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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

úvodem svého příspěvku bych chtěl moc 
poděkovat všem, kdo dodržujete nařízená 
zvýšená hygienická opatření, a tím chráníte 
nejen sebe, ale také své okolí. Situace v naší 
obci je stále dosti vážná, stejně jako v celém 
Moravskoslezském kraji. Počty osob posti-
žených nákazou covid-19 jsou stále vysoká 
a průběžně jsou zveřejnována na internetu. 
V období měsíce dubna se průměrný počet 
osob pozitivních na covid-19 v Dobré pohy-
boval od 50 do 40, a to bohužel není málo. 
Celkem od počátku k  30. dubnu 2021 již 
nákazou koronavirem v  naší obci prošlo 
515 osob, což činí 16,11 % z celkového počtu 
obyvatel naší obce. 

V  průběhu měsíce dubna se obnovil 
provoz místní knihovny a v omezeném re-
žimu již poskytuje základní služby všem 
čtenářům. Podle postupného uvolňování 
opatření se obnovuje také provoz v naší zá-
kladní a mateřské škole. V běžném provozu 
je prakticky stále sběrný dvůr. Všechny in-
formace jsou k dispozici také na webových 
stánkách všech zřízení nebo na webu obce: 
www.dobra.cz.

Od pondělí 26. 4. 2021 jsme se rozhodli 
v  souladu s  platnými opatřeními rozšířit 
úřední hodiny na Obecním a  stavebním 

úřadu. V současné době již pracujeme v zá-
sadě v běžném režimu. Přesto Vás i nadále 
prosíme a  žádáme, abyste upřednostnili 
telefonické a  emailové konzultace, elek-
tronická podání a platby poplatků převo-
dem na účet. Stále platí mimořádný provoz 
bezplatné právní poradny pro občany obce 
Dobrá, poskytované advokátní kanceláří 
Moural a spol., která byla původně k osobní 
konzultaci vždy první středu v měsíci. Na-
místo toho můžete nyní napsat své dotazy 
na email: mksp@mksp.cz, Mgr. Jan Stáňa.

Ke stejnému datu 26. dubna jsme obno-
vili provoz pro veřejnost na multifukčním 
sportovním areálu a dětském hřišti. Jak upo-
zorňují mnozí lékaři, tak především děti 
potřebují pohyb a sport k co nejrychlejšímu 
návratu do běžného života. Bohužel je stále 
nedostatek vakcín k očkování proti covid-19 
v ambulancích praktických lékařů, ale vě-
řím, že se tato neutěšená situace také brzy 
změní k lepšímu. Pevně doufám, že se brzy 
vrátíme k tradici, kdy jste měli možnost se 
v našich listech dočíst o akcích, které pro vás 
připravovaly jednotlivé komise Rady obce, 
a následně se mohli podívat na fotografie 
a přečíst si informace o  tom, co se v obci 
událo. Věřím, že to společně zvládneme.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Kompostéry pro občany obce Dobrá
Vážení občané,

Obec Dobrá se již podruhé zapojila do 
projektu s  názvem ,,Kompostéry pro ob-
čany obce Dobrá – II. etapa“ a  požádala 
o dotaci na jejich pořízení. 

V  rámci této podpory jsme obdrželi 
1  100  ks kompostérů o  objemu 900 litrů 
a jeden kontejner na textil o objemu 2,5 m3. 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou 
unii – Fondem soudružnosti v rámci Operač-
ního programu životního prostředí. 

Na každé číslo popisné trvale hlášených 
občanů obce, chalupářům a majitelům chat, 
kteří vlastní nemovitost na území obce 
a  mají uhrazen poplatek za komunální 
odpad, bude na základě vyplněné přihlášky 
a uzavřené smlouvy o výpůjčce předán spolu 
s  návodem na složení jeden kus nezkom-
pletovaného kompostéru.  

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

V  těchto termínech se dostavte, prosím, 
na Obecní úřad Dobrá, II. patro, kancelář 
č. 22, p. Markéta Řízková. 

Zde podepíšete Smlouvu o výpůjčce a ob-
držíte informace k vyzvednutí kompostéru. 

DůležIté upozornění:
Vyplněný formulář závazné přihlášky 

o zapůjčení kompostéru, který je součástí to-
hoto vydání DL a je k dispozici i na webových 
stránkách obce  www.dobra.cz. (Aktuality), 
doručte na obecní úřad Dobrá nejpozději 
do 18. 6. 2021 a vhoďte jej do připravené kra-
bice s označením „Kompostéry – přihlášky“. 

Krabice bude umístěna hned za hlav-
ním vchodem do budovy úřadu po levé 
straně. Tento systém byl zvolen z  důvodu 
pokračující epidemie koronaviru. 

Přihlášku je možné zaslat i  e-mailem:  
oudobra@dobra.cz nebo rizkova@dobra.cz. 

Markéta Řízková, Milan Stypka   

Kompostéry budou vydávány  
na Obecním úřadě v Dobré, v termínu od 
21. 6. 2021 do 16. 7. 2021 v tomto čase:

Pondělí od 8,00  do 16,30 hod
Úterý od 8,00  do 14,00 hod  
Středa od 8,00 do 16,30 hod
Čtvrtek od 8,00 do 14,00 hod
Pátek od 8,00 do 12,00 hod 
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Kompostéry do rodinných domků zdarma 
 

Závazná přihláška o kompostér do rodinného domku, chalupy, chaty. 
 
 
INFORMACE: 
 -     plastový kompostér o objemu 900 litrů  
 -     žadatel není dlužníkem obce Dobrá 
 -     na jedno popisné číslo je možno žádat maximálně jeden kompostér 
 -     žadateli bude kompostér zapůjčen k bezplatnému užívání na základě smlouvy o   
                  výpůjčce 
 
Kompostéry budou k dispozici předběžně v červnu 2021. 
 
 

Zde odstřihnout____________________________________________________________________________  

 

Závazná přihláška o zapůjčení kompostéru  

Jméno a příjmení:  

Adresa:  

Telefon  

E-mail:  

Podpis  

 
 
Podrobné informace na telefonním čísle 558 412 304, 734 678 217   –  Markéta Řízková 
Žádost je možné zaslat i E-mailem: oudobra@dobra.cz, nebo rizkova@dobra.cz,  formulář k dispozici na webových 
stránkách: www.dobra.cz 
 

 

Závaznou přihlášku vyplňte a odevzdejte na obecním úřadě nejpozději do 
18.06.2021. 

 
 
       

Z
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te
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Změna č. 1 Územního plánu Dobrá
V současné době probíhá proces poříze-

ní Změny č. 1 Územního plánu Dobrá. 
Pořízení územních plánů či jeho změn 

je upraveno zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Rádi bychom Vás informovali o  průbě-
hu postupu pořizování změny č. 1 ÚP u nás 
v obci. 

Byl vypracován návrh zadání změny 
č. 1 a v souladu s výše uvedeným zákonem 
zveřejněn po dobu třiceti dnů na úřední 
desce jak pořizovatele změny - Magistrátu 
města Frýdku-Místku, tak i  obce Dobrá. 
Po tuto dobu mohly dotčené orgány státní 

správy uplatnit své požadavky a každý své 
připomínky. 

V  této době rovněž jednala o  navrhova-
ných změnách pracovní skupina obce, složená 
z představitelů vedení obce a určených před-
sedů komisí. Připomínky pracovní skupiny 
byly předány zpracovateli změny č. 1, který na 
základě uplatněných požadavků, připomínek 
a podnětů upraví návrh zadání a předloží jej 
zastupitelstvu obce ke schválení.

O  termínu schvalování návrhu zadání 
změny č. 1 Územního plánu Dobrá budeme 
občany informovat prostřednictvím webo-
vých stránek obce a Doberských listů. 

Markéta Řízková

Psi opět v hlavní roli
Začalo jaro. Venku to sice na začátku 

května na jaro rozhodně nevypadá, ale pří-
rodu obelstít nelze. O  tom se přesvědčují 
majitelé všech domácích zvířat, psů nevyjí-
maje. Pejsci se mění před očima majitelů ve 
zvěř toužící po svobodě, volnosti, procházce 
jen tak… bez obojku.

Tito domácí mazlíčci se mění v útěkáře. 
Potulují se po obci a mnohým lidem mohou 
nahnat strach. Běžnou situací se pak stá-
vá ochranná reakce maminky s  kočárkem 
a dalším dítětem po boku, která raději zvolí 
okliku, aby takového volně pobíhajícího psa 
minula a  nesetkala se s  ním. Nikdy nevíte, 
o jakého psa se jedná, zda má rád děti a ni-
kdy by jim neublížil. Známe spoustu přípa-
dů, kdy se majitelé dušují, že jejich pes je 
tím nejhodnějším zvířetem, ale přesto ublí-
žil jinému člověku.

Naše obec dlouhá léta spolupracuje 
s  psím útulkem. Čas od času se na webo-
vých stranách obce objeví fotka psa, který 
byl odchycen pracovníky útulku a  čeká na 
návrat zpět do rodiny svého páníčka. Abyste 
si udělali představu, kolik takový odchyt psa 
stojí, předkládám několik čísel.

Odchyt ve všední den vyjde na 300,- Kč, 
o víkendech pak na 600,- kč. Každý den po-
bytu pejska v útulku stojí 122,- kč. K tomu si 
připočtěte fakturu za vyšetření psa při dovo-
zu do útulku a dostanete se k docela pěkné-
mu balíku peněz! 

Mnohdy nám volají občané a  informují 
nás o volně se potulujících psech. Naše re-
akce je následující – snažíme se volajícího 
požádat, zda by psa nenalákal do nějakého 
uzavřeného prostoru (např. do zahrady…) 
a  tam jej podržel do příjezdu odchytové 
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KALENDÁŘ 2022
Vážení spoluobčané,

stalo se již tradicí, že Obec Dobrá každoročně nechává vyhotovit kalendáře, kte-
ré poskytuje každé domácnosti v obci. V  loňském roce byla na webových stránkách 
zveřejněna anketa, ve které občané mohli hlasovat, jaké téma kalendáře by si přáli. 
Na základě této ankety se obec rozhodla v letošním roce připravit kalendář s recepty, 
které poskytnou ke zveřejnění přímo sami občané. To se neobejde bez vaší spolupráce.

Obracíme se na vás s prosbou, a to o zaslání svých oblíbených nebo zajímavých 
receptů. Mohou to být jakékoliv recepty na polévky, hlavní jídla, saláty nebo mouč-
níky, či cukroví. Podle těchto receptů by naše komise působící v obci uvařily pokrmy 
a na základě ochutnávky by bylo vybráno 12 receptů, které by byly zveřejněny spolu se 
jménem autora a fotografií v kalendáři. 

Podělte se s ostatními se svými kuchařskými nápady a doručte nám je na Obec-
ní úřad v Dobré buď písemně, nebo i elektronicky na e-mailovou adresu: nytrova@
dobra.cz do konce měsíce května. Věříme, že se kalendář stane pro mnohé inspirací. 
Těšíme se na vaše recepty.

služby. Pochopitelně záleží na domluvě, ne-
boť někteří spoluobčané se psů bojí, tudíž 
spolupráce vázne.

Uvidíte-li takového „útěkáře“, zavo-
lejte během pracovní doby na obecní úřad 
(558412306), ve dnech volna a  mimo pra-
covní dobu kontaktujte, prosím, Ing. Tomáše 
Chýlka (736614720).

Můžete volat i na Obvodní oddělení Poli-
cie České republiky do Nošovic. Tamější po-
licisté už za ta léta vědí, že musí kontaktovat 
odpovědného pracovníka obce a dohodnout 
další postup.

Děkujeme za spolupráci.              

Milan Stypka
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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.

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

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

V případě nejasností volejte na tel. číslo 
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 úlevy 
si můžete vyzvednout na Obecním úřadě 
Dobrá, kancelář č. 17, kde Vám budou i zod-
povězeny dotazy, jak si úlevu či osvobození 
vyřídit, a hlavně kdy, což je nejdůležitější.

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 starších 
3 měsíců. 

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

V případě nejasností volejte na tel čís-
lo 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.

Změna ordinační doby  
Dětského střediska Dobrá – MUDr. Iva Kučerová:

20. 5. 2021 čtvrtek
   8. 6. 2021 úterý neorDInuJe Se
10. 6. 2021 čtvrtek

 Nutné případy ošetří Dětské středisko na ul.  Politických obětí, Místek  
(u bývalého autobusového stanoviště) po telefonické domluvě  

s  MUDr. Devečkovou - tel. č. 558 434 835.

Termíny uzávěrek Doberských listů  
na rok 2021

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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Rádi bychom vás opět po roce infor-
movali o  naší činnosti. Finanční výbor zři-
zuje zastupitelstvo obce a  jeho posláním je 
především provádět kontrolu hospodaření 
s majetkem a s finančními prostředky obce. 
Od listopadu 2018 pracujeme ve složení 
předsedkyně Drahomíra Gongolová, členo-
vé Čeněk Juřica, Petr Jursa, Josef Karásek 
a  Filip Gongol. V  období od března 2020 
do dubna 2021 jsme jednali celkem 7krát. 
V době nouzového stavu jsme museli reago-
vat na stávající situaci a více komunikovali 
pomocí moderních komunikačních pro-
středků.

Zastupitelstvo obce svěřilo obecní radě 
pravomoc k provádění rozpočtových změn. 
Na základě tohoto usnesení jsme obdrželi 
k projednání 12 rozpočtových opatření, kte-
rá jsme zastupitelstvu doporučili přijmout. 

Rada obce v prosinci 2020 podle zákona 
o  Rozpočtových pravidlech územně samo-
správných celků předložila zastupitelstvu 
návrh rozpočtového provizoria pro hospo-
daření obce pro začátek roku 2021 měsíčně 
na úrovni 1/12 schváleného rozpočtu roku 

2020, a  to až do doby schválení rozpočtu 
obce na rok 2021 s  výjimkou smluvních 
závazků z minulých let.  Rada se k  tomuto 
kroku rozhodla z  důvodu, že v  době koná-
ní prosincového zastupitelstva ještě nebyly 
schváleny daňové zákony, které mají zásad-
ní vliv na výši příjmů obcí. V  závěru ledna 
byl schválen letošní rozpočet, který je se-
staven jako vyrovnaný, kdy výdaje i  příjmy 
činí 118 244 200 Kč. Oba tyto důležité do-
kumenty jsme projednali a doporučili zastu-
pitelstvu schválit.

Jako vždy nás čekal začátkem roku 
úkol provést kontrolu správnosti čerpání 
finančních příspěvků, které byly poskyt-
nuty spolkům a  cizím subjektům v  roce 
2020. Z  obecního rozpočtu byly poskyt-
nuty příspěvky 24 subjektům ve výši 
1 241 576,61 Kč. Závěr naší kontroly byl, 
že všechny finanční prostředky byly použi-
ty v souladu s veřejnoprávními smlouvami 
a vyúčtování byla předložena včas. 

Pro zajímavost opět předkládáme ta-
bulku, jak to bylo s  finančními příspěvky 
z rozpočtu obce v posledních letech:

O činnosti finančního výboru 

rok počet subjektů poskytnuté příspěvky v Kč Vyčerpané příspěvky v Kč

2014 26 872 500 865 828

2015 26 915 680 910 587,40

2016 15 905 000 904 783

2017 22 1 001 608 1 097 779

2018 27 1 091 500 1 088 918

2019 22 1 081 990 1 070 847,25

2020 24 1 296 120 1 241 576,61
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Na první pohled to vypadá, že výše po-
skytnutých příspěvků rok od roku roste. Je 
třeba vzít do úvahy, že příspěvky místním 
spolkům a  organizacím tvoří menší část 
a jsou v přibližně ve stále stejné výši. Dru-
hou větší částí jsou příspěvky pro různé 
sociální služby, které pečují o naše občany. 
U této druhé skupiny výše příspěvků roste 
úměrně podle počtu poskytovaných služeb.

Ráda bych poděkovala všem členům 
finančního výboru a paní Marcele Kolkové 
za dobrou spolupráci. 

Se zápisy ze všech našich jednání se 
můžete seznámit na internetových strán-
kách obce v  sekci usnesení finančního vý-
boru. 

Drahomíra Gongolová,  
předsedkyně finančního výboru

I  v  letošním roce proběhl na naší škole, 
stejně jako na ostatních základních školách, 
zápis do 1. tříd. Současná situace nám neu-
možnila uskutečnit návštěvu školy a  osobní 

setkání. Nechtěli jsme budoucí prvňáčky při-
pravit o zážitek ze zápisu do 1. třídy, a proto 
jsme pro ně uspořádali zápis online formou 
ve dvou datech a to 15. a 22. dubna 2021. 

Děti se s  rodiči přihlásili do virtuální 
třídy a přes kameru se viděli s paní učitel-
kou. Následně děti pomáhaly plnit úkoly 
Maxipsu Fíkovi a jeho kamarádce Áje. Ra-
dili Fíkovi, co patří do školní aktovky, jaké 
geometrické tvary se bude ve škole učit, 
počítaly zvířecí kamarády, kteří Fíka do 
školy doprovázeli, poznaly pohádku O veli-
ké řepě a  rozloučily se písničkou. Všechny 
děti byly upovídané, veselé a  natěšené do 

školy. Úkoly zvládaly 
s přehledem, bezvadně. 
Do naší školy mohli ro-
diče i  děti nahlédnout 
v  prezentaci na webo-
vých stránkách.

Moc se na všechny děti 
v září těšíme.

Mgr. R. Šimečková

Základní škola Dobrá informuje…

Zápis do 1. tříd 
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Den Země v ZŠ Dobrá
Ekotým ZŠ v Dobré si i  letos pro žáky 

připravil oslavu Dne Země, který se slavil 
ve čtvrtek 22. dubna. Ztíženou situaci vý-
uky na dálku zvládl Ekotým online formou 
naprosto skvěle.

Svůj program si  Ekotýmáci rozdělili 
mezi všechny třídy od prvního do sedmé-
ho ročníku. Pro 8. a 9. ročník byl v hodině 

přírodopisu nachystán kvíz týkající se zá-
kladních pojmů a problémů životního pro-
středí. 

Témata Dne Země byla různorodá, byly 
využity i  některé online hry, programy, 
krátká videa nebo prezentace. Hlavním té-
matem se stala samozřejmě příroda, plane-
ta Země, třídění odpadů a recyklace. Cílem 
bylo zábavnou formou povědět, jak se lid-
stvo nešetrně chová k přírodě a na druhou 
stranu ukázat krásy naší planety. Všichni 
zúčastnění si Den Země velmi užili. 

Jako Ekotým se snažíme stále zlepšovat 
svou práci a chránit přírodu. Doufáme, že 
i  Vy se jakkoliv zapojíte do záchrany naší 
planety. 

S přáním pěkných dnů, 
za Ekotým M. Jašušák 

Mateřská škola informuje…

Opět se po měsíci hlásíme z naší školky, 
která funguje prozatím v  omezeném počtu 
dětí, ale doufáme, že se brzy setkáme se 
všemi dětmi. Maminky dětí, které dosud do 
školky nemohou, si určitě pořádně oddych-
nou a naberou nové síly na své zdárné, ně-
kdy i trochu nezdárné ratolesti…

Nejprve se však vrátíme k našemu minu-
lému povídání, ve kterém jsme mylně uvedli 
název třídy žABIČKY a dali mu název dří-
vější, tedy KOŤÁTKA. Tímto se omlouváme 
všem, kterých se to týká.

Co nám přinesl měsíc duben? Především 
nám naservíroval „aprílové počasí,“ kte-
ré nás potrápilo všemi možnými změnami 

počasí, tedy deštěm, sněhem, větrem, ně-
kdy i sluníčkem. Proto jsme se snažili využít 
každý slunečný den k pobytu dětí venku na 
zahradě, v lese či na hřišti. 

V měsíci dubnu také probíhal zápis před-
školáků do ZŠ, který měl distanční formu, 
tedy bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. 

V  naší školce si děti v  jednotlivých tří-
dách zahrály na školáky, někde si vytvořily 
z papíru aktovky, procvičovaly si sluchovou 
paměť, slovní zásobu, počítání, a hlavně se 
děti učily samostatnosti při všech těchto 
činnostech.

Další významnou akcí tohoto měsíce byl 
Den Země, který každá třída pojala po svém. 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
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Děti se vydaly do lesa, aby zde uklidily od-
padky, které do lesa nepatří.  Tyto odpadky 
pak děti s pomocí paní učitelek vysypaly do 
blízkých kontejnerů na sklo, plast či papír. 
Při zpáteční cestě kolem řeky Morávky děti 
velmi zaujal Doberský kamínkovník. Další 
třídy uklízely také naši zahradu, aby se zde 
všechny děti cítily příjemně. 

Ve třídách děti tvořily naši planetu z růz-
ných materiálů, povídaly si o  Zemi a  také 

o  třídění odpadu. Vyráběly kontejnery na 
odpad a z nejrůznějších druhů odpadu další 
zajímavé výrobky.

Nyní se děti společně s paními učitelka-
mi připraví na Den matek a určitě se všich-
ni budou snažit nějakým způsobem potěšit 
všechny maminky. Třeba i ty, které zatím své 
děti do školky přivést nemohou…

Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková
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Milí čtenáři, 
s  radostí Vám oznamujeme, 

že máme již knihovnu otevřenou. 
Přijďte si půjčit knižní novinky od 
známých spisovatelů, jako je Do-
minik Dán, Alena Mornštajnová, 
Karin Ledecká, Iva Pekárková 
a  další. K  půjčení samozřejmě máme také 
literaturu zahraničních autorů, ale i  časo-
pisy, brožury a společenské hry. Pro vráce-
ní výpůjček můžete využít náš biblio-box, 

který je k dispozici před vchodem 
do knihovny a  slouží především 
k vrácení výpůjček mimo výpůjč-
ní dobu. Všechny potřebné infor-
mace jsou k  dispozici na www.
knihovnadobra.cz  nebo na tel. 
558 641 016 a  733 762 376, ne-

bojte se ozvat, jsme Vám plně k  dispozici 
a na Vaše dotazy rády odpovíme.

P. Slováčková a kolektiv MK Dobrá

Místní knihovna Dobrá

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



5/2021

- 13 -

čím a jak žila naše obec před 90 lety • 4
(Poučně i zábavně z minulosti Dobré na pokračování).

Prvomájové průvody. Na prvního máje dopoledne odešly s hudbou do
města dva průvody na shromáždění. V prvním asi 90 komunistů a ve
druhém 120 příznivců strany sociálně demokratické. Na ten komunistický
vzpomínal pamětník*):  „V roce 1931 jsem šel na oslavy 1. máje pořádané 
komunistickou stranou — jako dvanáctiletý kluk se svým otcem v kroji Spartakových skautů
práce**), v zelené košili s rudým šátkem, na jehož uzlu byla velká pěticípá hvězda z mědi.
Průvod šel po hlavní ulici. Když čelo průvodu, v němž byl i Antonín Zápotocký***), přišlo ke
kavárně Radhošť****), nějaký provokatér vzal kámen a hodil ho do okna kavárny. Zazněl
třesk rozbitého skla a v tom okamžiku ze dvora knihkupectví Nohel, kde bylo zasilatelství
Drabal, vyjela na koních jízdní policie a začala průvod rozhánět. Jeden z policistů mne uhodil
přes záda pendrekem tak silně, že jsem padl na zem omráčený. Jízdní policie, v níž byli do
uniforem oblečeni členové ,selské jízdy’ — synové velkých sedláků, průvod rozehnala.
Manifestace se však přece jen konala — na prostranství před frýdeckým nádražím, kde
promluvil Antonín Zápotocký, který byl pak zatčen a uvězněn v šatlavě městského úřadu,
přestože byl poslancem parlamentu s právem imunity.“

Zvukové filmy ve městě šlágrem této zimy. Zejména film C. k. polní maršálek s pražským
komikem Vlastou Burianem je promítán s jedinečným úspěchem. O ničem jiném se nemluví.
Není divu, že obecenstvo navštívilo film dva– i třikrát, takže byla představení pokaždé
vyprodána. Film byl promítán tři dny navíc, neboť do Místku přijížděly výpravy autobusy ze
širokého okolí coby hromadné návštěvy v počtu až 50 osob. Stejný úspěch má film Atlantic
a Na západní frontě klid od Remarqua. — Obrovskou účast zaznamenává film pražského
komika Vlasty Buriana To neznáte Hadimršku. Po čtyři dny je vyprodáno, z venkova přijíždějí
četné autobusy. (Na tato i následující představení „s Burianem“ se dostali i milovníci filmu
z Dobré, přestože byla cena lístku nemalá. Vzpomínali po desetiletích, že šli prý pěšky a cestou
se bavili Burianovými vtípky a zpívali písně z těchto filmů — i těm doma.)

Také naše kino v Dobré obdrželo nabídku na nákup zvukového zařízení (dosud se v našem
kině promítaly jen němé filmy), ale to bylo (7. března) odmítnuto; navíc „jej nabízí (zařízení)
brněnská firma A. E. S., u níž má naše sokolstvo nesplacený dluh za promítací přístroj“.

Pokračovací škola v Dobré je rozšířena. Ministerstvo školství a národní osvěty rozšířilo
obvod živnostenské školy pokračovací v Dobré na obec Skalici. Jsou tedy nyní povinni chodit
do této živnostenské pokračovací školy všichni učňové školského obvodu Dobrá, Nošovice,
Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, Pazderny, Skalice a Vojkovice. (Pokračovací škola byla v prostorách
tzv. národní školy. Učni měli vyučování ve čtvrtky a o nedělích, kdy se v národní škole neučilo.) 

Zemřel továrník Lichtenstern. Dne 20. dubna zemřel a byl pohřben továrník z Dobré
Jindřich Lichtenstern, stár 66 let. Zesnulý byl dobrý člověk a na Frýdecku dobře znám, psaly
o něm noviny. Někteří, zvláště zaměstnanci však soudili jinak. —

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
        *)  Ze vzpomínek Rajmunda Tesarčíka z Dobré, otištěných o 50 let později.

           **)  Tehdejší mládežnické turistické a tělocvičné hnutí pod vlivem Komunistické strany Československa.
    ***)  Budoucí československý prezident (1953—1957).

     ****)  Je dodnes v horní části třídy T. G. Masaryka.

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  3.5.21  9:41  Stránka 92
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Charitní odlehčovací služba jede stále dál
Charita Frýdek-Mís-

tek nabízí široké spekt-
rum sociálních služeb, 
jejichž cílem je přede-
vším umožnit jednotli-
vým skupinám osob pomoc se zvládáním 
jejich životních situací. Jednou z  těchto 
služeb, kterou naše Charita nabízí je i po-
bytová odlehčovací služba. 

Jedná se o  službu, jejímž účelem je 
umožnit osobám, které pečují o  své blíz-
ké, čas pro odpočinek, vyřízení si svých 
osobních důležitých záležitostí a  možnost 
regenerace. Zaměstnanci naší pobytové 
odlehčovací služby se  při tom snaží vy-
jít každému jednotlivému klientovi vstříc 
a poskytnout mu obdobné podmínky, které 
má při pobytu v domácím prostředí, včetně 
jeho návyků a zvyklostí.

Klienti této služby si můžou zpříjem-
nit čas trávením terapeutických, výchov-
ných a  vzdělávacích činností, stejně tak 
jako hraním her, vařením, sledováním TV, 
pobytem na zahradě či čtením oblíbených 
knih. Naše pobytová odlehčovací služba je 
velmi vyhledávaná pro svůj osobní přístup, 
čemuž svědčí i  stále se k  nám vracející se 
klienti.

Kapacita této služby zahrnuje celkem 
12 lůžek a jedná se o službu placenou.

Vzhledem k současné, již přes rok trva-
jící, nepříznivé pandemické době víme, jak 
je pro mnoho osob, pečujících o druhé, ta-
hle doba náročná a vyčerpávající. K tomu, 
aby Vaši blízcí mohli nabrat nové síly, Vám 
tak nabízíme možnost strávení určitého 
času u nás.

Pokud je Vám tedy 
45 let a  více a  jste oso-
bou, která potřebuje za-
jistit dočasnou osobní 
péči tak, aby Vaši rodin-

ní příslušníci či osoby Vám blízké mohly 
načerpat nové síly, případně si vyřídit své 
osobní záležitosti, pak se na nás můžete 
obrátit. Služby naší pobytové odlehčovací 
služby Vám můžeme poskytnout v  rozsa-
hu 3 měsíců s možností opakování během 
kalendářního roku. V  případě nutnosti 
Vám může být tato služba prodloužena 
max.  o  1  měsíc. Samotnému poskytnutí 
služby předchází návštěva u  Vás, tak aby-
chom se seznámili s  budoucím klientem 
a  jeho prostředím a  zvyklostmi a  mohli 
mu jej v maximální možné míře zajistit po 
dobu služby u  nás.    Pomoc s  osobní hy-
gienou, stravováním, kontaktem se spole-
čenským prostředím a  ubytováním je pak 
samozřejmostí.

Charitní odlehčovací služba tak pro své 
velmi příjemné domácí prostředí umožňu-
je klientovi plnohodnotně zajištěný pobyt 
pro chvíle, kdy jeho blízcí, tj. osoby o  něj 
pečující, potřebují nabrat novou energii, 
případně si obstarat své osobní záležitos-
ti. Pokud Vás zaujala možnost využití naší 
pobytové odlehčovací služby, stejně tak, 
jestliže máte jakékoliv další dotazy k  této 
službě, pak se na nás neváhejte obrátit.

JUDr. Jana Havláková
PR manažer

Tel.: 734 682 682
E-mail: jana.havlakova@charitafm.cz
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Milé děti a rodiče, 
léto 2021 se blíží a tým Hravého klauna 

pro Vás děti připravuje program, abyste si 
léto 2021 užily. 

V létě budeme hledat s Harrym Potterem 
viteály, abychom porazili VOLDEMORTA. 
Soutěžíme o ohnivý pohár. 

S  Asterixem a  Obelixem budeme mí-
chat kouzelný nápoj, který dodává nadlid-
skou sílu, abychom porazili Římany. 

Zúčastníme se Olympijských her 
a také navštívíme Kleopatru. Boj o přežití  
- Jumanji . Postavíme si vlastní obydlí, bu-
deme zjišťovat, jak přežít ve volné přírodě. 
Vyzkoušíme bahenní lázně. 

A budeme vařit, co příroda dá. Obleče-
ní zvolte tematické. K poslednímu tématu, 
maskáče a  maskování v  obličejové části 

nezbytné. Děcka těšíme se na Vás! Tým 
Hravého klauna prostě baví, pro Vás zábavu 
vymýšlet. 

Přijedou za námi PARKOURISTI - 
team IMPROVE YOURSELF Luba Bau-
ma na celé dopoledne! 

Přijede za námi skvělý kuchař a krom 
vaření budeme také grilovat. Budete vy-
rábět čokoládu. Přijedou za námi pejsci. 
Pojedeme na farmu Duběnku. Budeme 
sportovat, kreslit, tančit, zpívat a  hlavně 
lumpačit!

P.S. Dá se to vůbec stihnout za jedny 
prázdniny? 

Vladimíra Klempová  
Hravý klaun 

Virtuální exkurze v elektrárnách: 
Díky obřímu zájmu 

připravil ČEZ nové studio i program
V době covidové distanční výu-
ky se staly virtuální výpravy do 
nejstřeženějších prostor Česka 
doslova hitem, energetici je 
proto ještě vylepšili a  nabíze-
jí show, jaká tu ještě nebyla! 
elektrárny Skupiny Čez mohou nyní zá-
jemci navštívit ze speciálního interaktivní-
ho tV studia. Během virtuálního výletu do 
jaderných elektráren Dukovany a temelín 
nebo k zeleným obnovitelným zdrojům če-
kají účastníky unikátní pokusy, praktické 
ukázky a  soutěže o  ceny. prohlídky „Vir-
tuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí 

domova už přes 31 tisíc školá-
ků i dospělých zájemců.
Proč nosí jaderníci žluté kom-
binézy? Kolik nožiček má chla-
dicí věž? A  jak dlouhý je list 
větrné elektrárny? To je jen 

drobná ochutnávka bohatého energetic-
kého menu, který začali ve virtuálním tele-
vizním studiu Čez servírovat profesionální 
moderátoři, zkušení elektrárenští průvodci 
a  experti na telefonu. Zbrusu nový formát 
exkurzí do ekologických energetických 
provozů oživuje distanční výuku na školách 
a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez zábavy. 
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Účast na prohlídkách bezemisních elektráren 
si zájemci zajistí jednoduše na webu www.
virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z  te-
levizního studia bude probíhat až do konce 
školního roku. Na každý všední den je vypsá-
no až 8 termínů hodinových exkurzí – dopo-

ledne pro školy, odpoledne i  pro veřejnost. 
Připojení probíhá přes platformu MS Teams. 

Všechny exkurze jsou zdarma.

Vladislav Sobol

NABÍDKA •  INZERCE •  NABÍDKA •  INZERCE
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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

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: 

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

*interiérové a fasádní barvy. 

*míchání barev na počkání, výběr z 3000 odstínů.  

*stavební chemie Soudal: tmely, montážní pěny. 

*silikony, lepidla, hydroizolace. 

*válečky, štětce, teleskopické tyče, zakrývací materiál. 

*odborné poradenství, zvýhodněné nákupy pro firmy. 

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

Otevírací doba: Po-pá 7:30 - 16:00 

                         Sobota 8:00 - 11:00 

       tel: 602 562 149   www.barvyinva.cz  

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

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

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

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

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

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník

Správce multifunkčního hřiště:
605 887 443 Martin Svěrkoš

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

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Tiskárna KLEInwäChTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 7. 6. 2021 do 12.00 hodin.

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






