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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

v neděli 28. listopadu se uskutečnilo ne-
tradiční 5. Rozsvícení vánočního stromu 
v Dobré, tentokrát za podmínek nouzového 
stavu. Z toho důvodu nemohla proběhnout 
akce v původně plánovaném formátu. Muse-
li jsme zrušit hudební vystoupení i stánkový 
prodej vánočních předmětů a  občerstvení. 
Přes to všechno věříme, že se Vám náš vá-
noční strom s novým osvětlením líbí a bude 
pro nás symbolem naděje na lepší časy.

Na pondělí 20. prosince 2021 je svoláno 
18. jednání zastupitelstva obce. Na progra-
mu bude mimo jiné schválení rozpočtu na 
příští rok 2022, projednání žádostí o  dota-
ce, schválení vyhlášek o  systému odpado-
vého hospodářství nebo schválení přísedí-
cích u  okresního soudu. Jednání je veřejné 
a  bude probíhat za dodržení všech epide-
miologických opatření. 

Možná sledujete, jak postupuje výstavba 
nové budovy Mateřské školy. Již jsou do-
končeny vnitřní omítky a provádí se zateple-
ní vnějšího pláště a střešní krytina. Výstavba 
probíhá podle schváleného harmonogramu 
a věříme, že bude takto pokračovat i v příš-
tím roce.

Mezi nejznámější sbírkové akce v  Čes-
ké republice patří Tříkrálová sbírka. Jak 
bude letos probíhat není ještě úplně jasné. 
Koledování bude probíhat, tedy pokud to si-
tuace umožní, od 1. do 16. ledna 2022. Po 
stejnou dobu bude možné přispět v  rámci 

Tříkrálové sbírky také do statických po-
kladniček, které budou rozmístěny stejně 
jako loni v kostelích, úřadech, informačních 
centrech, některých obchodech, lékárnách 
apod. Další z novinek, kterou přinesl loňský 
covidový ročník a  která bude pokračovat 
i v příštím roce, je možnost využít možnost 
bezhotovostního příspěvku do sbírky, a  to 
buďto přes platební bránu na webu Tříkrá-
lové sbírky nebo platbou přímo na účet s vy-
užitím VS pro frýdeckomísteckou Charitu. 
Tato možnost bude až do konce ledna 2022. 
Pokud by se chtěl kdokoli zapojit do kole-
dování nebo organizace Tříkrálové sbírky 
a osobně se tak účastnit této tradiční a nej-
větší sbírkové akce, bude více než vítán a ne-
odejde s prázdnou.

Na závěr roku bych Vám rád popřál 
hodně zdraví a životní pohody. Vánoce jsou 
časem setkávání a obdarování se navzájem. 
Letos to bude asi omezeno s  ohledem na 
aktuální covidovou situaci, ale určitě si na-
jdeme způsob, jak potěšit své blízké a  dát 
jim najevo, že je máme rádi. Přeji radostné 
prožití vánočních svátků a  hodně zdraví 
a pohody v novém roce 2022.

A  ještě mi dovolte, abych za všechnu 
péči a  osobní nasazení poděkoval všem 
zdravotníkům, lékařům, sestřičkám, sociál-
ním pracovníkům, vojákům, hasičům, poli-
cistům, dobrovolníkům a všem kdo obětavě 
pomáhají v současné covidové krizi.

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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Zanedlouho se rozloučíme s  rokem 
2021. Zřejmě dostane přívlastek „covido-
vý“. Právě tato skutečnost ovlivnila život 
všude ve světě a naše obec nebyla výjimkou. 
Ustal společenský život, nepotkávali jsme 
se, jen jsme o sobě tak nějak věděli.

V období před prázdninami a krátce po 
nich se podařilo zorganizovat několik akcí. 
Konal se tradiční běžecký závod Doberská 
Pětka, judisté zvládli velký turnaj, draci 
se objevili na obloze nad obcí, skauti spo-
lu s  dalšími občany uklidili část naší obce 
v  rámci EKODNE, za přísných hygienic-
kých podmínek se uskutečnil i turnaj v bad-
mintonu. K tomuto výčtu si připočtěme pár 
přednášek, několik skvělých turistických vý-
letů, a to bylo asi vše. Pořadatelé si zaslouží 
velké poděkování za obětavost i odvahu.

Další významné akce se bohužel ani ten-
to rok neuskutečnily. Nesešli jsme se na Vel-
ké Doberské ani na Rozsvícení vánočního 
stromu. Zde je potřeba zdůraznit, že jen co 
bylo zřejmé, že se vánoční strom nerozsvítí 
jako vyvrcholení společenské akce, neváhali 
jsme část ušetřených peněz použít na jeho 
zkrášlení a  obohacení. Snad se vám také 
líbí.

Poděkování za výraznou finanční pomoc 
náleží našemu občanovi, jednateli obchodní 
společnosti, která „pracuje se světlem“.

I  přes všechny zákazy, restrikce, ome-
zení život v obci pokračoval. Někdo změny 
snášel dobře, jiný trpěl a nesouhlasil s nimi. 
Nechci se tady v žádném případě pouštět do 
všelijakých analýz, názorových střetů, pod-
pory těch či oněch „zaručených“ informa-

cí, chci jen podotknout, že právě ony těžké 
časy, během nichž člověk ztrácí své pohodlí, 
svůj klid, svou každodenní rutinu, dokážou 
vyvolat změny v chování, člověk hledá odpo-
vědi na spoustu otázek a  mnohdy nezáleží 
ani tak na odpovědích, ale na tom, kdo jim 
je říká. Bude velmi složité narovnat vztahy 
mezi sousedy, nesoulad v  rodinách. Virus 
nám bude znepříjemňovat život i  nadále, 
nemuseli bychom si jej kazit navzájem i my.

Vedení obce i  v  tomto neveselém roce 
pamatovalo na investice. Bylo dokončeno 
zateplení budovy obecního úřadu, zahájena 
výstavba nového pavilónu mateřské ško-
ly, došlo k  modernizaci sociálního zařízení 
v budově šaten na Spartě. Na sklonku roku 
započala oprava místní komunikace na par-
celním čísle 2278 (hranice katastrů Dobré 
a Nošovic), rovněž jsou upravována dvě sta-
noviště kontejnerů (u  nádraží a  restaurace 
Kačabar).

Závěrem mi dovolte poděkovat vedení 
základní a  mateřské školy, všem učitelům 
a  dalším zaměstnancům, osádce knihov-
ny, zastupitelům obce, předsedům výborů 
a  komisí, spolků, klubů, oddílů stejně jako 
jejich členům, lékařům, obchodníkům, 
opravářům, výrobním i obchodním firmám, 
zaměstnancům obecního úřadu, aktivním 
seniorům… prostě všem za to, jak se s no-
vou a  stále nekončící situací vyrovnali, vy-
rovnávají a vyrovnávat budou.

Prosincové vydání Doberských listů 
k  Vám dorazí, milí spoluobčané, pár dní 
před vánočními svátky. Prožijte je – prosím 
– všichni v klidu a míru, s tichou vzpomín-

ROK 2021 V NAŠÍ OBCI
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OZNÁMENÍ  
O UZAVŘENÍ OBECNÍHO 

ÚŘADU V DOBRÉ
Dne 31. prosince 2021 bude Obec-

ní úřad v Dobré uzavřen.

Známky na popelnice 
rok 2021 

Na základě upozornění svozové 
firmy vyzýváme občany, aby na své 

popelnice vylepili známky na rok 2021.  
Popelnice, které nebudou označeny 

touto známkou nemusí být vyvezeny.

UPOZORNĚNÍ  
PRO OBČANY 

 – SVOZ POPELNIC
Poslední odvoz popelnic se v tomto roce 
uskuteční 20.12.2021, 21.12.2021 a Na 
Kamenci 24.12.2021.

V roce 2022 bude odvoz popelnic pro-
váděn každý lichý týden.

První svoz tedy bude 03.01.2022, 
04.01.2022 a Na Kamenci 07.01.2022 
atd., 14-ti denní

interval svozu bude i nadále zachován.

Právní poradna 
pro občany obce Dobrá v roce 2022 

bude probíhat ve stejném režimu jako 
v roce 2021, a to každou první středu 
v měsíci v době od 16–17 hodin v bu-

dově Obecního úřadu Dobrá,  
1. poschodí. 

Termíny: 5.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5., 
1.6., 6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 

2022.

kou na ty, o něž jsme v roce 2021 nenávratně 
přišli. A dovolím si ještě jedno přání – v ně-
kterých rodinách nechávají u štědrovečerní-
ho stolu jednu židli volnou, pro náhodného 
pocestného. Udělejte to i  letos, ale tu židli 
nabídněte (třeba jen pomyslně) někomu, 
s kým se v  této… hloupé době neshodnete, 
a přitom jste se ještě nedávno měli rádi a tě-
šili jste se na sebe.

Ať s  novým rokem plným dvojek je od 
začátku všechno na jedničku! (Ale někdy je 
i dvojka dobrá známka).

Mějte se moc pěkně, prožijte společně 
v kruhu nejbližších vánoční svátky a do no-
vého roku 2022 vykročte směle, beze stra-
chu, s nadějí, že bude lépe.

Milan Stypka

OtEVÍRACÍ DOBA  
SBĚRNÉHO DVORA 

V DOBRÉ  
– o vánočních svátcích 

a na Nový rok
Pátek 24. 12. 2021 ZAVŘENO
Sobota 25. 12. 2021 ZAVŘENO
Pondělí  27. 12. 2021 8.00 - 12.00 hodin
Středa 29. 12. 2021 13.00 - 17.00 hodin 
Pátek 31. 12. 2021 ZAVŘENO
Sobota    1. 1. 2022 ZAVŘENO
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Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. 

OZNAMUJÍ změnu  
vodného a stočného od 1. 1. 2022

Ohlédnutí za letošní činnosti Klubu seniorů

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou le-
gislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinnosti od 1. ledna 2022 takto:

Voda pitná (vodné)  45,91Kč/m3 (bez DPH)  50,50 Kč (vč. 10% DPH)

Voda odvedená (stočné)  40,79 Kč/m3 (bez DPH)   44,87 Kč (vč. 10% DPH) 

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následu-
jícím po 1. lednu 2022, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi 
odběratelem a dodavatelem.

Z  důvodu Covidového omezení, bylo 
i našich akcí méně. Neproběhla lednová vý-
roční členská schůze, ani březnová oslava 
MDŽ. První akcí bylo úspěšné smažení va-
ječiny v Zanzibaru. 

V  červnu proběhla zajímavá zdravotní 
přednáška o bylinkách a mastech s možností 
zakoupení produktů.  

Na opékaných klobáskách jsme si poš-
mákli v  září v  Kačabaru. S  podzimem opět 
Covid vystrkuje růžky, což zapříčinilo zruše-
ní plánovaného zájezdu. 

V listopadu byly dvě menší akce – Bow-
ling v  Radegastově šenku a  návštěva ama-

térského divadla ve Frýdku. Mikulášská na-
dílka proběhla 8. prosince, a to jen předáním 
balíčků v klubovně, anebo rozvozem domů. 
Během roku jsme pamatovali s regulací na-
šim jubilantům. Pár věrných se schází  jed-
nou týdně při hře Pétanque. Pro zpestření 
činnosti připravujeme v příštím roce spolu-
práci s  Krajskou správou seniorů. Částkou 
1.000,- Kč jsme přispěli na Adventní koncert 
v ČT. Závěrem přeji, nejen našim členům, ale 
všem spoluobčanům klidné a pohodové Vá-
noce a hodně elánu a zdraví v roce příštím.

Drahomíra Gryžboňová  
předsedkyně Klubu seniorů

termíny uzávěrek Doberských listů na rok 2022
10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 2022  

- příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.
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Jak jsme s lampiony  
uspávali broučky před zimou

Ač se letošní podzim 
snažil zpříjemňovat slo-
žitou dobu vlídným poča-
sím, seč mohl, s  přícho-
dem listopadu se o  slovo 
začala neúprosně hlásit 
zima. A  děti spolu s  ma-
minkami z  doberského 
Spolku začaly přemýšlet, 
kam se na zimu ukládají 
všichni broučci, berušky 
a  jiná drobotina, která se 
přes léto hemží kolem. 
Mají nějaký pelíšek? Ne-
bude jim chladno? Na-
konec bylo rozhodnuto, 
že broučky raději vypro-
vodíme k  jejich postýlce 
a  společně je před zimou 
uložíme. Aby třeba cestou 
nezabloudili a  přes zimu 
neumrzli…

Na pravidelných se-
tkáních Spolku si všechny 
děti s  pomocí maminek 
vyrobily ze zavařovacích 
skleniček své broučky. 
Některé děti (a maminky) 
popustily uzdu svého tvo-
řivého ducha natolik, že 
se s krásnými broučky ani 
nechtěly rozloučit. Když 
pak v  pátek 12. listopa-
du padla tma, setkali jsme se u Skalického 
mostu a  po pravém břehu Morávky se vy-
dali vstříc dobrodružství. Pro jistotu jsme 

si s  sebou vzali lampiony, 
abychom cestou nezablou-
dili. Strach ze tmy pomá-
hala zahánět i účast mnoha 
tatínků a  prarodičů. Trasa 
byla navíc vytyčena svítící-
mi kroužky, které později 
děti spolu s  malou svačin-
kou dostaly jako odměnu. 
V polovině procházky jsme 
na mýtince vyzvedli vyrobe-
né broučky. 

Pak už to bylo jen kou-
sek do cíle, k  obrovskému 
svítícímu stromu a  při-
pravené postýlce. Děti si 
poslechly (co jiného než) 
pohádku Jana Karafiáta 
a všichni jsme si pochutnali 
na dobrotách, které přinesly 
obětavé maminky. Rozzá-
řené oči spokojených dětí 
a  dobrý pocit z  toho, kolik 
ochotných lidí se zapojilo do 
příprav, nás hřál snad ještě 
víc než voňavý svařák. Všem 
akčním rodičům proto ještě 
jednou děkujeme. Zazpívali 
jsme broučkům ukolébavku 
a s přáním mírné zimy jsme 
je uložili k zimnímu spánku. 

A oni lehli a spali a spali 
a spali. A dobře se jim spalo. 

za Spolek maminek s dětmi  
Markéta Jedličková
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Vědomostní soutěž Pokos
Žáci 5. C  se zapojili v  měsíci říjnu do 

čtyřicátého devátého kola vědomostní sou-
těže POKOS – „Příprava občanů k obraně 
státu“. Nejdříve museli vyhledat na inter-
netu odpovědi na tři soutěžní otázky:

1.  Co je to krizová situace? Uveď alespoň 
čtyři příklady krizových situací, ve kte-
rých vojáci v posledních letech pomáhali.

2. Uveď přesné datum vzniku Českosloven-

Základní škola informuje…

Zebra se za tebe nerozhlédne
Jednou z  nejčastějších 

a  nejohroženějších skupin 
účastníků silničního provozu 
jsou chodci. Děti již od nej-
útlejšího věku se jako chodci 
pohybují v  provozu. Nejprve 
s  rodiči v  kočárku, následně 
se starším doprovodem za 
ruku a v pozdějším věku jsou 
chodci sami. A kdy jsou chod-
ci nejčastěji ohroženi? Při 
přecházení. Ať na místech se 
zebrou, či bez ní. Vždy je dů-
ležité se rozhlédnout, protože 
nikdo jiný to za nás neudělá. 
Ani ta zebra. 

Proto jsme se s našimi žáky rozhodli za-
pojit do výtvarné soutěže s názvem „Zebra 
se za tebe nerozhlédne“, kterou vyhlásil 
Tým bezpečnosti s  projektem Markétina 
dopravní výchova. Úspěšné byly žákyně 
7. ročníku Amálie Rucká a Helena Lisníko-
vá, které se svým výtvarným dílem získaly 
ocenění a postoupily do celorepublikového 
kola. Děvčatům velmi gratulujeme a přeje-
me jim další úspěchy.

Naše škola se v  tomto 
školním roce také zúčastní 
projektu Markétina dopravní 
výchova se žáky 4. ročníku. 
Jedná se o dlouholetý projekt 
určený dětem, školám i rodi-
nám. Projekt Markétina do-
pravní výchova nabízí vzdělá-
vání témat dopravní výchovy, 
a  to v  různých vzdělávacích 
oblastech (Matematika a  její 
aplikace, Jazyk a jazyková ko-
munikace, Člověk a jeho svět, 
Člověk a  jeho zdraví). Ško-
lám nabízí možnost získat 
bezplatně barevné pracovní 

listy pro všechny žáky, kteří si mohou za-
kládat portfolio problematiky, která souvi-
sí s bezpečným a správným pohybem v sil-
ničním provozu. Žáci si mohou vyzkoušet 
své znalosti ve dvoufázovém elektronickém 
testování (před zahájením a  po ukončení 
práce s materiály).                                              

Věříme, že se dětem projekt bude líbit 
a bude jim ku prospěchu do dalšího života 
při pohybu na cestách.

Mgr. Alexandra Blažková
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Exkurze žáků  
na Vysokou školu báňskou v Ostravě

2. listopadu se žáci Klubu nadaných 
dětí při ZŠ Dobrá rozjeli do Ostravy na 
Vysokou školu báňskou, kde pro ně vyso-
koškolští učitelé zajistili velice zajímavý 
program. Po náročné dvouhodinové cestě 
se děti občerstvily a rozdělily do 3 skupin. 

První skupina šla studovat svět pod 
mikroskopem.  Děti byly seznámeny s růz-
nými typy mikroskopů, díky kterým mohly 
samy poznávat kusadla, křídla a  jiné části 
hmyzu.  Ke svému pozorování si vybíraly 
nejzajímavější exempláře z  připravených 

vzorků. Hodně je zajímalo, jakým způso-
bem mohou vytvořit vlastní vzorek pod mi-
kroskop. Díky neúnavnému a  odbornému 
výkladu pana profesora mohly zkoumat 
blanitá křídla i  zajímavé zlaté oko zlato-
očka obecného pod různým mikroskopic-
kým zvětšením. 

Druhá skupina zatím studovala postup 
výroby mýdla, vytvářela svůj voňavý mýd-
lový odlitek, seznámila se s oborem slévá-
renství a zjišťovala, kde všude se může se-
tkat s principem odlévání. 

ské republiky a  České republiky. Napiš 
jména obou prvních prezidentů.

3. Jak se jmenuje nový bojový prostředek 
dělostřelců, který nahradí dosavadní 
samohybnou kanonovou houfnici VZ. 
77 Dana?

V  hodině slohu se přihlásili prostřed-
nictvím notebooku na své e-mailové účty, 
zapsali e-mail adresáta, na který vše ode-
slali po zapsání tří odpovědí, adresy naší 

školy, svého jména a  třídy. Zapojením do 
soutěže si nejen obohatili vědomosti z ob-
lasti vojenství, ale zároveň se zdokonalili 
v digitálních kompetencích.

Na konci října zástupci Ministerstva 
obrany ČR vylosovali tři výherce, kteří 
správně odpověděli na otázky. Celkem bylo 
v  tomto měsíci zapojeno 122 soutěžících, 
z kterých mělo 84 správné odpovědi. Mezi 
vylosovanými byla i žákyně naší školy He-
lena Grossmannová, které tímto blahopře-
jeme.

Pro ostatní žáky bylo její vylosování 
motivací. S nadšením obdivovali její výhru 
v podobě věcných cen a s chutí se pustili do 
rozluštění tří soutěžních otázek zadaných 
na měsíc listopad. Uvidíme, možná budou 
mít štěstí a opět někdo ze třídy bude vylo-
sován.  Žáci razí heslo: „Kdo nehraje, ne-
vyhraje.“ 

Mgr. Renata Kubalová
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Poslední skupinka pracovala s  mate-
riálem budoucnosti – keramikou. Nejpr-
ve pátrala v historii, jak dlouho už lidstvo 
keramiku využívá, co všechno se z ní dělá 
a  jaké druhy keramické hlíny existují. Ka-
ždý si vytvořil svou keramickou formu a tu 
následně vylil sádrou. 

Skupinky se vystřídaly a děti měly mož-
nost postupně vyzkoušet každou z  nabí-
zených aktivit. Domů si mohly odvézt své 
vlastnoručně vyrobené voňavé mýdlo, sád-
rovou kachli, nové poznatky a zkušenosti. 
Někteří účastníci této exkurze ještě stihli, 

kromě praktické činnosti na každém stano-
višti, zapisovat si i nově získané informace, 
které je zaujaly. Dlouhá cesta domů už ten-
tokrát ubíhala rychleji, děti byly spokojené 
a únavu zaháněly plánováním dalších akti-
vit pro příští setkání. 

Velké poděkování za tento zážitek pat-
ří paní Haně Kalusové z Mensy, která nám 
zprostředkovala tuto exkurzi a všem vyso-
koškolským profesorům, kteří se nám obě-
tavě věnovali v odpoledních hodinách.

Mgr. Svatava Kubeczková  
a Mgr. Jana Kavková

A je to tady! 
Ve čtvrtek 25. listopadu se žáci prvních 

tříd naposledy rozloučili se svou oblíbenou 
Živou abecedou a zažili slavnostní den ote-
vírání Slabikáře. 

A jak to probíhalo?
Žáky čekala cesta plná úkolů, které po 

splnění umožnily dětem získat klíč k  ote-
vření Slabikáře. Děti musely nejen posklá-
dat slova z  přeházených písmen, zazpívat 
písničku, říci k jednotlivým písmenům bás-
ničku, určit první hlásky slova, porozumět 

tomu, co četly, ale také zároveň zvládnout 
i  soubor připravených pracovních listů, 
který jim zůstane na památku na tento 
slavnostní den. Všichni úkoly splnili na 
jedničku. 

Nadšení a radost neznala mezí. Děti si 
v Slabikáři listovaly, některé už začaly číst 
a  sladkou tečkou v  podobě slabikářského 
dortu akci ukončily. Jejich čtenářské do-
vednosti potvrdila Karta čtenáře, kterou 
každý dostal spolu s  přívěskem Čtenář. 
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I  přes nepříznivou epidemiologickou situ-
aci a bez účasti rodičů a prarodičů jsme si 
slavnost užili.

Závěrem bychom chtěli popřát našim 
malým čtenářům hodně radostných chvil 
ze čtení.

Mgr. Kateřina Káňová 
 a Mgr. Renata Müller
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Mateřská škola Dobrá informuje…

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Měsíc listopad nám v  naší školce při-

nesl i  náročnější situace kvůli různým ka-
ranténním opatřením, ale i  přesto se nám 
všem společně za spolupráce rodičů poda-
řilo zrealizovat různé zajímavé akce.

Děti ze všech tříd si již v listopadu vá-
nočně vyzdobily své venkovní stromečky, 
které si nazdobily hvězdičkami, zvoneč-
ky, zdobenými šiškami a barevnými baň-
kami.

Dále si podrobněji připomeneme náš 
Vánoční jarmark a pak se již přesuneme do 
měsíce prosince, kdy na všech třídách pro-
běhla Mikulášská nadílka.

VÁNOČNÍ JARMARK

Vzhledem k  různým koronavirovým 
opatřením probíhal náš Vánoční jarmark 
omezeně, a  to v  době ranního příchodu 
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rodičů s  dětmi do šaten a  při odpoledním 
vyzvedávání dětí rodiči.

Na našem jarmarku se podíleli jak rodi-
če, tak paní učitelky s dětmi. Ti všichni se 
snažili vytvořit nápadité vánoční ozdoby, 
které se pak na jarmarku prodávaly.

Byla zde ke koupi spousta vánočních 
věnců, stromečků i svítících, zvonečků, an-
dílků, sněhuláčků, svícnů i  dalších vánoč-
ních ozdob.

Na své si přišly i  mlsné jazýčky, neboť 
zde byly k mání i nejrůznější varianty nád-
herně vyzdobených perníčků a cukroví, sa-
mozřejmě balených.

Svou ruku k dílu přidaly i naše paní ku-
chařky, které rovněž napekly nejrůznější 
druhy perníčků a jiných vánočních dobrot, 
které se rovněž velmi dobře prodávaly.

I  když Vánoční jarmark neprobíhal ve 
třídách, jak bylo dříve plánováno, i tak snad 
aspoň částečně splnil svůj účel.

Za obdržené penízky naše školka na-
koupí opět něco praktického, zřejmě půjde 
o vzdělávací panely, které přispějí k příjem-
né atmosféře všech dětí naší školky.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Již v druhém prosincovém dni proběhla 
v naší školce Mikulášská nadílka.

Mikuláš, Anděl i Čert postupně navští-
vili jednotlivé třídy naší školky. Nejprve 
mezi děti zavítal Mikuláš, který je všechny 
pozdravil, a ukázal jim svou kouzelnou kni-
hu.

Vzápětí přilétl Anděl, který se na děti 
vesele usmíval a  také je všechny pohladil. 

Nu, a  nebyla by to ta správná Mikulášská 
nadílka, kdyby se také neobjevil Čert.

Čert byl tak trochu malý popleta, kte-
rý se snažil děti rozveselit, což se mu také 
podařilo. Čert tak vzápětí vykouzlil úsměv 
i u dětí, které zpočátku tak trochu poplaká-
valy.

Kouzelná kniha Mikulášova prozradila, 
zda byly děti hodné, zaslouží si odměnu, 
pokud také Mikulášovi přednesou básničku 
a zazpívají i písničku.
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A  pak už začala Mikulášská nadílka, 
kdy každé dítko obdrželo od Mikuláše, Čer-
ta či Anděla balíček plný laskomin a dobrot 
včetně vitamínů.

V měsíci prosinci na děti ještě čeká di-
vadlo „Veselý vánoční stromeček“ a Vánoč-
ní nadílka, která proběhne v  jednotlivých 
třídách u stromečku.

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

chtěla bych Vám všem poděkovat za to, 
že při návštěvě naší knihovny jste velmi 
ohleduplní a  dodržujete všechna stanove-
ná pravidla. Těm z Vás, kteří nás navštívili 
zrovna v  čase rekonstrukce, velmi děkuji 
za pochopení. Myslím, že se nám povedlo 
vše skloubit tak, abychom knihovnu nemu-
seli zavřít. Velké díky patří zaměstnancům 
obecního úřadu, kteří nám velmi pomá-
hají, a  především vedení obce za souhlas 
s touto akcí. 

Druhá část rekonstrukce se bude konat 
v půlce prosince. A co se vlastně dělo a dít 
bude? V první řadě změny v umístění top-
ných těles, rekonstrukce elektrických zásu-
vek, počítačové sítě, dále pokládka nového 
koberce, trošku jsme vymalovali, regály 
nastavěli tak, aby se nám do nich vešlo co 
nejvíce knih a  v  části, kde jsou počítače, 
máme nové stoly. V  druhé fázi nás čeká 
opět malování, druhá část pokládky kober-
ce, a  hlavně instalace nového výpůjčního 

pultu, polic za ním a  regálů pro dětskou 
část oddělení a nový regál na časopisy. Po-
stupně chceme knihovnu zútulnit tak, aby-
chom se v ní všichni cítili příjemně a  také 
splňovala alespoň část standardů stanove-
ných Ministerstvem kultury ČR.

I  přes mírná omezení, které Vám čte-
nářům tímto vznikají, doufáme, že si na 
vánoční svátky přijdete půjčit knihy, které 
pro Vás neustále doplňujeme. Otevřeno 
budeme mít do 23. 12. 2021 a  dále se na 
Vás budeme těšit až od 3. ledna 2022.

V chodbě knihovny si stále můžete za-
koupit vyřazené knihy za cenu 5,- Kč/ 1 ks, 
od 4 ks zdarma. K výběru jsou tituly z do-
spělé beletrie a naučné literatury, které ne-
byly půjčené více jak 5 let.

Na závěr, bychom všem chtěli popřát 
krásné prožití Vánoc a v novém roce přede-
vším hodně zdraví, štěstí a spoustu splně-
ných přání.

Knihovnice MK Dobrá

Místní knihovna Dobrá
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La Familia v Číně 12.-14.11.2021
V pátek jsme vyrazili autobusem vstříc 

novým dobrodružstvím, od autobusové 
zastávky jsme cestu k  chatě zvládli za re-
kordní čas 58 min, to asi díky tomu, že nás 
v  před poháněla chuť na výtečnou večeři, 
která nás čekala po příchodu. Podávaly se 
totiž zapékané tortilly. Pak jsme si zahráli 
pár her a zazpívali s kytarou. Sobotní den 
jsme nastartovali rozcvičkou a  pak bojov-
kou mezi Mongoly a  Číňany. Poté jsme 
společnými silami pomohli panu Růžovi 
prořezat stromořadí vedoucí k chatě. 

Nechyběl ani tematický oběd s ozvlášt-
něným hlavním chodem, kterým byla nej-

lahodnější čínská směs s nudlemi (jak nor-
málními, tak i  rýžovými) a  rýží. Malinký 
háček tkvěl v tom, že ho každý z nás musel 
zkonzumovat pomocí čínských hůlek. Ne-
bojte všichni jsme se najedli do syta.   

Po odpoledním klidu byly připraveny 
stanoviště, kde si družinky vyzkoušely: na-
psat své jméno čínskými znaky, poskládat 
origami jestřába, čínský sport Jianzi, pro-
zkoumat taje čínského zvěrokruhu a  růz-
ných vynálezů. Pak nás čekal kvíz o  Číně 
a pečení naší pizzy. Po večeři jsme se usa-
dili v  útulné skautské čajovně a  děti si za 
peníze získané v  kvízu mohly z  čajového 
lístku objednat co hrdlo ráčilo.

Neděli nastal úklid, balení a  odchod 
zpět k našim domovům. 

Celou víkendovku jsme si náramně uži-
li! Tak zase příště!

Kristýna Goldová, Želva

V  sobotu 27. 11. jsme se 
sešli v  hasičárně ve vánoční 
dílničce. Každý jsme si vyro-
bili svůj adventní věnec, který 
jsme si mohli nazdobit podle 
sebe. Když jsme potřebova-
li, tak nám s  radostí pomohli 
naši vedoucí. Mohli jsme se 
občerstvit sladkým punčem 
s ovocem. Poté, co si každý z nás udělal adventní věnec, jsme se 
vydali domů s úsměvem na tváři. 

Pája Heinrichová z Lochnesek

Adventní tvoření 
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Tak to je asi otázka, na kterou nikdo 
neznáme přesnou odpověď. „Všechno při-
pravujeme tak, aby mohla sbírka proběh-
nout jako tomu bylo dříve v  minulosti, tedy 
i  s  koledníky,“ líčí koordinátorka Tříkrálové 
sbírky v  Charitě Frýdek-Místek Silvie Voj-
kovská, „Chystáme pokladničky, tašky s cuk-
říky a  kalendáříky pro dárce, drobné dárky 
a  něco na zub pro koledníky. Koledování 

bude probíhat, tedy pokud to situace umož-
ní, od 1. do 16. ledna 2022.“ Po stejnou dobu 
bude možné přispět v rámci Tříkrálové sbír-
ky také do statických pokladniček, které bu-
dou rozmístěny stejně jako loni v  kostelích, 
úřadech, informačních centrech, některých 
obchodech, lékárnách apod. „Seznam míst 
bude v lednu na našich webových stránkách 
a bude průběžně aktualizován. Tato možnost 

Jaká bude tříkrálová sbírka?

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

Změna ordinační doby Dětského střediska Dobrá
 - MUDr. Iva Kučerová  

16. 12. čtvrtek  NEORDINUJE SE

  28. 12. úterý    NEORDINUJE SE

  31. 12. pátek   7.30-10.00hod

Nutné případy ošetří po telefonní domluvě Dětské středisko, Politických obětí Místek

(u bývalého autobusového stanoviště).

Oznámení
Na Obecním plese 19. 1. 2019 byla ztracena náušnice s modrými kamínky.

Nálezci nabízíme odměnu 2000 Kč.

Kontakt na tel. 737 036 966. 
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se loni osvědčila a  bude určena pro ty, kdo 
budou chtít přispět přímo do pokladničky 
ve své obci nebo městě a koledníky nepotkají 
nebo koledníci nebudou moci vůbec vyjít.“ 
doplňuje Vojkovská. Další z novinek, kterou 
přinesl loňský covidový ročník a  která bude 
pokračovat i v příštím roce, je možnost využít 
možnost bezhotovostního příspěvku do sbír-
ky, a  to buďto přes platební bránu na webu 
Tříkrálové sbírky nebo platbou přímo na účet 
s  využitím VS pro frýdeckomísteckou Cha-
ritu. Tato možnost bude až do konce ledna 
2022.

A  jak Charita Frýdek-Místek získané 
prostředky využije? „Záměry na využití Tří-
králové sbírky jsou podobné jako v minulos-
ti. Podpoříme jimi rozvoj a  provoz mobilní 
hospicové péče naší Salvie a doučování v so-
ciálně potřebných rodinách. Část prostředků 
půjde na spolufinancování nákupu potřeb-
ných automobilů pro terénní služby, tak aby 
se naše pracovnice bezpečně dostaly ke svým 
klientům. Zbytek pak použijeme na plánova-
nou rekonstrukci v Domově pokojného stáří 
a zřízení tréninkového bytu pro lidi s dušev-
ním onemocněním.“ nastiňuje ředitel Chari-
ty Frýdek-Místek Martin Hořínek.

Pokud by se chtěl kdokoli zapojit do ko-
ledování nebo organizace Tříkrálové sbírky 
a osobně se tak účastnit této tradiční a největ-
ší sbírkové akce, bude více než vítán a neode-
jde s prázdnou. 

Kontakt na koordinátorku za Charitu Frý-
dek-Místek Silvii Vojkovskou je silvie.vojkov-
ska@charitafm.cz, 733 741 564. Děkujeme.
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STALO SE přEd 10 LETy — 2011
Občané vzorně třídí odpad — proto mohl být snížen celoroční poplatek za

jedince na 440 Kč. • Od loňska se staví nová silnice z Rychaltic–mostu až
k Olešné. • V úterý 15. února proběhl ve školním sále křest knihy U nás v Dobré.
• Mnozí milovníci divadla zhlédli představení: Jára Cimrman — Hospoda Na
mýtince, které předvedl divadelní spolek Motyka z Bruzovic. • V klubovně
seniorů se ve dnech 9.—11. března konala výstava ručních prací a řemesel pod
názvem Od paličkované krajky až ke krajce na perníku; své umění vystavovaly Jiřina Juřicová a Alena
Křibíková z Dobré. • Autorem vítězného názvu pro měsíčník vydávaný obecním úřadem, Doberské
listy, je Michal Návrat. • Cyklotrasa je v březnu nově vyasfaltována po celé délce z města až po
hřiště v Dobré. • Do 14. dubna se odevzdávají sčítací archy úředního celostátního sčítání lidu,
domů a bytů. • K 1. dubnu skončila platnost papírových padesátikorun, na kterých byla
vypodobněna v červené barvě Anežka Česká. • Co trápí obyvatele Dobré a na co poukazují, bylo
předmětem veřejného jednání. Kromě maličkostí je to nepořádek, zápach a hluk na bývalém
dřevoskladu a přejíždění kamiónů skrze Dobrou. Dotazy na veřejném zasedání byly zaměřeny
hlavně na výstavbu kanalizačních přípojek, zanechané exkrementy po domácích psech, úklid
nepovolených skládek odpadu, možnost úpravy místa u křížku na Vrchách, odkud je krásná
vyhlídka na celou obec. Potěšila slova chvály od občanů na společnost Strabag, která staví
kanalizaci. • Počátkem dubna byla na obecním úřadě nainstalována sběrná nádoba světlemodré
barvy k odkládání úsporných kompaktních zářivek a výbojek, trubicovitých zářivek a světelných
zdrojů s LED diodami. • Již posedmé uspořádal náš modelářský spolek výstavu s rukodělnými
výrobky bezmála umělecké úrovně Dobrodinský slepenec. • Bývalý dřevosklad byl vyčištěn a je již
v majetku finské likérky Helsinki Group se sídlem v Třanovicích. • Žáci 9. tříd spolu se členy
místního mysliveckého sdružení pomohli vysázet smrkový háj na skotni, v Klimánkově olšině. •
Na hřišti Sparty bylo v dubnu členy komise životního prostředí zasazeno 16 mladých lip na místě
pokácených. • Dvacet šachových utkání bylo sehráno simultánkou ve čtvrtek 14. dubna v hostinci
Na Špici v rámci šachového festivalu Ostravský koník pořádaného šachovým oddílem našeho
Sokola. • Slavomír Přidal natočil v kostele film z provedení Rybovy České mše vánoční Hej, mistře.
• Ostravsko–opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz sloužil o velké pouti 1. května mši
svatou a po ní vykonal svátostné požehnání. • O týden opožděná pouť se letos příliš nevydařila
vinou počasí (byla posunuta kvůli Velikonocím až na přelom dubna a května). • Česko v Evropské
unii se vším všudy. Čechům, Polákům, Maďarům, Slovákům bylo po sedmiletém otálení dovoleno
pracovat v Německu a Rakousku. Tyto poslední dva státy dosud uplatňovaly omezení pro volný
pohyb pracovních sil. • „Senioři komunikují“ — tak je nazván „vzdělávací kurs základního ovládání
a užívání osobních počítačů a platebních karet“, který se uskutečnil z popudu obce ve dnech 2. až
6. května. • Zemřel nejstarší občan, bývalý předseda frýdecko–místeckého okresu Oldřich Pánek,
jenž byl v 60. a 70. letech vedoucím tajemníkem okresního národního výboru s velkým vlivem na
dění v okrese. • Stavba kanalizace je největším stavebním podnikem posledních desetiletí, neboť
se týká téměř všech chalup a domů v Dobré a tudíž i cest a chodníků. Práce začaly již v dubnu.
Kamenec je rozkopaný, poněvadž se provádějí poslední úpravy cest po rekonstrukci „pivovarského
kanálu“, jenž byl posílen, aby pojal nejen odpad z pivovaru, ale i z rodinných domů v blízkosti. •
V sobotu 28. května zpíval a hrál na kytaru v plném školním sále pražský písničkář Jaroslav Hutka,
jenž vyhověl svému kamarádu, který ho do Dobré pozval. • Tradičního kulečníkového turnaje
pořádaného v hostinci Na Špici se letos zúčastnilo 14 hráčů. • V květnu byla osázena další část
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lesíku u dálnice, který ale vzroste až za několik let. V místě, kde bylo dosud prázdno, vyroste
smrkový porost a zároveň protihluková stěna. Záměr je zřejmý — „lidé se tam budou cítit jinak,
lépe, příjemně“, vysvětluje znalec lesa, neboť „stromy mají význam estetický, ovšem i ekologický,
obzvlášť kolem takové stavby, jakou je dálnice.“ • Náš judista Vít Jerglík vybojoval na Pražském
poháru bronz. Týden po úspěšném vystoupení v Grazu startovala judistka Marie Dužíková na
turnaji světového poháru v Maďarsku, kde získala stříbrnou medaili. • V květnu byla v naší
pekárně rekonstruována prodejna; má velkou prosklenou výlohu a zakrátko mladá výtvarnice
namaluje na čelní zeď usměvavého pekaře. • Hasičský sportovně–zábavný den dětí na školním
hřišti o květnovém víkendu (pátek 20. až neděle 22.) se povedl. • Noc kostelů proběhla celosvětově
v pátek 27. května; asi 100 zájemců si vyšlapalo schody na kostelní věž, vyposlechlo koncert naší
Scholy a adoraci. • Svátek školáků a předškoláků, dětský den, proběhl v sobotu 4. června na
školním a dětském hřišti za účasti více než 130 dětí. • Pokládání kanalizace znamenalo týdenní
uzavření silnice k Nošovicím. Zatímco provoz na hlavní silnici byl omezen a řízen světly, silnice
k Nošovicím byla uzavřena od čtvrtku 2. do čtvrtku 9. června úplně. • „Pumpování“ u železné
lávky — je začátek prázdnin a u řeky si kluci–nadšenci budují terénní dráhu k provozování terénní
jízdy na kole čili pumptrackingu. • Na počátku června skončilo výběrové řízení na ředitelku naší
mateřské školy; dosavadní ředitelka Marie Němcová odešla do důchodu. Novou ředitelkou se
stala Jana Bódisová z města. • V neděli 3. července ráno odjeli dvěma autobusy do Ochodnice
dětský soubor Ostravička a účastníci tamního festivalu. • Domácnosti se připravují na položení
kanalizační řadu a napojení na něj. Cesty jsou rozbité, plné výmolů, kaluží, takže aut a provozu
na silnicích značně ubylo. Koncem měsíce se už pracuje v centru obce. Lžíce bagru hloubí příkopy
na několika místech, řidiči zpomalují na 10 km/hod., ale raději Dobrou obloukem objíždějí. Do
toho kola a pěší a automobily stavební firmy Strabag, která kanalizaci provádí; a poblíž výkopů
postávají — s materiálem a s věcmi pro stavbu nezbytnými — její pracovníci, dělníci, podavači,
parťáci. Hlomoz strojů a přístrojů, z toho plynoucí hlasitá mluva i rachot a ostré zvuky na neklidu
a podrážděnosti ještě přidají… • Můj obchod Petry Pernicové v centru obce s časným prodejem
pečiva a potravin, jakož i drogerie, dostal nový vzhled. • Mechula je respektována mnohaletou
tradicí, vždy první srpnovou sobotu se odehrává kdysi jen trpěný, po celou dobu ale milovaný
zápas v kopané Svobodní—Ženatí. Dobrovolní organizátoři se překonávají a rok od roku předzápas
zdokonalují. Letos začal už ráno dětskými radovánkami i s jízdou na koni a soutěžemi s odměnami.
• V sobotu 13. srpna proběhl 5. ročník plážového fotbálku „Zanzibar“ za účasti 6 družstev. • Začíná
se s asfaltováním; v pátek 12. srpna byl srýpán povrch hlavní silnice v délce asi 100 metrů od
hostince na křižovatce. V týdnu po 20. srpnu jsou narušené části vozovky frézovány, aby mohly
být opraveny. • Devátý ročník Velké Doberské poprvé změnil či spíše rozšířil svůj název — Den obce
Dobrá — Velká Doberská 2011. V sobotu 27. srpna jsme v areálu školního hřiště tleskali například
Zekonu, Jaroslavu Wykrentovi, Janku Ledeckému. • Od letošního září nese školka v Dobré název
Mateřská škola Barevný svět. • 23. září vjel na českou železnici soukromý dopravce — žluté
rychlíkové vozy RegioJet Radima Jančury. • Povedený sportovní den Sdružení obcí povodí
Morávky za účasti dětí i dospělých ze všech deseti sdružených obcí i ze spřátelených slovenských
obcí Zabiedovo (s Dobraticemi) a Ochodnice se konal v sobotu 24. září na školním hřišti. • Výstava
ovoce a zeleniny členů našeho zahrádkářského svazu (ve dnech 24.—26. září) byla letos se soutěží
o nejtěžší ovoce a zeleninu. „Letošní výstava se nám povedla a byla nejkrásnější za dobu kdy
výstavy pořádáme.“, psaly Doberské listy.• Vybojovali jsme pohár primátora Frýdku–Místku, který
pořádal doberský klub judistů za účasti 220 závodníků z 20 klubů a tří zemí. Našich členů se
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zúčastnilo 61 a zvítězili v soutěži družstev. • Počátkem října byla ohrazena západní plocha
bývalého dřevoskladu montovaným kovovým plotem. • V automobilce Hyundai v Nošovicích se
zavádějí noční směny, protože o auta je mimořádný zájem, především v cizině. • Letos nás málo
trápí komáři, ale zase je hodně vos. • Česká spořitelna a.s., pobočka Dobrá instalovala napravo
od vchodu do jednatelny (vedle pošty) dlouho a toužebně očekávaný bankomat. • Číslo 325 ve
Staré dědině dostává zcela jiný vzhled. • Z Brna přijel ve čtvrtek 13. října Tomáš Graumann, jedno
„z Wintnových dětí“, dnes 80letý muž zachráněný před smrtí v plynové komoře. Dopoledne
přednášel žákům naší školy a v podvečer veřejnosti. • Od října je zrušena nevyužívaná veřejná
telefonní budka u č.p. 433 blízko autobusové zastávky U lesa. Spojení mezi lidmi už ovládly
,mobily‘, který si může pořídit každý, takže telefonování „z pevné“, navíc z veřejného telefonního
automatu, se ukazuje být minulostí. • Podzim je letos slunečný, teplý, skoro letní — krásný čas až
hluboko do listopadu. • Rodačka z Dobré, studentka Iveta Žvaková, je mistryní České republiky
v moderní magii. Na soutěži v Týně nad Vltavou byla zařazena do kategorie starších juniorů, ale
sama se přihlásila mezi dospělé — a zvítězila. • U Kačabaru se v sobotu 22. října sešla asi dvacítka
chlapců základní školy změřit síly v cyklokrosu, který zorganizovala sportovní komise. „Počasí bylo
výborné, trať vedla ,olšinami‘ za řekou Morávkou.“ • Od posledního října 2011 žije na Zeměkouli
7 miliard lidí. • Drakiáda stále více oblíbená; papíroví draci létali nad hlavami všech, kteří přišli
k vodárně na Vrchy v sobotu 5. listopadu. • V neděli 13. listopadu Dobrá přivítala „divadelně
improvizační skupinu“ OSTR.UŽ.I.NY z Ostravy. Obecenstvo ve školním sále zhlédlo „improvizační
zápas“ a dobře se u toho bavilo. • Místní cesta kolem mateřské školy se právě dláždí. • Tak suchý
listopad ještě nebyl; píše se v novinách, že je nejsušší za posledních 260 let. Nespadla ni kapka,
ani vločka. • Během listopadu jsou asfaltovány již všechny místní komunikace a připravuje se
ještě nový povrch na cestě kolem mateřské školy, než budou zhotoveny chodníky (stalo se tak 27.
prosince). Asfaltovány jsou místní cesty. • Judisté se rozloučili tradiční soutěží O pohár starosty
obce. Zúčastnilo se jí přes 160 chlapců a děvčat. • Opravy bytů svépomocí v domě pro seniory
skončily. Vloni byly zrekonstruovány dva byty, od května se opravují a modernizují další dva. Stěny
jsou obloženy novými obkladovými dlaždicemi, nové jsou rozvody elektrického vedení a vodo-
vodní a odtokové trubky. K tomu jsou vyměněny kuchyňské linky, podlahy potaženy linoleem
a světnice vymalovány. Byty rekonstruuje firma Beston. • V sobotu 3. prosince se v sále školy
uskutečnil 13. ročník mikulášského turnaje smíšených družstev v odbíjené–volejbalu. Z 12
přihlášených doberská Celina skončila na prvním místě. • V úterý 6. prosince byl setnut letitý
rozsochatý jírovec–kaštan, nádherně se košatící před knihovnou. Pamatoval první světovou válku,
první i druhou republiku, druhou světovou válku, období budování socialismu, ale nedožil se 110
let. • Den otevřených dveří ve škole proběhl v sobotu 17. prosince. Lidé popocházeli, bloumali,
kupovali, chválili a vzpomínali na školu za jejích mladých let. Žáci předvedli v sále vánoční koncert.
• Týž den probíhal v Cyklobaru vánoční jarmark ve stodole — nabízela se dárková keramika, medové
výrobky, výrobky ze dřeva, vánoční vazby a dekorace, horká medovina a oblíbené pochoutky.
Náladu Vánoc vykouzlily housle a harmonika Ládi a Milana. • V den pohřbu bývalého prezidenta
Václava Havla, v pátek 23. prosince, se u pietního místa v centru obce sešli spoluobčané a naši
junáci–skauti, aby přesně v pravé poledne uctili jeho památku. • Junáci–skauti obdarovali před
Štědrým dnem naši divoce žijící zvěř; vydali se společně se členy mysliveckého sdružení Vrchy
Dobrá–Pazderna „do místního lesa navštívit některá krmná zařízení pro zvěř“. • Věřící spolu
s junáky–skauty provedli v kostele na Boží narození 25. prosince „živý betlém“.

Stručný výňatek z kroniky zaznamenal kronikář Rostislav Vojkovský
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Vážení a milí,

děkuji touto cestou za možnost uspořá-
dat rodinnou oslavu v prostorách Vaší hasi-
čárny. Velmi hezké prostředí sálu, vybavení 
kuchyně a  všechny prostory byly pro mne 
i  všechny účastníky milým překvapením. 
Původní akce – plánovaná padesátka – byla 
pouze v malém rodinném kruhu, avšak díky 
vaší nabídce jsme se mohli jako široká rodi-
na a přátelé sejít a poveselit v duchu, který už 
od mala znám právě z  akcí z  tzv. kulturáku 
či hasičárny z  obcí Těškovice a  Tísek, kam 

jsem pravidelně na prázdniny jezdil a  po-
dobná rodinná setkání slavil. Právě společný 
zpěv a muzicírování, divadelníci, dobrovolní 
hasiči a velké rodinné setkání jsou moje nej-
milejší vzpomínky na severní Moravu, odkud 
pocházejí moje rodinné kořeny. U vás v Dob-
ré jsme našli přesně to zázemí domácího pro-
středí, které mám nejraději.

 Věřím, že díky velmi početné rodině, 
s kterou jsme v Dobré svázáni, se na Vás zno-
vu obrátíme a užijeme si podobných setkání.

S pozdravem Petr Kopecký z Prahy  

Ač situace začíná být opět vážná, snažíme 
se, aby nás humor neopustil.

Aktivity u  nás v  domově jsou velmi zá-
bavné, díky naší ergoterapeutce Barunce se 
vůbec nenudíme, vymýšlí pro nás spoustu 
zábavy, ať nemáme dlouhé chvíle.

Narozeniny paní 
Jarmilky byly úžasné, 
zpívalo se a hodovalo, 
rodina zajistila po-
hoštění pro všechny 
v domově, a tak jsme 
měli zase jedno krás-
né odpoledne.

Poděkování  
za půjčení sálu v hasičárně obci Dobrá 

Podzimní radovánky v Adámkové vile
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Velkým překvapením a  velkou zábavou 
byl Halloween, zaměstnanci Adámkovy vily si 
připravili masky, dobroty a společné poseze-
ní, kde byla spousta zábavy. Ty, kteří nepřišli 
na společné posezení, děvčata navštívila na 
pokojích.

Velkou událostí byla naše první oslava 
100 let paní Marie. Přijeli k nám p. náměstek 
hejtmana MSK pro sociální oblast p. Bc. Jiří 
Navrátil a zastupitel města Frýdku-Místku p. 

Marcel Sikora. Společně pogratulovali naší p. 
Marii, rodina zajistila občerstvení a společně 
jsme tak významné jubileum oslavili.

Vánoční svátky jsou za dveřmi a pomalu 
se připravujeme na zdobení vánočních stro-
mečků, kterých v našem domově máme mno-
ho, a o to se s vámi podělíme v příštím vydání.

Přejeme Vám všem krásné vánoční svát-
ky, mnoho úspěchů a pohody do nového roku 
2022 a snad už bude lepší než letošní, co jiné-
ho si přát.

S pozdravemLenka Janečková, ředitelka
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Zima se blíží. Zabezpečme vodoměry před mrazem!  
 
Výměna poničeného vodoměru se domácnostem prodraží. Buďme odpovědní od prvních dnů, kdy 
dorazily noční a ranní mrazy, a proveďme potřebná opatření! 
 
Ostrava – 10. 11. 2021 - Když klesnou venkovní teploty pod nulu, je kromě pečlivého zazimování 
zahrady, domu a veškerého venkovního vybavení nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před 
mrazem domovní vodoměr. Zabráníme jeho poškození. Tím, že tyto záležitosti nepodceníme, se 
vyhneme nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí a poškozeného majetku 
nepříjemný dopad také na peněženku. 
 
 
Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoměrů podniknout, do značné míry závisí na tom, kde je dané 
zařízení umístěno. „Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé 
uzavření tak, aby nedocházelo k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a 
vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít je 
možné například polystyren nebo minerální izolační vatu – nikoliv ale skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení 
vodovodů SmVaK Ostrava Roman Bouda.  
 
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, je nezbytné zabránit 
vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější tepelnou izolací. Je potřeba také 
prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například sklepním oknem, což bývá často 
opomíjené citlivé místo pro tento typ havárií. Teplota v daném prostoru se musí dlouhodobě pohybovat nad 
bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je žádoucí obalit izolačním materiálem. „Chaty a chalupy, které 
nejsou v průběhu zimy obývané, jsou velmi často místem, kde dochází k havarijním situacím. Vodoměr 
zamrzne, dojde k jeho poničení, ale důsledky v podobě vytopeného prostoru se projeví až poté, kdy mráz 
povolí. Lidé potom přijíždějí po zimě do svých objektů, kde je čeká nemilé a nákladné překvapení,“ říká 
Bouda. 
 
K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně 
vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento 
extrémní zásah většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození 
plastových částí zařízení vysokou teplotou je zjistitelné po jeho demontáži. Těmto rychlým a radikálním 
řešením se rozhodně vyhněme, přinesou vždy víc škody než užitku. 
 
Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní finanční dopad na zákazníka, od něhož 
SmVaK Ostrava následně vyžadují náhradu škody spočívající ve výměně poškozeného zařízení. 
Odběratelé totiž odpovídají za jeho zabezpečení. Škodná částka se odvíjí od aktuální prodejní ceny daného 
typu vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. Průměrně může jít zhruba o 2 000 korun. 
Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodržena 
takzvaná nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných 
plochách až 150 centimetrů. Kritickým místem jsou zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa se 
sníženým krytím (například přechody vodních toků) nebo souběhy s potrubím dešťových kanalizací. 

 
Kontakt: 

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. 

tel. 725 500 509 
e-mail marek.sibrt@smvak.cz  

www.smvak.cz 
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Chcete mít Váš vánoční stromek čerstvý a voňavý? 

Přijďte si stromeček sami vybrat a uřezat, 

nebo Vám stromeček uřízneme my. 

Lesní školka na Morávce, v údolí Vlaského, zahajuje  
od 1. 12. 2021 

PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK 

cena od 400,- 

 

 

 

 

 

 
 

Najdete nás u domu č. p. 43 

Termín návštěvy objednávejte dopředu (nejlépe víkend) 

Kontakt: JanCarbol@seznam.cz , nebo 602 741 231 

Zabalení a větvičky ke stromku ZDARMA 
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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 6. 12. 2021 do 12.00 hodin.

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





 

 
 

 

Vážení přátelé mateřské školy, vedení obce Dobrá, 
zákonní zástupci našich dětí… 

 

Všem chci moc poděkovat za různorodou podporu, za 
spolupráci a za lidský přístup. 

 

Dovolte mi, abych nám Všem jménem zaměstnanců a 
dětí MŠ popřála do dalšího roku jediné: 

„Aby náš vnitřní pokoj byl silnější,      

než hluk tohoto světa…“ 
 

Bc. Jana Maďová, ředitelka MŠ    PF 2022 
 


