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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

v pondělí 24. října 2022 proběhlo usta-
vující jednání Zastupitelstva obce Dobrá, 
na kterém bylo zvoleno na základě výsledků 
komunálních voleb nové vedení naší obce. 
Dovolte, abych Vám sdělil krátkou zprávu 
o jeho průběhu a přijatých usneseních.

Vstupujeme do nového čtyřletého obdo-
bí fungování obecního zastupitelstva. Máme 
před sebou spoustu práce, kdy budeme řešit 
více připravovaných a plánovaných investic. 
Při jednání o uspořádání vedení obce jsme 
vycházeli z volebních výsledků jednotlivých 
volebních stran i kandidátů. Snažili jsme se 
maximálně respektovat vůli voličů. 

Jako vítězná volební strana, Aby Dobrá 
byla dobrá, jsme jednali se všemi volebními 
stranami. Dohodli jsme se nejprve s druhou 
stranou ve volbách, Občané pro občany, 
o  společném postupu k  uzavření širší koa-
liční dohody. Při jednání s třetí volební stra-
nou, SNK – pro zdravou čistou Dobrou, 
jsme se na širší koalici nedohodli. Jednali 
jsme také s volební stranou Dobrá pro ob-
čany, občané pro Dobrou, která projevila 
zájem o vedení kontrolního výboru.

V  průběhu těchto jednání na svůj nový 
mandát zastupitele obce rezignoval dlouho-
letý místostarosta obce Mgr. Milan Stypka. 
Tímto mu chceme za celou Dobrou popřát 
hodně zdraví a  životní energie, a  ještě jed-
nou děkujeme za jeho práci pro naši obec.

Na ustavujícím zastupitelstvu byl zastu-
pitelům předložen návrh volebních stran 
Aby Dobrá byla dobrá a Občané pro občany. 
Tato dvě uskupení uzavřely koaliční dohodu 

o  společném postupu k  volbě vedení obce. 
Vycházeli jsme z toho, že v minulém období 
byl do vedení obce doplněn pan Pavel Pe-
terek, a  to do funkce uvolněného předsedy 
komise pro rozvoj obce. Tento systém širší-
ho vedení obce se osvědčil. Proto jej v době, 
kdy připravujeme a budeme realizovat větší 
množství obecních investic a velkých oprav 
chceme zachovat. Koalice navrhla do vede-
ní obce zvolit starostu neuvolněného a dva 
místostarosty uvolněné. To v  praxi zname-
ná, že místo uvolněného předsedy komise 
bude nově ve vedení obce uvolněný mís-
tostarosta. Další radní zůstanou jako dosud 
neuvolnění. Tento návrh byl zastupitelstvem 
schválen.  

Zastupitelé poté rozhodovali o  volbě 
starosty, 1. místostarosty, 2. místostarosty 
a  dvou členů rady obce. Složení kompletní 
Rady obce Dobrá je následující:

	Starosta:
 Ing. Jiří Carbol   (Aby Dobrá byla dobrá)

	1. Místostarosta: 
 Pavel Peterek (Aby Dobrá byla dobrá)

	2. Místostarosta: 
 Ing. Ludmila Baranová (Občané pro ob-

čany)

	Radní:
 Libor Mlčák   (Občané pro občany)

	Radní: 
Mgr. Ondřej Gryžboň (Aby Dobrá byla 
dobrá)

Dále proběhla volba předsedy a členů Fi-
nančního výboru a  Kontrolního výboru 
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Úvodní slovo 1.místostarosty
Vážení občané,

dne 24. 10. 2022 mě nově zvolené zastu-
pitelstvo naší obce zvolilo na svém ustavují-
cím jednání do uvolněné funkce 1. místosta-
rosty. Chtěl bych touto cestou poděkovat za 
projevenou důvěru zastupitelům obce, kteří 
jsou zástupci Vás, občanů, a tím pádem po-
děkovat i Vám, občanům obce Dobrá. Jsem 
si vědom, že ne všichni občané patří do řad 
mých podporovatelů, nebo podporovatelů 
našeho volebního uskupení. Chci Vás ale 
ujistit, že jsem tady pro všechny občany bez 
rozdílu.

Jako 1. místostarosta jsem byl pověřen 
zastupováním starosty obce, usnesením 
zastupitelstva, v  době jeho nepřítomnosti. 
Funkce starosty obce byla zastupitelstvem 
zvolena jako neuvolněná a vedení obce bylo 
posíleno uvolněnou funkci 2. místostarosty. 
Kromě výše uvedeného zastupovaní budu 

mít na starosti v  pozici 1. místostarosty 
obce na starost oblasti jako například roz-
voje obce a investice, požární ochranu a jed-
notku sboru dobrovolných hasičů, základní 
školu, místní komunikace, veřejné osvětlení 
a další. Samozřejmě jako vedení obce bude-
me na jednotlivých úkolech spolupracovat 
se starostou a 2. místostarostou.

Všechny nás čeká nelehké období spo-
jené s  nejistotou, ať už je to trh s  energie-
mi, válka na Ukrajině, nebo COVID, proto 
jsem rád, že se nám podařilo najít cestu ke 
stabilnímu vedení naší obce a doufám, že se 
nám tuto stabilitu podaří udržet po celé čtyři 
roky a udělat maximum pro naši obec a ob-
čany v  jakékoliv situaci. V  naší obci máme 
dost záležitostí, na který je potřeba pracovat 
a dotáhnout je do zdárného konce ke spoko-
jenosti všech.

Pavel Peterek, 1. místostarosta

zastupitelstva obce Dobrá. Složení jed-
notlivých výborů je následující:

	Předseda finančního výboru: 
 Ing. Drahomíra Gongolová

	Členové : Ing. Petr Jursa, Marcel Bednář
  Mgr. Radka Zitová, David Hernik

	Předseda kontrolního výboru: 
 Mgr. Vítězslav Pantlík

	Členové: 
 Ing. Antonín Gryžboň, RNDr. Boleslav 

Otipka

 Ing. Kristýna Pumrová, Petr Prčík

Závěrečným bodem ustavujícího jedná-
ní bylo stanovení měsíční odměny neuvol-
něným členům zastupitelstva obce, v soula-
du s nařízením vlády ČR.

Všem zastupitelům obce, zvoleným čle-
nům rady a  výborů přeji hodně úspěchů 
a  věřím, že budeme všichni spolupracovat 
pro naši obec a její další rozkvět.

V  neděli 27. listopadu od 15.30 hodin 
odpoledne proběhne v  prostoru parkoviště 
před obecním úřadem akce Rozsvícení vá-
nočního stromu v Dobré. Přijďte, těšíme se 
na Vás!

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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Zimní údržba komunikací
Prvního listopadu nám začalo období zimní údržby komunikací. Chtěl bych vás proto 
poprosit o omezení parkování Vašich vozidel na obecních komunikacích. Zaparkovaná 
auta často komplikují a někdy dokonce znemožňují provedení zimní údržby, obzvláště 
v užších uličkách naší obce. Subjekt vykonávající údržbu komunikace nechce riskovat 
poškození vašich vozidel. Tím, že vozidlo zaparkujete na jiném vhodném místě, napří-
klad na svém pozemku, předejde zbytečným komplikacím v případě neprovedení zim-
ní údržby ve vaší ulici. Předem moc děkuji všem uvědomělým občanům – majitelům 
vozidel.

Pavel Peterek, 1. místostarosta

Akce – Oprava vstupních ploch  
před hlavním vstupem do ZŠ

Dne 1. 11. 2022 se uskutečnilo předání 
staveniště v rámci akce „Oprava vstupních 
ploch před hlavním vstupem do ZŠ“. Pů-
vodní záměr realizovat tuto akci v  období 
prázdnin nám bohužel nevyšel, protože do-
šlo k  průtahům v  průběhu veřejné zakázky 
na výběr zhotovitele této stavby.

Úspěšným uchazečem o  tuto zakázku 
se stala firma SKANSKA a.s. s  vysoutěže-
nou nabídkovou cenou 13 248 272,49  Kč 
s DPH. Délka výstavby byla smlouvou o dílo 
stanovena na 120 dní ovšem je nutno počí-
tat s přestávkou z důvodu klimatických pod-
mínek v  zimním období. Z  výš uvedeného 
mimo jiné vyplývá, že by se stavba nestihla 
celá realizovat průběhu letních prázdnin 
a zasáhla by i do letošního školního roku.

Hlavním důvodem k  přípravám a  reali-
zaci této akce byl dlouhodobě nevyhovující 
stav ploch před hlavním vstupem do zá-
kladní školy, který byl opakovaně zmiňován 
v rámci kontrol BOZP a bylo jej tedy nutné 
z bezpečnostního hlediska vyřešit.

V rámci této akce dojde k vytvoření zá-
livu pro bezpečné zastavení vozidel před 
vstupem do ZŠ, posunutí a opravě chodníku 
a vstupních prostor do základní školy, výmě-
ně mobiliáře, opravám dešťové a splaškové 
kanalizace, úpravě vstupu do jídelny pro 
cizí strávníky, výměně veřejného osvětlení, 
výměně povrchů komunikace a  jejich od-
vodnění a dalším opravám a úpravám.

Se stavbou je spojeno dopravní omezení 
v ulici před školou, kde došlo k uzavření čás-
ti chodníku a ke zúžení průjezdu touto ulicí 
a  tudíž k  jejímu zjednosměrnění, to vše za 
plného provozu základní školy. Chtěl bych 
proto poprosit všechny uživatele těchto ko-
munikací, aby dbali zvýšené opatrnosti při 
pohybu v okolí této stavby a zejména v ran-
ních hodinách, kdy je zde zvýšený pohyb 
dětí, byli opatrní a  ohleduplní vůči všem 
účastníkům provozu na těchto komunika-
cích.

Pavel Peterek, 1. místostarosta
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Občané pro  občany děkují 
Chtěli bych touto cestou poděkovat  

Vám, občanům,  za  projevenou důvěru v le-
tošních komunálních volbách.  Díky Vašim 
hlasům jsme získali 4 mandáty v Zastupitel-
stvu obce Dobrá.  Přijměte náš slib, že Vaši 
důvěru nezklameme a naše práce  bude  ku 
prospěchu obce.

Zasloužíte si také vysvětlení událos-
tí, které se našemu sdružení „Občané pro 
občany”  přihodily od července, kdy byla 
závazně odeslána kandidátní listina.  Jak 
všichni víte, lídr našeho sdružení byl pan 
Mgr. Milan Stypka. Volby  potvrdily, že to je 
člověk na pravém místě, získal z naší kandi-
dátní listiny zaslouženě nejvíce hlasů.  Ještě 
po vyhlášení výsledků voleb si byl pan Styp-
ka  jist, že opět zasedne na křeslo místosta-
rosty.  Ovšem zdravotní problémy, které jej 
již delší dobu provázely, se výrazně zhoršily 
a Milan Stypka se rozhodl, že se vzdá man-
dátu zastupitele obce. Rozhodnutí pro něj 
nebylo jednoduché a nám nezbylo nic jiné-
ho, než  jej respektovat.  Děkujeme ti, Mi-
lane, za Tvoji  vstřícnost, pochopení, diplo-
macii a  spolehlivost,  za to, že jsi pracoval 
ve funkci  místostarosty mnoho let s velkou 
ochotou a grácií Tobě vlastní.

Přejeme Ti pevné zdraví a  šťastné chvíle 
v kruhu své rodiny a přátel. Milane, děkujeme!

Zastupitelem se tedy stal další na kandi-
dátní listině, a to je Ing. Pavel Baran. 

K  další změně u  zastupitelů za naše 
sdružení došlo u nově zvoleného zastupite-
le Ing. Tomáše Chýlka, kterého preferenční 
hlasy posunuly ze sedmého až na třetí místo. 
Vzhledem k tomu, že do doby  konání voleb 
vykonával funkci vedoucího odboru sprá-
vy majetku a  investic, nastala situace, kdy 
funkce zastupitele a vedoucího odboru jsou  
neslučitelné. Musel se tedy rozhodnout,  zda 
bude zastupitel, nebo bude  nadále vedoucí 
zmíněného odboru.  Rozhodl se pro svoji 
dosavadní práci a tak podal rezignaci na čle-
na zastupitelstva. Mandát zastupitele získa-
la následně paní Renata Friedlová.

Sami vidíte, že naše povolební cesta ne-
byla jednoduchá.  Snad jsme Vám podali  vy-
světlení, kterému porozumíte a   zabráníme 
tak šíření spekulací.

Závěrem nám dovolte ještě jednou podě-
kovat Vám voličům za to, že se můžeme po-
dílet na životě obce Dobrá, na jejím zvelebo-
vání, že můžeme plnit vaše sny a představy.

Za sdružení OBČANÉ PRO OBČANY
Ing. Ludmila Baranová,  

2. místostarosta obce Dobrá

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: 7. 12. 2022.
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OBEC DOBRÁ
Vyhlašuje

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:
Domovník, poslíček

 
Náplň práce:
Umývání nádobí, rozvoz obědů. Roznos do-
pisů, vylepování plakátů na vývěsky apod. 

Požadavky:
- SOU bez maturity.
- Bezúhonnost.
- Flexibilita a  spolehlivost, zodpověd-

nost, samostatnost a  aktivní přístup 
k práci.

- Řidičský průkaz výhodou.

Další:
- Nástup ihned nebo dle dohody.
- Hlavní pracovní poměr, zkrácený úva-

zek 0,9.
- Platová třída č. 3 dle Nařízení vlády č. 

341/2017 Sb., o  platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášku s životopisem podávejte v termí-
nu do 28. listopadu 2022 do 12:00 hodin 
na podatelnu Obecního úřadu v Dobré.

Termíny uzávěrek Doberských listů na rok 2022
5. 12. 2022  

- příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.

Známky na popelnice rok 2022 
Na základě upozornění svozové firmy vyzýváme občany,  

aby na své popelnice vylepili známky na rok 2022.  
Popelnice, které nebudou označeny touto známkou, nebudou vyvezeny.

ZAHRÁDKÁŘSKÁ  PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17–18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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Turistický výlet
8. 10. se konal 3. turistický výlet a vydali 

jsme se z Metylovic přes Kubalánky na On-
dřejník a  zpět přes sedlo Skalka na Čelad-
nou. Krásné počasí, prima sestava turistů. 
Užili jsme si fajn sobotu a i s poznáním, jak 
z nenáročné trasy se dá udělat dobrodružná, 
obzvlášť, když se nenápadně sejde ze znač-
ky. Děkuji všem zúčastněným a těším se na 
další výlety. 

Renata Friedlová

Klub seniorů
Ve spolupráci Klubu seniorů a  komisí 

pro rodinu a  občanské záležitosti proběhl 
14. října Puntíkovaný čaj o páté.

Po dobré zkušenosti před dvěma lety 
(Mašličkový večírek) opět zahrála minikape-
la z Kopřivnice. V návštěvnosti, která nebyla 
velká, sice převažovaly ženy, tudíž o mužské 
tanečníky byl boj. Ale tančilo se! Na invalid-
ním vozíku dorazila i  81letá Eliška, kterou 
jsme taky vzali do kola a hezky se bavila. Be-
zesporu nejlepší puntíkovanou dámou byla 
naše 97letá Anička, která se stále zúčast-
ňuje našich akcí. To znamená, že věk není 
překážkou, abychom prožili příjemný večer. 
Výborně nás pobavil kouzelník Filas, který se 
zastavil u každého stolu, ale nikdo neodhalil 

jeho triky. O  pěknou 
dekoraci a  květinovou 
výzdobu ze své zahrád-
ky se postarala senior-
ka Bětka Březinová. 
Rovněž nejen ona, ale 
i  další členky napekly 
skvělé koláčky a  zá-

kusky. Zabodovala však výborná zelňačka, 
připravena Michalem Tvrdým, z  výrobků, 
které zdarma věnovalo Carbolovo uzenář-
ství. Děkujeme i  některým seniorům a  dal-
ším sponzorům, obecnímu úřadu, prodejně 
zdravé výživy, prodejně galanterie a pivovaru 
Radegast, jejichž přičiněním bylo naplněno 
břicho kočky, které skrývalo 125 cen a  vý-
her. O to, aby bylo přítomným zabezpečeno 
občerstvení, se starali členové Komise pro 
rodinu a obč. záležitosti. Odpoledne i načatý 
večer proběhl v  družné zábavě a  bude snad 
dobrou reklamou pro příští akce. Všechny 
členy Klubu seniorů zveme na Mikulášskou 
nadílku, do klubovny ve čtvrtek 8. prosince 
ve 14,00 hod.

Na všechny se těší předsedkyně,  
Drahomíra Gryžboňová 



11/2022

- 9 -

Základní škola informuje…
Workshop Autíčka s Mobisem  

– projekt HYUNDAI MOBIS JUNIOR ENGINEERING CLASS

Žáci 6. ročníku zažili 4. října vzdělávací 
akci s názvem Junior Engineering Class, při 
které se seznámili se společností Hyundai 
Mobis, která kompletuje v Nošovicích čtyři 
auto-moduly. Zhlédli prezentaci o  bezpeč-
nostních prvcích automobilů a dále se pus-
tili do stavby autíčka Safe car. Nenásilnou 
formou rozvíjeli technickou gramotnost, 
získali poznatky o technice, osvojili si tech-
nické dovednosti, rozvíjeli technické my-
šlení a  měli prostor i  k  rozvíjení tvořivosti 
(SPZ, závod sestavených aut, reakce autíč-
ka na překážku, …).

Poté se žáci rozdělili do šestičlenných 
skupinek a za pomocí lektorů z firmy MO-
BIS skládali modely aut s  infračervenými 

senzory. Funkčnost těchto senzorů si děti 
vyzkoušely v  praxi, kdy modely autíček re-
agovaly na barevnou překážku zastavením.

Workshop se žákům moc líbil a uvědo-
mili si, že stavba autíčka vyžaduje zručnost, 
přesnost, správné zapojení všech kom-
ponentů a  kolegiální pomoc. Po skončení 
workshopu panoval v  6. třídách pracovní 
ruch a žáci se měli stále o čem bavit a zkou-
šet účinnost senzorů v  návaznosti na pře-
kážky.

Děkujeme paní Mgr. Lucii Protivanské 
a jejím spolupracovníkům z firmy Mobis za 
přípravu a realizaci daného workshopu.

Mgr. Michaela Kuboňová
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Projekt Kamarád
První říjnový týden se 

naši prvňáčci zapojili do 
projektu Kamarád, který 
probíhá každý rok v prvních 
třídách. Děti plnily spoustu 
úkolů v  rámci všech před-
mětů. V českém jazyce pra-
covaly s  písmenky skládací 
abecedy a  pokládaly je na 
slova vztahující se ke kamarádství, četly prv-
ní písmena a slabiky a  pokusily se povyprá-
vět o  svém kamarádovi ze třídy. V  prvouce 
si prvňáčci připomněli pravidla slušného 
chování nejen ke kamarádům, v matemati-
ce počítali skupinky dětí, sčítali se a porov-
návali, ve které skupině je více či méně dětí. 
V hodině hudební výchovy navštívili druhé 
třídy a společně s druháčky se naučili píseň 
Kamarád. Asi největší radost však měli, 
když si mohli v  hodině pracovních činnos-
tí s  kamarádem nebo kamarádkou vyrobit 
náramek přátelství. Ten tvořili s obrovským 

nadšením spolu s  kamará-
dem, s nímž si nejvíce rozu-
mí a který držel druhý konec 
náramku a snažil se, aby se 
jim společně povedl. Dále 
pak stříhali, lepili, vybarvo-
vali obrázky s danou témati-
kou. Všechny děti si založily 
složky, do nichž všechny své 

práce umístili a budou jim připomínat týden 
strávený v rámci projektu Kamarád.

Za celý týden děti stihly splnit spoustu 
úkolů, procvičily si tím aktuálně probírané 
učivo a vzájemně se zase více poznaly. Pro-
jekt Kamarád je pro děti nejen zábavný a za-
jímavý, ale i  velice přínosný pro vzájemné 
poznávání dětí. Pro pedagoga pak předsta-
vuje příležitost, jak děti lépe poznat, rozpo-
znat možné problémy v kolektivu a zároveň 
přispět k rozvoji vztahů ve třídě.

Třídní učitelky 1. tříd
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Olympijské hry pro děti 2. - 5. ročníků
Ve středu 12. října se konaly olympijské 

hry pro děti 2. - 5. ročníků. Byly zahájeny 
slavnostním nástupem všech zúčastněných 
sportovců na multifunkčním hřišti a za zvu-
ků fanfáry byla vztyčena olympijská vlajka. 
Po krátkém úvodu a uvítacím povzbudivém 
projevu paní ředitelky se nejlepší sportovci 
ze všech ročníků vydali na zahajovací běh 
s  olympijskou pochodní, kterou převzali 
od řeckých bohyň, a oběhli s ní symbolické 
kolečko kolem hřiště, aby mohl být zapálen 
olympijský oheň a  soutěžní duch olympij-
ských her. 

Po složení olympijského slibu nejlep-
ším sportovcem 2. ročníku potvrdili všichni 
svou chuť si čestně změřit síly ve sportovním 
zápolení s kamarády. Na závěr slavnostního 
zahajovacího ceremoniálu všechny třídy 
svými sportovními pokřiky vyjádřily svou 
chuť pustit se do sportování.

Po krátké rozcvičce s hudbou se všichni 
sportovci se svými třídami rozešli na ur-
čená závodiště. Soutěžilo se v  atletických 

disciplínách skoku do dálky s  rozběhem 
a  z  místa, hodu kriketovým míčkem, běhu 
na 60 m  a  vytrvalostním běhu na 500 m. 
V  přestávkách mezi hlavními disciplínami 
si mohli malí sportovci zasoutěžit v  hodu 
na koš basketbalovým míčem, hodu mag-
netickými šipkami do terče, nebo si mohli 
vyzkoušet chůzi na chůdách a  trefování 
míčkem do koše. Do sportovního zápolení 
se zapojili všichni žáci a po dokončení všech 
disciplín se všichni těšili na hodnocení 
svých sportovních výkonů. Hodnoceny byly 
čtyři  hlavní atletické disciplíny a  nejlepší 
sportovci vystoupali na stupně vítězů pro 
medaile, diplomy a drobné odměny. 

Díky krásnému počasí a  sportovnímu 
nadšení všech se olympijské hry opravdu 
vydařily a  přinesly dobrý pocit z  příjemně 
prožitého dopoledne všem, kteří se do spor-
tování zapojili a dokázali, že radost z pohy-
bu může zažít opravdu každý.

Radmila Jelínková
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Projekt Naše obec Dobrá 
V  prvním říjnovém týdnu se žáci tře-

tích ročníků zapojili do projektu Naše obec 
Dobrá. Žáci získávali formou besed, exkurzí 
a vycházek do okolí mnoho nových poznatků 
o obci Dobrá. Ve škole pak plnili úkoly a do-
zvídali se zajímavosti, které jim pomohly tyto 
poznatky doplnit, roztřídit a zopakovat. Vše 
začalo tvorbou myšlenkové mapy, kde si děti 
zapsaly své dosavadní poznatky o naší obci.

V  pondělí se žáčci těšili na první důle-
žitou návštěvu obecního úřadu a  besedu 
s panem starostou Jiřím Carbolem. Ve škole 
děti napsaly panu starostovi dopis, v němž 
vyjádřily své pochvaly, návrhy i připomínky 
k tomu, co se jim v obci líbí, případně co vní-
mají jako problém a dalo by se ještě vylepšit. 
Při setkání s panem starostou získaly infor-
mace o  práci obecního zastupitelstva, pře-
daly své dopisy a měly možnost zeptat se na 
vše, co je zajímá. Návštěva obce a možnost 
diskutovat s  jejich hlavním představitelem 
byla pro všechny nevšedním zážitkem.

Další zajímavostí prvního dne byla ná-
vštěva kostela s prohlídkou varhan a ukáz-
kami varhanní hudby v podání vynikajícího 
varhaníka. Zde se děti dozvěděly mnoho 
zajímavostí o kostele a s panem farářem si 
kostel prohlédly.

V  úterý navštívil třeťáky pan kronikář 
obce Rostislav Vojkovský. Seznámil děti 
s prací kronikáře, historickými i současnými 
kronikami a  historií školy a  obce. Na závěr 
poutavé besedy měli všichni možnost zpeče-
tit svoje poznatky výrobou vlastní pečeti.

Ve středu děti navštívily místní knihov-
nu a  vyslechly si mnoho zajímavého o  his-
torii a současnosti knihovny v Dobré, měly 
možnost prohlédnout si všechna zákoutí 
a prolistovat knihy, které je zaujaly. Na závěr 
si mohly vyplnit kvíz o zajímavostech obce 
Dobrá. Velkým zážitkem pro všechny děti 
byla exkurze do Integrovaného záchranné-
ho centra v Nošovicích a nahlédnutí do zá-
kulisí práce hasičů, záchranářů a policie.

Na závěr projektu vyráběli žáci portfo-
lia, ve kterých prezentovali a  shrnuli vše, 
co se o obci Dobrá v průběhu celého týdne 
dozvěděli.  Po jejich dokončení prezentovali 
všichni své poznatky před ostatními spo-
lužáky. Celý projekt byl pro všechny velmi 
přínosný a zajímavý nejen svým zajímavým 
obsahem, ale především nevšedním získá-
váním poznatků přímo v terénu.

Radmila Jelínková
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Ride Wheel show
V úterý 18. října se pro žáky 1. – 6. roč-

níků uskutečnilo na školním hřišti dopravní 
vystoupení Ride Wheel show ve spolupráci 
s BESIP. 

Mistr ČR Lukáš Müller předvedl neu-
věřitelné exhibiční biketrialové vystoupe-
ní plné skoků a  akrobacie na speciálních 
kolech. Dokonce se mu podařil osobní 
rekord, kdy dokázal přeskočit z  místa 
překážku ve výšce 133 cm. Společně se 
svým kolegou byli po celou dobu progra-
mu v  kontaktu s  dětmi. Své vystoupení 
doplnili poučením o  výbavě kola a  o  do-
pravních značkách, jak správně brzdit, po 
které straně cyklisté jezdí a mnoho dalších 
užitečných informací. Za správné odpo-
vědi si děti mohly odnést drobné dárky. 
Počasí nám přálo, a tak jsme si užili velmi 
poučné a příjemné dopoledne.

Mgr. Alexandra Blažková

Testování tělesné zdatnosti  
žáků 3. a 7. ročníků základních škol 

V  období od 1. 10. 
2022 do 30. 11. 2022 je 
realizováno šetření České 
školní inspekce (dále jen 
ČŠI), jehož součástí je tes-
tování tělesné zdatnosti, 
které má sloužit jako smys-
luplný příspěvek k podpoře 
procesu sledování a rozvo-
je pohybových aktivit žáků. 
Koordinací testování na 
úrovni jednotlivých okresů 
jsou ČŠI pověřeni zástup-
ci z  řad Asociace školních 
sportovních klubů České 
republiky.

Výběr testů byl ná-
ročným a  dlouho disku-
tovaným tématem napříč 
mnoha tělovýchovných 
pracovišť českých vyso-
kých škol. Na naší škole 
je do testování zapojeno 
celkem 57 žáků z 3. roč-
níku a  102 žáků 7. roč-
níku. Jsou do něho zařa-
zeni i žáci se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 
Tělesná zdatnost je mě-
řena prostřednictvím 
sady motorických testů 
a  jde konkrétně o  skok 
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daleký z  místa, leh-sed, rychlostní člun-
kový běh na 4x10 metrů a  vytrvalostní 
člunkový běh. Před samotným testováním 
probíhá rozcvičení, které obsahuje tři zá-
kladní části: rušnou, kloubně-mobilizační 
a  protahovací. Protahovací cvičení se za-
měřují na základní svalové partie, které 
jsou v  rámci testování využívány. Vlastní 
testování je realizováno v průběhu klasic-
kých hodin tělesné výchovy a  provádí ho 
příslušní pedagogičtí pracovníci tělesné 

výchovy. Výsledky jsou zaznamenávány 
do výsledkových archů a z nich pak vlože-
ny do informačního systému ČŠI InspIS – 
InspIS FITPA.

Výsledky testování budou podrobe-
ny komplexní analýze a  budou součástí 
tematické zprávy ČŠI, která bude sloužit 
pro následnou podporu zdraví, pohybu 
a fyzické kondice žáků.

Mgr. Renata Kubalová

Halloween
Dne 31. 10. se naše škola proměnila 

ve školu čar a  kouzel. Na chodbách jsme 
mohli potkávat různé bytosti, od čertů 
a čarodějnic po jeptišky či zvířátka. Když 
jsme vešli do tříd, byli jsme uchváceni tím, 
jak děti s  pomocí svých třídních učitelů 
i  učitelů výtvarné výchovy dokázaly svou 
třídu vyzdobit. Připadali jsme si jako v po-
hádce. Ve třídách visely pavučiny, lezli pa-
vouci a  kolik jsme viděli dýní, které byly 
vykrojené či vystřižené z papíru. 

Žákovský parlament vyhlásil soutěž 
o nejstrašidelněji vyzdobenou třídu a kos-
týmy a  nebylo vůbec jednoduché vybrat 
jednu třídu prvního a  jednu třídu druhé-

ho stupně, která se stane vítězem. Děti se 
přípravám věnovaly naplno, daly si s  tím 
velkou práci. 

Vyhráli vlastně všichni, protože kolek-
tivy dokázaly, jak umí táhnout za jeden 
provaz, spojit své síly a vytvořit něco jedi-
nečného. Aby však soutěž měla své vítěze, 
rozhodl se žákovský parlament po své po-
radě vyhlásit první tři místa.
Za 1. stupeň získala 3. místo třída 3. A, 
2. místo třída 2. A a 1. místo třída 5. A.

Za 2. stupeň získala 3. místo třída 7. B, 
2. místo třída 9. C a 1. místo třída 8. B.

Za žákovský parlament Eva Švrčinová
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Kulinářská soutěž
Jedním z  nejoblíbenějších dětských po-

krmů jsou bezesporu palačinky. Děti je mi-
lují, a to v jakékoli podobě. Rozhodli jsme se 
tedy, že uspořádáme kulinářskou soutěž pro 
žáky 4. ročníku právě v přípravě palačinek. 
Soutěž proběhla dne 3. listopadu a zúčast-
nily se jí čtyři týmy. Z toho jeden tým byl slo-
žen z chlapců ze třídy 4. B, dva dívčí týmy 
byly také ze třídy 4. B a  jeden dívčí tým ze 
třídy 4. A.

V průběhu soutěže hodnotila čtyřčlen-
ná porota čistotu pracovního prostředí, 
spolupráci ve skupině a nakonec i estetic-
ký vzhled, chuť a dodržení časového limi-
tu. Všechna družstva daná kritéria splnila 
a pro porotu nebylo vůbec lehké vybrat ví-
těze. Všechny týmy vykouzlily na svých ta-

lířích skvělý kulinářský výtvor, za který by 
se nemusel stydět ani mistr kuchař v tele-
vizních soutěžích. Vyhrát však mohlo jen 
jedno družstvo. Nakonec rozhodla nejlépe 
ochucená palačinka čtvrtého týmu, děvčat 
ze třídy 4. A  ve složení Anna Imričková, 
Lucia Tulinská, Šárka Foldynová a  Karin 
Popelářová. Vítězný tým byl odměněn 
Řádem zlaté vařečky, knihou Šéfkuchaře 
mezinárodních receptů a  všem zúčastně-
ným byla udělena vařečka, aby je i nadále 
provázela radost z vaření a z kuchařských 
úspěchů.

Všechny děti předvedly skvělý výkon 
a budeme se těšit na další podobnou soutěž 
v dalších letech. 

Kulinářská porota

Hornická desítka
Po tříleté pauze způsobené pandemií 

Covid-19 se uskutečnil v sobotu 5. listopa-
du ve Frýdku-Místku 35. ročník Hornické 
desítky. Jedná se o jeden z největších běžec-
kých závodů v České republice.

Naše škola obhájila již 10. prvenství 
a s největším počtem zapojených žáků mezi 
školami - 157 - získala výhru 10 000 Kč v po-
době dárkových karet na nákup sportovní-
ho vybavení v Decathlonu a 5 kg bonbonů.
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Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem žákům, kteří i  přes nepřízeň počasí 
dorazili a prezentovali se na Běh pro zdraví 
v délce 1 km, buď v doprovodu svých rodi-
čů, nebo asistentky pedagoga Evy Skarkové 
a  vychovatelky školní družiny Jany Řeháč-
kové, a tím podpořili naši školu.

Poděkování patří třídním učitelkám 
3.  C  a  4. B  Alexandře Blažkové a  Svatavě 
Kubeczkové, které osobně doprovodily své 
žáky ze třídy. Aktivní ovšem nebyli jen žáci, 
ale také zaměstnanci školy, kteří si společ-
ně s dětmi zaběhli nejen Běh pro zdraví, ale 
i 1 míli (3 333 m), a dokonce se našli i od-
vážlivci k běhu na 10 km. 

Akci jsme si všichni užili a  odcházeli 
jsme s pocitem příjemně stráveného dne ve 
sportovním duchu.

Mgr. Renata Kubalová, Mgr. Petr Krus
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Informace z Mateřské školy Dobrá
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Tak tady máme předposlední měsíc to-
hoto roku, listopad, ale my se s radostí vrátí-
me do měsíce předcházejícího, který se ten-
tokrát v naší školce opravdu vyvedl.

Měsíc říjen nám totiž bohatě vynahradil 
to, co nám zůstal dlužen měsíc září, kdy se 
počasí příliš nevyvedlo. Zato v říjnu jsme si 
společně s  našimi dětmi do sytosti užívali 
nádherného „babího léta,“ kdy děti trávily 
veškerý možný čas pobytem venku na za-
hradě, na hřišti i v okolí parku. Děti pozoro-
valy známé stromy, sbíraly jejich plody či lis-
ty, brodily se „listovým bludištěm,“ ale také 
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se s chutí a se zápalem zapojily do hrabání 
a sbírání listí na naší zahradě.

Nyní si podrobněji připomeneme větší 
akce naší školky, které proběhly v  měsíci 
říjnu:

Tou první akcí bylo „Putování za švest-
kovou vůní,“ na které se děti vydaly společ-
ně se svými rodiči. Toto putování proběhlo 
v odpoledních hodinách, jeho trasa začínala 
před místním kostelem, kde rodiče spolu 
s  dětmi obdrželi křížovku, dále vedla trasa 
přes park až na hřiště. Během celé trasy děti 
s pomocí svých rodičů plnily úkoly v podobě 
nejrůznějších hádanek, jako například jaké 
máme roční období, kdo je doktorem stro-
mů, děti měly například zazpívat písničku 
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o  jablíčku. Správné odpovědi rodiče zapi-
sovali do tajenky, děti se také spolu s rodiči 
pohybově vydováděli při nápodobě pohybů 
nejrůznějších zvířat, a než se všichni nadáli, 
byli v cíli putování.

Pokud všechny úkoly všichni splnili, vy-
šla jim správně tajenka, kterou byl švestko-
vý koláč a spolu s ním děti ochutnaly i skvě-
lý švestkový čaj. Švestkový koláč i  čaj nám 
napekly a  uvařily naše paní kuchařky, akci 
pro děti připravily paní učitelka Romana 
a Petra. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, 
a  tak můžeme konstatovat, že se celá akce 
opravdu zdařila. No, abychom byli upřímní, 
trochu „nespokojení“ byli někteří tatínkové, 
kteří si pod švestkovou vůní představovali 
trochu něco jiného…

Druhou akcí měsíce října byla návštěva 
známého ilustrátora Adolfa Dudka v  naší 
školce. Pan ilustrátor si pro děti připravil tři 
velice známé pohádky, které si děti spolu za-
hrály a každou pohádku děti doplnily svou 
vlastní ilustrací například v podobě domeč-
ku, květiny, cestičky a podobně. Děti si tak 
postupně zahrály pohádku „O Červené Kar-
kulce,“ „O Budulínkovi“ a poslední pohád-
kou, které si děti zahrály, byla ta „O budce.“ 
Při dramatizaci jednotlivých pohádek děti 
dostaly masky, kostýmy či jiné rekvizity, do 
pohádek se na popud pana ilustrátora zapo-
jily také některé paní učitelky.

 Třída Berušek se v měsíci říjnu vydala do 
místního parku, kde děti čekaly na poníky, 
se kterými dorazila paní Klimková s  Jindrou 
a s pomocnicí. Všechny děti, které se nebály, 
měly možnost vyzkoušet si jízdu na poníkovi. 
Poníkům děti za odměnu donesly mrkvičku, 
a tak byli všichni náramně spokojeni.

Naši předškoláci nadále pokračují 
v  předplaveckém výcviku v  aquaparku na 
Olešné, všechny děti a jejich paní učitelky se 
již pomalu chystají na Vánoční jarmark, kte-
rý proběhne 28. listopadu ve vstupní chodbě 
naší školky.

Za MŠ:  
Mgr. D. Dvořáčková, učitelka MŠ
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Mateřská škola Dobrá Vás srdečně zve na prodejní 

 

28. listopadu 2022 

MŠ Dobrá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodej vánočního zboží, dárečků,vánočních 
ozdob a dekorací, stylové občerstvení  
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Místní knihovna Dobrá, informuje
Milí čtenáři,

práce na zahrádkách pomalu, ale 
jistě ustává, začíná být brzy tma a s ní 
i více volného času. Proto mi dovolte 
malé pozvání do naší knihovny. 

Knihovna Dobrá vlastní 15 994 svazků 
knih a 52 exemplářů časopisů, které si u nás 
můžete půjčit až na 3 měsíce. Půjčujeme 
také stolní hry, zvukové knihy, Albi tužky 
a knihy z edice Kouzelné čtení, ale také edu-
kační hračky pro malé děti. Náš knihovní 
fond se snažíme neustále obměňovat, pro-
to každý měsíc nakupujeme novinky z  řad 
beletrie a  můžeme tak hravě konkurovat 
větším knihovnám, např. ve Frýdku-Míst-
ku. Pokud potřebujete knihy ke studiu, není 
pro nás problém je objednat z jiné knihov-
ny v  rámci služby MVS (meziknihovní vý-
půjční služba) a to za poplatek poštovného. 
Pořádáme také akce nejen pro děti, ale i pro 
dospělé. Velký úspěch mají naše tématické 
přespávačky pro děti a my jsme velmi rádi, 
že se dětem u  nás líbí a  mají možnost si 
všechny naše knihy prohlédnout a  mít tak 
možnost stát se čtenáři. 

Rádi bychom Vám připomněli, 
jak je čtení důležité v  dnešní uspě-
chané době, plné mobilních telefonů, 
počítačů a  mediální přehlcenosti. 
Čtení rozvíjí slovní zásobu, trénuje 

paměť, má relaxační účinky a  další blaho-
dárné vlivy na osobnost člověka. Čtenářská 
gramotnost neznamená jen umět číst, ale 
především chápat text v souvislostech a ori-
entovat se v něm.

Výpůjční doba: Pondělí, úterý, čtvrtek 8 
– 11, 12 – 17.30 a každou lichou sobotu 8 – 
11 hod. Web knihovny: knihovna-dobra.cz, 
Facebook: Místní knihovna Dobrá. Moc se 
těšíme na Vaši návštěvu.

Knihovnice MK Dobrá

V  rámci akce: „Rozsvícení vánoč-
ního stromu“ v obci Dobrá, Vás všech-
ny srdečně zveme na advent v knihovně 
dne 27. 11. 2022 od 15.00. Přijďte se do 
knihovny podívat, ohřát se, dát si něco 
dobrého k  jídlu a třeba se i stát našimi 
čtenáři.
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Obec Dobrá vás  zve  na 
 

ADVENTNÍ  TVOŘENÍ, 
 

které se uskuteční v pondělí  
21. listopadu 2022 od 16 hodin  

v sále Základní školy v Dobré. 
 

Budeme vyrábět adventní věnce pod vedením aranžérky. 
 

Pokud se chcete tvoření zúčastnit, přihlaste se na email 
komiseprorodinu@post.cz.  

Registrace bude probíhat od 5. 11. 2022 do 18. 11. 2022. 
 

Vstupné  50 Kč. 
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Úvodem bych chtěl moc poděkovat 
všem účastníkům této akce. Sešlo se nás 
přes 60 lidí a  nasbírali jsme úctyhodných 
600 kg odpadů z okolí řeky Morávky. Sraz 
byl naplánovaný na 12. října od 14:00 
u  hospůdky Kačabar. Rozdělili jsme se na 
2 skupiny, kdy každá měla za úkol vyčistit 
jednu stranu kolem řeky Morávky a blízké 
lesy. Vedle tradičního odpadu, jako jsou 
například PET láhve, sklo, pneumatiky se 
zde našla vyhozená stará koupelna, staveb-
ní materiály a další. 

Upřímně nikdy jsem nechápal, proč to 
ti lidé vlastně dělají. Že mají kolem sebe 
tak nádhernou přírodu, a  svým nezodpo-
vědným jednáním ji takto ničí. Bohužel, 
pokud není osoba přímo chycena při činu 
orgány PČR, tak se s tím asi nic dělat nedá. 
Nevím, zda se dotyční mohou změnit, co 

ale můžeme změnit, je určitě náš vlastní 
přístup. Snažme se udržovat naší přírodu 
čistou, ne jenom protože to hezky vypadá, 
ale abychom hlavně zanechali onu krás-
nou přírodu i dalším. Říká se, že jsme prv-
ní generace, která naplno zažívá globální 
negativní změny naší planety. Ale také zá-
roveň možná poslední, která to může ještě 
změnit.

Závěrem bych také rád poděkoval ko-
misi pro životní prostředí a rozvoj obce na 
spolupráci při přípravách této akce společ-
ně se skautským střediskem Doberčata. 
Velký dík patří také našemu sponzorovi 
ŘEZNICTVÍ U BOBRA, za vynikající špe-
káčky na oheň. 

Za skautské středisko Doberčata
Tomáš Berka

EKODEN OBCE DOBRÁ PODZIM 2022
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Psal se den 1. 10., když se družinka Liš-
tiček pustila na svůj úplně první družinko-
vý výlet, a to na Hukvaldy. Kam jinam by se 
přece Lištičky měly na svůj první výlet vydat, 
než právě za jejich kamarádkou liškou Bys-
trouškou. Sešly jsme se ráno v 8 hodin před 
farou a odtud zamířily rovnou k autobusům, 

které nás dovezly až do obce Hukvaldy. Po 
příjezdu jsme se vydaly do kopce směrem 
k  hradu a  po cestě se samozřejmě nezapo-
mněly ani zastavit u lišky Bystroušky udělat 
si společné foto a  pohladit si pro štěstí její 
ocásek. Nahoře na hradě nás čekal bohatý 
program v  rámci akce „Barevný podzim“, 
která se na hradě konala. Naše malé Lištič-
ky zde měly možnost nahlédnout do života 
ve středověku. Například se dozvěděly, jak 
se rozdělával oheň či jak vypadala středově-
ká móda, nebo si mohly vyzkoušet zastřílet 
z  luku. Následně jsme si společně prohléd-
ly hrad a během celého výletu se navzájem 
poznávaly. Po cestě dolů jsme měly možnost 
vidět daňky, kteří žijí v  oboře pod hradem 
a zahrály jsme si několik her. Výlet byl tro-
chu náročný, protože nám chvilkami pršelo 
a byla zima, ale my jsme se se špatným po-
časím popraly a výlet si pořádně užily.

Vedoucí Lištiček, Petra Štivarová

Výlet na hrad Hukvaldy
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Plno skautů a  skautek se 
sešlo o  něco dřív před celou 
akcí, aby si společně se 
svými družinami určili 
den a čas, kdy se budou 
po celý školní rok schá-
zet. Během několika 
minut se naplnilo škol-
ní hřiště tolika dětmi, že 
jsme až byli unešeni, že 
máme takhle velké středisko.

Když jsme se v  družinách do-
hodli, v celém areálu jsme náhle slyšeli zvuk 
skautské píšťalky, která vydala zvuk ve for-
mátu -• (čárka tečka, což v morseovce zna-
mená – Nástup).

Poté jsme všichni nastoupili po druži-
nách kolem stožáru, kde jsme na oficiální 
zahájení akce vztyčili státní vlajku za zpěvu 
Junácké hymny. Na nástupu mezi námi stáli 
i rodiče dětí, ale i naši vedoucí, kteří působi-
li před pár lety ve středisku, skauti z jiných 
středisek i široká veřejnost.

Po zahajovacím ceremoniálu započa-
la celá akce. Zprvu se plnily stanoviště se 
skautskými aktivitami, které děláme během 
roku či na táboře (od balení spacáku, zdra-
vověda, vyrábění až po rozdělávání ohně). 
Za splněná stanoviště čekala na děti chutná 
odměna, kterou připravovali naši vedoucí.

Po stanovištích následovala další aktivi-
ta, a  to mezi dětmi oblíbená – Workshopy 
nebolí Trh práce (na táboře máme seznam 
aktivit pro ten den, na které se děti mo-
hou přihlásit a  rozvíjet tak svou kreativitu, 
zručnost, ale také i  fyzičku či překonávání 

sami sebe. Připravujeme pro ně 
např. lanovku, zdravovědu, 

lukostřelbu, fotbal, voley-
ball nebo i  pohodové jako 
je hraní na kytaru, ple-
tení náramků, saunění 
apod…). Na akci jsme 
si mohli vyzkoušet na-

příklad zdravovědu, kde 
jste mohli zkusit vytahovat 

zraněného z  auta a  následně 
provést resuscitaci, či zastřílet si 

z  luku, vyrobit si náramek/turbánek nebo 
zahrát sportovní aktivity.

Celým dnem nás provázel moderátor 
– náš skautský bratr Toff, připravil si zají-
mavosti o středisku, trochu zabrouzdal i do 
historie a uváděl naše kapely. Abychom ne-
hladověli, byli tu pro nás Žrouti, naši skaut-
ští bratři, kteří připravovali luxusní hotdo-
gy, klobásy, hranolky aj. (můžete si je pama-
tovat i z velké doberské či z poutě na sv. Jiří). 
Také nás přijeli obsloužit dobrou kávou či 
zákuskem baristé z  Mental Cafe. Jejich cí-
lem je mimo jiné také setkávání veřejnosti 
s osobami s postižením v rolích baristů.

Oslavy 10 let střediska Doberčata 17. 9. 2022
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V  areálů jsme měli skákací hrad v  po-
době pirátské lodi, která zajistila zábavu 
mnoha dětem. Povšimnout jsme si mohli 
podsadových stanů i stanů ve tvaru tee-pee, 
ve kterých byly dobové dokumenty, kroniky, 
fotoalba, vyvěšené fotky společně s menšími 
statistikami, časopisy a mnoho dalšího.

V podvečer po skončení programu jsme 
pro všechny připravili hudební vystoupe-
ní dvou kapel a  to (ne)Skautský styl, který 
tvořili 2 naši skautští vedoucí a 2 hudebníci. 
Připravili si pro nás v repertoáru známé tá-
borové písně i ty moderní.

Hlavní hvězdou večera ovšem byla ka-
pela Máma mele maso, která se po několika 
letech opět sešla a zahrála nám různé zahra-
niční písně, ale i známé české, které si každý 
od nich pamatuje. (Vystupovali v minulosti 

také na Velké Doberské či ještě dřív na Dob-
rfestu).

Zakončením celé akce byla malá disko-
téka či posezení u ohně.

Děkujeme tímto všem vedoucím, kteří se 
podíleli na přípravě tohoto výročí, ale také 
těm, kdo to s námi přišli oslavit.

Michal „Sušenka” Bojko  
– koordinátor výroční akce

Děkujeme také všem, kdo skauting 
v  Dobré podporují, svěřují mu s  důvěrou 
své děti, či se jakýmkoliv způsobem podílejí 
na jeho chodu. Veškeré podpory a  pomoci 
si nesmírně vážíme!Věříme, že spolupráce, 
dobré vztahy a dobrodružné zážitky budou 
mezi střediskem a  vedením obce, farností, 
rodiči i dětmi panovat nadále! :-)

Poděkování  
Moravskoslezskému kraji

Skautské středisko Doberčata děkuje Moravskoslezskému kraji za finanč-
ní podporu letních skautských táborů. O letních prázdninách jsme pořáda-
li dva letní tábory, celkem pro 82 dětí. Zvyšování cen (především potravin) 
se výrazně projevilo na našem rozpočtu a díky dotaci z MSK jsme mohli 
zachovat přijatelnou cenu účastnických poplatků.

Této podpory si velice vážíme a moc děkujeme!

Za skautské středisko Doberčata hospodář Petr Mališ
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7. října jsme se sešli před farou nabalení 
na víkend. Jeli jsme autobusem, pak jsme 
přesedali na jiný, ale ten nám ujel, jelikož byl 
plný a my bychom se do něj nevešli. Čekali 
jsme proto na další, ten přijel docela brzy. 
Nastoupili jsme a  jeli na Barnošku nebo 
spíše pod ní, odkud jsme vyrazili na cestu. 
Nikdo z nás netušil, že ten kopec bude tak 
strmý a  dlouhý. Šlo se po tmě s  krosnami 
a  čelovkami, takže to byl velký ZÁŽITEK! 
Na chatu jsme dorazili v  20:45 h. Rychle 
jsme si vybalili karimatky a  spacáky a  na-
chystali se na pobyt na Barnošce. Potom se 
hrálo městečko Palermo, anebo se mohlo jít 
dolů a zpívat s kytarou písničky.

Ráno jsme se oblékli a  běželi jsme ven 
na rozcvičku. V odpoledním programu jsme 
se učili pracovat s mapou, trénoval orientaci 
v terénu a šli na Travný. Zase se šlo strašně 
dlouho do strmého a  dlouhého kopce. Na-
konec všichni vylezli na Travný, kde jsme 
měli najít černou krabičku od letadla, když 
jsme sešli dolů z kopce, byl už oběd. Potom 
jsme měli odpočinek-siestu 1 hodinu a  30 

minut. Odpoledne jsme hráli hru s korálky, 
které jsme dostali za splnění různých sta-
novišť. Korálky jsme poté mohli vyměňovat 
za kartičky, díky kterým jsme si poskládali 
ideálního pilota. Následoval program o pří-
rodě. Nejprve jsme objevovali krásy a drob-
nosti přírody, a nakonec si dělali svoji vlast-
ní přírodní zahrádku, když jsme zahrádku 
dodělali, hráli jsme hry u ohně -  městečko 
Palermo a  hry, které si pro nás připravily 
ostatní děti. Večer byla stezka odvahy, šli 
jsme po svíticích kroužcích v  lese, až jsme 
došli k letadlu, kde jsme měli zapálit prskav-
ku, aby se letadlo našlo.

V  neděli jsme si sbalili karimatky, spa-
cáky a potom taky další věci, co jsme si na 
Barnošku přinesli a  čekala nás cesta dolů. 
Šli jsme jinudy. Tou cestou bychom šli i nor-
málně nahoru, ale aby to byl větší zážitek tak 
jsme šli strmě do kopce. Nakonec už jsme 
jenom dojeli do Dobré autobusem a byl ko-
nec víkendu na Barnošce.

Sofie Borovicová (Sosolky)

Víkend na Barnošce – 3. oddíl Sýkorky
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Dne 29. 10. jsme se sešly v  10:00 před 
farou. Dopoledne jsme hrály různé hry pod 
vedením družinky Běluh. Odpoledne byla 
hra na plnění úkolů v parku po skupinkách, 
kterou měly na starost starší holky z  dru-
žinky Lochnesek. Po skončení hry jsme se 

vydaly s  Lištičkami na průzkum lesa, kde 
jsme stavěly domečky pro zvířátka. Dále 
jsme pokračovaly v cestě na Skalický kopec 
na kterém jsme pouštěly draky. Při zpáteč-
ní cestě jsme se zastavily v parku, kde jsme 
si nasbíraly listy, ze kterých se večer tvořily 
růže. Na samotný konec dne jsme si po sku-
pinkách upekly pizzy a poté následovala po-
hádka o Odvážné Vaianě. Po pohádce jsme 
se zachumlaly do svých spacáčků a usnuly. 
Další den jsme klubovnu uklidily a vydaly se 
zpět do svých domovů. Přespávačku jsme si 
všechny náramně užily a těšíme se na další 
společnou akci.

Market Gryžboňová

První společná akce družiny Hrochů 
a  Tučňáků se konala o  víkendu 5. - 6. 11. 
I přes nepříliš přející počasí, které nám zka-
zilo pěkný výšlap na Prašivou, jsme si večer 
užili společný program s velkou hrou po naší 
nádherné obci Dobrá. Při hrách jsme využí-
vali mapy s GPS souřadnicemi a ke komuni-
kaci s druhým týmem jsme používali vysílač-

ky. Po skončení velké hry jsme se přesunuli 
do klubovny, kde jsme společnými silami 
připravili pořádnou nálož palačinek a skoro 
všechny jsme je spořádali u večerního filmu. 
Ráno nás už pak jen čekala snídaně a úklid 
fary, po kterém jsme se všichni vrátili domů.

Jiří „Jorg“ Poljak
vedoucí družiny Tučňáků

Přespávačka Lištiček

Listopadová přespávačka  
družiny Hrochů a Tučňáků
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MORávKA     28.-30. 10. 2022
MORávKA cuP 2022  
- o pohár předsedy klubu

Koncem října proběhlo sou-
středění našeho klubu stolního ho-
keje BHC Dobrá na Morávce. Toto 
soustředění už mělo proběhnout 
před dvěma lety v roce 2020. Jenže 
se to bohužel nemohlo uskutečnit 
z důvodu Covidu, který řádil 
po celé Evropě. Tím pádem 
jsme nemohli oslavit ani 
naše desáté výročí od založe-
ní klubu. Povedlo se to až teď, 
za což jsme byli velmi rádi. 
Na Morávku jsme se sjeli už 
v pátek v podvečer a ubytova-
li jsme se na hotelu Morávka 
u  přehrady. První skupinka 
dorazila už kolem čtyř hodin 
odpoledne a  ta druhá při-
jela v  pozdějších hodinách, 
celkem nás bylo dvanáct. V  pátek večer se 
opekly párky, samozřejmě nechybělo i  ně-
jaké občerstvení a hlavně sranda. V sobotu 
ráno někteří využili relaxace a šli se projít po 
horách a ostatní se soustředili na odpoled-
ní turnaj o pohár předsedy klubu ve šprtci. 
V poledne jsme si dali výborný oběd a poma-
lu jsme se připravovali na turnaj.

Turnaj Morávka cup se odehrál ve dvou 
skupinách po pěti hráčích. Po pěti hodinách 
boje jsme znali celkového a  prvního vítě-

ze krásného křišťálového poháru. 
Základní skupinu A  vyhrál Josef 
Svoboda před Ladislavem Hájkem 
a  Vlastimilem Kalmusem. Skupinu 
B  ovládl s  přehledem Libor Houda 
před Petrem Hadaščokem a  Vítěz-
slavem Foltýnem. Z  důvodu nevol-
nosti musel z turnaje odstoupit Hon-
za Romanidis, proto se mu výsledky 
musely kontumovat. Play off už byla 
ale úplně jiná soutěž než základní 

skupiny. Josef Svoboda, který 
ve skupině A dokázal porazit 
Dalibora Hájka fotbalovým 
výsledkem 1:0, tak ve čtvrtfi-
nále na Daliborovi ztroskotal 
a odešel se sklopenou hlavou 
1:3. Postup do semifinále si 
vybojovali jak Vítězslav Fol-
týn, tak i  Libor Houda. Oba 
totiž dokázali přehrát své 
soupeře shodně 1:0. Posled-
ním postupujícím se stal Petr 

Hadaščok, který porazil až na samostatné ná-
jezdy Vlastimila Kalmuse 3:2.

V semifinále mezi Liborem Houdou a Ví-
tězslavem Foltýnem bylo veliké drama a ne-
chybělo málo k  překvapení. Bohužel v  pro-
dloužení se štěstí nalepilo na hokejku Libo-
ra Houdy a dokázal vyhrát 3:2. Drama bylo 
i v průběhu utkání Petra Hadaščoka s Dalibo-
rem Hájkem. Pro diváky atraktivní duel, kde 
padlo hodně gólu, ale přece jen o  jeden byl 
šťastnější Dalibor Hájek a zvítězil 4:5.

Soustředění klubu stolního hokeje  
– šprtce B.H.C. Dobrá

10. výročí od založení klubu v roce 2010
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O třetí místo si to teda rozdali poražení 
semifinalisté Petr Hadaščok s  Vítězslavem 
Foltýnem. Vyrovnaný zápas nakonec přeta-
vil ve svůj prospěch Vítězslav Foltýn, který 
dokázal vyzrát nad Peťou 3:2.

Finále si tak tradičně už zahráli zatím 
dva nejlepší hráči našeho klubu Libor Hou-

da s Daliborem Hájkem. Libor začal utkání 
velmi svižně a  už v  úvodu vedl o  dvě bran-
ky.  Dalibor dokázal snížit na rozdíl jediné 
branky, ale to bylo z  jeho strany vše. Libor 
výborně kontroloval hru do poslední minuty, 
a nakonec s přehledem zvítězil 5:1 a stal se 
tak prvním vítězem křišťálového poháru.
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Po turnaji proběhla schůze klubu tak tro-
chu netradičně v halloweenském převleče-
ní, takže jsme se i dobře pobavili. Hlavně 
jsme probrali důležité interní záležitosti, 
které přinesly hodně pozitiva do budouc-
na. Věříme, že i dalších deset let bude pro 
náš klub úspěšných a že v roce 2030 osla-
víme už 20 let našeho klubu.

Josef Svoboda (BHC Dobrá)

Hodnocení podzimní části sezóny 2022/2023 
- TJ Sokol Dobrá - Žáci

Mladší žáci
Vstup do nové sezóny se nám podařil na 

výbornou a prvních pět kol jsme s přehledem 
vyhráli. Postupně jsme porazili Frýdek-Mís-
tek 9:1, Sedliště 8:2, Ostravici 8:2, Hukvaldy 
6:4 a Bašku 4:1. První porážka přišla v Raš-
kovicích, kde jsme v  nekompletní sestavě 
prohráli 2:7. Poté přišlo nešťastné utkání 
proti týmu z  Písku/Bukovce, kde se Filip 
Bielčik, jeden z našich klíčových hráčů, těž-
ce zranil. Na tým padla deka a tím i porážka 

2:6. Ztracená herní pohoda se nám začala 
vracet v utkání v Neborech, kde jsme smolně 
remizovali 2:2, neboť jsme byli výrazně lep-
ším týmem. Následovala opět vítězná vlna, 
kde jsem doma převálcovali Janovice 9:1 
a  v  posledním utkání sezóny jsme porazili 
nevyzpytatelné Mosty 4:1. Zimní přestávku 
přečkáme na 3. místě z 11 týmů, s tříbodo-
vou ztrátou na čelo tabulky. 

Nyní nás čeká zimní část sezóny, jejíž vr-
cholem je série halových turnajů KZL. 
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Statistika: 

Počet bodů: 22
Výhry-remízy-prohry: 7-1-2
Vstřelené-obdržené branky: 54-27
Nejúspěšnější střelec: Čuba Daniel (17 bra-
nek)
Realizační tým:  
Malyšek Petr, Mareček Pavel

Starší žáci
Do sezóny 2022/2023 vstoupili naši 

borci vítěznou nohou, kdy si doma pora-
dili s  Lučinou, se kterou jsme hráli vždy 
těžké zápasy. Následoval výjezd do Huk-
vald, kde si kluci celkem s  přehledem 3 
body uhlídali. Na další zápas se jelo do 
Raškovic. Tam to tak jednoduché nebylo, 
oba týmy tlačily a nechtěly nechat soupeři 
ani bod zadarmo.

Naštěstí se nám více dařilo při zakon-
čování akcí a 3 body jsme si domů nakonec 
odvezli. O  pár dní později zavítaly na naše 
hřiště Metylovice. Zápas to byl jednoznač-
ný, kluci soupeře nepouštěli k míči a celkově 
je přehrávali. To se podepsalo i na výsledku, 
kdy hostujícímu týmu nastříleli 20 branek. 

Následovala 2 týdenní pauza, kdy si na 
trénincích borci pořádně mákli. Další zápas 
jsme odehráli proti týmu z Čeladné. Zápas 
se odehrál na hřišti v Nižních Lhotách kvů-
li podmočenému hřišti u  nás doma. Proti 
tomuto celku se nám nikdy bohužel moc 
nedařilo, proto jsme na hřiště vcházeli tro-
chu s obavami. Jak se ale ukázalo, nebylo se 
čeho bát. Nechali jsme na hřišti opravdu vše 
a nasázeli soupeři 12 branek a nedostali ani 
jednu. 

Následoval výjezd do Lískovce, kde jsme 
nejeli v plné sestavě, a to dokonce i bez naše-
ho brankáře, kterého nám nahradil brankář 
ze starší přípravky. Kluci se ale snažili, hlavně 
v druhém poločase soupeře přetlačili a nedali 
jim nic jen tak. 3 body jsme ale nedokázali ur-
vat a domů jsme odjížděli s první prohrou. Po 
2 týdnech jsme se utkali opět s  Lískovcem, 
tentokrát na domácím hřišti a v plné síle, což 
se podepsalo na výsledku a celkovém dojmu 
ze zápasu. Vyhráli jsme 5:1 a  3 body byly 
naše. Další utkání nás čekalo na hřišti Čelad-
né, kde jsme s přehledem zápas ukočírovali, 
nastříleli soupeři 10 branek a domů jsme si 
vezli s  pocitem dobře odvedené práce 3 ví-
tězné body. Poslední zápas proti Raškovicím 
jsme museli odložit na jarní část sezóny.
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Přes zimu nás čekají halové turnaje Krajské 
zimní ligy. Doufáme, že se nám bude dařit 
i v tělocvičnách. O turnajích, výsledcích atd. 
budeme jako vždy informovat na našich 
facebookových stránkách „TJ Sokol Dob-
rá - Žáci”.

Děkujeme všem fanouškům a  rodičům za 
skvělou atmosféru a podporu našich borců, 
bez Vás by to nešlo. Obrovské díky patří sa-
mozřejmě našim hráčům.

Statistika: Počet bodů: 21
Výhry-remízy-prohry: 7-0-1
Vstřelené-obdržené branky: 66-12
Nejúspěšnější střelec: Čtvrtka Martin 
(17 branek)
Realizační tým: Knödl Tomáš a  Schnapka 
Robert

ROZPiS TuRNAJů KZL PODZiM 2022 
PRO JeDNOTLivé KATegORie:

PP r. 2016 a ml. - Předpřípravka  
- hra 3:3 - Nošovice "c"
• 23. 10. 2022, neděle - 1. kolo - Brušperk 

- sraz 15:05
• 20. 11. 2022, neděle - 2. kolo - Brušperk 

- sraz 15:05
• 11. 12. 2022, neděle - 3. kolo - Brušperk 

- sraz 11:10

MP r. 2014/15 - Mladší Přípravka  
- hra 4+1 - Nošovice "B"
• 6. 11. 2022, neděle - 1. kolo - Raškovice 

- sraz 7:30
• 3. 12. 2022, sobota - 2. kolo - Raškovice 

- sraz 7:30

SP r. 2012/13 - Starší Přípravka  
- hra 4+1 - Nošovice "A"
• 17. 11. 2022, čtvrtek - 1. kolo - Raškovi-

ce - sraz 7:30
• 11. 12. 2022, neděle - 2. kolo - Raškovice 

- sraz 7:30

MŽ r. 2010/11 - Mladší Žáci  
- hra 4+1 - Dobrá "B"
• 27. 11. 2022, neděle - 1. kolo - Raškovice 

- sraz 13:15
• 10. 12. 2022, sobota - 2. kolo - Raškovice 

- sraz 7:30

SŽ r. 2008/09 - Starší Žáci  
- hra 4+1 - Dobrá "A"
• 17. 11. 2022, čtvrtek - 1. kolo - Raškovi-

ce - sraz 13:15
• 11. 12. 2022, neděle - 2. kolo - Raškovice 

- sraz 13:15

Petr Malyšek,  
TJ Sokol Dobrá

PODĚKOVÁNÍ
Za Ateliér „DOMA” chci vyslovit veliké poděkování p. ing. Ludmile Baranové a všem 

dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na výstavě ob-
razů, která proběhla v sále ZŠ Dobrá. Chci poděkovat za poskytnutý výstavní prostor 
a občerstvení. Byla to veliká a krásná akce, kterou bychom za rok rádi zopakovali zase.

Lektorka Marcela Brodová
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Dobro v každém vánočním dárku 

Kdysi využila pomoci, teď sama pomáhá nákupem 
 

Před několika lety pečoval Mobilní hospic Ondrášek o její maminku Karlu. Od té doby je 
Veronika jeho pravidelnou dárkyní. Zapojuje se také do Vánočního Tržiště radosti, protože 
dárky pořízené tam umožňují nevyléčitelně nemocným lidem strávit Vánoce se svou 
rodinou. 

Je to 6 let, kdy Veroničina sestra Monika doma pečovala o maminku a Mobilní hospic 
Ondrášek jí i celé rodině poskytoval odbornou zdravotní i psychosociální pomoc. „Možnost, 
že maminka byla v péči MH Ondrášek, bylo to nejlepší, co ji mohlo potkat a mohla nakonec 
zemřít doma v kruhu celé rodiny. Sestřičky byly úžasné. Byly u maminky až do poslední 
minuty, kdy pak sestře pomohly se vším ostatním,“ vzpomíná Veronika. Ta by teď ráda 
pomohla ostatním, kteří se ocitnou v podobné situaci. Proto podporuje Ondrášek pravidelně 
finančním darem a ona i její rodina vkládá a nakupuje dárky na Vánočním Tržišti radosti.  

Na Tržiště lidé darují věci, poukazy nebo služby, aby podpořili dobrou věc. Najdete tam 
například lístky do divadel, domácí cukroví či 
vánočky, lyžování s profesionálním trenérem 
i náramky z minerálů. Vy tak můžete 
pořizovat vánoční dárky pod stromeček, u 
kterých se radost násobí. Potěší vaše blízké i 
naše pacienty. Celý výtěžek totiž umožní 
umírajícím lidem strávit svátky doma se svou 
rodinou. „Do Tržiště radosti se zapojuje i teta 
Lucka, sestra maminky, spolu s Babincem - 
Klubem žen z Horních Domaslavic. Jsou 
pravidelnými dárci. Vyrábějí například 
vánoční svícny a háčkované věci.“ Babinec se 
účastní i dalších akcí, které Ondrášek pořádá. 
Kdykoli je požádáme, vždy ochotně pomůžou. 

Veronika na Tržišti využila možnosti „Daruji a nic nechci“. „Na Tržišti radosti nakupuji každý 
rok, ale pouze v sekci ‚Daruji a nic nechci‘, kdy jsem si vždy ‚kupovala mamku‘, jak jsem tomu 
říkala. Jelikož v možnosti ‚Chci darovat jeden den péče‘ je její fotka.“ 

Podívejte se na Vánoční Tržiště radosti a dejte vašim dárkům hlubší význam. 

www.trzisteradosti.cz 



- 36 -

Slezská diakonie
KOMuNiTA PŘáTeLSKá DeMeNci

Komunity přátelské demenci (Dementia 
friendly communities - DFC) je celosvětový 
koncept primárně zaměřený na důstojnost 
a respekt k člověku, cíleně pak k člověku se 
syndromem demence. Snaží se měnit pově-
domí a chápání této nemoci a jejich přízna-
ků. Obhajuje kvalitu života, který nekončí 
stanovením diagnózy, nýbrž nastolením 
nové, jiné etapy života. Koncept se zaměřuje 
na blízké okolí, ve kterém člověk s demencí 
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žije, a  jeho učení a seznamování se s  jejími 
příznaky a  projevy. Věří, že strach, který 
z této nemoci člověk má, pramení z nevědo-
mosti. Proto se snaží edukovat širokou ve-
řejnost a poukázat i na její jiné stránky.

Hlavní principy konceptu DFc:
- Člověk žijící s demencí jako plnohodnot-

ný člen společnosti, který i přes příznaky 
nemoci může kvalitně prožívat svůj život.

- Důraz na včasnou diagnostiku demen-
ce, díky které lze postup nemoci oddálit 
a lépe se připravit na změny s ní spojené.

- Edukace široké veřejnosti o  projevech 
demence, např. úředníka na úřadě, pra-
covníka v bance, na poště nebo prodavač-
ky v obchodě. Ti pak dokážou rozpoznat 
seniora žijícího s demencí a v případě po-
třeby mu pomoci. Automaticky tak zvy-
šují jeho důstojnost a snižují jeho strach 
a připadnou izolaci od společnosti.

- Pozitivní zvyšování povědomí o demenci 
jako nemoci, kterou život nekončí, jen 
začíná jeho nová etapa.

- Člověk žijící s  demencí jako partner při 
utváření podmínek v péči o svou osobu. 
Není objekt zájmu, ale ten, který o svém 
životě spolurozhoduje.

- Pomoc a  podpora pečujícím o  člověka 
s  demencí, snaha o  vytvoření pevné sítě 
sociálních služeb a  služeb v  místní ko-
munitě – banka, lékárna, obchod, pošta, 
kde jsou zaměstnanci proškolení v  dané 
problematice a  jejich prostředí je přizpů-
sobeno tak, aby bylo přátelské lidem s de-
mencí.

Ve Slezské diakonii vnímáme vzrůstající 
potřebu mluvit o  této problematice. Syn-

dromem demence dnes trpí každý třetí se-
nior. V květnu 2022 jsme navštívili partnery 
z  Itálie, kteří mají v  této oblasti již 20leté 
zkušenosti. V  říjnu naopak oni navštívili 
nás a setkali se nejen s pracovníky naší or-
ganizace, ale také s lidmi žijícími s demencí 
a  jejich pečujícími. Jedna z  těchto návštěv 
proběhla také v Sen centru Třanovice. Čty-
ři ženy z Třanovic, Dobratic, Řeky a Dobré, 
které v  rámci projektu Podpora pečujících 
osob v  obcích MAS Pobeskydí navštěvují 
některou z jeho akcí  a pečují o svého blízké-
ho v domácím prostředí, měly možnost sdí-
let své zkušenosti a  zároveň se o  konceptu 
DFC dozvědět více. Společně se zamýšlely 
nad situacemi, které momentálně prožívají 
v péči o svého blízkého s demencí. Diskuto-
valy také o tom, jak na tyto lidi pohlíží naše 
společnost, a  jak každý z nás může přispět 
k  tomu, aby tento pohled změnil. Každá 
malá neviditelná změna může být totiž zá-
kladem pro změny trvalé a viditelné. Každý 
člověk má stejná práva na důstojný život. 
Kvalita jeho života nemusí nutně klesat zjiš-
těním, že trpí demencí. Když začneme mě-
nit svou přítomnost, můžeme změnit svou 
budoucnost. A to není málo.

Mgr. Hana Adamčíková
koordinátor projektu Podpora pečujících 

osob v obcích MAS Pobeskydí
Slezská diakonie 

SEN centrum Třanovice 188, 739 53
tel. 732 693 405, mail sarepta.metodik@

slezs- ka-
dia- ko-
nie. cz
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Terapeutická linka SLUCHÁTKO
Vážení,

zdravíme z Terapeutické linky Sluchát-
ko z.ú. Jsme platformou pro bezplatnou 
anonymní telefonickou podporu a  psy-
choterapeutické služby dostupné pro lidi 
napříč ČR. Poskytuje lidem v nouzi moder-
ní a  ojedinělou službu - 3 rozhovory každý 
v délce 1 hodiny zdarma. 

Ve spolupráci a díky podpoře KÚ MSK 
realizujeme projekt Psychoterapeutická 
podpora ohrožených osob. Jeho cílem je 
šířit informace o  možnosti naší služby na 
lince 212 812 540 a  oslovit s  nabídkou ke 
spolupráci obecní úřady v kraji.

Současná doba nás všechny staví před 
nové výzvy, které extrémně zatěžují. Přede-
vším však   střední „sendvičovou” generaci, 
která pracuje a  zároveň pečuje o  své děti 
a rodiče - seniory. chceme jim ve spoluprá-
ci s vámi nabídnout cestu k psychoterapii 
a  spokojenějšímu životu. Detabuizovat 
psychoterapeutickou, psychologickou či 
psychiatrickou pomoc!

Nabízíme společensky odpovědné řešení 
a výhody:

· Anonymita – evidováno je telefonní číslo 
jen z důvodu evidence počtu hovorů.

· Snadná dostupnost – volání bezplatné 
z bezpečí a pohodlí domova. Klient platí 
pouze poplatek svému telefonnímu ope-
rátorovi)

· Nabídka široké škály terapií – definice 
zakázky.

· Kontinuální péče – plánování setkání 
podle služeb psychoterapeuta.

Jsme lidským dotykem na lince…

7 členů projektového týmu / 20 terapeu-
tů na lince / 6 supervizorů odborníků/ 60 
dalších terapeutů a dobrovolníků = učíme 
lidi, říkat si o pomoc a nebýt na problémy 
sám! 

Během roku 2021 na Sluchátku 2948 
krát zazvonil telefon. Pomohli jsme 354 
novým klientům. 20 našich psychoterapeutů 
strávilo 557 hodin hovory s klienty a realizo-
vali společně 1074 terapeutických rozhovorů. 

Od začátku roku 2022 až do srpna na 
Sluchátku 2832 krát zazvonil telefon. Po-
mohli jsme 298 novým klientům. 26 našich 
psychoterapeutů strávilo 434 hodin hovory 
s klienty a realizovali společně 1147 terapeu-
tických rozhovorů. 

Děkujeme za zveřejnění a sdílení infor-
mací. Uvítáme dlouhodobou spolupráci, 
přejeme si navázat partnerství a dále roz-
víjet osvětovou kampaň. V příloze letáček 
a bližší informace o našich službách najdete 
nás na webových stránkách www.linkaslu-
chatko.cz nebo na FB Sluchátko a Insta-
gram.

Říci si o pomoc, je znakem síly. Zved-
něte Sluchátko! Volat můžete kdykoliv vy 
i Vaši občané!  

S pozdravem Ing. Lucie Houthoofdtová 
za celý tým projektu  

a Terapeutické linky SLUCHÁTKO z.ú.
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Pozor na podvodné zprávy s odkazy
V posledních dnech přijali 

policisté napříč Moravsko-
slezským krajem hned něko-
lik oznámení o  podvodných 
jednáních a odčerpání finanč-
ních prostředků z účtů poško-
zených. Ve všech případech 
figuruje nabídka možnosti 
získání příspěvku na bydlení 
s  odkazem na stránky tvářící 
se jako stránky Ministerstva 
práce a sociálních věcí. 

„Příspěvek na bydlení 
máte k  dispozici“ a  další po-
dobné znění SMS zpráv spolu 
s  různými odkazy obsahují-
cími zkratku „mpsv“ nebo 
„mpvs“ obdrželi lidé, kteří následně v  pře-
svědčení, že se jedná o  reálné informace, 
klikli na obdržený odkaz. Poté po nich bylo 
na stránkách vypadajících jako stránky Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí požadová-
no přihlášení se prostřednictvím bankovní 
identity. V mobilní aplikaci následně potvr-
dili požadavky, ale místo přihlášení došlo 
k  odčerpání finančních prostředků z  jejich 
účtů. Poškození tak přišli o úspory v řádech 
několika desítek tisíc korun.

Pouze v jednom případě pojal obezřetný 
muž podezření, že by se mohlo jednat o pod-
vod. Odkaz, který mu přišel v SMS zprávě, 

vyhledal na svém notebooku 
a poté byl na uvedených strán-
kách vyzván na zadání ověře-
ní své přihlašovací identity. 
Následně však v internetovém 
bankovnictví obdržel požada-
vek na potvrzení odchozí plat-
by, což zamítl. 

Obětí neznámého podvod-
níka se stala také žena, která 
si zažádala o jednorázový pří-
spěvek na dítě. Když ji přišla 
SMS zpráva s  odkazem, tak 
v  domnění, že se jedná o  au-
torizaci aplikace Ministerstva 
práce a sociálních věcí ohled-
ně příspěvku na dítě, tento 

rozklikla. Prostřednictvím bankovní identi-
ty se měla přihlásit, avšak po potvrzení po-
žadavku zjistila, že jí byla z účtu odčerpána 
částka 150 tisíc korun.

Policisté v  těchto případech nabádají 
k maximální obezřetnosti. Ověřte si vždy 
veškeré informace nejprve na oficiálních 
webových stránkách, nikoliv ze zaslaných 
odkazů. Na podezřelé odkazy neklikejte. 
Přístupová hesla zadávejte jen přímo do 
internetového bankovnictví, do kterého 
vstupujte přes oficiální stránky a ne přes 
odkazy.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

Změna ordinační doby DS Dobrá MUDr. Kučerová Iva
18.11. pátek NeORDiNuJe Se

Nutné případy ošetří DS Raškovice po telefon. domluvě - tel.733685195
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Stalo Se před 20 lety (vybíráme z kroniky roku 2002)
• Pokročila stavba splaškové kanalizace  a mohly být tak vyasfaltovány
mnohé místní komunikace.
• Od února nastaly výrazné změny v cestování a telefonování tím, že
u obou se zohledňuje míra využívání. Shrnuto: telefony v domácnostech
zdrahly; zavedeno je levné „brouzdání“ čili využívání internetu, jež bylo
dosud v ceně telefonního hovoru. Měsíční paušál je nyní od 190 do 799 Kč, hovory od 0,70
do 2,80 Kč, při volání na mobilní telefon od 5,80 do 18,20 Kč za minutu. Běžní uživatelé
kupují houfně mobilní telefony a mnozí tzv. pevnou linku odhlašují úplně. Zároveň byla
všechna telefonní čísla přečíslována a rozšířená na devítimístná. — Jízdné vlakem zdrahlo
o 60 %, avšak od února byly zavedeny zvýhodněné jízdy. I tak zdrahlo jízdné průměrně o 7 %.
• Sníh, napadlý počátkem prosince, se drží do poloviny ledna. Na Hromnice je načas jaro…
• Zavádí se placení odvozu odpadů za každého obyvatele (skončily žetony na popelnicích).
• V mnohých státech Evropy se začalo platit společnou měnou — eurem. U nás zůstává
nadále platidlem koruna česká.
• Nový nájemce restaurace Obecník provedl úpravy, přestože bylo hostinské zařízení
moderně zařízeno za posledních deset let již dvakrát. Především byly sníženy stropy ve
výčepu a výčep oddělen od stolů dekorační stěnou.
• Bistro U Klimků bylo v polovině dubna několik dnů zavřeno; majitel rozšířil hostinskou
místnost, zadní část je prodloužena, čímž vzniklo osm nových míst k sezení.
• Průjezd po mostě přes řeku Morávku do části „za“ řekou a do Skalice je od března 2002
možný pouze na úředně vydanou čipovou kartu.
• Příležitostně vydávaný Oběžník byl změněn na měsíčník Zpravodaj obce Dobré. Změnila se
jeho grafická podoba, forma inzerátů a bude přetvářen i jeho obsah, do něhož mohou
přispívat články a fotografiemi i občané, což nebylo mezi léty 1992 až 1998 možné a nyní,
kdy již přestal vycházet čtvrtletně Občasník, také ne.
• Topoly vysazené u hřiště Sparty blíže řeky uhynuly v zimě chorobou listnáčů. Lidé bydlící
v blízkosti mají z toho vesměs radost, poněvadž vysoké stromy braly jejich zahrádkám nejen
vláhu a sluníčko, ale především přinášely s podzimními větry každoročně ohromné
množství listí, které museli shrabovat a vyvážet, ačkoli nebylo z jejich stromů. Někteří ale
zalítostili, že zmizela tak typická kulisa pro vesnické fotbalové hřiště, která už zdáli ukazovala
příchozím od nádraží k němu cestu.
• Ve čtvrtek 25. dubna se z iniciativy naší školy uskutečnil první ročník prezentací Projektu
Občan — výchova k občanství frýdecko–místeckého regionu. Téměř 90 žáků prezentovalo
svou půlroční práci nad zajímavými tématy.
• Polský kamion jedoucí z Gdaňska s 20 tun  těžkým nákladem rolí papíru rozbořil při
nehodě 2. května rodinný domek na Hůrkách. Návěs zůstal napříč přes silnici a na celé
odpoledne zablokoval dopravu. Napotom nejezdila přes Dobrou auta. Až pozdě odpoledne
byl napojen náhradní tahač; původní, zcela zničený, naložil jeřáb na odtahové vozidlo.
• Místo drogerie naproti sokolského hřiště je od května prodejna barev–laků.
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• Před lékárnou byly instalovány nové vývěsní skříňky pro informace obyvatelstva Dobré.
• Připravuje se plynofikace čili zavedení plynového vedení i do odlehlých částí obce.
• Na Den dětí uspořádala skupinka nadšenců pohádkové odpoledne — pro 200 dětí a s nimi
přibližně 400 dospělých. Bavilo se a soutěžilo od 2 do 5 hodin odpoledne u Kačabaru. 
• V neděli 2. června byl biskupem ostravsko–opavské diecéze Františkem Lobkowitzem
vysvěcen oltář v našem kostele instalovaný před 9 lety.
• Při parlamentních volbách 14.—15. června volili obyvatelé čísel popisných nad 550 poprvé
v učebně staré školy; doposud chodili volit do společenské místnosti v hasičské zbrojnici.
• Nejdůležitější a nejpamátnější událostí roku 2002 je bezesporu započetí stavby „obchvatu
Dobré“. V úterý 25. června byla slavnostním výkopem stavba zahájena. Byl to jeden
z nejrozhodnějších okamžiků v dějinách Dobré — kolem jedenácté hodiny se při cestě na
Pazdernu skupina asi 70 občanů přišla podívat na slavnostní výkop. Byl slunečný příjemný
den. Prostranství s přístřeškem, povinnými údaji o stavbě na tabuli, skupiny aktérů před
započetím slavnostního aktu. S delegátem Evropské unie Brendanem Buckleyem přijeli
zástupci ministerstva a kraje s náměstkem ministra dopravy Jiřím Matějovičem v čele.
• Od 1. července má pošta v Dobré otevřeno až do 18 hodin, ovšem s tříhodinovou polední
přestávkou. Na jedné straně chvála od vracejících se později z práce, na druhé rozmrzelost.
• V červenci byl rozšířen malý pohraniční styk s Polskem na celé příhraniční okresy, ne jen
části do 15 kilometrů. (To trvalo do jara 2004, pak byl přechod do Polska jen „na občanku“
pro všechny; od nového roku 2008 jsou hranice volné úplně.)
• Naší obcí prochází od 31. července nová cyklotrasa — „jízda Radegastu“; po celé trase jsou
připevněny na sloupy žlutočerné tabulky s označním, trasu vytyčující (byla záhy zrušena).
• Velká povodeň nás v Pobeskydí nezasáhla, ale Čechy a Praha byly „pod vodou“.
• Blesk při jedné z bouřek ve druhé půli srpna sjel někam do okolí řeky a porouchal nebo
i zničil několika obyvatelům v blízkosti elektrické spotřebiče — trafa praček a ledniček,
televizorů a tp. a vyřadil z provozu počítače. Ty se již nedaly opravit.
• Díky Petru Bezděkovi byly ve staré škole promítány filmy z poválečných událostí naší
Dobré. Široká veřejnost byla jimi nalákána v onu neděli 27. října na posezení s kandidáty.
• Komunální volby konané 1. a 2. listopadu a následně 13. listopadu přinesly změny ve
vedení obce. Starostou je zvolen Jiří Macháček, místostarostkou Alice Tancerová.
• Škola se rozhodla vychovávat děti k poznávání přírody a šetrnému vztahu k životnímu
prostředí. Ekologická výchova se bude vyučovat v hodinách přírodopisu i jiných předmětech.
Škola hodlá spolupracovat i s ekology, s pracovníky chráněných krajinných oblastí, lesáky
a Svazem ochránců přírody. Koordinátorkou výchovy je Květoslava Lysková. 
• Prostory bývalého Nákupního střediska byly pronajaty firmě Tribon. Také budova
bývalého kina se nabízí oznámením na plakátě k odprodeji.
• Koncem roku skončily okresní úřady v celé zemi, stejně tak ten „náš“ ve Frýdku–Místku.
„Státní moc“ se přesouvá zčásti na „kraje“, zčásti na obce s rozšířenou působností, tedy na
Městský úřad ve Frýdku–Místku.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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INZERCE

U Matěje & Vojty
Kdy: od 18.-23.12. 2022 

Kde: Stánek se bude nacházet naproti Penny v Dobré
Poskytujeme tyto služby:
•	 Zabití
•	 Vykuchání
•	 Stahování	z kůže

Přijďte	si	i Vy	vybrat	kapříka	a nasát	
vánoční	atmosféru	společně	s námi.

Těšíme	se	na	Vás!
Matěj	&	Vojta

Přijímáme objednávky na tel. číslech: 732 809 393, 773 540 266

1.– 23.12.2022
opět zahájen prodej čers-

tvě řezaných  
KAVKAZSKÝCH JEDLÍ  

z vlastní plantáže.
Ceny	od	200-1000Kč	za	ks

Prodej	denně	od	9-17hod.

Lučina	203	–	z Dobré	na	Pazdernou,	
odbočka	na	Horní	Domaslavice 
-	ukazatel	BoschCar	servis.

Těšíme	se	na	Vás

739	280	441
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ČIŠTĚNÍ F≈M

www.cistenifm.cz

≈ Revize domovních čistíren
 odpadních vod (DČOV)

≈ Vývoz žump a septiků (doklad o vývozu)

≈ Čištění kanalizací tlakovou vodou
 a kamerová kontrola potrubí

vývoz žump a septiků

Vývoz:
604 282 325

Revize DČOV:
606 093 947

DISTEP a.s.
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Zelený internet
i v obci Dobrá

od 245 Kč

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

nordictelecom.cz
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5. 10. 2022
2. 11. 2022
7. 12. 2022
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Ing. Ludmila Baranová, 2. místostarostka
558 412 312 Pavel Peterek, 1. místostarosta
558 412 308 Martina Nytrová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

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

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

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

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
Pondělí    8.00 - 12.00 hodin
Středa  13.00 - 17.00 hodin
Pátek 13.00 - 17.00 hodin
Sobota   8.00 - 12.00 hodin

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 05. 12. 2022 do 12.00 hodin.

Dovoz a odvoz kontejneru na bioodpad:
739 381 380 Zdeněk Friedel

Správce multifunkčního hřiště:    605 887 443    Jana Chobotová



Čaj o páté

Setkání jubilantů



Malované zástěry

Výstava obrazů

Dobrodinský slepenec


