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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

jak jistě víte, k  9. únoru byla zrušena 
povinnost prokazovat se covidovým cer-
tifikátem pro využívání služeb, pro vstup 
na kulturní a další akce. To znamená, že se 
umožní neočkovaným nebo těm, kdo nepro-
dělali v minulém půlroce onemocnění koro-
navirem, vstup do restaurací, na koncerty či 
sportoviště. V  platnosti zůstala povinnost 
nosit respirátory ve veřejné dopravě, ve 
vnitřních prostorách, v obchodech a na úřa-
dech. Aktuálně tyto změny jsou výsledkem 
působení mutace covidu – omikron, který je 
asi 3x nakažlivější, ale má mnohem mírnější 
příznaky. I přesto bychom měli ve vlastním 
zájmu dbát na dodržování základních hygi-
enických opatření. 

Zastupitelstvo obce již v minulém obdo-
bí schválilo pravidla pro udělování čestného 
občanství a cen obce. Máte možnost navrh-
nout někoho ze svých spoluobčanů na udě-
lení ceny obce. Tímto chci požádat všechny 
zájmové organizace, členy zastupitelstva 

a  občany o  předložení návrhů na ocenění 
do 30. dubna 2022. Návrhy se předkláda-
jí v  písemné podobě. Všechny informace 
naleznete na obecní webové stránce: www.
dobra.cz. 

Máme pro Vás informace o  výsledku 
Tříkrálové sbírky 2022 v Dobré. Koledníci 
letos vyrazili za Vámi domů a vše, co jste da-
rovali, sbírali do tradičních uzavřených po-
kladniček. Poté byly pokladničky přineseny 
na obecní úřad, kde byly odpečetěny a jejich 
obsah spočítán. V naší obci bylo letos vybrá-
no celkem 113 441 Kč. Vaše finanční dary 
podpoří poskytování sociální pomoci těm 
nejpotřebnějším. Moc děkujeme všem dár-
cům, velmi si Vaší pomoci vážíme.  

A na závěr mi dovolte, abych Vás již nyní 
pozval na jednání zastupitelstva obce, kte-
ré se uskuteční v  pondělí 21. března 2022 
od 17 hodin v multifunkčním sále základní 
školy. 

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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V minulém vydání Doberských listů jste 
se mohli seznámit s  přehledem probíhají-
cích nebo připravovaných či zamýšlených 
investičních akcí. Pro snazší orientaci v této 
problematici si dovolím v  každém dalším 
čísle popsat vybraný projekt podrobněji.

Dnes jsem vybral Komunitní dům pro 
seniory, který je již známý pod zkratkou 
KODUS.

KODUS bude situován do lokality za 
provozovnou Autoservisu Nondek-Mlčák 
ve směru k dálničnímu obchvatu.

Na tuto stavbu je aktuálně vydáno 
územní rozhodnutí a projektant zpracovává 
dokumentaci pro provedení stavby. Tato by 
měla být ukončena v únoru 2022.

Zastavěná plocha činí 1105,6 m2. Ob-
jekt zahrnuje 12 bytových jednotek, z každé 
z nich se budoucí nájemník dostane na za-
hradu v zadním traktu objektu.

Šest bytových jednotek bude 1+KK 
(jeden z  těchto bytů bude v  bezbariéro-
vé úpravě), rozloha 45,3 m2, dalších šest 
bytových jednotek bude 2+KK (opět jeden 
z bytů bude v bezbariérové úpravě), rozlo-
ha 44,5  m2. Metráže bytů jsou stanoveny 
podle známých parametrů nutných k podá-
ní žádosti o dotaci na výstavbu na příslušné 
ministerstvo.

Nájemníci budou mít k dispozici sušár-
nu, kolárnu a společenskou místnost.

Objekt bude vytápěn tepelným čerpa-
dlem voda/vzduch. Dešťové vody budou 
jímány do podzemní vsakovací nádrže. 

Splaškové odpadní vody budou svedeny do 
splaškového kanalizačního řadu.

Celý objekt bude oplocen. Před objek-
tem bude vybudováno parkoviště s 18 parko-
vacími stáními (12 z nich bude s označením 
ZTP). Součástí parkovací plochy bude are-
álová dobíjející elektrostanice.

Z výčtu společných místností vyplývá, že 
v rámci projektových prací není uvažováno 
s prostorem pro lékaře či sestru. Tento dům 
bude sloužit těm seniorům, kteří se dokáží 
o sebe sami postarat, jsou samostatní a so-
běstační.

To je ve zkratce vše podstatné o  KO-
DUSu. Jakmile nabude stavební povolení 
právní moci, obec se bude snažit najít vhod-
ný dotační titul z domácích, republikových 
zdrojů, nebo z prostředků EU – Národního 
programu obnovy.

V  současné době se obec věnuje řešení 
bydlení seniorů. Hodlá jim zajistit důstojné 
prožití stáří ve své rodné obci, v  blízkosti 
nejbližších příbuzných či známých. 

Vzhledem k  tomu, že naše obec skýtá 
téměř stovku stavebních parcel, prostorů, 
na nichž se dá vystavět nový rodinný dům 
a výstavba v mnoha lokalitách obce v těchto 
měsících probíhá, není (zatím) v silách obce 
řešit bydlení pro mladé lidi.       

Děkuji panu Ing. Tomáši Chýlkovi, ve-
doucímu odboru investic a obecního majet-
ku, za podklady k tomuto článku s informa-
tivním charakterem.

Milan Stypka

Výstavba, projekty v naší obci… 
detailnější popis – část I. 
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Oznámení o uzavírce
V současné době v části Skalice, od kul-

turního domu směr na Kamenec provádí 
firma Metrostav stavební práce – výstavba 
kanalizace v tělese komunikace otevřeným vý-
kopem v úseku vždy po 100 metrech. 

Doba trvání uzavírky této komunikace 
– únor 2022 až červenec 2022.

Uzavírka bude vždy od úterý do soboty, 
a to od 7:00 do 18:00 hodin. Mimo toto ob-
dobí bude komunikace průjezdná.

Byla stanovena trasa objížďky prostřed-
nictvím silnice III/477, silnice II/648, dále 

místními komunikacemi v Dobré a ve Ska-
lici.

Upozorňujeme zvláště ty z  našich ob-
čanů, kteří při cestě do zaměstnání a ze za-
městnání přejíždějí most přes řeku Morávku 
a poté pokračují navazující komunikací dál 
do centra Skalice, aby vzali toto důležité 
upozornění v  potaz. Nebude pak docházet 
k  problémovým situacím způsobeným ne-
možností průjezdu stavbou uzavřených úse-
ků. Děkujeme za pochopení.

Milan Stypka

Právní poradna 
pro občany obce Dobrá v roce 2022 bude probíhat ve stejném režimu  

jako v roce 2021, a to každou první středu v měsíci  
v době od 16 – 17 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 

1. poschodí. Termíny: 2.3., 6.4., 4.5., 1.6., 6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 2022.

Omluva jubilantům
Omlouváme se všem občanům, kteří 

v období od podzimu 2021 až do stávajícího 
období oslavili významné životní jubileum 
(80, 85, 90 a více let), že se nedočkali tradič-
ní návštěvy zaměstnanců obecního úřadu 
spolu s některým z členů Komise pro rodinu 
a  občanské záležitosti. Důvodem byla ne-
příjemná přetrvávající pandemická situace. 
Nechceme (stále to platí) riskovat zdraví 
oslavenců a  jejich nejbližších, proto pokra-
čuje blahopřání formou předání narozeni-
nových balíčků a přání jen „přes dveře“.

Věřte – moc nás tento stav mrzí, ale po-
kud covidová situace umožní návštěvy ob-
novit, opětovně se k nim vrátíme a budeme 
vás informovat s  předstihem telefonicky. 
Avšak i v případě, že návštěvy bude možné 
realizovat, je jen a jen na vás, zda nás pozve-
te či nikoli.

Přeji vám i vašim nejbližším pevné zdra-
ví a optimistický pohled na život a svět ko-
lem nás.

Milan Stypka
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Informace k místním poplatkům  
pro rok 2022

I. MíSTní pOplaTeK ze pSů

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 každé-
ho dalšího psa téhož majitele).                                                                   

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

Uhraďte převodem na účet číslo: 
168 197 5309/0800,  VS: 1341 + čp.

pOplaTeK  Je  SplaTnÝ   
DO  31. 3. 2022

poplatek za odpady  – sazba poplat-
ku 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.

Uhraďte převodem na účet číslo:  
168 197 5309/0800,  VS: 1337 + čp.

-  do poznámky uvádějte, za koho 
odpady platíte – vypište jednotlivé 
osoby – nestačí napsat rodina Koš-
ťálova – platba nebude přiřazena 
do doby, než doložíte, za koho kon-
krétně byla provedena (zaplatíte-li 
převodem, známka na popelnici 
Vám bude zaslána domů) 

pOplaTeK Je SplaTnÝ 
DO 30. 9. 2022

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

Termíny uzávěrek Doberských listů na rok 2022
7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 4. 7., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12. 2022  

- příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.
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Klub seniorů  
– oslava MDŽ a činnost v roce 2022

Milí členové Klubu seniorů, domnívám 
se, že jsme si během zimní měsíců dosta-
tečně odpočali a můžeme opět obnovit naši 
činnost.

Stále se pravidelně scházíme ve čtvrtky ve 
14 hod. v naší klubovně. Hrajeme hry a k za-
půjčení jsou zajímavé knihy. V kuchyňce je 
možné občerstvení.

První letošní akci bude členská schů-
ze ve čtvrtek 3. března v  15,00 hod. 
v  klubovně. Ta bude spojena s  oslavou 
MDŽ. Při té příležitosti vybereme členské 
příspěvky na letošní rok ve výši 100,- Kč 
na osobu. Přineste s  sebou tužku a  papír 
na poznámky a dobrou náladu. Odměnou 

bude malé občerstvení pro všechny pří-
tomné.

Společně se pobavíme o  tom, co spolu 
podnikneme v letošním roce, tudíž vaše ná-
pady budou vítány. V naší obci je jistě hodně 
osob, které by určitě rády zavítaly mezi nás.

Neváhejte a přijďte kdykoliv, nejlépe prá-
vě 3. března. Budete vítáni. Starosti nechejte 
za dveřmi, vezměte jen dobrou náladu a bez-
va nápady, jimiž můžeme obohatit naši čin-
nost.

Na společná setkání s príma lidmi se těší

Drahomíra Gryžboňová,  
předsedkyně Klubu seniorů

Základní škola informuje…

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 2022  
- KARLOV POD PRADĚDEM – JESENÍKY

Letošní lyžařský kurz se konal tak jako 
před 2 roky v největším lyžařském areálu na 
Moravě – v Karlově pod Pradědem.  V tom-
to roce jsme opět využili lyžařské středisko 
Čerťák v Horním Václavově. Středisko Čer-
ťák patří do areálu Ski Aréna Karlov a skládá 
se ze tří modrých sjezdových tratí. Součástí 
areálu je 4 sedačková lanovka, půjčovna 
a bufet s občerstvením. O lyžařský kurz byl 
ze strany rodičů obrovský zájem, proto byli 
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sedmáci rozděleni do dvou kurzů a  jeli ve 
dvou termínech. Celkem se kurzu zúčastnilo 
64 lyžařů, z toho 25 úplných nováčků! 

Ubytováni jsme byli v  hotelu Kamzík, 
který poskytoval maximální komfort a  zá-
zemí, které lyžař potřebuje. Za zmínku sto-
jí hotelový bazén, tělocvična, bowlingová 
dráha, posilovna a hotelové pokoje se soci-
álním zařízením. Na sjezdovky vozil lyžaře 
v pravidelných časech ski-bus… prostě pa-
ráda…

Žáci byli rozděleni do tří výkonnostních 
družstev. Pod vedením zkušených lyžař-
ských instruktorů z řad učitelů se žáci učili 
lyžařským dovednostem. Odpolední pro-
gram byl velmi pestrý. Žáci měli možnost 
si zaplavat v  hotelovém bazénu, zahrát si 
míčové hry v  tělocvičně, využít televizi na 
pokoji, zahrát si bowling apod. V  polovině 
kurzu byl pak připraven pro žáky odpolední 
běžkařský kurz a výlet do okolí Karlova. Ve-
černí program se skládal ze společenských 
her, z  přednášek o  bezpečnosti na horách, 

vybavení lyžaře, promítaly se filmy a doku-
menty se sportovní tématikou.

Žáci po celé oba kurzy bojovali o  ceny 
pro nejlepšího lyžaře a lyžařku. Nehodnotily 
se jen lyžařské dovednosti, ale i celkové cho-
vání na kurzu a ochota pomoci spolužákům. 
Na prvním kurzu tuto cenu vyhrála Sofie 
Křižáková ze 7. C a Filip Vloch ze 7. B a na 
druhém kurzu se pak z  vítězství radovala 
Vanda Fárová ze 7. a a Jiří Galla ze 7. D. 
Všichni účastníci kurzu dále soutěžili o nej-
čistší pokoj. Nejlepší pak byli oceněni dorty. 

Na obou kurzech jsme soutěžili v  závo-
dech ve slalomu. Nejrychlejší čas zajeli na 
1.  kurzu elen Malyšková ze 7. B  a  Filip 
Skotnica ze 7. C  a  na druhém kurzu 
byli nejrychlejší Markéta Skaličková ze 
7. D a antonín Řeha ze 7. a.

Děkuji všem žákům za vzorné chování 
během celého kurzu a všem kolegům za spo-
lupráci. Pevně věřím, že se všem účastníkům 
kurzy líbily (svědčí o tom výsledná známka 

od dětí, která byla jednička) 
a  budou nadále rozvíjet své 
lyžařské dovednosti ať už na 
sjezdovkách nebo na běžec-
kých tratích a lyžování se sta-
ne jejich koníčkem. 

Velké poděkování patří také 
Klubu rodičů za finanční pod-
poru celé akce. Byla uhrazena 
doprava na oba kurzy, odměny 
pro děti a každý žák dostal na-
víc příspěvek 500 Kč na skipas.

Sportu zdar a  lyžování 
zvláště! Skol!

Vedoucí kurzu  
Mgr. Jiří Šmahlík
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ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

ŠITÍ ČEPIC SE SEDMÁKY

V měsíci lednu proběhlo v hodinách ze-
měpisu ve třídách druhého stupně školní 
kolo zeměpisné olympiády. Zapojilo se cel-
kem 73 žáků, kteří museli v  testu prokázat 
nejen své znalosti z  různých geografických 
oborů, ale také přehled o současném dění ve 
světě.

Nejúspěšnějšími žáky, kteří postupují do 
okresního kola této soutěže, se stali:

•	 Kategorie A (6. ročník): Ludmila Blahu-
tová (6. D), Vojtěch Blahut (6. D), Rosti-
slav Němec (6. C)

•	 Kategorie B (7. ročník): Jiří Šmahlík (7. B), 
Jakub Bielčik (7. A), Kryštof Bařina (7. D)

•	 Kategorie C (8. + 9. ročník): Ondřej Svět-
lík (9. D), Marián Hanzelka (8. A), Janis 
Konstantinidis (9. B).

Všem postupujícím blahopřejeme! Nyní 
je čeká příprava na okresní kolo, které le-
tos proběhne 23. února online formou přes 
informační systém Masarykovy univerzity. 
Snad se naši mladí zeměpisci, stejně jako 
v předchozích letech, ani na okresní úrovni 
ve spleti otázek, úkolů a map neztratí…

Mgr. Lukáš Kubiena

Ve středu 26. ledna se na naší škole ko-
nalo první kolo dějepisné olympiády určené 
pro 8. a 9. ročníky ZŠ a víceletých gymnázií. 
Letošním tématem olympiády byly proměny 
české šlechty do období třicetileté války.

Dějepisnou soutěž si vyzkoušelo devět 
žáků naší školy, kteří byli nominováni svými 
učiteli dějepisu, nebo si chtěli sami olympi-
ádu vyzkoušet. Na prvním místě se umístil 
Patrik David z  8. B  s  výborným výsledkem 
52 bodů ze 60 a  bude školu reprezentovat 

v dalším kole. O pouhý jeden bod za Patri-
kem se umístil Marián Hanzelka z 8. A a na 
třetím místě Lucie Rudolfová z 8. B.

Výborných výsledků dosáhli žáci na 
předních příčkách výsledkové listiny i  přes 
dlouhou dobu distanční výuky v  minulém 
školním roce.

Vítězům i  všem účastníkům dějepisné 
olympiády gratulujeme!

 Mgr. Petra Berská

3. února 2022 jsme na Základní škole 
v Dobré šili s dětmi 7. třídy čepice, tzv. hou-
mlesky.

Přizpůsobili jsme tematicky šití dětem, 
aby si ušily, co také využijí v  běžném živo-
tě. Děti byly báječné, velmi disciplinované. 
Překvapila nás nejen chuť spolupracovat, 
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ale také opatrnost, s jakou děti k šití přistu-
povaly. Zpočátku šily velmi pomalu, ale když 
se seznámily se strojem, konec šití už jim šel 
velmi dobře, a to i hochům. Každý si vybral 
svou barvu čepice. 

Moc děkujeme za skvělou organizaci to-
hoto dne šití paní ředitelce ZŠ Dobrá p. Otip-
kové a její paní zástupkyni p. Kuboňové. 

Látky nastříhala a  děti vedla Tereza 
Stáňová s  vydatnou pomocnicí Michaelou 
Klempovou. Celou šicí akci finančně podpo-
řila obec Dobrá. 

Za neziskovou organizaci - Spolek sport a zábava pro děti a dospělé  
KDYŽ NEMŮŽEŠ TAK PŘIDEJ VÍC  - Vladimíra Klempová 
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Mateřská škola Dobrá informuje…

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Máme za sebou měsíc leden, který však 

děti naší školky příliš nepotěšil. Ptáte se 
proč? Nu, proto, že nás nepoctil bohatou 
sněhovou nadílkou, jaká se na tento zimní 
měsíc sluší…

Děti tak s  nadšením vítaly každou sně-
hovou vločku, kterou za oknem zahlédly. 
Proto jsme s  dětmi využívaly každou větší 
sněhovou přeháňku, aby děti mohly bobo-
vat na naší zahradě, případně si alespoň po-
stavit sněhuláka. Občas se také stávalo, že 
jeden den si děti sněhuláka postavily a dru-
hý den z něj zbylo jen torzo, když se venku 
oteplilo a sněhulák začal tát.

A čím se děti zabývaly v měsíci lednu ve 
svých třídách? Děti tvořily sněhové vločky 
z  papíru, stříhaly a  lepily sněhuláky a  také 
vytvářely zimní obrázky různými techni-
kami, děti si zpívaly zimní písničky a hrály 
různé hry.

Také zimní sporty byly jedním z  témat 
měsíce ledna, kdy si děti povídaly o zimních 
sportech známých i méně známých, někte-
ré zimní sporty děti alespoň napodobovaly 
v herně díky pomůckám, které si děti třeba 
i samy vyrobily.

Děti také zaujalo povídání o  zemi věč-
ného ledu, o severním a také o jižním pólu, 
děti se dozvěděly něco o životě Eskymáků 
i o zvířatech, která v těchto končinách žijí. 
Samozřejmostí bylo i  tvoření dětí na toto 
téma.

V  měsíci lednu mezi naše děti zavítalo 
divadlo „Koloběžka,“ které si pro naše děti 
připravilo pohádku s názvem „Jak vyzrát na 
bacily.“
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O  čem byla pohádka? Byla to veselá 
a poučná pohádka o Honzovi Palečkovi, kte-
rý dostal rýmu a  teplotu, ale naštěstí přišel 
pan doktor a poradil mu, jak zatočit s baci-
ly. Také naše děti pomohly Honzovi k tomu, 
aby byl zase zdravý a veselý.

a co naše děti čeká v měsíci únoru?

Děti se mohou těšit na tradiční Karneval, 
který se bude konat opět jako vloni v každé 

třídě bez účasti rodičů, ale i tak se na něj děti 
určitě těší.

V únoru je pro přihlášené děti naší škol-
ky připraven Lyžařský výcvik v rámci Lyžař-
ské školičky, která má své sídlo na Bílé. 

Doufejme, že měsíc únor dožene to, co 
měsíc leden zameškal a  děti si tak budou 
moci užívat zimní sněhové radovánky. 

Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková

Místní knihovna informuje
Milí čtenáři, 

ráda bych Vás poprosila o sho-
vívavost, v měsíci únoru začínáme 
používat nový knihovnický systém 
KOHA, který funguje na webovém 
rozhraní.  Prozatím na něm bude-
me pracovat v  testovacím režimu, 
proto se předem omlouváme, ale pravděpo-
dobně nebude fungovat na 100 % náš on-line 
katalog a rezervace knih. Samozřejmě se bu-
deme snažit vše skloubit tak, aby se Vás tato 
změna dotkla co nejméně, ale již nyní víme, 
že naše www stránky občas nejdou načíst a že 
nefungují tak, jak by měly a to z důvodu toho, 
že jsme je byli nuceni vytvořit na nové domé-

ně www.knihovna-dobra.cz a  pře-
směrování někdy vypadne. Pokud 
byste měli nějaký problém dlouho-
době, moc Vás prosím o  informo-
vání, ať vše můžeme napravit.

Kromě půjčování všech druhů 
dokumentů poskytujeme také ske-

nování, tisk, laminování.

Výpůjční dobu máme nezměněnou: 
pondělí, úterý, čtvrtek 8 – 11 12 – 17.30 
a každou lichou sobotu

Těšíme se na Vaši návštěvu.               
                                                 

Knihovnice MK Dobrá
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Stalo Se před Sto lety (vybíráme z kroniky k roku 1922)
Poselství ze staré doby. Co soudili před sto lety o své době současníci?

(Čteme v doslovu příručky Žijme rozumně, co spatří člověk za sto let při
pohledu na společnost v roce 1922:) Kamkoliv pohlédnete, vidíte, jak se
lehkomyslně žije a utrácí, jak je všeobecná nechuť ku práci, drahota a s ní
i nespokojenost se šíří. Neumíme rozumně, hospodářsky žít.

Zrušeny některé církevní svátky. Vládním nařízením jsou zrušeny doposud svěcené církevní
svátky — Hromnice (2. února), Zvěstování Panny Marie (25. března) a Narození Panny Marie
(8. září). Věřící to pobuřovalo.

Spor o zahrazenou cestu. Na dolním konci seběhla se taková nemilá věc: Lidé byli dosud
uvyklí chodit volně kolem hospodářské budovy bývalého dvora, ačkoli to bylo na pozemku přilehlé
kovárny. Kovář Jan Krkoška to lidem zakazoval a nakonec podal žádost, by obec upozornila
občanstvo, by nechodilo po jeho pozemku podél zdi státního dvoru. Obec se nejprve vyjádřila
zamítavě, ježto spor nespadá do její kompetence. Občané přesto žádali zveřejnění chodníku, a tu
se obec na radu advokáta Františka Sedláka z Místku obyvatel zastala a zvažovala podat na kováře
Krkošku žalobu. Avšak když došla od soudu zamítavá odpověď, po všestranném uvážení a obšírné
debatě odhlasováno třinácti hlasy zaplatit veškeré útraty a odvolání nepodávat. Obec a občanstvo
tak museli ustoupit a kovář Krkoška cestu západně od bývalého panského dvora (Oráče) zahradil.

Obecní rozpočet — výdaje (výběr za rok 1922): osvětlení kancelářské místnosti — Strážníkovi
a ponocnému (v jedné osobě) 4000 Kč (asi 16 000 měsíčně). — Oděv strážníkovi 1416 Kč (70 800
včetně pláště do deště, bot, čepice, řemení aj.). — Výslužné obecnímu strážníkovi 700 Kč (35 000).
— Oprava obecního vězení 537 Kč. — Zřízení školního plotu 1334,75 Kč. — Doplatek za regulování
Morávky 1913 — 200 K. — Dočasné ubytování vojska 100 K (asi 50 000 Kč).

Z drobností jednovětně vybíráme:
• Na závěr školního roku byla ve čtvrtek 29. června ve škole uspořádána malá školní výstava

výkresů, písemných a dívčích ručních prací. Výstavka se velmi líbila, ale návštěva byla malá. Po ní
byla besídka rodičů s řídícím učitelem Václavem Slívou, kde se jednalo též o obnovení zanikajícího
školského haléřového spolku Lidumil. Ten letos přispěl vycházejícím žákům na výlet na Radhošť.

• Jednomyslně přijat návrh, aby osoby nezaměstnané a beroucí podpory v nezaměstnanosti
byly donuceny tlouct kamení na obecních cestách. 

• Jednomyslně usneseno, by obecnímu strážníku Ondřeji Otipkovi byl pořízen nový oblek.
• Bere se na vědomí, jak postupovat při ukládání a vybírání pokut rodičům pro nedbalou

návštěvu školy dětí.
• Josef Březina stěžuje si na dlouhé zdržování se potulných řemeslníků a cikánů v místě. 
• Bývalé školnici Albině Polochové povolen příspěvek za čištění školy. 
Jednání o rozpočtu na rok 1923. Jak se upravoval před sto lety rozpočet obce. Položka na

„soudní útraty“ musela být navýšena ze 400 na 1000 Kč, poněvadž obec vede spor o obecní
majetek. Taktéž na hasičství zvýšena položka o 800 Kč, kterých zdejší hasičský sbor nutně
potřebuje na pořízení nářadí. Položka „udržování cest“ je zvýšena o 4000 Kč, poněvadž je nutno
opraviti cesty, hlavně k nádraží a Sedlištím. Zvýšena také položka na plemenné býky, ježto obec
místo tří má pouze jednoho. (Prvorepubliková 1 Kč = velmi přibližně 50 Kč dnes.)

Toto před sto lety už zajímalo málokoho: Prvního dubna 1922 zemřel ve vyhnanství na
portugalském ostrově Madeira poslední český král Karel II., který panoval dva roky po smrti
Františka Josefa I., od 21. listopadu 1916 do 28. října 1918, ale vlády se vzdal až 10. listopadu.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  6.2.22  10:33  Stránka 147
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Podobný příběh, který pro-
žila paní Irena, zažilo a  zažívá 
i  mnoho z  nás. Paní Irena zů-
stala po nemoci upoutána na 
lůžko. V  této době potřebovala 
poradit a zjistit určité informace 
týkající se dědictví. Aby z  toho 
však nevznikly nepříjemnosti 
mezi jejími dětmi, chtěla si tyto 
informace obstarat sama. Pro-
blém, který však nastal, byl ten, 
že netušila, jak se vzhledem ke 
své nemoci dostane do Poraden-
ského centra.

S obdobnými nepříjemnostmi se potýká 
mnoho lidí. A za tímto účelem Poradenské 
centrum Charity Frýdek-Místek rozšířilo od 
1. 1. 2022 své služby také na terénní formu, 
kdy za vámi můžou naše sociální pracovnice 
dorazit přímo až do vašich domovů. 

Poradenské centrum Charity Frýdek-
-Místek, nabízející odborné poradenství 
v  oblasti práva, sociálního systému a  psy-
chologie, poskytuje nově od ledna tohoto 
roku své služby mimo jiné i terénní formou 
těmto skupinám osob. 

•	 Osobám, které ze zdravotních důvodů 
nemohou opustit svůj domov, neboť 
jsou závislé na celodenní péči jiné oso-
by, tj. osoby imobilní a vyžadující pravi-
delnou péči druhé osoby.

Pokud jste touto osobou a  rádi byste 
získali určité informace v  oblasti dluhů, 
rodinného práva, majetkoprávních vztahů, 

případně o  sociálních dávkách, pak kon-
taktujte naši sociální pracovnici na tel. č.: 
737 627 872.

•	 Služba je také poskytována těm, kteří 
ve spolupráci s  naším poradenským 
centrem mají podaný návrh na povo-
lení oddlužení a  potřebují doprovod 
k přezkumnému řízení. 

V tomto případě se s našimi klienty do-
mluvíme přímo na terénní formě spoluprá-
ce už při samotném procesu sepisování ná-
vrhu na povolení oddlužení.

Pokud Vás naše nově poskytované služ-
by zaujaly a rádi byste získali více informací, 
pak nás můžete kontaktovat:

poradenské centrum:

náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, 
e-mail: poradna.frydlant@charitafm.cz, 

tel.: 737 627 872, web: www.charitafm.cz

Poradenské centrum  
nyní nově i ve vašich domovech
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FInanční úŘaD prO MOraVSKOSlezSKÝ KraJ
na JízDárně 3162/3, 709 00 OSTraVa

InFOrMaCe prO OBčany
Konec zákonné lhůty pro podání přizná-

ní k dani z příjmů fyzických osob za rok 
2021 připadá na 1.  dubna 2022. V přípa-
dě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob občanem podáno elektronicky, 
připadá konec lhůty na 2. května 2022.  
Občanům, kterým přiznání  zpracuje a podá 
daňový poradce, končí lhůta pro podání to-
hoto přiznání  až 1. července 2022. V těchto 
lhůtách je daň z příjmů fyzických osob také 
splatná. 

Všechny formuláře jsou  k  vytištění  
dostupné ve formátu PDF na www.financ-
nisprava.cz  zde a   v  listinné podobě jsou 
k  dispozici také na územních pracovištích, 
finanční úřad však osobní návštěvu územ-
ních pracovišť občanům z  epidemiologic-
kých důvodů nedoporučuje.  

Kompletní informace o tom, kdo je povi-
nen přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
podat, i odpovědi na nejčastější dotazy na-
leznete zde.

Předpokládá se, že elektronicky po-
mocí portálu Moje daně (v  aplikaci On-
line finanční úřad  nebo pomocí aplikace 
Elektronická podání pro Finanční správu)  
bude možné přiznání k dani z příjmů fy-
zických osob za rok 2021  vyplnit i podat  
od konce února 2022. Aktuální informace 
k  dostupnosti jednotlivých elektronických 
formulářů a  možnosti jejich elektronické-
ho podání naleznete na www.financnispra-
va.cz  cestou  Finanční správa - Novinky.   

Za elektronicky podané přiznání se 
považuje také přiznání podané občanem 
pomocí aplikace Elektronická podání pro 
Finanční správu bez elektronického podpi-
su nebo jiného ověření identity odesílatele, 
za podmínky, že bude finančnímu úřadu 
do 5 dnů doručen  vytištěný, řádně rukou 
podepsaný e-tiskopis, který se vytvoří au-
tomaticky po odeslání přiznání. E-tiskopis 
(a rovněž jakékoliv jiné listinné podání) lze 
finančnímu úřadu doručit poštovní pře-
pravou nebo vhozením do sběrných boxů, 
umístěných na územních pracovištích fi-
nančního úřadu.

Vzhledem k  epidemiologické situaci ani 
letos nebudou zaměstnanci územních praco-
višť Finančního úřadu pro Moravskoslezský 
kraj v průběhu března vyjíždět za občany do 
obcí. Finanční úřad proto prosí občany, 
aby obdobně jako v  roce 2021 k  vyřízení 
svých dotazů použili zejména níže uvede-
ná telefonní čísla a e-mailové adresy.

Všechny aktuální informace a stanovis-
ka včetně informací o  aktuálních úředních 
hodinách podatelen jsou zveřejněny na 
www.financnisprava.cz.

V  případě dotazů neváhejte využít výše 
uvedených kontaktů. Vaše dotazy budou vy-
řizovat specialisté finančního úřadu a  jeho 
územních pracovišť, kteří odpoví na Vaše 
dotazy se znalostí regionálních souvislostí. 

Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí
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Děkujeme vám  
za podporu Tříkrálové sbírky!

„My tři králové jdeme k  vám, štěstí 
zdraví vinšujeme vám.“ Tato známá melo-
die rozeznívá na začátku ledna domácnosti 
mnoha z  nás. Děje se tak díky Tříkrálové 
sbírce, největší sbírkové akci v  České re-
publice, kterou na Frýdeckomístecku or-
ganizuje Charita Frýdek-Místek, a  to ve 
spolupráci s  obcemi, farnostmi a  dalšími 
organizacemi a jednotlivci. 

V minulém roce nepřála situace koled-
níkům, kteří kvůli koronavirovým opat-
řením nemohli vyrazit do ulic. Tříkrálová 
sbírka tak byla přesunuta do online pro-
storu. Tato novinka minulého roku zůstala 

zachována i  letos, avšak tradice tříkrálové 
koledy byla opět navrácena. Ve svých do-
mácnostech jste se tak znovu mohli setkat 
s  charitními tříkrálovými koledníky, kteří 
nám dům od domu roznášeli Tříkrálové 
požehnání.  

S koledníky jsme se letos rozloučili třetí 
lednovou neděli, tj. 16. 1. 2022, kdy tímto 
dnem skončilo putování tří králů po ob-
cích, vesničkách a  městech Frýdeckomís-
tecka i  celé České republiky. Pomyslnou 
štafetu po statečných kolednících, které od 
koledování neodradila ani nepřízeň počasí, 
převzali pracovníci Charity Frýdek-Místek. 

úzeMní praCOVIšTě 
FInančníhO úŘaDU

e-MaIlOVé aDreSy 
prO pŘíJeM DOTazů 
VeŘeJnOSTI 

lInKy prO zODpOVíDání 
DOTazů KDanI z pŘíJMů 
FyzICKÝCh OSOB (DpFO) 

úp OSTraVa I podatelna3201@fs.mfcr.cz 596 150 111

úp OSTraVa II podatelna3202@fs.mfcr.cz 596 705 111

úp Ostrava III podatelna3203@fs.mfcr.cz 596 905 111

úp v Opavě podatelna3216@fs.mfcr.cz 553 681 111

úp v hlučíně podatelna3211@fs.mfcr.cz 595 021 111

úp V BrUnTále podatelna3205@fs.mfcr.cz 554 792 111

úp v Krnově podatelna3214@fs.mfcr.cz 554 695 111

úp V nOVéM JIčíně podatelna3215@fs.mfcr.cz 556 788 111

úp v Kopřivnici podatelna3213@fs.mfcr.cz 556 882 111

úp ve Frýdku-Místku podatelna3207@fs.mfcr.cz 558 605 111

úp v Třinci podatelna3218@fs.mfcr.cz 558 382 111

úp V KarVIné podatelna3212@fs.mfcr.cz 596 304 111

úp v havířově podatelna3210@fs.mfcr.cz 596 495 111

Finanční úřad- sídlo podatelna3200@fs.mfcr.cz 596 651 111 
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Ti se vydali vstříc dobrodružství plného 
rozpečeťování a počítání obsahu pokladni-
ček. Přestože koledníky již ve svých domác-
nostech nezastihnete, Tříkrálová sbírka ve 
své online formě na webových stránkách 
www.trikralovasbirka.cz běží až do konce 
měsíce dubna.

Díky pomoci a  štědrosti vás všech se 
letos podařilo v  Dobré vybrat krásných 
113 441 korun. V rámci celé Charity Frý-
dek-Místek to bylo 2 277 306 korun v po-

kladničkách a 79 811 korun bezhotovost-
ními příspěvky. Část sbírky, která přináleží 
Charitě Frýdek-Místek, použijeme na opra-
vy a  úpravy v  pobytových zařízeních, dále 
na volnočasové a  vzdělávací aktivity pro 
děti a mládež, stejně jako na terénní služby 
pro nemocné a  lidi s  omezenou soběstač-
ností a  na vybudování tréninkového bytu 
pro osoby s duševním onemocněním.

Srdečně děkujeme všem koledníkům, 
kteří v  této nejednoduché době vyrazili, 

všem, kteří umožnili umís-
tění statických pokladniček 
(v Dobré to byly pokladnič-
ky v  Řeznictví a  uzenářství 
Carbol, v  Pekárně Dobrá 
– pan Vaněk a  v  Prodejně 
ovoce a zeleniny – paní Po-
láková) a samozřejmě všem, 
kdo do pokladniček přispě-
li. Děkujeme, že nám pomá-
háte naplňovat naše motto 
„…s  námi nejste sami…“; 
my s vámi sami nejsme.

NABÍDKA •  INZERCE •  NABÍDKA •  INZERCE



2/2022

- 17 -

 
 

FIRST MINUTE VYBRANÝCH ZÁJEZDŮ CK A-Z TOUR 2022 
 

AUTOKAROVÉ POHODOVÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY S PRŮVODCEM 
 

Jižní Morava, památky, víno, 3* HB 
Českosaské Švýcarsko, 3* HB 
Vídeň a její skvosty, 3* hot. BB 
Kokořínsko a Máchův kraj, 3* HB 
Západní Čechy, lázně, hist. 3*HB 
Neziderské Jezero, 3* hotel, HB 
Východní Slovensko, 3* h., HB 
Krušné Hory se SRN, 3* hotel, HB 
Varšava a okolí, 3* hotel, HB 
Lago di Garda a okolí, 3* h., HB 
Černá Hora, příroda, historie, 3* HB 
Jizerské hory s PL, př., hist. 3* HB 
Slovinsko od severu k jihu, 3* HB 
Baltské Moře (PL), 3-4* HB + bazén 
Okruh Rakouskem, 3*hot. HB 
Šumava se SRN, příroda, hist. 3* HB 
Baltské Moře (PL), 3* HB, 7-8. měsíc 
Švýcarsko, nejkrásnější místa, 3* HB 
 

 

01.05. – 06.05. 
 

08.05. – 13.05. 
 

20.05. – 22.05. 
 

22.05. – 27.05. 
 

22.05. – 27.05. 
 

27.05. – 29.05. 
 

29.05. – 03.06. 
 

29.05. – 03.06. 
 

02.06. – 05.06. 
 

05.06. – 11.06. 
 

11.06. – 20.06. 
 

12.06. – 17.06. 
 

19.06. – 25.06. 
 

26.06. – 03.07. 
 

03.07. – 08.07. 
 

17.07. – 23.07. 
 

17.07. – 24.07. 
 

24.07. – 30.07. 

 

6450 Kč 
 

7700 Kč 
 

4250 Kč 
 

7200 Kč 
 

7200 Kč 
 

5200 Kč 
 

7200 Kč 
 

7200 Kč 
 

5750 Kč 
 

10150 Kč 
 

13500 Kč 
 

6700 Kč 
 

11650 Kč 
 

13550 Kč 
 

11650 Kč 
 

8000 Kč 
 

11600 Kč 
 

14600 Kč 

 

6650 
 

7950 
 

4450 
 

7450 
 

7450 
 

5450 
 

7450 
 

7450 
 

5950 
 

10450 
 

13950 
 

6950 
 

11950 
 

13950 
 

11950 
 

8250 
 

11950 
 

14950 

 

LÁZNĚ A TERMÁLY - AUTOKAREM S PRŮVODCEM 
 

Szaflary, 4* hotel, HB + term. bazény 
Szaflary, 4* hotel, HB + term. bazény 
Luhačovice, 3* Harmonie. HB+proc. 
Mosonmagyaróvár, HB+ ter. baz. 
Velký Meder, 3* hotel Elenka, HB 
Podhájska, p. Energy, HB + bazény 
Dudince, 3* Jantár, HB + baz. +proc. 
Hajdúszoboszló, BB+ termály 
Snovik, Kam.-Sav. Alpy, HB+ termály 
 

 

24.04. – 27.04. 
 

08.05. – 14.05. 
 

08.05. – 14.05. 
 

15.05. – 21.05. 
 

21.05. – 26.05. 
 

30.05. – 05.06. 
 

05.06. – 11.06. 
 

12.06. – 18.06. 
 

19.06. – 25.06. 

 

5250 Kč 
 

9450 Kč 
 

8650 Kč 
 

8950 Kč 
 

8150 Kč 
 

8500 Kč 
 

7650 Kč 
 

7700 Kč 
  

11550 Kč 

 

5450 
 

9750 
 

8950 
 

9250 
 

8450 
 

8750 
 

7950 
 

7950 
  

11950 

Uvedené slevy platí do 28.2.2022 
Kompletní nabídku zájezdů, aktuální ceny a slevy najdete na 
www.ckaztour.cz  -  Katalog  2022 zasíláme poštou zdarma. 

BB – snídaně v ceně, HB – polopenze v ceně (snídaně a večeře). 
Nástupní místa: Třinec, Č. Těšín, Karviná, Havířov, Fr.-Místek, Ostrava. 

CK A-Z TOUR tel: 558 986 800-2, e-mail: info@ckaztour.cz 
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Zelený internet
i v obci Dobrá

od 245 Kč

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

nordictelecom.cz



2/2022
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Inzeráty:  
 

- VLOŽIT inzerát Salon Ozzy – ozzy – celá strana A5 
 

- VLOŽIT inzerát A-Z Tour – tour – celá strana A5 
 
 

- VLOŽIT inzerát – angličtina pro děti – deti – celá strana A5 
 
 
 
 
 
 

Společnost VÚHŽ a.s. se sídlem v Dobré 
v současné době hledá nové spolupracovníky  

 
 

 slévače 
 soustružníky 
 frézaře 
 operátory CNC strojů 
 manipulační dělníky 

 
Pozice vhodné i pro ABSOLVENTY!!! 

Co vám můžeme nabídnout 
 dlouhodobou perspektivní práci po úspěšném zaškolení 
 motivující platové ohodnocení 
 další profesní rozvoj 
 náborový příspěvek až do výše 10 tis. Kč 
 zaměstnanecké výhody dle PKS - 10 tis. až 15 tis./ročně k vaší výplatě. 

 

V případě zájmu pište na zamestnani@vuhz.cz nebo volejte na 558 601 129. 
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
733 745 008 Pavel Peterek, uvolněný předseda komise
558 412 308 Martina Nytrová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

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

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

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

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
Pondělí   8 – 12 hod
Středa  14.00 - 17.00 hodin
Pátek 14.00 - 17.00 hodin
Sobota   8 – 12 hod

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník

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. 3. 2022 do 12.00 hodin.

Dovoz a odvoz kontejneru na bioodpad:
739 381 380      Martin Skotnica

Správce multifunkčního hřiště:



Mateřská škola




