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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám jménem všech 
zaměstnanců Obecního úřadu v Dobré sr-
dečně popřál všechno nejlepší, hodně zdra-
ví, štěstí a radosti v novém roce 2021.

Vstupujeme do toho nadcházejícího roku 
s různými pocity, ale asi všichni máme jeden 
společný, a to je naděje, že se život co nejdříve 
zase vrátí do normálních kolejí. Epidemie Co-
vid-19 nás nejen ohrožuje na zdraví nebo na 
životě, ale také nás nutí stále dodržovat zvýšená 
hygienická opatření a brání nám v tom našem 
běžném životě, který jsme žili předtím. Osobně 
věřím, že možnost očkování proti nákaze při-
nese naší společnosti znovu svobodu setkávání 
a dar žít bez těchto drastických opatření. 

Aktuální epidemiologická situace má do-
pad i na chod a fungování našeho obecního 
úřadu. Stále platí omezení osobního kontaktu 
občanů se zaměstnanci úřadu a také nařízení 
práce z domova v těch případech, kde je to 

možné. Samozřejmě se to projevuje negativně 
na vyřizování i běžné úřední agendy a všichni 
se upřímně těšíme, až tento stav nouze po-
mine. Úřední hodiny jsou zveřejněny vždy na 
našem webu: www.dobra.cz nebo v aplikaci: 
http://dobra.hlasenirozhlasu.cz/. Děkujeme, 
že respektujete vládou vyhlášená omezení 
a dodržujete platná nařízení, je to i ve Vašem 
vlastním zájmu.

Dovolte, abych Vás pozval na jednání 
Zastupitelstva obce Dobré, které se usku-
teční v pondělí 15. února 2021 od 17 hodin 
ve společenském sále základní školy. Jednání 
zastupitelstva jsou veřejně přístupná a pro-
gram bude zveřejněn na úřední desce a také 
na všech informačních tabulích. Předpoklá-
dáme, že bude jednání zastupitelstva pro-
bíhat za zvýšených hygienických opatření. 
Hlavním bodem bude projednání a schválení 
rozpočtu obce Dobrá pro rok 2021.

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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Participativní rozpočet
Zastupitelstvo obce Dobrá schválilo 

na svém jednání dne 9. 3. 2020 „Zásady 
participativního rozpočtu obce Dobrá“. 
Participativní rozpočtování je postup, 
kdy občané mohou vstoupit do rozpočto-
vého procesu a ovlivnit tak, na co budou 
vynaloženy veřejné finance. Občané tak 

mohou rozhodovat o  části peněz z  obec-
ního rozpočtu společně se svými volený-
mi zastupiteli. Zásady a potřebné přílohy 
jsou k dispozici:

https://www.dobra.cz/obecni-urad/
dokumenty-ke-stazeni/participativni-
-rozpocet/

Místní poplatky pro rok 2021 
Poplatek za odpady 
– sazba poplatku pro fyzickou osobu 
    činí 440 Kč.

– Děti od 11 - 15 let včetně  
    – ve výši 50 % sazby.

Osvobozeni od poplatku jsou:
– děti do věku 10 let včetně
– občané obce Dobrá starší 80 let včetně.
Prioritní je platba převodem na účet číslo: 
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. (záleží, jaký stupeň systému PES 
bude vyhlášen)

Při platbě převodem uvádějte do poznám-
ky, za koho odpady platíte – vypište jednot-
livé osoby – nestačí napsat rodina Čápová 
– platba nebude přiřazena do doby, než 
doložíte, za koho konkrétně byla provede-
na (zaplatíte-li převodem, známka na po-
pelnici Vám bude zaslána domů) 

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2021
Poplatníci, kteří mají nárok na osvoboze-

ní či úlevu od poplatku za odpady a  budou 
chtít tento nárok uplatnit, musí napsat žá-
dost o poskytnutí osvobození či úlevy, a ne 
jen tuto skutečnost doložit. Pokud takto ne-
učiní 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 – 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 pobytu 
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 
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mimo své trvalé bydliště, alespoň 6 měsíců 
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 úlevy (vyjímaje těch, kteří jsou uvedeni 
v  předchozím odstavci tohoto textu – 
Kdo nepodává písemnou žádost)

Žádost o  poskytnutí osvobození či 
úlevy si můžete vyzvednout na Obecním 

úřadě Dobrá, kancelář č. 17, kde Vám bu-
dou i  zodpovězeny dotazy, jak si úlevu či 
osvobození vyřídit, a hlavně kdy, což je nej-
důležitější.

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

Informujte se s  dostatečným předstihem, 
ať o  svou možnost úlevy či osvobození od 
poplatku za odpady nepřijdete.

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 starších 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.

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2021

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

Termíny uzávěrek 
Doberských listů na rok 2020

1. 2., 1. 3., 12. 4., 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.

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17–18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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Zúčastnili jsme se vyhlášení 5. ročníku 
grantového programu Hyundai Motor Ma-
nufacturing Czech s.r.o. „Společně 2020“ 
s  názvem projektu Robotická včelka v  ZŠ 
Dobrá. Význam grantového programu vi-
díme v  podpoře technického vzdělávání 
dětí se zaměřením na badatelskou výuku. 
Odborná komise náš projekt vyhodnotila 
a  finančně podpořila. Celkové náklady na 

projekt činily 40 000 Kč. Příspěvek HMMC 
ve výši 20 000 Kč byl použit na pořízení ro-
botické včelky Bee-Bot s příslušenstvím. 

Realizaci projektu však ovlivnila pande-
mie koronaviru a  nemohli jsme uskutečnit 
kavárnu pro rodiče a  děti. Jakmile situa-
ce dovolí, chceme navázat na badatelskou 
výuku s  podporou technického vzdělávání 
u žáků na 1. stupni ZŠ. 

Základní škola Dobrá, informuje…

Robotická včelka v ZŠ Dobrá
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Na začátku září proběhl nákup robo-
tické hračky Bee-Bot a  Blue-Bot s  příslu-
šenstvím a uskutečnilo se úvodní zaškolení 
pedagogických pracovníků 1. stupně. I když 
momentálně probíhá výuka v  omezeném 
a  epidemiologickém režimu, tak se nám 
podařilo uskutečnit badatelskou výuku s ro-
botickou včelkou v rámci 4. třídy. Během vý-
uky technického předmětu jsme u dětí vzbu-
dili zájem o tento druh praktické výuky. Děti 
se bezprostředně zapojily do práce, rozvíjely 
své logické myšlení při praktických úlohách 
a musely mezi sebou komunikovat a spolu-
pracovat. V závěru výuky reflektovaly, že se 
jim práce s  robotickou hračkou moc líbila, 

že vlastně ani neprogramovaly, ale hrály si 
a těší se opět na další hodinu. Důležité pro 
děti bylo také vnímání prostoru a času, ori-
entace v labyrintu, otáčení o 360 stupňů do 
čtyř kroků, zapisování programu pomocí 
šipek a  následné čtení. Když se žáci spletli 
v rámci nějakého úkonu, nebáli se neúspě-
chu. Ihned jakmile situace dovolí, proběhne 
výuka napříč 1. stupněm ZŠ a bude oslove-
na cílová skupina v  projektu. Bližší infor-
mace k  projektu a  fotogalerii naleznete na 
webových stránkách školy www.zsdobra.cz 
v sekci Granty.

Mgr. M. Kuboňová

Vánoční přáníčka
Ani v  předvánočním čase naši žáci ne-

zapomněli na starší spoluobčany. Současná 
doba nepřála prožití nejkrásnějších svátků 
v roce společně v rodinách. Proto žáci chtě-
li potěšit seniory vlastnoručně vyrobenými 
a nakreslenými vánočními přáníčky. Do prá-
ce se dalo opravdu mnoho žáků 1. i 2. stupně 

a vznikly tak výtvory, ve kterých je především 
zachycen krásný vánoční čas.

Přáníčka našich žáků potěšila klienty 
Domu pokojného stáří ve F-M a  jistě jim 
zpříjemnila toto krásné období

Mgr. R. Nohlová, Mgr. M. Křižková
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A máme tady měsíc leden, což znamená, 
že nám začal také další kalendářní rok.

Rok minulý byl pro nás všechny nároč-
ný po všech stránkách, což postihlo i  naši 
školku ve formě karantén, rušení předem 
domluvených divadelních představení, krá-
cení plaveckého výcviku atd.

Doufejme, že tento přicházející rok bude 
snad alespoň v něčem lepší, radostnější, pří-
větivější pro nás všechny. 

Vzpomeneme nyní ještě na rok předchá-
zející, tedy konkrétně na měsíc prosinec.

Krátce před vánočními svátky proběhla 
ve všech třídách Vánoční nadílka, na kterou 
se děti připravovaly zdobením stromečku, 
tvořením vánočních přáníček a spoustou dal-
šího vánočního tvoření jako třeba zdobení vá-
nočních ozdob či tvoření a zdobení kapříků. 

Děti tak měly možnost si po této Vánoč-
ní nadílce hrát s novými hračkami, skládat 

a stavět z nových stavebnic, užívat si před-
vánoční atmosféry ochutnáváním perníčků 
a cukroví, které si společně s paní učitelka-
mi napekly, případně jim cukroví přinesly 
šikovné maminky.

Pro děti bylo také připraveno divadelní 
představení, tentokrát s  velmi příznačným 
názvem „Veselý vánoční stromeček,“ které 
si pro děti připravilo divadlo Koloběžka.

Byla to vánoční poetická pohádka o tom, 
jak Hanička a  Honzík Palečkovic píší dopis 
Ježíškovi a  jak zachraňují v  lese nemocný 
stromeček. K  tomu, aby se jim to povedlo, 
přišla jim na pomoc Veverka Čiperka a dok-
tor Datel.

V měsíci lednu by měl proběhnout lyžař-
ský výcvik na Bílé. Jak vše dopadne, uvidí-
me…

Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková

Mateřská škola informuje…
Zprávičky z naší školičky
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Doba kamenná, bronzová, železná. Ka-
ždé období lidstva bylo něčím charakteris-
tické a podle toho také tato období dostala 
svá jména. Jak už téma tohoto článku napo-
vídá, dnešní věk lidstva je dobou plastovou.

První světlo světa spatřily plasty počát-
kem 20. století a  od té doby se pozvolna 
dostaly prakticky všude, do všech složek 
životního prostředí. Dostaly se bohužel 
i  tam, kde jsme to předtím ani nečekali. 
Díky jejich degradaci a  rozkladu se usa-
zují v  živých organismech přes potravní 
řetězce (od producentů ke konzumentům 

po predátory), včetně člověka. Dokonce se 
našly i na místech ve formě mikroplastů ve 
sněhu v Arktidě a na vrcholu nejvyšší hory 
světa Everestu. Jsou tak malé, že je roznáší 
vítr. Stopy najdeme i  v  pitné kohoutkové 
vodě. Naše planeta a  život na ní se ocitl 
v plastové pasti.

Lidstvo již vyprodukovalo okolo 8-9 mi-
liard tun plastů a  tento počet stále drama-
ticky roste s naší spotřebou. Do roku 2050 
má podle odhadů být v oceánech více plastů 
než ryb! Plastový ostrov (plasty nahroma-
děné v  Tichém oceánu) tvoří větší plochu 

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
Téma: Plast jako p(l)ast!!!
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než Německo, Francie a Španělsko dohro-
mady. Dokážete si to vůbec představit? 

Řešení? To je opět na každém z  nás. 
Jasně, můžeme si říkat, že to stejně neo-
vlivníme a  sám nezmůžu nic (řeklo téměř 
8 miliard lidí). To je samozřejmě bráno 
s  nadsázkou. Každý z  nás plasty jistě po-
užívá. Používáme je tak často, že nám 
prakticky zevšedněly a  moc si s  nimi ne-
lámeme hlavu. Koupím, vyhodím a  pořád 
dokola. Věděli jste také, že i  když poctivě 
třídíte plasty, tak více jak 50% již vytřídě-
ného plastového odpadu končí na sklád-
kách? Přitom stačí jen chtít a změnit naše 

myšlení. Začít můžeme tím, že se budeme 
snažit nekupovat potraviny a nápoje v plas-
tových obalech. Používat na nákup pečiva, 
ovoce a zeleniny například EKOPYTLÍKY, 
které se dají opakovaně používat a  řada 
obchodů nabízí i  jiné možnosti než jedno-
rázové igelitové sáčky. A  těchto příkladů 
bych ještě mohl napsat mnoho. Prostě 
a  jednoduše, skoro vždycky máme volbu. 
A každá tato volba může znamenat víc, než 
se na první pohled může zdát. Buď zod-
povědný i  ty a  svým přístupem, chováním 
a myšlením můžeš měnit svět k lepšímu!

Tomáš Berka

Mílí členové Klubu seniorů,

zatím nemůžeme naplánovat žádné spo-
lečné akce, nějakou maličkost vám přece jen 
nabízím.

V  naší klubovně máme k  zapůjčení dvě 
Edice zajímavých knih o  životě a  lidech 
v Beskydech, z osad a starých usedlostí Zad-
ních hor.

Vyprávění je sepsáno dle paměti staro-
usedlíků a veškeré památky a přírodní zají-
mavosti jsou doplněny fotografiemi.

Bude-li mít někdo zájem do těchto nád-
herných knih nahlédnout, zavolejte mi na 
číslo 724 074 004 a já vám je přijdu vypůjčit. 

Drahomíra Gryžboňová

Klub Seniorů

Oprava telefonního čísla  
uvedeného v kalendáři obce Dobrá

Telefonní číslo zubní ordinace - MDDr. Koutná  731 490 610.
Telefonní číslo dětské středisko - Mudr. Kučerová  603 581 000.
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Vážení občané,
s ohledem na dosavadní vývoj pande-

mie SARS-COV-2 nelze spolehlivě před-
pokládat, že v lednu 2021 dojde k otevření 
finančních úřadů a  jejich územních pra-
covišť. Tím bude prakticky znemožněna 
výpomoc správců daně s vyplněním daňo-
vých přiznání k dani z nemovitých věcí na 
zdaňovací období roku 2021.

V  katastrálním území naší obce došlo 
v  roce 2020 činností katastrálního úřadu 
ke změnám (obnova katastrálního operátu 
nebo revize katastrálního operátu či kom-
plexní pozemkové úpravy), které mohou 

v  celé řadě případů znamenat povinnost 
občanů vzniklé změny zohlednit podáním 
daňového přiznání k  dani z  nemovitých 
věcí na zdaňovací období roku 2021 fi-
nančnímu úřadu do 31. ledna 2021.

Abychom mohli, s  ohledem na výše 
uvedené komplikace, poskytnout občanům 
pomoc při vyplňování přiznání k dani z ne-
movitých věcí, dovolujeme si uspořádat 
konzultační den v  pondělí 25.01.2021 od 
9:00 hod v zasedací místnosti OU v Dob-
ré za přítomnosti pracovníků Finančního 
úřadu ve Frýdku-Místku.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Konzultační den
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Obec Dobrá  

vyhlašuje na základě  
usnesení Rady obce Dobrá č. 2.69.RO.2020  

ze dne 7. 12. 2020

Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky
Místní knihovny Dobrá, příspěvková organizace, Dobrá č. 230, 

okres Frýdek-Místek

Požadavky na výkon funkce:
•	 středoškolské vzdělání v oblasti kulturního managementu, knihovnictví, kulturologie 

nebo v příbuzných oborech; event. ekonomické vzdělání s praxí v podobném zařízení.
•	 znalost principů ekonomického fungování příspěvkové organizace a právních předpi-

sů vztahujících se k řízení těchto organizací v oblasti kultury.
•	 znalost v oblasti zadávání veřejných zakázek a orientace, popř. praktické zkušenost 

v oblasti dotační politiky státu a Evropské unie a dalších subjektů výhodou.
•	 minimálně 3 roky praxe v oboru,
•	 organizační schopnosti, praxe v řízení většího pracovního útvaru minimálně 3 roky.
•	 občanská a morální bezúhonnost.
•	 znalost práce na PC (MS Office, internet…) a orientace v oblasti knihovních software.

Přihláška musí obsahovat:
•	 motivační dopis uchazeče (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail),
•	 strukturovaný životopis uchazeče s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných 

znalostí a dovedností (včetně stručných údajů o případné publikační činnosti),
•	 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
•	 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
•	 ověřená fotokopie lustračního osvědčení dle § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona 

č. 451/1991 Sb., v platném znění (dočasně lze nahradit čestným prohlášením); ne-
vztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971,

•	 čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1, písm. d) až h); nevztahuje se na uchazeče 
narozené po 1. 12. 1971,

•	 písemně zpracovanou koncepci rozvoje a řízení v rozsahu max. 3 stran strojopisu for-
mátu A4.

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnan-
ců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – platový tarif v 10. pla-
tové třídě.
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Předpokládaný termín nástupu: 1. 3. 2021
Přihlášky podávejte do 1. 2. 2021 do 11:00 hodin na adresu: Obec Dobrá, Dobrá č. 230, 
739 51 Dobrá, doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu OÚ Dobrá, v uzavřené obál-
ce, označené textem: „Neotvírat – výběrové řízení – ředitel/ka Místní knihovny Dobrá“. 

Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům poskytnuté materiály 
vráceny zpět poštou.

V Dobré dne 6. 1. 2021

Obec Dobrá  

vyhlašuje

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:
Řidič, domovník

Náplň práce:
Řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost 
nepřevyšuje 3 500 kg ve správě obce Dobrá. Údržbářské práce, zahradnické, drobné 
zednické a zámečnické práce. 

Požadavky:
•	 Řidičské oprávnění B, BE
•	 SOU bez maturity
•	 Bezúhonnost (doložená výpisem z rejstříku trestů ne starším 3 měsíce)
•	 Flexibilita a spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost a aktivní přístup k práci

Další:
•	 Nástup ihned
•	 Hlavní pracovní poměr
•	 Platová třída č. 4 dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměst-

nanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášku s životopisem podávejte v termínu do 1. 2. 2021, 11:00 hodin na podatelnu 
Obecního úřadu v Dobré.

Ing. Jiří Carbol, 
starosta obce

Ing. Jiří Carbol, 
starosta obce
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Ohlédnutí za uplynulým  
skautským rokem

Rok 2020 nám přinesl spoustu nových 
výzev, na které jsme nebyli připraveni. Ale 
naše heslo zní BUĎ PŘIPRAVEN! Myslím, 
že nikdo z nás nebyl připravený na to, co nás 
čeká a jaké to všem způsobí komplikace. Ale 
i  v  těchto těžkých dobách plných nejistot, 
obav a strachu vznikají také ty krásné věci. 
Vzájemná pomoc, solidarita a naděje. Jsem 
moc rád, že jsme se v těchto dobách dokázali 
semknout, tahat za jeden provaz a navzájem 

si pomáhat! Máme naději, že se všechny ne-
zdary a  trable dají společně překonat. Rád 
bych poděkoval všem skautským vedoucím 
i dětem za uplynulý rok a věřím, že společ-
nými silami a dobrými nápady budeme při-
praveni i na ten následující rok 2021! Chtěl 
bych všem popřát šťastný nový rok prožitý 
ve zdraví, v  blízkosti rodiny a  přátel, kteří 
vás nikdy nenechají na holičkách, ať už je 
doba jakákoliv. Společně to zvládneme!
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Chtěli bychom poděkovat Moravskoslez-
skému kraji, který nás v rámci projektu „Pod-
pora volnočasových aktivit pro mládež v  roce 
2020“ finančně podpořil v  průběhu celého 
roku a pomohl nám tak v naší činnosti.

Podpora byla využita převážně pro letní 
tábory (http://dobercata.cz/2020/08/12/
tabor-hobit-le-paso) a (http://dobercata.
cz/2020/08/18/tabor-2-oddilu-la-fami-
lia-maly-princ), avšak užitek z  ní měly 

i všechny ostatní akce konané v tomto roce, 
jakožto i běžná činnost v podobě schůzek.

Děkujeme!
Vedoucí střediska Doberčata

Vánoční schůzky Doberčat

Závěrečný skaut Krevetek začal tím, 
že jsme se sešly v 15.00 hod v klubovně na 
faře. Byly jsme moc rády, že se po dlouhé 
době vidíme, a  tak jsme si nějakou chvíli 
povídaly, a pak se pustily do různých akti-
vit. Prvně jsme dělaly domácí kinder vajíč-
ka, které nám moc chutnaly, „pekly“ jsme 
kokosky a  taky jsme byly venku v  parku 
a tam si zahrály pár her

Anna Růžičková

V  prosinci se skupinka Tučňáků sešla 
naposledy v  roce. Užili jsme si super dru-
žinovku, kdy jsme se pobavili, jak se nám 
dařilo a pochutnali jsme si na cukroví. Také 
jsme hráli nějaké pohybové hry. Bohužel 

nás přišlo málo. Celkem čtyři. Ale i  tak 
jsme si to užili. Po snězení cukroví a zahrá-
ní různých her, jsme se zase rozešli domů.

Jakub Tománek

KREVETKY

TUČŇÁCI
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Dne 18. 12. 2020 se sešla družinka Jahů-
dek venku před farou v 16:00 hodin, a poté 
jsme se přesunuli do parku. Tento skaut se 
uskutečnil jako první po našich online dru-
žinovkách a zároveň to byl pro nás poslední 
skaut v  tomto roce. I  když jsme museli být 
venku a v rouškách z důvodu epidemiologic-
ké situace, tak nám nic nezabránilo si tento 
skaut užít. Zahájili jsme skaut pokřikem, 
a  pak si poslali svíčku, u  které se povídalo 
o Vánocích - jaké jsou tradice a zvyky. A řek-
li jsme si, co se nám ve skautu za uplynulý 
rok líbilo a co zase naopak nelíbilo. U  toho 
nesmělo chybět něco sladkého na zub a vá-
noční koledy. Jednu z tradic, a to konkrétně 
pouštění lodiček, si mohly holky i  vedoucí 
samy vyzkoušet. Do lavoru jsme nalily vodu 
a holky po jedné přicházely se svou lodičkou, 
kterou pustily a v duchu si něco přály. Viděly 

jsme, že všechny loďky pluly jedním směrem, 
akorát některé se oddělily, ale jen o kousek. 
Vysvětlily jsme si význam této tradice. Na 
samý konec nesměly chybět dárečky. Popřá-
ly jsme si hezké svátky, a jelikož byla venku 
zima, tak jsme skaut ukončily. Všechny jsme 
si tento večer náramně užily. Těšíme se na 
další družinovky v novém roce 2021.

Markéta Maki Gryžboňová

JAHŮDKY
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které události si letos možno PŘiPomenout
1321. (700 let.) Zatmění Slunce mohli v našich „zeměpisných šířkách

a délkách“ pozorovat lidé v pátek 26. června v 1/2 sedmé ráno.
1421. (600 let.) Toho roku byla tuhá zima.
1521. (500 let.) Toho léta v únoru vymetalo žito, ovsy a bez se zelenal,

rostliny rašily a kvetly fialky. Bylo tak teplo, že meruňky kvetly už v dubnu.
1621. (400 let.) V říjnu vtrhly na Frýdecko a Místecko roty vzbouřených Valachů a Uhrů a pod

velením Adama z Víckova v listopadu dobývali spolu se sedláky Hukvaldy, leč nedobyli je; jen
v hukvaldské oboře zabili 15 jelenů, po dědinách pobrali, co našli. Uhři s Valachy rabovali
okolo Místku, Frýdku (asi i u nás v Dobré), Příbora a Kelče a jinde na biskupství okolo Libavé. 
1721. (300 let.) Tento rok byl mokrý, ale obilí se urodilo dostatek a bylo lacino. Byl povichr

tak silný, že je mnoho stromoví zpřelámáno. 
Toho léta je vzpomenut prvně pomocník našeho faráře kaplan P. Martinus, ale jisté je, že

i dosud měl farář své pomocníky pro tak rozlehlou farnost, ač zprávy se o tom nezachovaly.
1821. (200 let.) Bylo velmi zvláštní počasí. V zimě ani sníh nenapadl, takže ptáci neodletěli

na jih. V dubnu bylo velmi teplo a v květnu nastala parna, načež 26. května byla taková zima,
že se muselo topit. Druhý den ale přišlo prudké oteplení a parno. To však trvalo jen jediný
den, 28. května zase tuhá zima a stálé deště. Ve čtvrtek 21. června napadl dokonce sníh, takže
zničil kvetoucí obilí; v létě vichřice a ve čtvrtek 19. července stouply vody.

Na podzim bylo mnoho slimáků a ti velice požrali podzimní osev rži, takže někde byla jen
slabá úroda. Rok to byl studený, bramborů málo, sotva vrátily to, co se zasázelo.

„Na Ondřeje 30. listopadu k večeru přišlo hromobití s větrem. Na Boží narození 25. prosince
snesla se o 7. hodině ranní ničivá vichřice, která strhla dřevěnou zvonici při kostele ve Skalici.
Lidé ve svých staveních si nebyli jisti, každou-li chvíli jim povichr střechu nevyvrátí. V každé
dědině byly střechy otrhány, stodoly spadlé, ploty vyvráceny, v kostelích rozbita okna a v lesích
nesmírná škoda z tisíce vyvrácených stromů. Ten vítr byl v celé Evropě, jak na moři, tak na
souši, kde po celý den nezbednost svou provázel.“ 

Ruští cestovatelé Fadděj Bellingshausen a Alexej Lazarov objevili na cestách jižními oceány
pevninu jižního pólu — Antarktidu — poslední, dosud neznámý světadíl.
1921. (Před 100 lety.) Statistický lexikon obcí uvádí, že Dobrá, okres Frýdek, má k 15.

únoru 1921: 881 hektarů, 287 domů, 463 bytových stran, úhrnem 2021 obyvatel, z toho 938
mužů a 1083 žen; 1986 obyvatel československých, 5 Němců, 1 Poláka, 29 (jiných) cizozemců;
1946 římskokatolíků, 47 evangelíků, 1 vyznání československého, 9 izraelitského (židů), 2 ji-
ného, 16 bez vyznání. Dále se píše, že v Dobré je vojenská posádka o 42 mužích českosloven-
ské národnosti, z toho 38 římskokatolíků.

Bylo zavedeno 24hodinové počítání času, tj. na ciferníku musely být na nových hodinách
označeny 24 hodiny. Nesmělo se již užívat kupříkladu „3 hodiny odpoledne“, ale „15 hodin“.
Počítání postaru tím ale nepřestalo a lidé se starého počítání nevzdali.

Událostí let 1821 a 1921 bylo více a budeme si je v Doberských listech průběžně připomínat.
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  4.1.21  0:01  Stránka 88
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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 1. 2. 2021 do 12.00 hodin.

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






