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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vás již nyní pozval na 
15. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, 
které je připravované na pondělí 10. května 
2021 od 17:00 hodin, do víceúčelového sálu 
základní školy. Jednání obecního zastupi-
telstva jsou dle zákona o  obcích veřejná. 
Program jednání bude zveřejněn na úřední 
desce a jako obvykle také na plakátovacích 
plochách.

Rád bych Vás informoval o  probíhají-
cích investicích. Sice jsme omezeni různými 
opatřeními proti šíření nákazy covid-19, ale 
to se týká hlavně osobního kontaktu občanů 
s úřadem. Pokud jde o investice, tak pracu-
jeme na akcích a opravách, které schválilo 
obecní zastupitelstvo. 

Od loňského roku probíhá akce zatep-
lení budov Obecního úřadu a integrované-
ho domu služeb (pošta, lékárna). Termín 
dokončení je plánovaný do konce června 
2021. Koncem dubna bude zahájena vý-
znamná investiční akce „Rozšíření kapa-
city Mateřské školy“. Na základě veřejné 
soutěže bude stavbu provádět společnost 
První KEY-STAV, a.s., která nabídla nejvý-
hodnější cenu 20 987 164,08 Kč. Na tuto 
stavbu jsme získali dotaci, která pokryje 
95 procent nákladů. Doba výstavby nepře-
sáhne jeden rok. V  přístavbě budou dvě 
oddělení pro 56 dětí. Po ukončení přístav-
by provedeme rekonstrukci kuchyně v MŠ. 
Na tuto akci nyní soutěžíme projektanta. 
V průběhu letních měsíců budou probíhat 
opravy také v základní škole, kde se budou 
měnit některé inženýrské sítě (kanalizace, 
hygienické zázemí), a vyměňovat podlaho-
vé povrchy. Celkem v hodnotě 2,5 milionu 

korun. Příští rok plánujeme rekonstrukci 
chodníků a ploch před ZŠ, tato akce se již 
nyní projekčně připravuje. 

Realizovány budou také opravy úče-
lových komunikací, které jsou schváleny 
zastupitelstvem. Náklady na opravy komu-
nikací jsou odhadovány ve výši 4,3 milionu 
korun. Dále budeme rekonstruovat sociální 
zařízení v objektu šaten na Spartě za 1,3 mi-
lionu korun, a navazovat bude oprava stáva-
jícího nevyhovujícího oplocení fotbalového 
areálu. Připravujeme revitalizaci stanovišť 
kontejneru na separaci odpadů u nádraží ČD 
a Kačabaru. V budově obecního úřadu chce-
me provést plošiny pro lidi s handicapem pro 
bezbariérový přístup z přízemí do prvního 
patra. I na tuto stavbu budeme žádat o do-
taci ze státního programu na odstraňování 
bariér. Dlouhodobě připravovaná stavba 
komunitního domu pro seniory již získala 
územní rozhodnutí a  nyní se zpracovává 
projekt pro stavební povolení. Realizace 
stavby bude poté závislá na finančních mož-
nostech obce v příštích letech.

Celkem se výdaje na investiční akce a vel-
ké opravy zapojené do rozpočtu obce na rok 
2021 vyšplhaly na více než 54 milionu korun. 
Tato částka tvoří 46 procent z celkového roz-
počtu, který je schválen ve výši 117,3 milionu 
korun. 

Vážení spoluobčané, jak můžete sami 
posoudit, není toho málo, co připravujeme, 
opravujeme a stavíme. Všechny aktivity vy-
cházejí z platného programu rozvoje obce, 
jehož novou podobu na období 2021 až 2027 
budeme letos na jednání zastupitelstva obce 
schvalovat.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Akce „Respirátory všem potřebným“ 
měla úspěch

V  souvislosti s  pokračující pandemií 
koronaviru a  v  návaznosti nařízení vlády 
o  povinném nošení respirátorů třídy FFP2 
jsme neváhali a tyto v počtu 5000 kusů za-
jistili. Respirátory (spolu s dezinfekcí) byly 
vydávány vždy v pondělí a ve středu v odpo-
ledních hodinách ve vstupní hale obecního 
úřadu. Jsme rádi, že o respirátory byl znač-
ný zájem a  že jsme dokázali pomoci všem 
potřebným občanům. Velmi si vážíme také 
toho, že na naši výzvu reagovali rodinní pří-
slušníci nebo sousedé a  přišli v  zastoupení 
našich seniorů. Velký dík patří paní Elišce 
Andrlové, která se předávání respirátorů 
ráda ujala.

Při procházení obcí je zřejmé, že si naši 
občané zaslouží pochvalu. Respirátory pocti-
vě nosí, chrání tak sebe i okolí. Nezbývá než 
na tomto místě občanům nejen poděkovat, 
ale zároveň se zeptat – odkud se bere 40 až 
50 covidem-19 nakažených občanů v prvních 
týdnech měsíce dubna? Dodržujeme v Dobré 
opravdu všechna nařízení vlády? Neschází-
me se náhodou se sousedy více, než by bylo 
zdrávo a vhodné v této době?

Pokud máte pocit, že znáte odpovědi na 
vyřčené otázky, podělte se o ně s námi, rádi 
je zveřejníme.

Přeji všem pevné zdraví.
Milan Stypka

Růžím v Dobré pšenka nekvete
Jeden by si řekl, že dorůstající generace 

pomalu ale jistě mění svět. Nové technologie, 
moderní názory, snaha objevovat – to jsou 
slovní spojení, která by měla být vlastní mla-
dé generaci. Chce se mi věřit, že „noví“, nyní 
dospívající lidé převezmou otěže a  povedou 
naši zemi tím správným směrem. Vlastně… 
já je tímto prosím, aby tak činili, a zejména, 
aby se zbavili těch hluboce zakořeněných 
vlastností z dob socialistických (komunistic-
kých), kdy nikdo nesměl moc vyčnívat, každý 
záviděl každému, a proto se lidé nenáviděli, 
všechno patřilo všem… a  tady se zastavme 
a  projděme se spolu takovým malým, míst-
ním příběhem s nešťastným koncem. 

Jednoho krásného dne někteří estetic-
ky nastavení zaměstnanci obecního úřadu 

vymysleli zkrášlení středu parku výsadbou 
růží. Mělo se jednat o zcela neobvyklý, neo-
koukaný druh květin, jejichž sazenice muse-
ly splňovat důležité parametry pro bezpečný 
a bezproblémový růst. Na zajištění takových 
sazenic se velmi aktivně podílela paní Sláv-
ka Poláková. Vedení obce jí děkuje za nezišt-
nou pomoc a velikou snahu.

Sazenice byly s  láskou a  péčí zasazeny. 
Bylo jich celkem osmnáct. 

Zde ta krásná, mimořádně zajímavá část 
příběhu, končí. Mnozí již tuší, jak povídání 
dopadne. Ano, máte pravdu… špatně.

Přestože jsem na začátku textu zmínil 
mladou generaci, jsem si jist, že se nepodí-
lela na devastaci čtyř sazenic a krádeži těch 
zbývajících čtrnácti. 
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Velká Doberská 2021 zrušena
Dnešní nejistá doba plná omezení, záka-

zů, příkazů, doporučení, uzávěr už přestala 
bavit spoustu lidí. Poslední měsíce ukáza-
ly, že vývoj pandemie v  Česku sice začíná 
„měnit svou tvář“, počty nakažených (velmi 
mírně) klesají, přesto jsou nemocnice stále 
zaplněné více než pěti tisíci infikovanými 
a očekávaných jednoho sta tisíc očkovaných 
lidí denně se pravděpodobně nikdy nedo-
čkáme.

Z  výše uvedených důvodů se rada obce 
rozhodla v  rámci svého řádného jednání 
dne 5. 4. 2021 zrušit nejvýznamnější spole-
čenskou a  kulturní akci, Velkou Doberskou 
2021. Již před námi zrušily letošní oslavné 
akce velké firmy, např. sousední pivovar Ra-
degast, po nás se objevila informace o tom, 

že také letošní ročník Colours of Ostrava se 
konat nebude.

Snad se objeví možnost akci podobnou 
Velké Doberské uskutečnit v  menším for-
mátu. Důležitá však bude možnost účasti 
návštěvníků. Již nyní vím, že umožnit účast 
jen očkovaným lidem nebo těm s proděla-
ným onemocněním covid-19 nebo dokonce 
na čestné prohlášení nebo s  antigenním 
testováním před akcí a ty druhé „nechat za 
plotem“, není řešení. Přiznám se, že se mi 
něco takového příčí. Proto vydržme, pro-
sím, do doby, kdy se akcí budou moci zú-
častnit všichni. Děkuji za pochopení a pev-
né zdravím všem přeji.

Milan Stypka

A mám-li být striktní a nekompromisní, 
podezření padá na rádoby zahradníka, který 
si prostě a jednoduše sazenice vypůjčil, ne-
bojím se to napsat… sprostě je ukradl.

Kéž by mu růže udělaly radost, kéž by se 
u jeho plotu zastavovali lidé a podivovali se 
nejen nad krásou květin, ale zejména nad 
nevídaným zbarvením.

Vzhledem k  tomu, že v  naší obci stále 
žijí občané, kteří praktikují ono pověstné 
„všechno patří všem“, obec již nebude vý-
sadbou nabízet zdarma sazenice… proto 
jsme přešli raději na něco jiného, na respirá-
tory. Ale o tom na jiném místě Doberských 
listů.

Milan Stypka
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Falešní asfaltéři ždímají z lidí peníze. 
Pohybují se po celém Česku.

Policie varuje před sku-
pinou takzvaných falešných 
asfaltérů. Poté, co od lidí 
vylákají peníze, odvedou jen 
část nekvalitní práce. Ško-

da v jednotlivých případech je v desítkách až 
stovkách tisíc korun.

Skupina podle zjištění policie působí po 
celé republice a mezi regiony se přemisťu-
je. „V tomto týdnu se pohybují po Frýdlant-
sku, před týdnem byli na Jablonecku,“ 
uvedla liberecká mluvčí policie Vladimíra 
Šrýtrová. Upozornila také, že v  některých 
případech se podvodníci vydávají za za-
městnance společnosti Strabag. Krimina-
listům by při dopadení falešných asfaltérů 
pomohlo, kdyby jim dal včas vědět někdo, 
komu nabízejí své služby, nebo si jich ně-
kdo všiml. Kontaktovat mohou policisty na 
jakékoliv služebně nebo bezplatné tísňové 
lince 158.

Skupina falešných asfaltérů postupuje 
až na drobné odlišnosti podle stejného scé-
náře. „Nejčastěji přijede automobil k domku 
či firmě a řidič se zeptá majitele, zda si ne-
chce výhodně vyasfaltovat kus dvora, před- 

zahrádku, cestu a podobně s tím, že zrovna 
jedou z nedaleké stavby a zbyl jim materiál. 
Zpravidla se jedná o vyasfaltování malé plo-
chy 100 až 200 metrů čtverečních,“ uvedla 
Šrýtrová. Podvodníkům se podle ní daří 
oběti nalákat na důvěryhodné vystupování 
a především na výhodnou cenu. „Pachatelé 
nejprve vyinkasují peníze, poté se vylije na 
určené místo podřadný nekvalitní asfaltový 
materiál. Platba probíhá hotově. Poté pře-
mluví majitele, aby si nechal dodělat i zby-
lou část plochy, a peníze si nechají vyplatit 
buď hotově, nebo na různé fiktivní účty. Po 
inkasování další platby jsou již nekontaktní 
a na místo zhotovení se již nedostaví,“ do-
dala mluvčí policie.

Skupina zpravidla podle ní využívá ři-
diče polské, rumunské nebo slovenské ná-
rodnosti s nákladními vozidly z Anglie, to je 
s řízením vpravo a anglickými registračními 
značkami. Falešní asfaltéři nepůsobí jen 
v Česku, ale podle Šrýtrové putují i po dal-
ších evropských zemích.

(převzato z internetu, viz výše)
upravil Milan Stypka

OMLUVA
V minulém vydání Doberských listů řádil tiskařský šotek a přisoudil autorství krát-

kých textů pod názvem „Mohly by vás zajímat…“ Mgr. R. Nohlové a Mgr. M. Křiž-
kové. Oběma paním učitelkám se moc omlouvám a autorství beru na sebe. Děkuji za 
pochopení.

Milan Stypka
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Participativní rozpočet
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 

jednání dne 9. 3. 2020 „Zásady participativ-
ního rozpočtu obce Dobrá“.

Participativní rozpočtování je postup, 
kdy občané mohou vstoupit do rozpočtové-
ho procesu a ovlivnit tak, na co budou vyna-
loženy veřejné finance. Občané tak mohou 
rozhodovat o části peněz z obecního rozpoč-
tu společně se svými volenými zastupiteli. 

Dne 15. 2. 2021 Zastupitelstvo obce 
Dobrá na svém jednání schválilo uvolnění 
částky 1 mil. Kč z rozpočtu obce na rok 2022 
v souladu se Zásadami participativního roz-
počtu obce Dobrá a posunutí termínu přijí-
mání návrhů do 31. 5. 2021. Po posouzení 
návrhů budou všechny realizované návrhy 
předány přímo do hlasování, a to do termí-
nu nejpozději do 30. 6. 2021. 

Zásady a potřebné přílohy jsou k dispozici:
https://www.dobra.cz/obecni-urad/dokumenty-ke-stazeni/participativni-rozpocet/

Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Pilotní projekt participativního  
rozpočtu obce Dobrá

Vážení spoluobčané a milí přátelé, 
dovoluji si Vám v  dnešním příspěvku 

více přiblížit novinku v  tvorbě rozpoč-
tu naší obce na rok 2022. Na 14. jedná-
ní Zastupitelstva obce Dobrá dne 15. 2. 
2021 byl schválen dokument s  názvem 
„Zásady participativního rozpočtu obce 
Dobrá“, ve kterém je uveden detailní po-
stup pro registraci návrhů občanů naší 
obce pro tento pilotní projekt. Tento do-
kument je v  elektronické podobě umís-
těn na webových stránkách obce https:// 
www.dobra.cz/obecni-urad/zakladni-udaje/ 
dokumenty ke stažení/participativní rozpočet 

Co si představit pod pojmem partici-
pativní rozpočet – jedná se o metodu, kte-
rá se v některých obcích či městech využívá 

při vytváření obecního rozpočtu na daný 
kalendářní rok. Samotní občané naší obce 
splňující schválené podmínky pro registra-
ci svých návrhů (námětů) budou mít mož-
nost na vedení obce jasně a transparentně 
sdělit, co jim v naší obci v současném čase 
nejvíce schází. 

Níže uvádím nejdůležitější milníky, 
bez kterých neproběhne úspěšná regist-
race Vašich návrhů: 

–  Přihlašovací formulář může vyplnit 
pouze fyzická osoba, která má trvalý 
pobyt v obci Dobrá a je plnoletá v době 
podané registrace 

–  Součástí přihlašovacího formuláře 
jsou povinné údaje pro registraci, a  to 
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název Vašeho návrhu (námětu, projek-
tu), jeho krátký popis, jaké bude jeho 
využití (sezónní, celoroční atp.), místo 
realizace (ideálně snímek z  katastrální 
mapy), hrubý odhad nákladů pro reali-
zaci v CZK

–  Každý zaregistrovaný návrh musí být 
podpořen 15 občany naší obce vyplně-
ným Podpisovým archem 

–  Každý občan obce může podpořit nebo 
zaregistrovat více než jeden návrh 

–  Zcela jasné majetko-právní vztahy, na 
cizím majetku obec nic nemůže realizo-
vat

–  Termín pro přijímání Vašich návrhů je 
stanoven do 31. května 2021

–  Pro rok 2022 bude v rozpočtu vyhraze-
na částka ve výši 1,0  mil. CZK včetně 
DPH 

Jsme si zcela vědomi, že způsob regis-
trace Vašich návrhů není jednoduchý, ale 
bude se jednat více méně o  týmovou prá-
ci, a  součásti každého týmu budou osoby, 

které jsou šikovnější v elektronické komu-
nikaci, či registraci. V dnešní době pande-
mie Covid 19 většina žádostí v  sociálním 
sektoru a veškerá komunikace s dotčenými 
orgány státní správy probíhá v elektronic-
ké podobě. Věřím, že tuto možnost využi-
jete a hodnotící pracovní komise bude mít 
náročnou práci s určením seznamů postu-
pujících návrhů Vás občanů, které budou 
doporučeny k hlasování obyvatel v době od 
15.7 do 15. 9. 2021. Byla by velká škoda, 
abyste tuto možnost nevyužili. 

Na závěr bych Vám všem chtěl popřát 
hlavně pevné zdraví a naději, že snad svě-
týlko na konci tunelu začíná být vidět v boji 
s pandemii Covid 19. Užijte si nadcházejí-
cího letního počasí, hlavně sluníčka a  za-
slouženého odpočinku po zimě, která letos 
byla normální, ale nějak jsme si poslední 
roky na takový průběh odvykli. Buďte na 
sebe opatrní, trpěliví a  vstřícní jeden na 
druhého. 

S přáním všeho dobrého 
Ing. Břetislav Vláčil

radní obce Dobrá

Informace společnosti ČEZ Distribuce a.s.
V návaznosti na změnu způsobu ozna-

mování plánovaných odstávek elektřiny 
Vás informujeme o změnách.

Od 1. 1. 2021 se již nevylepují papíro-
vá oznámení a  přechází se na elektronic-
ký způsob informování. Každý zákazník 
si může sjednat zasílání upozornění na 
plánované odstávky ke svému odběrné-
mu místu e-mailem nebo SMS zdarma na  
www.cezdistribuce.cz/sluzba. 

Pro veřejnost jsou informace k dispozi-
ci také na stránkách www.cezdistribuce.cz/
odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před 
konáním odstávky.

Obec Dobrá bude své občany informo-
vat o  plánovaných odstávkách také pro-
střednictvím informačního banneru umís-
těným na internetových stránkách obce 
a dále v aplikaci mobilní rozhlas.
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Místní poplatky pro rok 2021 
Poplatek za odpady
–  Sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 

440 Kč.
–  Děti od 11 do 15 let včetně – ve výši 50 % 

sazby.

Osvobozeni od poplatku jsou:
–  děti do věku 10 let včetně
–  občané obce Dobrá starší 80 let včetně.

Prioritní je platba převodem na účet čís-
lo: 168 197 5309/0800, VS: 1337 + číslo 
popisné. 

V případě nejasností volejte na tel č. 558 
412 306 nebo 734 678 219.

Hotově možno zaplatit také v pokladně 
OÚ Dobrá, dv. č. 17 nejlépe po telefonické 
domluvě. 

Při platbě převodem uvádějte do po-
známky, za koho odpady platíte – vypište 
jednotlivé osoby – nestačí napsat rodina 
Čápová – platba nebude přiřazena do 
doby, než doložíte, za koho konkrétně 
byla provedena (zaplatíte-li převodem, 
známka na popelnici Vám bude zaslána 
domů).

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2021

Poplatníci, kteří mají nárok na osvobo-
zení či úlevu od poplatku za odpady a  bu-
dou chtít tento nárok uplatnit, jsou povinni 
napsat žádost o  poskytnutí osvobození či 
úlevy, a nejen tuto skutečnost doložit. Pokud 
takto neučiní do 30 dnů ode dne, kdy nárok 
na toto osvobození či úlevu vznikl, pak tento 
nárok na toto osvobození či úlevu zaniká. 

Kdo nepodává písemnou žádost
1.  zákonní zástupci dětí do věku 10 let 

včetně (úplné osvobození od poplatku)
2.  zákonní zástupci dětí od 11 do 15 let 

včetně (úleva 50 % z poplatku)
3.  občané obce Dobrá starší 80 let včetně 

(úplné osvobození od poplatku) 
4.  vlastník stavby určené k individuální re-

kreaci nebo vlastník rodinného domu, 
ve kterém není hlášena k  trvalému po-
bytu žádná fyzická osoba, a to v případě, 
že vlastník nebo alespoň jeden ze spolu-
vlastníků má v obci trvalý pobyt. (úplné 
osvobození od poplatku)  

Kdo musí podat písemnou žádost do 30 dnů
1.  studenti, kteří studují a  jsou ubytováni 

mimo své trvalé bydliště, alespoň 6 mě-
síců v roce, maximálně do věku 26 let.

2.  všichni ostatní, kteří spadají do skupin 
v  Obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, 
čl. 6, odst. 2 a odst. 3. Osvobození a úle-
vy (vyjímaje těch, kteří jsou uvedeni 
v  předchozím odstavci tohoto textu – 
Kdo nepodává písemnou žádost)

Žádost o poskytnutí osvobození či úle-
vy si můžete vyzvednout na Obecním úřa-
dě Dobrá, kancelář č. 17, kde Vám budou 
i zodpovězeny dotazy, jak si úlevu či osvo-
bození vyřídit, a  hlavně kdy, což je nejdů-
ležitější.

Také jsou tyto žádosti na webových 
stránkách obce v záložce Místní poplatky – 
formuláře ke stažení. 

Informujte se s  dostatečným předsti-
hem, ať o svou možnost úlevy či osvoboze-
ní od poplatku za odpady nepřijdete.
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Poplatek ze psů
Sazba poplatku činí za jednoho psa 

ročně 100,-  Kč. Za každého dalšího psa 
se poplatek zvyšuje o 50 % ze sazby (tedy 
150,-  Kč za každého dalšího psa téhož 
majitele).

Poplatek ze psů se platí ze psů star-
ších 3 měsíců. 

Prioritní je platba převodem na účet 
číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1341 + 
číslo popisné. 

V případě nejasností volejte na tel č. 
558 412 306 nebo 734 678 219.

Hotově možno zaplatit také v poklad-
ně OÚ Dobrá, dv. č. 17 nejlépe po telefo-
nické domluvě. 

TERMÍN SPLATNOSTI POPLATKU 
JE Z DŮVODU PANDEMIE PRODLOUŽEN DO 30. 6. 2021

Právní poradna
pro občany obce Dobrá je z důvodu nepříznivé epidemiologické situace zrušena.

INFORMACE PRO OBČANY!
Uzavření provozu sběrného dvora v dobré v době státních svátků!!!

květen
 01.05.2021 sobota  zavřeno
 08.05.2021 sobota        zavřeno

Termíny uzávěrek Doberských listů  
na rok 2021

3. 5., 7. 6., 12. 7., 2. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12. 2021.
 - příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.
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Už je tomu rok, co se škola uzavřela a vý-
uka se přesunula na internet. V  tomto ná-
ročném období se snažíme vyučování zpes-
třit online přednáškami, kterých se účastní 
lidé různých povolání a  dětem představují 
své profese. 

V  rámci jedné z  těchto přednášek nás 
17. března navštívil známý youtuber Karel 
Kovář, který je u  dětí spíše známější pod 
přezdívkou Kovy. Ve svých videích se za-
bývá například brexitem, financemi nebo 
současnou politickou situací. Žáci tedy měli 

jedinečnou možnost zapojit se do diskuse 
a zeptat se svého oblíbeného internetového 
tvůrce na libovolnou otázku. Děti se moh-
ly dozvědět, co všechno obnáší tvorba na 
internetové platformě youtube, jak těžké 
jsou začátky nebo jak Kovy vzpomíná na své 
roky na základní škole. Čas vyhrazený na 
tuto přednášku utekl velice rychle a na závěr 
Kovy žáky povzbudil v  této nelehké době. 
Doufáme, že tato přednáška byla pro naše 
studenty velkým zážitkem.

Mgr. Vojtěch Vranay

Základní škola Dobrá informuje…

Lidé z praxe – youtuber Kovy

Rozhýbejme naši školu!
Protože návrat do tělocvičen je v  nedo-

hlednu a  sezení u  počítačů, mobilů, table-
tu, televize už bylo dost, rozhodli jsme se 
uspořádat pohybovou soutěž mezi třídami 
a  jednotlivými žáky 2. stupně naší školy. 

Soutěž byla zahájena 8. března a bude trvat 
do 11. června tohoto roku.

Cílem projektu je zapojit všechny žáky 
do týmové spolupráce a  různých pohybo-
vých aktivit, které si každý může vybrat 
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podle svého zaměření, nálady či možností, 
například běh, chůze, kolo, koloběžka, jízda 
na kolečkových bruslích, skateboard, lon-
gboard, běžky, lyže, skialpy, jízda na koni, 
kajak atd.

K  zaznamenávání pohybu používáme 
Mapy.cz, kde si žák před začátkem aktivity 
zapne funkci stopaře, který zaznamenává 
trasu, kilometry a  čas pohybu. Po skonče-
ní aktivity nám sportovec pošle screenshot 
trasy se svými údaji (třída, jméno, výkon) 
přes formulář v  Google classroom tělesná 
výchova.

Pravidelně sledujeme poslané screen-
shoty, vyhodnocujeme pořadí jednotlivců 
a  pořadí mezi třídami, které zveřejňujeme 
v  Google classroom - tělesná výchova a  na 
webu školy www.zsdobra.cz. Do soutěže se 

za první týden zapojilo celkem 50% žáků 
z  celého 2. stupně (cca 170 dětí). Celkově 
žáci zatím urazili přes 5 000 km!

První 3 třídy budou odměněny věcnými 
cenami a třída na 1. místě pojede na začát-
ku školního roku na školní výlet (v závislosti 
na epidemiologické situaci naší země). Vy-
hodnotíme i 5 nejlepších jednotlivců napříč 
celým 2. stupněm. Žáci, kteří absolvují 4 ak-
tivity, které nám zašlou, obdrží 1 z  tělesné 
výchovy.

ROZHÝBEJME NAŠI ŠKOLU, POJĎ-
ME DO TOHO A VŠICHNI SPOLU!

Hodně štěstí a sportu zdar.

Mgr. J. Šmahlík a Mgr. P. Krus

Kyberšikana má červenou
Naše základní škola se v  tomto škol-

ním roce účastní preventivního projektu 
s  názvem Kyberšikana má červenou. Ten-
to projekt je realizován společností Nebuď 
oběť v  zastoupení s  panem Mgr.  Lukášem 
Látalem a díky podpoře MŠMT je realizo-
ván zdarma.

Součástí tohoto projektu je proškole-
ní učitelského sboru, rodičů našich žáků 
a také šesti vybraných tříd. Letos se projektu 
účastní třídy 7. A, B, C, D a 8. A, B. 

Cílem projektu je minimalizovat dopad 
rizik internetu na nejohroženější skupinu, 
kterou jsou žáci druhého stupně ZŠ. Projekt 
se také se zaměřuje na předcházení a řešení 
problematiky kyberšikany, kde je základním 
nedostatkem  povědomí o rizicích a důsled-
cích, které tento jev přináší. 

Žáci se během preventivního programu 
seznámí s příběhem Amandy Todd, který bo-
hužel končí nešťastně. Zkusí se vcítit do jejího 
příběhu, nacházet řešení v určitých zlomových 
bodech jejího příběhu a rozklíčovat, co by udě-
lali jinak, aby nedošlo k tragickému konci. 

Rodičům a  učitelům byl představen 
stručný návod k odhalení symptomů a dia-
gnostiky kyberšikany, prevence a řešení ky-
beršikany. Účastníci všech školení byli také 
seznámeni se základními pravidly bezpeč-
ného chování na internetu a s postupem, co 
dělat v případě krizové situace.

Kéž nám tyto informace poslouží 
k úspěšnějšímu předcházení nebezpečných 
jevů spojených s užíváním sociálních sítí. 

Mgr. H. Vavrušová 
(metodik prevence rizikových jevů)
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Mateřská škola informuje…

Zápis dětí do MŠ Dobrá 
pro školní rok 2021/2022 

Veškeré informace a dokumenty ke stažení 

na webových stránkách MŠ Dobrá – www.msdobra.cz. 

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí  

a jejich zákonných zástupců. 

Prosíme veškeré dokumenty zasílat v době od 2. 5. 

do 13. 5. 2021 na adresu MŠ Dobrá, Dobrá 710, 

739 51, do rukou p. ředitelky Bc. Jany Maďové. 

   Dne 17. 05. 2021 bude vydáno 
         rozhodnutí o přijetí. 
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Celý měsíc březen byla naše MŠ uzavře-
na stejně jako všechny MŠ v celé republice na 
příkaz shora.

I přes tuto skutečnost se naše paní učitel-
ky snažily zapojit do online výuky, tedy dis-
tančního vzdělávání a spojit se především se 
svými předškoláky pomocí mailu, WhatsA-
ppu či Messengeru. A jak tato výuka vypada-
la v jednotlivých třídách naší MŠ? Zde je tedy 
krátké pojednání o tom.

Kterou třídou začneme? Tak třeba přímo 
třídou předškoláků, SOVIČKAMI.

Děti z předškolní třídy SOVIČKY se spo-
lu s rodiči pilně zapojily do distančního vzdě-
lávání. Paní učitelky pro ně měly na každý 
týden připravený malý projekt plný inspira-
ce a  námětů na činnosti, které je měly bavit 
a  zároveň rozvíjet ve všech oblastech důleži-
tých pro úspěšný přechod do ZŠ. V  prvním 

jarním měsíci si děti zopakovaly své znalosti 
o ročních obdobích a pozorovaly, jak se zima 
nechce vzdát své vlády. Dělaly pokusy, hledaly 
první známky jara, přivítaly ptáky vracející se 
z teplých krajin a připravovaly se na Velikono-
ce. Všechny své výrobky, obrázky a  pracovní 
listy si děti ukládaly, aby je mohly po otevření 
školky ukázat paním učitelkám a kamarádům. 

Děti ze třídy KOŤÁTEK byly v kontaktu se 
svými paní učitelkami přes videohovory po-
mocí WhatsAppu. Paní učitelky dětem denně 
posílaly nápady na domácí aktivity, básničky 
i písničky. Děti pak prostřednictvím svých ro-
dičů posílaly své výrobky, fotky z víkendového 
vaření. Paní učitelky také připravily pro svá 
KOŤÁTKA úkoly s jarní a velikonoční témati-
kou na plot MŠ. Děti přicházely ke školce, kde 
na ně čekaly úkoly a pracovní listy v bublinko-
vé aktovce, která byla umístěna na plotě.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
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Paní učitelky ze třídy SVĚTLUŠKY dě-
tem natočily divadélko s  maňásky Aničky 
a Toníčka, kteří dětem například ukázali, jak 
zaseli řeřichu a jak si poté na ní pochutnali. 
Další příběh Aničky a Toníčka byl o přípravě 
zdravých pokrmů z  ovoce a  zeleniny. V  ná-
sledujícím díle děti čekalo vyprávění o  Ve-
likonocích, a kdo ví, o čem ještě… :) Děti si 
mohly tyto aktivity splnit doma s rodiči a po-
slat fotografie, jak se jim to dařilo. Předškolní 
děti také dostávaly k příběhům pracovní listy 
a grafomotorická cvičení.

Také paní učitelky ze třídy MEDVÍDCI 
byly během uzavřené školky s dětmi i  jejich 
rodiči v kontaktu přes email a fotky dětí, které 
jim zasílali rodiče. Paní učitelky dětem posí-
laly úkoly na každý den formou obrázků, pra-
covních listů, básniček, písniček i  pohádek. 
Medvídci si v  měsíci březnu připomněli, že 
se blíží jaro, proto vyháněli zimu, pozorovali 
přílet ptáků a také zde nesmělo chybět téma 

Velikonoce. Rodiče posílali paním učitelkám 
fotky dětí při plnění úkolů, výroby Moreny, 
malování vajíček, procházek s  rodiči i  spor-
tování doma.

A co třída MOTÝLKŮ? Paní učitelky po-
sílaly rodičům pro děti přes email vždy jednou 
za týden pracovní listy v rámci daného tématu, 
zaměřené na procvičování barev, prostorové 
orientace, číselné řady 1 - 10, předmatema-
tickou představivost, geometrické tvary, roční 
období, dny v týdnu, poznávání hlásek na za-
čátku a na konci slova, vytleskávání a počítá-
ní slabik ve slově, jejich značení puntíky dále 
i říkanky, omalovánky. Paní učitelky se snažily 
rodiče podporovat v této nelehké době, kdy se 
svými dětmi musí trávit daleko více času i při 
jejich pracovní vytíženosti.

Málem bychom zapomněli na třídu Beruš-
ky. I tato třída byla v měsíci březnu v kontaktu 
se svými předškoláky. Paní učitelky si pro ně 
připravily témata ohledně blížícího se jara, 
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děti doma tvořily své malé Moreny, na pra-
covních listech si děti procvičily číselnou řadu, 
poznávání hlásek daného slova, děti tvořily 
výrobky, kreslily, učily se říkanky. Paní učitel-
ky byly velmi mile překvapeny, jak tato forma 
spolupráce zaujala nejen děti, ale také třeba 
jejich starší sourozence a samozřejmě i rodiče.

Závěrem můžeme konstatovat, že si vel-
mi ceníme spolupráce rodičů, bez jejichž po-
moci by to vše nebylo možné. Rodiče s námi 
ochotně sdíleli, jak se jim v domácím vzdělá-
vání daří, a zasílali fotografie, ze kterých bylo 
znát, že děti činnosti baví a pilně se připravují 
do školy.

Naše školka bude znovu otevřena 12. dub-
na pro předškoláky a děti rodičů vládou vybra-
ných povolání. Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková
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Milí čtenáři, moc Vám všem ze srdce dě-
kujeme za Vaši přízeň. Z našich interních sta-
tistik lze vyčíst, že s výdejním oknem jste si 
poradili a knihy se půjčují i v této těžké době. 
Jsme si vědomy toho, že půjčování přes re-
zervační systém pro některé z Vás bylo kom-
plikované, ale myslím si, že jsme to všichni 
zvládli na výbornou. 

V  době, kdy píšu tento článek, již vím, 
že budeme mít opět otevřeno a pevně věřím, 
že už to tak zůstane a žádné další zavírání se 
konat nebude. Prosíme, sledujte naše www 
stránky a Facebook, kde najdete aktualizova-
nou výpůjční dobu a pokyny pro poskytová-
ní služeb v návaznosti na nařízení vlády ČR 
související s bojem proti pandemii. Prozatím 
máme výpůjční dobu zkrácenou z personál-
ních důvodů, ale v měsíci květnu už budeme 
mít otevřeno tak, jak jste byli zvyklí. Nadále 
se Vám budeme snažit pomáhat s  výběrem 
knih, časopisů, ale i poskytovat další služby, 
jako je tisk, kopírování, atd. Knihy můžete 
také vracet bezkontaktně v kteroukoliv dobu 
do našeho biblio-boxu, který je umístěn před 
budovou.

Budeme rády za Vaše návrhy na nákup 
nových knih, dotazy, ale i připomínky. 

V příštím čísle pro Vás chystáme návod, 
jak si půjčit elektronické knihy. Sloučení 
společnosti eReading a  Palmknihy, které 
e-knihy poskytují v  návaznosti na náš kni-
hovnický systém, způsobilo, že nebylo zcela 

jasné kde a  jak se přihlašovat, tak aby se 
půjčené knihy zobrazily v  elektronických 
zařízeních, také se objevovaly problémy 
technického rázu s knihovním on-line kata-
logem a proto řada čtenářů půjčování těchto 
dokumentů raději vzdala. Doufáme, že po-
drobný obrázkový návod přinese přehledné 
a  jasné informace, jak si e-knihy z  našeho 
katalogu půjčit a čtenáři tak dostanou mož-
nost využívat této služby.

P. Slováčková a kolektiv MK Dobrá

Místní knihovna Dobrá

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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Na zelený čtvrtek v  dopoledních hodi-
nách se konala v parku v Dobré Velikonoční 
cestička pro děti ze spolku Maminky s dět-
mi. Jelikož je zakázáno se shromažďovat, 
akce byla řešená formou stanovišť, u  kte-
rých nebylo nikoho zapotřebí. Přihlášené 
maminky s  dětmi přicházely podle předem 
domluveného času. Plnily se úkoly, odpo-
vídalo na pohádkové kvízy a užívali jsme si 
krásného slunečného dne. Za splnění všech 
úkolů děti čekalo i malé překvapení:). A ko-
lik nás na akci bylo dohromady? Celkem 
21 maminek a 41dětí!

Přejeme všem krásné jarní dny.
Za spolek Maminky s dětmi 

Eva Nováková

VELIKONOČNÍ CESTIČKA 1. 4. 2021
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Doba nám stále nedovoluje se sejít v klu-
bovně, ale Sasanky to samozřejmě nezastavi-
lo a naše on-line schůzky a činnost pokraču-
jí. Během března holky plnily řadu výzev, ve 
kterých uplatnily své schopnosti a kreativitu. 
První týden byl kulinářský a  spočíval ve vy-
tvoření „veselé svačiny“. Každá se s  úkolem 
poprala jinak, takže vznikaly jak malé svačin-
ky v různých tvarech a obrazcích, tak i pizzy 
a perníčky… Snad nám pak nějakou dobrotu 
uvaří i na schůzku! Svého kreativního ducha 
jsme využily i  v  druhém týdnu, ale jako bo-
nus jsme se přesunuly z kuchyně do přírody. 
Sasanky si musely v  přírodě najít drobného 
živočicha, pozorovat ho a  poté mu postavit 
lesní domeček, ve kterém by mohl bydlet. 

V následující výzvě jsme se pokusily si příro-
du tak trochu vytvořit doma – a to skládáním 
zvířátek z papíru, tzv. origami. Poslední týden 
v měsíci jsme se opět sešly na online schůz-
ce. Ta byla zahájena klasicky pokřikem a re-
kapitulací již zmíněných výzev. Zopakovaly 
jsme si důležité události z historie skautingu 
a  blíže se seznámily se zakladatelem skaut-
ského hnutí – Robertem Baden Powellem. 
Pro odreagování jsme si zahrály skautskou 
verzi známého televizního pořadu „Co na to 
SKAUTI?“, která nás tak trochu dostala do 
prostředí skautského tábora a  připomněla 
nám, jak moc se na něj i letos těšíme. Schůzka 
se všem líbila a už se těšíme na další. 

Adéla Rechtenbergová

Březnové on-line skautování  
družinky Sasanek
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čím a jak žila naše obec před 90 lety • 3
(poučně i zábavně z minulosti Dobré na pokračování).

Rudý den skončil fiaskem. Dne 25. února odbýval se ve Frýdku Rudý
den, jenž byl srocením mladých komunistů z okolních vsí, samozřejmě
i z Dobré. Neskončil pro ně dobře — nezdařilo se nikoho vyprovokovat.
Demonstranti jen vytloukli kameny dvě velké výkladní skříně v kavárně
Radhošť. „Ženské počínaly si zuřivěji nežli muži,“ psalo se v novinách. Byli to lidé velice mladí,
učni a dělnice, spíše hoši a děvčata, avšak to neubralo na jejich projevu nespokojenosti
s politikou státu, jenž nedovede účinně čelit počínající hospodářské krizi a nezaměstnanosti.

Vloupání do fary. Okénkem ve spížce vnikl do fary neznámý zloděj, který chtěl vyloupit
pokladnu. Dělal při tom mnoho šramotu a byl pohoněn. Neodnesl si ničeho. 

Další neštěstí na silnici. Slečna P. z Dobré řídila motocykl tak nešťastně, že se svým spo-
lujezdcem P. najela v plné rychlosti v zatáčce ve Vojkovicích na dvojitý telegrafní sloup. Účinek
nárazu byl hrozný. Mladík z tandemu byl vymrštěn asi 15 kroků od cesty na záhony za hlu-
bokým příkopem, přičemž utrpěl těžká vnitřní zranění a polámání rukou. Dívce rozbita hlava,
zlomena stehenní kost a rozseknut jazyk. Oba v těžkém bezvědomí zborceni krví byli odvezeni
ihned kolemjedoucím autem do frýdecké nemocnice.

Vyhořela Krkoškova kovárna. Letos postihlo chalupu s kuzní na č. p. 171 (naproti hos-
tince U Oráče) neštěstí a celá vyhořela. Stalo se tak v úterý 31. března kolem 5. hodiny
odpoledne, kdy vypukl asi od komínu požár. K místu sjely se okolní hasičské sbory z Frýdku,
Raškovic a automobilová stříkačka z Místku s mužstvem. Střecha byla úplně v plamenech
a postižení snažili se zachránit vše, co se v domku nalézalo. Škoda pro chudou rodinu je přesto
velká. Pamětníci vzpomínali, že běželi chlapi i z vlaku, který jel mezi rampy na Špici v 1/2 4.
(v čase se pamětníci mýlili) a zastavil, když strojvedoucí uviděl požár; to proto, aby mohli
lidé vyběhnout pomoci hasit. Ti běželi po cestě, ale už ke spáleništi. V této kovárně na dolním
konci po celá staletí ,kovařili‘ Ochmanovi. Pohořelý Jan Krkoška si pak zřídil novou kuzňu
(kovárnu) při svém domku č.p. 213 (naproti přes cestu), který postavil v roce 1920.

Řídící učitel Slíva ve výslužbě. Ke konci roku odešel na odpočinek řídící učitel Václav
Slíva. Byl mu vysloven dík za dlouholetou obětavou práci ve škole i v obci, kterou dělal 25
let, od roku 1906, kdy byl do Dobré přeřazen. Na místo řídícího učitele byl vypsán konkurs
(výběrové řízení), ale musel být opakován, protože nebyla splněna podmínka, že na ředitelské
místo má být navržen učitel s nejvyšším služebním stářím. Tím byl pominut Bohumil Kula,
řídící učitel v Ludgeřovicích, jehož prý obec i rada opominuly. Tyto oponovaly a rozhodnutí, že
řídícím bude Rudolf Jež, zůstalo v platnosti s vysvětlením, že zde působí už také čtvrt století. 

Drobnosti. Požehnaný věk — 17. ledna zemřel nejstarší občan Dobré, 86letý výměnkář
Hynek Špok, otec poštmistrové Zátopkové. • Počasí mírné. Toho roku byla zima mírná,
v lednu a únoru sic sněžilo, leč mrazy téměř žádné. Březen byl deštivý a chladný, ale jaro jak
má být. • Neustále řádila vloni přišlá prasečí nemoc „těšínka“, neboť ji není možné žádným
úsilím zvěrolékařů zahnat. • Zavedeno kropení cest proti prachu. • Za nemocného strážníka
Otipky vypomáhal strážník Žvak. Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
[Použito: Články z týdeníku Frýdecký kraj. • Zápisy z trestních protokolů 1931. • Školní kronika.]

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  6.4.21  8:58  Stránka 91
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Koupím

stavební pozemek  
nebo zahradu  

k výstavbě rodinného  
domu. 

Velikost pozemku  
do 800 m2.

Za nabídky děkuji. 

Tel.: 774 299 552.

Malování interiéru  
– speciální realizace
• Klasická výmalba a úprava stěn 

interiéru
• Stěrkování, štukování a broušení stěn
• Speciální techniky (benátský štuk, 

encanto, ottocento, …)
• Imitace zdiva, pohledové betony
• Designové omítky - marmolit, aj.
• Tabulové, magnetické stěny

Kontakt: Václav Kerl 
kerlik.malovani@gmail.com

tel.: 724 686 325

malby-special.netstranky.cz

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Motorová vozidla

Nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti 

Hypoteční, stavební a jiné úvěry

Spoření, zhodnocení prostředků

Pojištění dětí, úrazů a výpadku příjmu

Vyčíslení pracovní neschopnosti, invalidního a jiných důchodů

Bc. Tomáš Gogola           tomas.gogola@smsfinance.cz

725 053 944

ZDARMAKonzultace a propočet stávajících smluv
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Nabízíme veškeré malířské a natěračské práce
Malby: 
bytu, RD, novostavby, rekreační střediska, penziony, 
školy, školky, hospody, restaurace, firmy, JZD, nebyto-
vé prostory, atd,

Nátěry:
střechy, fasády, pergoly, ploty, železné konstrukce, radi-
átory, lodní kontejnery, atd.

Taktéž dekorační stěrky

Čištění:
Plastového obložení RD, zámkové dlažby, atd.

Nabízíme dárkové poukazy

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

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

* interiérové a fasádní barvy. 

* míchání barev na počkání, výběr z 3000 odstínů.  

* stavební chemie Soudal: tmely, montážní pěny. 

* silikony, lepidla, hydroizolace. 

* válečky, štětce, teleskopické tyče, zakrývací materiál. 

* odborné poradenství, zvýhodněné nákupy pro firmy. 
 

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

Otevírací doba: Po-pá      7:30 - 16:00 
                           Sobota    8:00 - 11:00 

             Tel.: 602 562 149   www.barvyinva.cz  
                       (zdarma parkování 30 min) 
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Hledáme kolegu nebo kolegyni             
na pozici knihovník/knihovnice 
 

Požadujeme 
 Vzdělání minimálně SŠ s maturitou  
 Výbornou znalost českého jazyka, znalost literatury, orientaci na knižním 

trhu 
 Pokročilou dovednost práce s PC, MS Office, grafických SW, znalost 

knihovnických SW vítaná 
 Orientaci v oblasti zdrojů využívaných v českých a zahraničních knihovnách 

(souborné katalogy a katalogy jednotlivých knihoven, licencované zdroje, 
digitální knihovny, volné dostupné zdroje apod.) 

 Řidičský průkaz sk. B 
 Spolehlivost, příjemné vystupování, bezvadnou komunikaci, kreativitu, 

ochotu učit se novým věcem, schopnost týmové práce 

Co Vás čeká 
 Poskytování knihovnických a informačních služeb 
 Komunikace s uživateli knihovny 
 Spolupráce při vzdělávacích akcích 
 Pomoc při revizi a cirkulaci knihovních fondů v rámci celého regionu 

 MK Dobrá 
 Vzdělávání v oblasti knihovnictví a informačních studií 

Co nabízíme 
 Pracovní poměr na poloviční úvazek 
 Nástup od května 2021 na dobu určitou do 31. 12. 2021, poté možnost 

prodloužení smlouvy a navýšení úvazku 
 Plat stanoven dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
 Smysluplná práce, která vás nebude nudit 
 Podpora dalšího vzdělávání 
 Široké spektrum benefitů (5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na 

penzijní pojištění, vstupenky na kulturní akce) 
 Přátelský kolektiv a příjemné pracovní prostředí 

Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete e-mailem nejpozději do 30. 4. 2021  
na knihovnadobra@dobra.cz, bližší informace Vám poskytneme na tel. č. 733 762 376 
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Letošní zima opako-
vaně přinesla vydatnou 
sněhovou nadílku. Po jar-
ním tání je potřeba zkon-
trolovat, jakou vodu ze studně pijeme. Její 
kvalita je citlivá na klimatické podmínky

Ostrava 18. 3. 2021 – Moravskoslezský 
kraj byl v průběhu letošní zimy opakovaně 
zasypán slušnou dávkou sněhu. Ten může 
kromě komplikací v  dopravě přicháze-
jících bezprostředně v  momentu, kdy se 
snese na zem, po roztání způsobit problé-
my taky těm, kteří místo vodovodu pro ve-
řejnou potřebu využívají jako pitnou vodu 
tu ze své studny.

Tání stejně jako například prudké deště 
a  následné povodně vede k  přítoku zvýše-
ného množství vody do lokálních vodních 
zdrojů. Proto je s koncem zimy a po tání sně-
hových zásob nezbytná péče o studny a kva-
litu vody v nich. Prioritou pro odpovídající 
péči o kvalitu vody ve studni je předcháze-
ní zdravotním komplikacím z  nežádoucích 
látek, které v  ní mohou být přítomny.  Při 
posuzování kvality vody ve studni a její ne/
vhodnosti pro konzumaci není odpovědné 
spoléhat pouze na vlastní smysly. Ty nejsou 
v  řadě případů schopny na rozdíl od labo-
ratorních analýz přítomnost nevhodných 
látek ve vodě zachytit. Vyplatí se spolehnout 
se na odborné laboratorní rozbory.

stejně jako po prudkých deštích, po 
povodních, nebo při suchu zkontrolovat

Zhruba 90 % lidí v  České republice je 
zásobováno vodou z  veřejných vodovo-
dů. Otočíme kohoutkem a  teče prakticky 

neomezené množství vody 
v  naprosté většině přípa-
dů ve velmi dobré kvalitě. 
A to 365 dnů v roce, 7 dnů 

v  týdnu, 24 hodin denně. Tento komfort, 
který chápeme jako samozřejmost, v  řadě 
zemí světa vůbec samozřejmý není. Česká 
republika stále žije přes opakované upo-
zorňování na zhoršující se situaci během 
suchých period (například v  letech 2015 – 
2019) ve valné většině svých oblastí ve vod-
ním blahobytu.

Zbývajících 10 % obyvatel naší země je 
závislých na vodě z veřejných nebo domov-
ních studní. Další zhruba pětina obyvatel-
stva používá vodu ze studní na chalupách, 
chatách o  víkendech a  na dovolené. Všich-
ni tito lidé by měli odpovědně přistupovat 
k  tomu, aby pravidelně sledovali, jakou 
vodu z  těchto zdrojů pijí, a  zda má odpo-
vídající kvalitu s  ohledem na lidské zdraví. 
V  současné pandemické situaci, kdy má 
řada lidí oslabenou imunitu to platí o to víc.

Společnost Vodotech doporučuje před 
příchodem jara majitelům studní provádět 
nejen pravidelné čištění a údržbu po zimním 
období, ale také věnovat pozornost kontrole 
kvality využívaných zdrojů. 

Argument uživatelů, že není potřeba 
vodu ze  zdroje testovat, protože dlouhodo-
bé užívání se obešlo bez jakýchkoliv zdra-
votních komplikací, a  voda má navíc vyni-
kající chuťové vlastnosti, neobstojí. 

Především děti a citlivější osoby mohou 
být postiženy střevními či zažívacími pro-
blémy v  případě výskytu bakterií fekálního 

Sledujte kvalitu vody ve studni!  
Vyhnete se zdravotním komplikacím
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původu. Například ve střevech je bakterie 
Escherichia coli žádoucí a běžnou součástí.  
Při vypití vody kontaminované tímto mikro-
organismem, mohou nastat zdravotní kom-
plikace.  A  tato rizika jsou vyšší především 
v obdobích, kdy do studny přitéká více vody 
z  okolí. Tedy právě v  obdobích blížícího se 
jara, nebo vydatných přívalových srážek.

Při prvním rozboru zdroje je vhodné ana-
lyzovat více ukazatelů tak, aby bylo možné do-
sáhnout uceleného přehledu o jeho kvalitě. Při 
dalších analýzách je dostačující zaměřit se na 
kritické ukazatele, které nebyly v prvním roz-
boru vyhovující, a zkontrolovat si tak účinnost 
technologického opatření. Nejčastějšími pro-
blémy, s nimiž se laboratoře při rozborech se-
tkávají, jsou bakteriální kontaminace, zvýšený 
výskyt železa, manganu a dusičnanů. 

„Provádíme chemické, mikrobiologické, 
biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. 
Kromě naší akreditované Centrální laboratoře 
působíme v regionu také v areálech čistíren od-
padních vod v  Havířově, Třinci, Novém Jičíně 
a  Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody 
dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí 
u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, 
kde přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ 
vysvětluje vedoucí laboratoří Pavla Veselá.

Co má vliv na kvalitu vody ve studni?
Klimatické faktory – tání sněhu, po-

vodně, sucho
Materiál využitý pro stavbu studny, 

vrty a rozvody vody
Okolní prostředí – možná kontaminace 

například ze zemědělské nebo průmyslové 
činnosti

Geologické podloží – může mít vliv na 
přítomnost manganu, železa a dalších kovů 
– je možné využít kvalitní filtry

Veškeré další informace lze najít na 
webu www.vodotech.cz

Pro editory
• Společnost Vodotech byla založena 

v  roce 1995 s  názvem SmVaK-opra-
vy a  ověřování vodoměrů, s.r.o., jako 
dceřiná společnost Severomoravských 
vodovodů a  kanalizací Ostrava. V  roce 
2006 se stala součástí španělské skupi-
ny Aqualia a od této doby obě firmy úzce 
spolupracují jako dvě samostatné společ- 
nosti.

• Společnost Vodotech se zabývá kom-
plexními vodárenskými službami, mezi 
které patří:
o Komplexní služby akreditované labo-

ratoře pro firmy, domácnosti, města 
a obce 

o Odečty vodoměrů
o Opravy a  ověřování bytových, do-

movních a průmyslových vodoměrů
o Přezkoušení vodoměrů v  době plat-

nosti ověření, kalibrace, informativ-
ní zkoušky 

o Prodej vodoměrů a  jejich příslušen-
ství

o Montáže vodoměrů
o Smart metering – inteligentní řešení 

dálkových odečtů vodoměrů
o Služby call centra

Kontakt:
Pavla Veselá
Vodotech, spol. s r.o.
Centrální akreditovaná laboratoř
Slavníkovců 571/21
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Telefon: 595 694 335, 702 154 771  
pavla.vesela@vodotech.cz
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B l i ž š í  i n f o r m a c e  a  p ř i h l á š k y  n a  w e b u .
O s o b n í  s e t k á n í  d l e  i n d i v i d u á l n í  d o h o d y .

ZÁPIS  do  lesní  školky

ZÁPIS  do  lesní  školky

 

 

u  žermanické  přehrady

u  žermanické  přehrady

Příjem přihlášek do 18. června 2021 

KLUBSOBISEK.CZ/JONASKLUBSOBISEK.CZ/JONASKLUBSOBISEK.CZ/JONAS lesniskolkadd@seznam.cz
+420 725 476 012+420 725 476 012+420 725 476 012
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OSOBNÍ ASISTENCE 
SOCIÁLNÍ SLUŽBA  

Dle zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb. 
Adámkova vila, Osobní asistence, z. ú., identifikátor služby: 6445984 

 
Osobní asistence je určená pro občany obcí: 

Raškovice, Pražmo, Morávka, Krásná, Nošovice, Dobratice 
 

Péče v domácím prostředí klienta: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; 
b) pomoc při osobní hygieně; 
c) pomoc při zajištění stravy; 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti; 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 

 

Cílová skupina:  

 osoby s chronickým duševním 
onemocněním; 

 osoby s chronickým onemocněním; 
 osoby s jiným zdravotním postižením; 
 senioři. 

 

Máte otázky, potřebujete poradit? 
Kontaktujte nás! 

 

Posláním služby je za pomoci kvalitních a zkušených osobních asistentů dopomoci vést 
plnohodnotný život všem, kdo mají různá omezení z důvodu vysokého věku nebo 
zdravotního postižení. 

KONTAKT: 
Lenka Janečková, tel. 730 820 129, reditel@adamkovavila.cz 
Bc. Radka Pechová Černohorská, tel. 724 379 168, 
socialni@adamkovavila.cz 
Raškovice 28, 739 04 Pražmo 
www.adamkovavila.cz 

130 Kč/hod. 
Stanovení úhrady je v souladu s § 5 vyhlášky č. 
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách. 
Výše úhrady za poskytování osobní asistence za 
hodinu je započtena podle skutečně 
spotřebovaného času nezbytného k zajištění 
úkonů; pokud poskytování služby, včetně času 
nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou 
hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

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

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

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

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

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník

Správce multifunkčního hřiště:
605 887 443 Martin Svěrkoš

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace DL. č.E 12337. Výtisk zdarma.

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 3. 5. 2021 do 12.00 hodin.

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



Fota: Renáta Friedlová



CO S VYSLOUŽILOU LAMPOU CO S VYSLOUŽILOU LAMPOU 
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ?VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ?

Vyměňujete ve vaší obci lampy veřejného 
osvětlení a nevíte, co dělat s těmi starými? 
Pokud zrovna řešíte podobný problém, máme 
pro vás řešení. Obraťte se na kolektivní systém 
EKOLAMP, který je již od roku 2005 jedničkou 
v péči o to, co již nesvítí. 

EKOLAMP zdarma zajišťuje svoz a recyklaci vy-
sloužilých světelných zdrojů a malých i velkých 
elektrozařízení. Neplaťte zbytečně za likvidaci 
odpadovým firmám. Předáním vysloužilých 
elektrozařízení do zpětného odběru splníte 
podmínky Zákona o odpadech a navíc ušetříte.

Jak nás můžete kontaktovat: 

V případě, že jste již naším sběrným místem, 
můžete provést objednávku odvozu prostřed-
nictvím informačního systému EKOLAMP 
na www.ekolamp.cz (Vstup do informačního 
systému vpravo nahoře).

Pokud s námi chcete probrat možnosti spolu-
práce nebo máte jiné dotazy, kontaktujte naše 
obchodní oddělení: 
obchod@ekolamp.cz, tel.: 277 775 101.


