děti, nebo o dospělé, je vidět 
radost z  dobře odvedeného výkonu nebo 
smutek, že jsem to byl(a) já, kdo to ostatním 
zkazil(a).

Nic se neděje, sport je sport. Z Vojkovic 
si všichni naši reprezentanti dovezli cenu 
útěchy, reprezentanti kategorie 9-11 let i ceny 
za první místo, ale všichni si to odpoledne ve 
Vojkovicích náramně užili.

Omluva na závěr: Vzhledem k tomu, že 
náš tým tvoří děti od 6 do 15 let, stává se, že 
ti starší neodjedou po stejné ose a stejným 
způsobem, jak do místa akce přijeli. Mrzí 
nás problémy, které s tímto souvisejí, a jsme 
rádi, že pozdě, ale přece nakonec ve zdraví 
dojeli domů všichni.

Milan Stypka

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 -  3.11., 1.12. 2021. 

INFORMACE PRO OBČANY!!!
UZAVŘENÍ PROVOZU SBĚRNÉHO DVORA  

V DOBRÉ V DOBĚ STÁTNÍHO SVÁTKU

LiStopaD
17. 11. 2021        středa           zavřeno
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Termíny uzávěrek 
Doberských listů na rok 2021

1.11., 6.12. 2021 - příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.

V neděli 19. září 2021 výjezdová jednotka obce Dobrá uctila minutou ticha památku dvou ha-
sičů, kteří zemřeli při zásahu v Koryčanech.

Martin Sikora
velitel SDH Dobrá
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V sobotu 2. 10. 2021 se konal 2. turis-
tický výlet. Počasí nám přálo a sešlo se nás 
16. Tentokrát jsme se vydali ze Starých Ha-
mer na Grůň kolem Charbuláka, zastavili 
jsme se v  nové příjemné restauraci Bezru-
čova škola a přálo nám štěstí a mohli jsme 

obdivovat interiér dřevěného kostelíku na 
Grůni. No a  pak už kolem Švarné Hanky 
k rozcestí Bílý Kříž a dolů na Visalaje. Ráda 
bych poděkovala všem zúčastněným turis-
tům a těším se na další výšlapy s vámi.

2. turistický výlet
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Cyklistický výlet
V sobotu 25. 9. 2021 se konal cyklistic-

ký výlet. Trasa vedla z  Dobré přes Skalici, 
Frýdlant, před Ostravicí pak na Čeladnou 
a úpatím hory Smrčku a Stolové přes golfo-
vé hřiště až na Maralák. Zpět přes Kunčice 
pod Ondřejníkem, Čeladnou a  Pstruží na 
Frýdlant, Bašku, domů. Počasí nám přálo 
a  ujeli jsme krásných 53 km.  Těším se na 
další km na kole s vámi. 

Přátelé turistiky
Přátelé turistiky, zveme vás na letošní  

3. turistický výlet v sobotu 13. 11. 2021,  
kdy se vydáme vlakem z Dobré do Hnojníku,  

dále pojedeme busem do Komorní Lhotky.  
Odtud pak už pěšky na Godulu přes Ropičník, sedlo Pod Ropičkou a dolů do Řeky. 

Trasa není náročná a je cca 9 km dlouhá. Po cestě se stavíme i na občerstvení.
Sraz bude na vlakovém nádraží Dobrá u Frýdku v sobotu 13. 11. 2021 v 08:30 hod. 

Prosíme zájemce, aby se přihlásili na tel. 775 933 551. 

Těšíme se na vaši účast, sportovní klub
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Pozvánka
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při Radě obce Dobrá Vás zve na 

 
které se uskuteční ve středu  

24. listopadu 2021 v 17 hodin v sále Základní školy v Dobré. 
Budeme vyrábět adventní věnce a další dekorace. Vstupné 50 Kč. 

Pokud se chcete adventního tvoření zúčastnit, přihlaste se na email komiseprorodi-
nu@post.cz. Registrace bude probíhat od 10. 11. 2021 do 22. 11. 2021.

 K dispozici budou aranžérské potřeby (chvojí, vázací drátek, tavná pistole, apod) 
a ozdoby. K výrobě adventních věnců si přineste vlastní kruh. 

Prosíme o dodržování aktuálních protiepidemiologických opatření.

Za komisi Radka Zitová

V sobotu 18. září uspořádala komise Rady 
obce Dobrá pro sport a volný čas již 7. roč-
ník běžeckého závodu Doberská pětka. 
Celá akce proběhla ve sportovním areálu 
na Spartě, kde bylo pro závodníky připra-
veno zázemí s  občerstvením. Doberskou 
Pětku provázelo chladné, ale slunečné po-
časí a přilákalo na start 148 závodníků. 

Od devíti hodin se spustila prezentace 
jednotlivých kategorií. Jako první starto-
valy předškolní děti, které svůj závod na 
100 m zvládly a v cíli byly odměněny „slad-
kou“ medailí a balíčkem sladkostí. 

Na kategorii mladších žáků a žákyň čeka-
la už delší trasa a  to 300 m. Mezi chlapci 
obhájil vítězství z  loňského roku Malyšek 
Viktor ze Skalice v  čase 1:04 a  u  dívek 
slavila vítězství Rojíčková Kristina z Dob-

ré s časem 1:09. Následoval start starších 
žáků. Trasu o délce 600 m zaběhl nejrych-
leji Strack Lukáš z  Dobré (čas 2:32). 
Skaličková Markéta z Dobratic si doběh-
la pro vítězství v  kategorii starší žákyně 
v čase 2:31. Na juniory čekala trať dlouhá 
1,7 km, v kategorii dívek zvítězila Vilčko-
vá Karolína z Dobré a mezi juniory ovládl 
trať Škapa Jakub z Frýdku-Místku. Vítěz-
ný čas obou běžců byl shodný – 6:33. 

Na půl dvanáctou byl naplánován start 
hlavního závodu BĚH LUKÁŠE KUČi 
- o  poHÁR StaRoStY JiŘÍHo CaR-
BoLa na počest mladého běžce z  Dobré, 
který se svou nemocí bojoval až do konce. 
Na startu se seřadilo přes 60 běžců. Mezi 
ženami, které běžely trať o  délce 3,4 km, 
si pro vítězství v  kategorii do 39 let do-

7. ročník Doberské Pětky 
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běhla Březinová Kateřina z  Dobré s  ča-
sem 14:09 (vylepšila si loňský vítězný čas 
o 49 vteřin). Kategorii žen nad 40 let vyhrá-
la Škapová Daniela z týmu RUN 2 BE Fit 
s časem 14:22.

V  mužské kategorii do 39 let doběhl jako 
první Jan Hlavatík z Frýdku Místku, kte-
rý trať dlouhou 5 km zdolal v  čase 17:27. 
Kategorii muži nad 40 let vyhrál trávníček 
Rostislav z Frýdku Místku s časem 19:18. 

Tradičně vyhlašujeme i  nejrychlejší běžky-
ni a  běžce z  Dobré. Letos byla mezi žena-

mi nejrychlejší Březinová Kateřina a mezi 
muži Valas Martin.

Všem vítězům a zúčastněným gratulujeme 
a  těšíme se na další ročník Doberské 5, 
který se snad uskuteční v tradičním květno-
vém termínu.

Na závěr bych chtěl poděkovat společnos-
ti Hyundai Motor Manufacturing Czech 
s.r.o. za zapůjčení nafukovací brány a  da-
rování hodnotných cen pro nejrychlejší zá-
vodníky.

Za SKROD – Jan Gryžboň
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Ohlédnutí za skautskými prázdninami …

Na chvíli zpátky do teplých letních dnů 
středověkého tábora 2. oddílu La Família

Psalo se jedno krásné slunečné ráno, do 
kterého jsme se všichni probudili a vyrazili 
jsme na sraz tábora. Po sbalení a odevzdání 
všech dokumentů pro nás přijel objedna-
ný autobus, který nás zavezl do obce Malé 
Hradisko nedaleko Prostějova. Cestou jsme 
pozorovali města, vesnice a ke konci hlavně 
přírodu, do které jsme se rozhodli jet tábo-
řit. Ovšem jsme nejeli až do tábora, ale mu-
seli jsme si tam všichni poctivě dojít.

Po příchodu do tábora nás uvítaly selky, 
které nás pohostily chlebem se solí, bohu-
žel ale malým kouskem, jelikož toho moc 

neměly, protože zlá hraběnka von Plumem-
berg každý den vybírala vysoké daně. To se 
ovšem zbojníku Ondráši a  dalším zbojní-
kům nelíbilo. V průběhu tábora se děti zapi-
sovaly také na workshopy, ve kterých hrály 
míčové hry, Bang, vytvářely náramky, psaly 
dopisy, pekly nebo vyzkoušely lanovku. Tato 
nabídka činností má mezi dětmi obrovský 
zájem a velice je to baví.

Největší zážitek z  celého tábora mají 
vždy noví členové, kteří jsou při našem „ri-
tuálu“ alias slibovém ohni přijati slibem 
mezi nás skauty. Tuto atmosféru nelze po-
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psat, je to nádherná chvíle, která vždy utkví 
v srdcích, ve vzpomínkách, na které se vždy 
krásně a hrdě vzpomíná. Jsme rádi, že jsme 
mohli zase přijmout mezi nás skauty nové 
členy. Jak se u nás říká: „Jednou skaut, na-
vždy skaut.“

Tábor bez nočních bojovek by nebylo 
ono. Proto jsme jednu noc museli zachránit 
zbojníka Ondráše, kterého unesli a  sváza-
li. Naši zbojníci je zahlédli v  lese a  vyslali 
zprávu, že v  noci ho půjdeme osvobodit. 
Děti měly za úkol se potichu a po tmě při-
plížit a osvobodit tak Ondráše, bohužel všu-
de kolem byli hlídači Hraběnky, kteří když 
někoho našli posvícením baterky, musel jít 
znovu do tábora a zkusit štěstí znovu. Další 
bojovka se nesla v duchu útoku na náš tábor. 
Hraběnka poslala vojáky, aby nám vypálili 
tábor, ovšem my jsme se nedali. Všechny 
kluky jsme rozmístili kolem náměstí, aby 
hlídali a  s  pomocí síly vedoucích je pochy-

tali a svázali. Vojáci zapalovali místa kolem 
tábora, které vždy musely holky vždy rych-
le uhasit. Aby to nebylo tak jednoduché, 
objevily se zde i  zdravověda s  fingovanými 
zraněními. Děti dostaly lékárničky a musely 
ošetřit popáleniny, zraněnou nohu…

V  závěru tábora se zbojníci vzbouřili 
proti Hraběnce von Plumemberg a po jejím 
pádu se vesničané rozhodli jmenovat hra-
bětem místního Rychtáře, který zavedl daň, 
jako za starých dob zpátky, desátek. Poté 
všem poděkoval za pomoc a společně s ves-
ničany pro nás připravili hostinu, na které 
jsme si všichni moc pochutnali, oblizovali 
jsme se až za ušima. Další den jsme doba-
lili poslední věci na táboře a  vydali se na 
dlouhou cestu domů. Po příchodu z  vlaku 
v Dobré jsme zahlédli své rodiče a s radostí 
a  se spousty zážitků jsme všichni odjeli do 
svých sladkých domovů se svými rodiči.

Michal „Sušenka“ Bojko

V  ZÁŘí ZAČAL NOVý SKAUTSKý ROK ZAHAJOVACíM TÁBORÁKEM NA 
MECHULI. SEŠLO SE NÁS  OPRAVDU MNOHO, DOKONCE TOLIK, žE BOHU-
žEL LETOS NEMůžEME MEZI NÁS PŘIJMOUT ÚPLNě VŠECHNy ZÁJEMCE, 
OBZVLÁŠť Z ŘAD TěCH NEJMENŠíCH. DO BUDOUCNA SE BUDEME SNA-
žIT ZAJISTIT PODMíNKy PRO ZMěNU.  A TAK JEDEME NA PLNé OBRÁT-
Ky, NASTARTOVAL TO PRVNí ODDíL VíKENDOVKOU NA MORÁVCE…
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Víkendovka na Morávce – Medová Hořčice
Nastal čas, aby si 1. oddíl po dlouhé době 

konečně vyjel na víkendovku. Proto jsme se 
v pátek 24. 9. 2021 sešli na zastávce v Dobré, 
natěšeni na nové dobrodružství. Autobusem 
jsme se dostali na zastávku Morávka Úspol-
ka, kde na nás čekala auta, kterými jsme se 
vyvezli na vzdálenou chatu v  horách. Jak-
mile jsme se ubytovali, šli jsme hrát ven pár 
her. Když v tom jsme v dáli zahlédli podivné 
postavy s  loučemi. Šli jsme se tedy raději 
schovat do chaty a  dát si večeři. Večer ně-
kdo neznámý zaklepal na okno a zanechal za 
ním dopis, ve kterém se psalo, že zde přebý-
vá zakletá vesnice, která hledá vysvobození. 
S tím bychom jim prý mohli pomoci, pokud 
splníme tři úkoly. Rozhodli jsme se jim tedy 
pomoci a dostali první úkol v podobě stezky 
odvahy, kterou jsme všichni statečně zvládli. 
Poté jsme šli do hajan a těšili se na další den.

V  sobotu jsme se probudili do krásného 
rána a po rozcvičce si dali vydatnou snídani. 
Také jsme našli další dopis s úkolem. Tím bylo 
vykonat během dne dobrý skutek. Mezitím 
jsme dopoledne hráli pár her, například „la-
tríny“, kde bylo cílem mít co nejvíce kousků 
toaletního papíru. Poté nás čekal výborný 
oběd a následně jsme si užívali odpolední klid.

Odpoledne jsme se pustili do práce ko-
lem chaty. Kluci pracovali se dřevem a holky 
šly do lesa nabírat klacky na večerní tábo-
rák. Zároveň jsme našli dopis s  posledním 
úkolem, kde se psalo, že máme zabalit va-
jíčko tak, aby se při pádu z výšky nerozbilo, 
a  tím prokázat naši vynalézavost. Jakmile 
splníme tento úkol, máme jít hodit kamínky 
do řeky, a přitom říct slovo „libertas“, aby-
chom všechny vesničany osvobodili. Vajíč-
ka v týmech měla většinou dosti potřebnou 
ochranu, byla zabalena třeba i do spacáku, 
a tak byla i tato výzva úspěšně za námi. Ná-
sledně jsme si sedli k  táboráku a  opekli si 
buřty. Poté jsme šli prolomit zakletí hoze-
ním kamínku do řeky. Při návratu jsme byli 
v chatě příjemně překvapeni děkovným do-
pisem vesničanů, malou hostinou a malým 
dárečkem na památku v podobě skleněného 
kamínku. Večer jsme si poslechli pár velmi 
zajímavých příběhů, které nám vyprávěl Pe-
pan, a po večerce se vydali na kutě.

V neděli jsme se sbalili, udělali skupino-
vé foto a  vydali se pěšky na autobus, který 
jsme naštěstí tak tak stihli. Dojeli jsme do 
Dobré a  po rozloučení se vydali spokojeně 
domů i s novými zážitky.

Hana Heinrichová
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Základní škola informuje……

Adaptační kurzy
Letos se opět vydaly jednotlivé třídy 

6. ročníku na adaptační kurzy mimo školu. 
Tentokrát zavítaly do malebného prostře-
dí penzionu U  Přehrady v  obci Morávka. 
žáci vybavení plnými batohy, především 
z domu sbalených dobrot, vyrazili na místo 
autobusem. Po příjezdu se nemohli dočkat 
ubytování na pokojích. Děti se na čas pro 
sebe, který si budou moct užít společně s ka-
marády, moc těšily.  I takto nestrukturalizo-
vané trávení volného času má na kurzu své 
nezbytné místo. Pobyt byl však plný aktivit, 
které jim třídní učitelé ve spolupráci se škol-
ní psycholožkou připravili. 

Cílem těchto činností nebylo žáky jen 
pobavit, ale především prostřednictvím 
společných prožitků podpořit stmelení tří-
dy.  Jednotlivé kolektivy, které v  září nově 
vznikly, měly možnost vzájemně se více 

poznat, nastartovat spolupráci a  důvěru. 
Aktivity žáci velmi chválili, ať už se jednalo 
o  pohybové hry, společné tvoření, či třeba 
povídání si v  kruhu, kde se přesvědčili, že 
názor každého z nich je důležitý a že je pod-
statné pro fungování kolektivu se navzájem 
vyslechnout a  respektovat. Pestrý program 
měly děti připravený až do večera. Druhý 
den se nesl ve znamení aktivit zaměřených 
na zformulování pravidel třídy, volbu třídní 
samosprávy, zhodnocení a  ukončení akce. 
žáci byli z  kurzu nadšeni, ale i  zklamáni 
z toho, že netrvá alespoň týden.

Na adaptační kurz a  radostné zážitky 
z  něj často vzpomínají žáci napříč celým 
druhým stupněm. Věříme, že to u letošních 
šesťáků nebude jinak a  jsme rádi, že jsme 
jim tento prožitek mohli zprostředkovat.

Mgr. Eva Švrčinová, školní psycholožka
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Projekt Naše obec
Po roční pauze jsme se konečně dočkali. 

V týdnu od 13. – 17. 9. 2021 proběhl projekt 
NAŠE OBEC. žáci 3. tříd se mohli dozvědět 
spoustu novinek a  zajímavostí o  naší obci 

Dobrá, aby se z  nich stali vzorní občané. 
Cílem bylo vypěstovat v  nich lásku a  úctu 
k obci.

Týden jsme zahájili návštěvou pana kro-
nikáře Vojkovského, který děti seznámil se 
vzácnými kronikami, historií obce i  školy, 
ukázal dětem spoustu dobových fotogra-
fií a naučil je dělat voskovou pečeť. V úterý 
jsme navštívili obecní úřad, kde nás přivítal 
pan starosta Ing. Jiří Carbol. Povídali jsme si 
o tom, co vše má obecní úřad na starost, kdo 
všechno na obecním úřadě pracuje, co děti 
trápí v  obci a  co by se dalo v  obci vylepšit. 
Ve středu jsme se vydali do místní knihovny, 
kde nás paní Slováčková seznámila s historií 
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a  chodem knihovny, dostali přihlášky do 
knihovny a  dostali šanci stát se čtenáři. Ve 
čtvrtek za námi přijeli hasiči a  záchranáři 
z  místního IZS. Prohlédli jsme si moderně 
vybavená auta, seznámili se se způsobem 
záchrany a s  jejich nelehkou prací. V pátek 
jsme projekt zakončili návštěvou místního 
kostela, kde nás přivítal pan farář, který dě-
tem přiblížil význam kostela. Mohli jsme se 
zaposlouchat i do zvuků varhan, a dokonce 
si někteří mohli i na ně zahrát. 

Bylo moc fajn, že nám celý týden takto 
krásně vyšel. Děkujeme všem zmíněným za 
jejich ochotu a čas, který nám věnovali a při-
spěli tak k tomu, že děti teď svou obec znají 
lépe. Velké díky. 

Mgr. Markéta Turoňová a Mgr. Svata 
Kubeczková, třídní učitelky 3. A a 3. B
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Školní kolo T-Mobile Olympijský běh
V  průběhu měsíce září se žáci 1. a  2. 

stupně zapojili do sportovní akce T-Mobile 
Olympijský běh. Termín byl přesunut z dů-
vodu pandemie z  června na středu 8. září 
a oficiální start závodu proběhl v 10 hodin. 
V  tento den proběhla oslava Olympijského 
dne po celé České republice. žáci měli ale na 
splnění disciplíny čas do konce měsíce.

Zapojením jsme oslavili olympijské my-
šlenky a hodnoty. Je to vůbec největší běžec-
ká událost u nás a Český atletický svaz tuto 
akci už třikrát za sebou ocenil jako TOP 
běžeckou akci roku. Vítězové jsou všichni, 
kteří se zapojili, protože jde především o to 
se hýbat a hlavně sportovat pro radost.

žáci 1. stupně si pomocí spínacích špendlí-
ků připevnili na svá trička startovní čísla a s nad-
šením se pustili zdolat trať dlouhou 500 m. žáci 
2. stupně uběhli trať dlouhou 1 000 m.

Ale co by to bylo za soutěž bez vítězů. Uvá-
díme nejrychlejší běžce z každého ročníku:

Absolutní vítězové T- Mobile olympij-
ského běhu v  daném ročníku ve školním 
roce 2021/2022

Všichni zúčastnění obdrželi diplom, me-
daili a sladkost. Vždy nejrychlejší v každé tří-
dě a nejlepší v ročníku byli oceněni věcnou 
cenou díky partnerovi akce KOH-I-NOOR. 

Zapojením do soutěže nešlo pouze o od-
běhnutí tratě, ale zároveň jsme obdrželi 
materiály, kterými můžeme žákům položit 
základy výchovy k  olympijským hodnotám.  
Mladší žáci se seznámili s  kamarády Edou 
a Olou, kteří dětem hravě a jednoduše vysvět-
lili základní principy olympijských hodnot 
a chování fair play, a v neposlední řadě žáky 
seznamujeme s životními příběhy některých 
našich olympioniků prostřednictvím krát-
kých videí „Cesta za snem Tokio 2020“.

Kdo ví, možná se mezi žáky školy začíná 
psát také životní příběh budoucího olympi-
onika.

Mgr. Renata Kubalová, koordinátorka akce

Ročník Jméno a příjmení vítěze Výsledný čas

1. Vojtěch Maceček 1. C 1:46

2. Nela Kurilovská, 2. B 2:12

3. Lucia Tulinská, 3. A 1:58

4. Ondřej Glombica, 4. B 1:50

5. Vojtěch Carbol, 5. B 1:43

6. Tragan Oliver Radim, 6. C 3:47 (1000 m) 

7. Vít Carbol, 7. B 3:37 (1000 m)

8. Tomáš Sikora 8. D 3:42  (1000 m)

9. Michael Carter 9. A 3:24 (1000 m)
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Mateřská škola Dobrá informuje…

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Měsíc září nového školního roku na naší 

MŠ je za námi, a tak si můžeme v krátkosti 
připomenout některé akce naší školky, kte-
rých bylo na září dosti.

Děti si společně s  paní učitelkami vy-
zdobily své stromečky před naší školkou, 
vzhledem k  začínajícímu ročnímu období 
zdobily tyto stromečky barevné listy, žaludy, 
hřiby včetně muchomůrek a další podzimní 
ozdoby.

KOUZELNÍK ALEŠ V NAŠÍ ŠKOLCE
Po delší odmlce ne jeho příčinou navští-

vil naši školku opět kouzelník Aleš. Tento-
krát si pro děti připravil „Kouzlení se zvířát-
ky,“ které děti opět velmi zaujalo.

Děti byly nadšené hlavně z  toho, že se 
mohly samy podílet na čarování a kouzlení, 
kouzelník děti vedl také k zamyšlení, jak ně-
která kouzla provádí.

Děti, ale také paní učitelky, zcela uchvá-
tilo závěrečné číslo, kdy kouzelník Aleš spo-
lečně se všemi diváky vyčarovali světlušky 
s jejich kouzelným zářivým světýlkem. Toto 
světýlko si děti i  paní učitelky vložily do 
svých srdíček a odnesly si je s úsměvem na 
tváři do svých tříd.

Děti měly také možnost se s  kouzelní-
kem Alešem, jeho kouzelnou hůlkou i kou-
zelným kloboukem vyfotografovat.
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NÁVŠTĚVA VÝSTAVY OVOCE A ZE-
LENINY

Naše děti, sice v  menším počtu vzhle-
dem k  omezenému provozu před státním 
svátkem, navštívily výstavu ovoce a zeleniny 
v místním multifunkčním sále ZŠ.

Děti pozorovaly s  nadšením výpěstky 
místních zahrádkářů, často gigantických 
rozměrů, prohlédli jsme si také tři vítězná 
jablka, která vybrali o  víkendu ostatní ná-
vštěvníci výstavy.

Velkým překvapením pro děti byla také 
výstava papoušků, na které děti vydržely 
koukat drahnou dobu, děti pozorovaly růz-
né druhy mucholapek.

Děti si rovněž prohlédly expozici s  ná-
zvem „Včelařství v proměnách času,“ kde se 
děti seznámily s rozvojem včelařství v rám-
ci desítek, ba přímo stovek let, jak vyplývá 
z informace, že včelařský spolek v Dobré má 
již 115 let.  

I  měsíc říjen bude, doufejme, pro naše 
děti velmi pestrý. Čeká nás výstava dravců 
na zahradě naší školky, návštěva knihovny, 
Drakiáda a  také zajímavé divadlo. I  nadá-
le bude také probíhat plavecký výcvik pro 
předškoláky, který probíhá v Aquaparku na 
Olešné.

Mgr. D. Dvořáčková, uč. MŠ
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Milí čtenáři, 

v měsíci říjnu je naše knihov-
na tradičně zapojena do celore-
publikové akce Týden knihoven. 
V tomto čase máme pro Vás při-
pravenou mini výstavu fotogra-
fií „Rozkvetlá Dobrá“, v chodbě 
knihovny se můžete podívat a připomenout 
si, jak je u nás v obci krásně, když vše kvete. 
Dále budou probíhat besedy pro Mateřskou 
školku „Večerníček a jeho pohádky“. Během 
celého měsíce října si můžete za symbolic-
kou částku 5 Kč koupit vyřazené knihy be-
letrie i naučné literatury, za obdržené peníze 

koupíme motivační kufříky pro 
rozvoj čtenářství u dětí. 

Tradičně budou mít noví 
i stávající čtenáři zdarma regist-
rační poplatky na půl roku. 

Neváhejte nás navštívit, rádi 
Vám pomůžeme, nejen s  výbě-

rem knih, ale také tiskneme, kopírujeme, 
laminujeme různé dokumenty.

Všechny potřebné informace jsou k dis-
pozici na www.knihovnadobra.cz  nebo na 
tel. 558 641 016 a 733 762 376, nebojte se 
ozvat, jsme Vám plně k dispozici a na Vaše 
dotazy rády odpovíme a  těšíme se na Vaši 
návštěvu.

Knihovnice MK Dobrá

Knihovna 

BAZAR  
VYŘAZENÝCH KNIH

1 ks 5,- Kč v Místní knihovně Dobrá

VÝPŮJČNÍ DOBA 
Místní knihovny 

Dobrá
Pondělí, úterý, čtvrtek

8 – 11 a 12 – 17.30 hodin
každá lichá sobota

8 – 11 hodin

MOŠTOVÁNÍ OVOCE 
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Vyšní Lhoty oznamuje, že již zahájila 
moštování ovoce pro občany. Cena je stanovena 4 Kč/l litr moštu. objednávky přijí-
má pan otmar tesarčík, Vyšní Lhoty č. 218, tel. 605 973 725.

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17 – 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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I  letos uspořádal ZO ČZS 
Dobrá tradiční Výstavu ovoce 
a  zeleniny. Tato výstava je již 
každoročně vrcholem zahrád-
kářské a  pěstitelské sezóny 
a mnozí členové uvítají tuto pří-
ležitost, aby se mohli pochlubit 
svou úrodou, anebo si nechat 
poradit od zkušenějších.

Letošní ročník jsme obo-
hatili o  samorosty a  výstavku 
kaktusů k vidění byly i dvě kle-
ce papoušků pěkné zpestření pro děti z ma-
teřské školky a žáků ze základní školy.

Jedním z  hlavních vrcholů výstavy byla 
Soutěž o  nejkrásnější jablíčko. Celkem se 
nám k vyhodnocení sešlo přes 37 nádherných 
jablíček různých odrůd. Každý z návštěvníků 
měl možnost dát svůj hlas jednomu z vysta-
vených jablíček. S velkým odstupem zvítězilo 
jablko č. 24. odrůdy Rubín pana Jaroslava 
Záruby (46 hlasů), které vypadalo opravdu 
k  nakousnutí. Na 2. místě se umístilo č. 37 
Šampion pana Lukáš Bařiny s 27 hlasy a na 
pomyslné bronzové příčce skončilo jablíčko 
Firre Star pana Čestmíra Ježe s 24 hlasy. Cel-
kem bylo rozdáno 205 hlasů.                                                                                                

Jako každoročně se na 
výstavě podílely i  děti z  ma-
teřské a  základní školy, které 
se s námi přišly podělit nejen 
o své výpěstky, ale také o růz-
ná umělecká dílka, spojená 
s tématy ovoce, zelenina, pod-
zim a  zahrada. Všem dětem 
i  pedagogům patří naše vel-
ké díky. Jen nevím, jak se dá 
v Dobré vypěstovat aNaNaS 
a velké Granátové jablíčko

Myslím si, že můžeme bez obav říci, že 
se nám letošní výstava opravdu podařila, 
i  přes hygienická opatření jsme přivítali 
rekordní počet návštěvníků, v  neposlední 
řadě patří poděkování všem, kteří dodali vý-
pěstky a členům v čele s předsedou spolku, 
Čestmírem Ježem, kteří se podíleli na pří-
pravě výstavy, zajišťovali její hladký průběh 
a přiložili ruku k dílu při závěrečném úklidu.

Výbor ZO ČZS Dobrá

Zahrádkáři informují
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PRO PAMĚTNÍKY — V DOBRÉ PřeD 50 leTY…
Pobočka státní spořitelny, která je dosud v domku občana Fojtíka (č.p. 38),

jenž žádá o uvolnění používaných místností, je od 18. března 1971 přemístěna.
(Od této doby se krčila v malinkém domku při silnici k Frýdku u domu č. p. 18,
až do vybudování domu služeb. Stojí dosud u hlavní silnice.)

Nábytek „šel na dračku“. Jednota instalovala v budově Elektrovodu v Dobré
(dnes bytový dům napravo od hasičské zbrojnice) výstavu nábytku s prodejem,
o kterou byl mimořádný zájem, protože nábytek je zboží značně nedostatkové (a jsou na něj
zavedeny pořadníky. Čeká se měsíce i půl roku.)

V neděli 1. srpna se k nám přihnala prudká bouře s krupobitím. Průtrž trvala asi hodinu. Na
zemi zůstala deseticentimetrová vrstva krup velikosti vlašského ořechu a ještě druhý den byly ve
stínu zbytky ledu. Úroda a stromy byly tímto poškozeny a v následujícím parnu se zboží zapařilo.
Nastalá vedra vyvrcholila v sobotu 7. srpna, kdy u řeky bylo naměřeno 42 stupňů.

Předloni (1969) byla zahájena stavba vodovodu. Letos už bylo započato se zřizováním odboček
z hlavního tahu, který byl položen v první etapě. Vede do vesnice z Vrchů, přes hlavní silnici, okolo
mateřské školky, přes železnici a podél nádraží až k cestě k Nošovicím a potom k řece. Protože
bylo vydáno vládní nařízení o zákazu staveb nad 1 a půl miliónů korun v obcích (dnes asi 16
miliónů Kč), urputně se jednalo, aby stavba u nás mohla pokračovat. Stálo to neuvěřitelnou
námahu, trpělivost, urgence a běhání po úřadech. Prý se o našem vodovodu mluvilo i v Praze na
ministerstvu a říkalo se s nadsázkou a humorem, že o něm neví jenom Husák (tehdy nejmocnější
muž státu — generální tajemník komunistické strany) a prezident (Ludvík Svoboda).

Povodně již nebudou škodit, poněvadž byl zregulován v celé délce Bílý potok tekoucí pod Vrchy
mezi svahem a dědinou. V minulosti nadělal mnoho škod na majetku. Regulace stála 1 milión
korun. I naše řeka nadělala v minulosti někdy i strašné škody. Ničila úrodu, brala ornou půdu,
unášela lávky, které sloužily jako jediný spoj se Skalicí, a tu a tam strhla i obytný dům nebo světnici.
Také ona počala být letos regulována národním podnikem Povodí Odry.

Nespokojeni jsou fotbalisté. Oddíl kopané se už léta potýká s neúspěchy mužstva i dorostu.
Umístění v tabulkách svědčí o slabé formě hráčů. Muži skončili na 10. místě a stávalo se, že
nastoupilo na hřiště jen 9 či jen 8 z jedenácti, protože ostatní se nedostavili. Také hráči se nechovají
sportovně a v Dobraticích dal jeden náš hráč těsně před koncem zápasu rozhodčímu facku. Oddíl
za to musel zaplatit 100 korun pokuty (asi 1100 Kč), na 1 utkání bylo zavřeno hřiště a hráči
zastavena na půl roku účast v soutěžích. Na podzim prohráli dorostenci kontumačně 5 zápasů,
protože se vůbec nedostavili k zápasům.

Na železnici v Dobré počátkem 70. let. Z výkazu o výkonech stanice dráhy v Dobré jsme spraveni,
jak to u nás vypadalo na nádraží. Na trati 32c (dnes 322) Frýdek–Místek—Český Těšín jezdilo
denně 36 osobních a 8 nákladních vlaků. Jízdenek bylo vydáno 168 617, zavazadel a spěšnin bylo
podáno 2211 o váze 45,7 tun a vyloženo 2244 o váze 58,5 tuny. Původní párou hnané vlaky už
zcela nahradily motoráky. Před deseti lety jezdily i zde červené soupravy označené M 131, kterým
se říkalo Hurvínek. Od 2. poloviny 60. let zde jezdí modernější Špagety, které mají vpředu a vzadu
lokomotivu a tři vagóny s polstrovanými zelenými sedadly. Vozy se vyznačují zaoblenými skly
v „rozích“ vozů a spouštěním oken do poloviny. (Tyto vlaky zde jezdily až do druhé poloviny 70.
let a vyznačovaly se pachem z naftového spalovacího motoru. Prosklené vagóny ale vypadaly
elegantně.) Drobnost na závěr: Jízdenka z Dobré (zřejmě do Olomouce) měla pravopisnou chybu:
Naše stanice na ní byla označena Dobrá u Frídku–Místku.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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PRO PAMĚTNÍKY — V DOBRÉ PřeD 40 leTY…
Znečišťování a skládky. Při vyhodnocování spolupráce zemědělského družstva

Beskyd se sídlem v Nošovicích se Státním statkem Hnojník bylo naneseno
nežádoucí ničení a znečišťování silnic a cest a provádění chemických postřiků,
při nichž nejsou dodržovány zásady bezpečnostní, ani hygienické. Pro skládku
domovního odpadu bylo určeno místo u řeky Morávky na dolním konci obce
nedaleko Kučule, č. p. 25. Provizorní skládka Státních lesů vznikla před časem
u sýpky a letos (1981) byla zrušena.

Mateřská škola prodělala výrazné změny. Za plného provozu byla adaptována a nahoře, v nové
budově, bylo konečně umístěno oddělení pro nejmenší. Byla zrušena chodba, čímž se zvětšila
herna, mezi horní šatnou a skladem byla vybourána stěna a vznikla větší pracovna i jídelna. Začali
jsme s vybavováním zahrady po Ludvíku Horákovi, která byla k mateřské škole přidělena. Zřízeno
je pískoviště, zabudována průlezka, skluzavka, objednány jsou houpačky. Ovoce ze zahrady
u národního výboru (budova č.p. 231, dnes vyprázdněná) jsme výhodně využili ve školní jídelně
ke zlepšení stravování dětí.

Pódium pro hudbu bylo postaveno za 8000 korun na sokolském hřišti. — Též bylo opraveno
a rekonstruováno veřejné osvětlení za 16 tisíc korun, vyasfaltovány některé z cest v Dobré (za 174
tisíc korun), postavena garáž Místního hospodářství (100 900 korun), oplocení základní devítileté
školy od silnice (místo starého plotu se zděnými cihlovými sloupky, což si vyžádalo 48 300 korun),
knihovna byla dotována téměř 100 tisíci korunami. (Pro orientaci: Peněžní částky je při převodu
na dnešní měnu nutno vynásobit přibližně 11.)

Na dřevoskladě v Dobré bylo dokončeno vyasfaltování celého prostranství východně od
nádražní budovy. Práce provedly Vítkovické stavby se sídlem v Ostravě. Tento rok (1981) se zde
přeložilo 68 tisíc m3 dřeva — auty bylo odvezeno 27 107 m3 a vagóny 40 893 m3. Celkem bylo
naloženo 1825 vagónů (5 denně). Do zahraničí — do Itálie, Rakouska, Německa, Švýcarska
a Jugoslávie bylo vyvezeno 17 577 m3 našeho dřeva z Beskyd.

Na naší poště je 11 zaměstnanců. Důchody rozdávají po domech 992 důchodcům a 50 dalším,
kteří pobírají starobní důchod od státu. Za důchody je měsíčně vyplaceno asi 1 200 000 korun
(Průměrný důchod činil kolem 1150 Kč.) V celé integrované obci je 1159 radiopřijímačů, 1169
televizorů a 144 rozhlasů po drátě. Stranický tisk — Rudé právo odebírá 360 domácností, Otázky
míru a socialismu 7, Tribunu 43, Novou svobodu 436 a Život strany 29 odběratelů. (O nestranický
tisk byl zájem výrazně větší, ale nepíše se o něm.)

Z novin: Žádosti o devizový příslib na soukromé cesty do nesocialistických zemí a Jugoslávie
přijímá SBČS (státní banka) do 30. ledna 1981. Na rubu žádosti musí být uvedeno doporučení
zaměstnavatele, školy, příslušného národního výboru apod. ke kladnému vyřízení žádosti. Pobočky
banky se při vyřizování žádostí řídí časovým hlediskem, tzn. přihlédne k podobně uskutečněné
soukromé cestě. Proto musí žadatelé uvést na žádosti rok posledně uskutečněné cesty, počet dní
a účel cesty (například turistika, pozvání, léčení, zájezd s cestovní kanceláří, účast na pohřbu).
Státní banka československá se vyjádří do 10. března 1981. Hromadné žádosti (např. sportovní
nebo expediční cesty) SBČS nepřijímá, jakož i ROH (odborová organizace), SSM (mládežnická
organizace) atd. Státní banka poskytuje devizové prostředky v protihodnotě 14—17 $ na osobu
a den, maximálně 340 $ na celou dobu pobytu. Pro děti do 15 let jsou devizové prostředky
prodávány v poloviční výši. (Bez devizového příslibu bylo nemožno vycestovat do kteréhokoli
nesocialistického státu včetně Jugoslávie, tj. dnešního Slovinska, Chorvatska, Srbska–Černé Hory,
Makedonie, Bosny–Hercegoviny.) Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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„Na Tržišti radosti jsem 
si pořídila hned několik věcí. 
Když jsem si šla vyzvednout 
ozdobu na stěnu u  její autor-
ky, zjistila jsem, že je to má 
sousedka. Bylo to moc milé se-
tkání. Mladá maminka se roz-
hodla splnit si sen a začala vyrábět ozdoby me-
todou Macrame. Byl to její první výtvor a měla 
obrovskou radost, že si ho někdo koupil. Navíc 
jsme tím pomohly nevyléčitelně nemocným zů-
stat doma s rodinou,“ vzpomíná Markéta.

Markéta se stejně jako 
mnoho dalších rozhodla na-
koupit dárky pod stromeček 
na Vánočním Tržišti radosti. 
Veškeré peníze, které se zde 
vyberou, totiž putují Mo-
bilnímu hospici Ondrášek 

a  jeho pacientům. Díky těmto finančním 
příspěvkům mohou umírající strávit své po-
slední chvíle doma mezi svými blízkými.

A  jak Vánoční Tržiště radosti funguje? 
Jednoduše. Zapojit se může každý hned 

Lidé darují lidem
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dvěma způsoby. Zaprvé můžete něco vyro-
bit, upéct, uvařit, nabídnout své služby jako 
například kurz šití nebo výměnu pneumatik 
a  darovat na tržiště. Fantazii se rozhodně 
meze nekladou. V minulém roce bylo mimo 
jiné velmi žádané cukroví nebo vánočky. Po-
kud chcete něčím přispět, dejte vědět Mirce 
Galajdové na mhondrasek2004@gmail.com 
nebo 777 946 777.

Zadruhé můžete na tržišti pořídit něco 
pro radost sobě nebo svým blízkým, a tím po-

moct lidem na konci jejich života. Celá částka 
je darem pro Mobilní hospic Ondrášek. Tržiš-
tě radosti spouštíme 22. října 2021. 

Více o Vánočním Tržišti radosti se dozví-
te na www.trzisteradosti.cz. 

Zapojte se. Darujte nebo si pořiďte dá-
rek, který má smysl a splňte tak nevyléči-
telně nemocným poslední přání.

Mobilní hospic  
Ondrášek, o.p.s., Ostrava

Změna ordinační doby  
DS Dobrá MUDr. Kučerová Iva

pátek 29. 10. 2021  NEoRDiNUJE SE
Nutné případy ošetří po telefonické domluvě  

MUDr. Mácová Dětské středisko Raškovice, tel.733 685 195
a MUDr. Devečková Dětské středisko Politických obětí Místek  

(u bývalého autobusového stanoviště), tel. 558 434 835.
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Denní centrum Maják,  
bezpečné útočiště pro Vaši nemocnou duši

Setkali jste se s duševním onemocněním 
nebo lehkým mentálním postižením? Nebo 
jen znáte takovouto osobu ve Vaší blízkosti? 

Přestože to na první pohled nemusí být 
patrné, velká část populace je po většinu 
svého života doprovázena duševním one-
mocněním nebo lehkým mentálním posti-
žením. Dle Národního ústavu duševního 
zdraví dokonce vzrostl, v souvislosti s pan-
demií covid-19 a  souvisejícími restriktivní-
mi opatřeními, výskyt duševních onemoc-
nění u dospělé populace ČR na téměř 30 %. 
Což znamená, že se každý třetí Čech potýká 
s duševním onemocněním.

Mnoho lidí, prožívajících duševní problé-
my, nevyhledává odbornou pomoc, protože 

si často závažnost svých obtíží nepřipouští 
nebo se zkrátka bojí negativní reakce svého 
okolí, vlastní stigmatizace. Víme, že péče 
o  vlastní duševní zdraví je důležitá a  jde 
především o to si uvědomit, co tomu které-
mu člověku pomáhá a  jaké aktivity by měl 
zařadit do svého běžného života tak, aby se 
dokázal vypořádat i s mimořádnými nároky 
současné doby.

Středisko Charity Frýdek-Místek, Denní 
centrum Maják, bylo zřízeno právě k tomu, 
aby poskytlo bezpečný prostor a  útočiště 
pro lidi s duševním onemocněním a lehkým 
mentálním postižením. Potřeba místa, kam 
se tito lidé mohou vracet, místa, ve kterém 
jsou pochopeni a  respektováni, je totiž ne-
zbytná. 

Denní centrum Maják je místem, kde 
mohou lidé s  nemocnou duší rozvíjet své 
schopnosti, trénovat své vědomosti, trávit 
svůj volný čas a udržovat společenské kon-
takty. Cílem této služby je umožnit osobě 
s  duševním onemocněním nebo lehkým 
mentálním postižením aktivní návrat do 
běžného života.

to, jak spolupráce s klienty v Denním 
centru Maják probíhá, popisuje vedou-
cí tohoto střediska, terezie Kolčárková: 
„S klienty pracujeme buď individuálně, tzn., 
že pomáháme klientovi s  jeho konkrétní 
zakázkou, nebo skupinově v  rámci nabíze-
ných aktivit, kdy můžeme pracovat i  s  více 
klienty najednou. Klientům nabízíme ak-
tivity, které jsou zaměřeny na udržení nebo 
zlepšení motoriky a  na procvičování paměti.  
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DÁRCI KRVE  
– POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY!

V  posledních dnech stoupl počet vážných zranění motorářů, sražených 
chodců a dopravních nehod. Spotřeba krve je proto mimořádně velká a záso-
by se tenčí. Krevní centrum FN ostrava je navíc jedním ze 7 krizových center 
v ČR, které mají za povinnost udržovat určité množství krve pro případy hro-
madných havárií a dalších mimořádných událostí.

Krevní centrum FN ostrava proto žádá všechny zdravé dárce krve – přijďte 
co nejdříve k odběru! Pro naše pacienty potřebujeme všechny krevní skupiny. 

Darováním krve zachráníte život. Děkujeme!

Objednejte se prosím předem telefonicky na čísle  800  260  004 nebo e-mai-
lem krevni.centrum@fno.cz nebo online přes webový formulář na konkrétní datum 
a čas. Dárci, kteří se rozhodnou darovat poprvé, mohou přijít bez objednání.  

Více informací na https://www.fno.cz/krevni-centrum. 

Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
tel: +420 704 850 110, tel: +420 597 373 351

www.fno.cz
www.facebook.com/FNOstrava/

Také umožňujeme různé nácviky (vaření, zá-
klady práce na PC), pohybové aktivity a v ne-
poslední řadě aktivity zaměřené na trávení 
volného času (společenské hry, zhlédnutí do-
kumentů). V případě potřeby poskytujme kli-
entům i základní sociální poradenství.“ 

a  na co kladou pracovnice Denního 
centra Maják důraz? „Respektujeme jedi-
nečnost každého klienta, motivujeme ho, aby 
svou nepříznivou situaci řešil. Podporujeme 
ho v jeho zodpovědnosti a konečné rozhodnutí 
necháváme na něm.“

Pokud jste vy nebo Váš blízký osobou 
s  duševním onemocněním nebo lehkým 
mentálním postižením, je Vám 18 a více let 
a  rádi byste využili služeb Denního centra 
Maják, pak se na nás můžete obrátit.

Denní centrum Maják:
F. Čejky 450, Frýdek-Místek, provozní doba: pondělí 
až pátek 830-1430, 
tel.: 732 463 412
e-mail: dennicentrummajak@charitafm.cz 
web: www.charitafm.cz
fb: https://www.facebook.com/dennicentrummajak/
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ČIŠTĚNÍ F≈M

www.cistenifm.cz

≈ Revize domovních čistíren
 odpadních vod (DČOV)

≈ Vývoz žump a septiků (doklad o vývozu)

≈ Čištění kanalizací tlakovou vodou
 a kamerová kontrola potrubí

vývoz žump a septiků

Vývoz:
604 282 325

Revize DČOV:
606 093 947

DISTEP a.s.

                                                                    

Možnost zapůjčení stroju a zařízení v  Dobré

Zapůjčení lešení Ekro pro RD - možnost s dovozem po dohodě i s montáží
Zapůjčení stavebních shozů na suť Geda
Zapůjčení stavebního výtahu Geda do 20m
Zapůjčení stavebního výtahu Beckr simply do 20m
Zapůjčení vysokozdvižné plošiny Inreka 14m i s obsluhou 
Objednávky a Prodej střešních laťí impregnovaných  4x6 i s dovozem 
Autodoprava dovoz sypkých materiálu např.písek, uhlí sklopkou do 2tun

Navrhujeme a spolehlivě řešíme rekonstrukci vaší střechy . 
Informace podá Pavel Skokan na telefonu m.603 744 364 mezi 7-16h.
www.strechyskokan.cz Přijmám objednávky na rekonsrukce střech na rok 2022

  

NABÍDKA •  INZERCE •  NABÍDKA •  INZERCE
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Střední odborná škola,
Frýdek-Místek,
příspěvková organizace Cer�fikáty

a řidičská
oprávnění

ZDARMA

STUDIJNÍ A UČEBNÍ
OBORY
• Automobilní
• Ekonomické
• Strojírenské
• Zemědělské

@sosfmcz

www.sosfm
.cz

Šťastná
volba

vzdělání

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

20. 10. 2021   
10. 11. 2021      
8. 12. 2021          

8:00 - 16.00

© KLEIN
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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 Nytrová, 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 – 12 hod
Středa              13 – 17 hod
Pátek               13 – 17 hod
Sobota   8 – 12 hod

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 4. 11. 2021 do 12.00 hodin.

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






