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Slovo starosty
Vážení občané,

na prosincovém jednání zastupitelstva 
obce byl mimo jiné schválen rozpočet na rok 
2023 a také konkrétní investiční záměry a vel-
ké opravy. Mezi ně patří například tyto akce:

- Chodník k PENNY Marketu, je vypraco-
ván projekt a vydáno stavební povolení, 
připravujeme soutěž na zhotovitele a po-
dáváme žádost o dotaci,

- Okružní křižovatka silnic II/648 
a III/4773h, proběhla soutěž na projekt, je 
vybrán zhotovitel projektu – Dopravopro-
jekt Ostrava, cena 1.360.000 Kč + DPH, 

- Navýšení kapacity kuchyně v  mateřské 
škole, je zpracován projekt, podáváme 
žádost o dotaci na realizaci,

- Úprava vstupních prostor před vchodem 
do ZŠ, stavbu realizuje firma SKANSKA, 
a.s., nyní je z důvodů zimního počasí pře-
rušena, předpoklad dokončení je do květ-
na 2023,

- Oplocení hřiště Sparta v Dobré, probíhá 
soutěž na zhotovitele stavby,

- Obecní dům čp. 231, probíhá práce na 
projektu pro územní rozhodnutí,

- Oprava zálivu autobusové zastávky 
Dobrá-střed ve směru FM, je vypracova-
ná projektová dokumentace a  zahájeno 
stavební řízení,

- Oprava elektroinstalace v  MŠ – 2. pat-
ro stará budova, připravuje se soutěž na 
zhotovitele,

- Opravy dle požadavků ZŠ na rok 2023, 
připravuje se soutěž na zhotovitele,

- Oprava sportovních ploch na multifunkč-
ním hřišti, je vybrán zhotovitel, stavba 
bude provedena v  měsících duben–čer-
ven 2023.

Tento soupis investičních a  neinves-
tičních akcí můžete najít jako přílohu č. 4 
k návrhu rozpočtu na rok 2023. O postupu 
výstavby jednotlivých akcí Vás budeme prů-
běžně informovat.

Každoročně u  příležitosti akce Velká Do-
berská, která letos proběhne v sobotu 2. září 
2023, předáváme některým občanům ceny 
obce. Proto bych rád požádal všechny zájmové 
organizace, členy zastupitelstva a samozřejmě 
i Vás občany o předložení návrhů na ocenění 
do 30. dubna 2023. Návrhy se podle schvále-
ných pravidel předkládají v  písemné podobě 
starostovi obce. Všechny informace naleznete 
na obecní webové stránce. Prosím, nebojte se 
navrhnout například významné členy různých 
spolků nebo sdružení, jejichž práce pro naši 
obec si právě Vy velmi vážíte. 

Máme pro vás sdělení o výsledku Tříkrá-
lové sbírky v  Dobré. Koledníci přinesli své 
pokladničky na obecní úřad, kde byly rozpeče-
těny a jejich obsah spočítán. V naší obci bylo 
letos vybráno nádherných 116.111,- Kč. Vaše 
finanční dary podpoří poskytování sociální 
pomoci těm nejpotřebnějším. Více informací 
naleznete v samostatném článku. Ještě jednou 
tímto všem dárcům, a  především obětavým 
koledníkům moc a moc děkuji. 

A na závěr mi dovolte, abych Vás již nyní 
pozval na jednání zastupitelstva obce, které se 
uskuteční v pondělí 13. března 2023 od 17 ho-
din v multifunkčním sále základní školy.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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UPLYNULY JIŽ DVA ROKY OD ODCHODU 
PANA DAVIDA STYPKY

Zavzpomínejme společně…

Rodák z Dobré David Stypka se narodil 
21. 7. 1979. Vyrůstal v rodině učitelů a záro-
veň milovníků hudby společně se svou ses-
trou Petrou. 

Už v 1. třídě jej maminka vozila do hu-
dební školy, kde se učil na zobcovou flétnu. 
Zhruba ve dvanácti letech si začal brnkat na 
kytaru a odtud byl už jen krůček k tomu, aby 
začal brát hudbu vážněji. Spolu s o dva roky 
staršími spolužáky začal hrát v kapele, aby 
s nimi o něco později založil kapelu MGH. 

Po studiu gymnázia se takřka okamžitě do-
stal do regionálních novin, kde všechny ohro-
mil citem pro jazyk a  schopností vystihnout 
několika větami podstatu problému. V  mla-
dém věku se tak stal například zástupcem šéf-

redaktora týdeníku Ostrava, posléze ale přešel 
na druhou stranu stolu a  začal se intenzivně 
věnovat grafice a sazbě novin a časopisů. 

Na hudbu nikdy nezanevřel a  s  kape-
lou Najzar vydal v  roce 2007 desku Tula, 
jejímž  kmotrem se stal Radek Pastrňák ze 
skupiny Buty.

Později založil kapelu Bandjeez, v níž se 
postupně vystřídalo mnoho dnes slavných 
muzikantů. 

V roce 2014 vyšla deska jeho autorských 
písní Čaruj, o  tři roky později EP Jericho 
a CD neboj. David podepsal smlouvu s hu-
debním vydavatelstvím Singl Ton a okamži-
tě rozvířil vody v českém show byznysu. Byl 
nominován hned ve třech kategoriích Čes-
ké hudební akademie Ceny Anděl, a  to za 
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album roku, píseň roku (duet Dobré ráno, 
milá s Ewou Farnou). Anděla nakonec získal 
v  kategorii Interpret roku. Získal také oce-
nění Nočního proudu – objev roku.

Napsal hudbu k  ústřední písni k  filmu 
Děda – „Optaj sa dědy“, k  níž napsal text 
Michal Horáček.

V klipu k jeho písni Vrány taky si zahráli 
mladí fotbalisté z Dobré. 

Je rovněž držitelem moravskoslezských 
hudebních cen Jantar, opakovaně bodoval 
i v anketě Žebřík.

V  létě 2019 onemocněl a  i přes nemilo-
srdnou diagnózu se nevzdal a  koncertoval 
dál. S kapelou natáčel další album, jeho vy-
dání se však už nedožil. 10. ledna 2021 jeho 
pozemská pouť skončila. 

Kapela společně s  producentem Mar-
tinem Ledvinou dotáhla desku Dýchej do 
zdárného konce. Vyšla v září 2021 a stala se 
nejlepším albem roku. In memoriam získal 
David Stypka hned tři nejprestižnější hu-
dební ceny Anděl, a to za album roku, píseň 

roku (Farmářům), sošku získal také za nej-
lepšího interpreta roku. 

V roce 2022 spatřila světlo světa dlouho 
očekávaná pohádka Největší dar, k  níž na-
psal David hudbu, včetně tří písní (Zázraky 
s Ewou Farnou, Jak ten čas letí a Cesta). 

Na Instagram umisťoval své básně a po-
střehy, které později vyšly ve sbírce Kráky.

Patřil k nejoriginálnějším hudebním au-
torům a interpretům v Česku.

Byl osobností ve smyslu přirozené auto-
rity, charismatu, autorství, je označován za 
nejlepšího textaře nového tisíciletí. Jeho barva 
hlasu je nenapodobitelná, konejšivá, motivují-
cí a hladící. Jeho texty jsou jímavé, melancho-
lické, naplněné nejen smutkem, ale i nadějí. 

David Stypka taky po sobě opravdu zbyl, 
jak zpívá v písni Osudová. Zanechal po sobě 
obrovskou stopu, která oslovuje stále nové 
a nové příznivce. 

Ing. Ludmila Baranová,  
místostarostka obce Dobrá

Participativní rozpočet
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 

jednání dne 9. 3. 2020 „Zásady participa-
tivního rozpočtu obce Dobrá“.

Participativní rozpočtování je postup, 
kdy občané mohou vstoupit do rozpočto-
vého procesu a ovlivnit tak, na co budou 
vynaloženy veřejné finance. Občané tak 
mohou rozhodovat o části peněz z obecní-
ho rozpočtu společně se svými volenými 
zastupiteli. 

Termín pro přijímání návrhů je od 
1. 2. 2023 do 31. 3. 2023. Předpokládaná 
uvolněná částka z  rozpočtu obce v  roce 
2024 je 1 mil. Kč. 

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

Marcela Kolková,  
vedoucí finančního odboru
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Tříkrálová sbírka zná svůj výsledek.  
Děkujeme!

Kašpar, Melichar a  Baltazar… Tyto tři 
legendární mudrce již tradičně na začátku 
roku ztvárnili koledníci Charity Frýdek-
-Místek. S královskými korunami putovali 
dům od domu a  ulicemi se tak rozeznívala 
známá koleda „My tři králové jdeme k vám, 
štěstí, zdraví vinšujem vám“. Charitní ko-
ledníci roznášeli požehnání a  přání všeho 
dobrého v tomto roce a  zároveň jim mohli 
lidé svými dary přispět do Tříkrálové sbírky, 
největší sbírkové akce v České republice.

Ve Frýdku-Místku provázely Tříkrálo-
vou sbírku již tradiční akce pro veřejnost. 
V prvním týdnu se konal Tříkrálový průvod 
pořádaný místeckou farností a  Katolickým 
lidovým domem, kdy tři krále na jejich pou-
ti městem doprovodilo velké množství lidí. 

Pomyslnou tečkou letošní sbírky byl Tříkrá-
lový koncert ve frýdecké bazilice, který se 
konal 15. ledna. Vůbec poprvé na něm účin-
kovaly scholy z Frýdku i Místku. Toto spoje-
ní okouzlilo nejen návštěvníky, a proto dou-
fáme, že je takto uslyšíme i v příštím roce. 

Po sečtení obsahu všech 341 kasiček, 
které letos vyrazily napříč domácnostmi 
Frýdecko-místecka víme, že se celkový vý-
těžek Tříkrálové sbírky v  Charitě Frýdek-
-Místek pro rok 2023 vyšplhal na krásných 
2 669 478 korun. Díky vašim darům se 
budeme moci pustit do potřebných rekon-
strukcí v  našich pobytových zařízeních. 
Peníze dále pomohou při zajištění podpory 
pečujících, mobilní hospicové péče a  zkva-
litnění vozového parku terénních služeb. 
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Na sbírce se každoročně podílí nespo-
četné množství koledníků. Její realizace by 
však nebyla možná ani bez pomoci místních 
koordinátorů, obcí a  farností. Tuto spolu-
práci symbolizují slova „vstřícnost, ochota, 

trpělivost.“ DĚKUJEME. Srdečné poděko-
vání patří také všem štědrým dárcům, kteří 
do Tříkrálové sbírky přispěli.  

Tereza Staroščáková



- 8 -

Místní poplatky
POPLATEK ZE PSŮ – sazba poplat-

ku činí za jednoho psa ročně 100 Kč. Za kaž-
dého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 % 
ze sazby (tedy 150,- Kč za každého dalšího 
psa téhož majitele). Poplatek ze psů se platí 
ze psů starších 3 měsíců. 

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

POPLATEK JE SPLATNÝ  
DO 31. 3. 2023

POPLATEK ZA ODPADY – sazba 
poplatku pro fyzickou osobu činí 550  Kč. 
Děti od 11 do 15 let včetně – ve výši 50  % 
sazby.

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

Poplatek za odpady z  vlastnictví nemovité 
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stav-
bu pro rodinnou rekreaci, ve které není při-
hlášena žádná fyzická osoba a která je umís-
těna na území obce činí 550,- Kč.

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

-  do poznámky uvádějte, za koho odpady 
platíte – vypište jednotlivé osoby – ne-
stačí napsat rodina Košťálová – platba 
nebude přiřazena do doby, než doložíte, 
za koho konkrétně byla provedena

(zaplatíte-li převodem, známka na popelni-
ci Vám bude zaslána domů) 

POPLATEK JE SPLATNÝ  
DO 30. 9. 2023

Právní poradna 
pro občany obce Dobrá bude v roce 2023 probíhat ve stejném režimu jako  

v roce 2022, a to každou první středu v měsíci v době od 16 do 17 hodin v budově 
Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí.

Termíny: 1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6., 5. 7., 2. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12. 2023.

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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Drazí příznivci kultury,
část roku je již neúprosně za námi, stej-

ně jako některé kulturní akce jako je Obecní 
ples, divadelní představení pro děti „Tři pra-
sátka“ nebo cestovatelská přednáška „Rok 
dodávkou po Evropě“.

Dovolte mi nyní pozvat vás na další kul-
turní zážitky, které pro vás připravujeme. 
Snažíme se o rozmanitost, takže doufáme, že 
naše nabídka osloví všechny občany napříč 
zájmy i generacemi. V nejbližší době se mů-
žete těšit na Jarní řemeslný jarmark, a  to 
v sobotu 25. března v sále při ZŠ. Tam budete 
mít možnost zakoupit si ručně vyráběné věci, 
které jsou tématicky spjaté s  jarem. O  den 
později, v neděli 26. března vás zveme na di-
vadelní představení v  podání herců divadla 
Stará aréna – Syn pluku. O tomto předsta-
vení si můžete více přečíst v rozhovoru Pet-
ra Salamona s  p. Vrchovským v  tomto čísle 
Doberských listů. Duben bude ve znamení 
Velikonočních svátků a  Doberské pouti, ale 
i  přesto jej plánujeme zpestřit divadelním 
představením pro děti a  divadelním zájez-
dem do Divadla Jiřího Myrona na muzikál 
West side story. V měsíci květnu se mamin-
kám opět představí děti z MŠ a ZŠ na oslavě 
Dne matek, a  to sice 14. května na obvyk-
lém místě, tedy v multifunkčním sále při ZŠ. 

V dalších měsících pak pro vás připravujeme 
další akce jako Den dětí, letní kina či další 
divadelní zájezdy do Ostravských divadel. 
Největší kulturní akcí, na kterou bych Vás 
rád pozval, bude již tradiční VELKÁ DO-
BERSKÁ v sobotu 2. září. S příchodem pod-
zimního počasí budeme kulturu v  podobě 
různých přednášek, divadelních představe-
ních a zavedené výstavy obrazů opět situovat 
do našich sálů. V  měsíci říjnu přicházíme 
s nabídkou pro milovníky tance. Od 15. říj-
na budete mít možnost navštěvovat nedělní 
taneční kurzy pod vedením profesionálního 
tanečního mistra. Během 6 lekcí budete pro-
vedeni tanečními kroky waltzu, valčíku, jivu, 
chachi a dalších společenských tanců, které 
určitě uplatníte na Obecním plese o pár měsí-
ců později. Tento taneční kurz bude ukončen 
tzv. Závěrečným večerem, který bude ote-
vřen i  pro další taneční nadšence. 1. neděli 
adventní se opět můžete těšit na Rozsvěcení 
vánočního stromu a  celý rok pak můžeme 
s  vděčností zakončit Vánočním koncertem 
místního chrámového sboru v kostele Sv. Jiří.

Přeji všem krásné a hluboké kulturní pro-
žitky.

Jan Marenčák, předseda Komise  
pro kulturu a školství při Radě obce Dobrá

Termíny uzávěrek Doberských listů na rok 2023
Pondělí

6. 3., 3. 4., 15. 5., 5. 6., 3. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10. 6. 11., 4. 12. 2023 
příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.
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Divadelní představení Syn Pluku  
na podporu Ukrajiny

V neděli 26. března přijedou do Dobré her-
ci z  ostravského divadla Stará aréna se svou 
novou komedií, vlastně hudební hrou se zpě-
vy. Akci pořádá Komise pro kulturu a školství 
při Radě obce Dobrá k  prvnímu neblahému 
výročí zahájení války proti Ukrajině.

Hra je parodií na socialistickou literaturu, 
jmenuje se, stejně jako kniha Valentina Kata-
jeva, Syn pluku. Zejména ti starší obyvatelé 
Dobré si možná vzpomenou, že četli vyprávě-
ní z Velké vlastenecké války o chlapci, kterému 
Němci zabili rodiče. Dva roky se Váňa Solncev 
ukrýval před Němci v obsazeném území, do-
kud se ho neujali rozvědčíci sovětského dělo-
střeleckého pluku. A Váňa Solncev se v březnu 
objeví na divadelním jevišti v naší obci Dobrá. 

Položili jsme pár otázek režiséru Ladisla-
vu Vrchovskému, který před několika málo 
lety do Dobré přijel se svou autobiografickou 
hrou Převýchova v díře, a sklidil se svými ko-
legy herci velký úspěch. Tehdy jsme všichni 
přítomní tleskali dlouho ve stoje.

Mohl bys představit hru Syn pluku?

Ostravské divadlo Waterloo v  roce 1969 
uvedlo premiéru Syna pluku v reakci na obsa-
zení Československa vojsky Varšavské smlou-
vy v srpnu 1968. Já jsem byl tehdy na vojně, 
na povinné dvouleté vojenské prezenční služ-
bě. Naši zem přepadl náš spojenec, Sovětský 
svaz. Vojáci ruské armády mi tehdy říkali, že 
nás přišli osvobodit a zachránit před fašismem 
a kontrarevolucí. My ji dnes hrajeme proto, že 
Ukrajina prožívá něco podobného. Také byla 
přepadena tak, jako my v srpnu 1968, pod zce-
la lživou záminkou.

Co je nejsilnější stránkou hry samotné a va-
šeho provedení?

Humor, skvělá hudba, písničky, vynikající 
herecké a pěvecké výkony.

Proč jste ve Staré aréně sáhli zrovna teď po 
legendárním Synovi pluku Divadla Waterloo?

Divadlo Waterloo v roce 1969 přišlo s pa-
rodií na Katajevovu knihu Syn pluku. Byla 
součástí povinné školní četby. Byla to knížka 
propagandistická, mozky vymývající, a  ved-
la lidi k  tomu, aby jako pionýři a  svazáci se 
pak stali komunisty a  budovali socialismus. 
Ve skutečnosti však tahle knížka stejně jako 
množství dalších mozky vymývajících propa-
gandistických knih vymývala mozky už dě-
tem od třetí třídy. Připravovala je na členství 
v  KSČ. Vychovávala je k  tomu, aby jako do-
spělí lidé podporovali komunistickou totalitu, 
a ještě navíc věřili, že Sovětský svaz je jedinou 
zárukou světového míru. Vladimír Putin pře-
padl Ukrajinu jen proto, že chce Rusku vrátit 
pozici druhé největší světové velmoci, kterou 
ztratilo po rozpadu Sovětského svazu v  po 
roce 1990. Syna pluku hrajeme na podporu 
Ukrajiny. Protože ani Ukrajině, ani naší zemi 
a žádné jiné nepřejeme režim, který zavírá do 
vězení lidi jen za jiný než oficiální názor.

Jak to bylo tehdy po srpnu 1968 se záka-
zem Divadla Waterloo a uvězněním některých 
jeho členů? A mohl bys přirovnat vašeho Syna 
pluku k nějaké jiné divadelní hře?

Za tu parodii bylo deset členů Water-
laa v  jednom z  prvních soudních procesů 
s odpůrci srpnové invaze spřátelených zemí 
do tehdejšího Československa odsouzeno 
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Lada Hamplová pečuje o krásu psů
Lada v Dobré žije asi šestnáct let, předtím 

tady u babičky trávila každý víkend a prázdni-
ny. Vyučila se kadeřnicí, pak si studentská léta 
prodloužila ekonomickou nadstavbou a  ro-
kem pomaturitního studia angličtiny. Stříhání 
pejsků se věnuje od roku 2009, kdy si otevřela 
salon v Místku, pak krátkou dobu působila ve 
Sviadnově. Od ledna 2022 v Dobré provozuje 
Salon Ozzy. Ve volném čase se hodně věnu-

je svým dětem, ráda peče, plave a  zajímá se 
o osobní rozvoj.

Jednou z tvých služeb, které poskytuješ, je 
stříhání psů. K němu máš svůj vlastní přístup, 
můžeš ho přiblížit?

Je spousta lidí, kteří jsou zvyklí, že jim 
v salónech ostříhají psa nakrátko a pak už se 
nemusí starat o  srst. Já jsem ráda, když ode 

k  podmíněným i  nepodmíněným trestům, 
a např. spisovatel Ivan Binar, jeden z herců, 
kteří ve hře hráli, i  autor hudby, skladatel 
Edvard Schiffauer, si odseděli trest ve vězení. 
Jen za nevinnou studentskou parodii a hudbu 
k  písničkám. Eda Schiffauer nyní v  naší in-
scenaci zase hraje na klávesy jako tehdy hrál 
na klavír, a bude také přítomen na besedě po 
představení. A  jestli mám přirovnat našeho 
Syna pluku k nějaké jiné hře, tak možná spíš 
k filmu. Přirovnal bych ji k Černým baronům 
a Tankovému praporu. Ale muselo by v těch 
filmech být ještě více veselých písniček.

Hrou chcete vyjádřit podporu Ukrajině 
a  ukrajinskému národu v  boji proti režimu 
Vladimíra Putina. Proč je ta podpora podle 
vás důležitá?

Mluvil jsem o vězení pro umělce a také o li-
dech, kteří mají jiný než oficiální názor, který 
prosazuje současné putinovské vedení Ruska. 
To jsem zažil v době, kdy nám de facto vládl 
tehdejší kremelský Brežněvův režim. Dnes 
chce podobný režim Putin znova vyvážet na 
Ukrajinu, a když ho nikdo nezastaví, tak i do 
dalších zemí, opět chce zavírat lidi do vězení 
třeba jen za to, že pravdivě pojmenují to, co se 

děje a  nazývají Putinovu „speciální operaci“ 
pravdivými slovy, tedy že Putin vede agresivní 
válku proti Ukrajině. Ta ale Rusko nijak neo-
hrožuje a stále se jen brání. Podpora Ukrajiny 
je tedy důležitá proto, aby nikdo nikdy už ne-
mohl zavírat lidi do vězení jen za to, že mluví 
pravdu a mají vlastní názory. 

Může taková podpora Ukrajiny někde da-
leko od místa konfliktu nějak podpořit obyva-
tele Ukrajiny?

Samozřejmě že může. Za prvé jen v tom, 
že vidí, že ve svém boji nejsou sami. Za druhé, 
a to je ještě důležitější, je taková podpora po-
děkováním. Poděkováním za to, že ukrajinští 
muži, ženy i děti umírají jen proto, aby Putin 
neobsadil Ukrajinu, a  nepokračoval pak dál 
směrem k  nám. Neboť jeho cílem je obnovit 
někdejší sovětské impérium. Ale to už jsme 
my starší zažili. Dnes chceme žít ve vlastní 
svobodné a svrchované České republice, a mít 
tady svobodu a demokracii. Podporujeme tedy 
nejen Ukrajinu, ale hlavně budoucnost našich 
dětí, aby mohly žít v zemi svobodné a demo-
kratické, ve stejné, jakou chtějí i Ukrajinci.

Petr Salamon, redaktor Komise  
pro kulturu a školství obce Dobrá
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mne pes odchází hezký. Pes s úplným ostříhá-
ním nakrátko může mít problémy, je to pro něj 
něco podobného, jako kdyby ti třeba oholili 
hlavu. Ty i zvíře byste se cítili nesví. Pejskovi 
to znepříjemňuje život a trvá, než mu srst po-
stupně doroste, nebo než si na to zvykne. Je 
důležité si uvědomit, že srst je pro psy ochra-
na, ne jen nějaká přítěž, o kterou se musíme 
starat. Je dobré ji česat, koupat…

Nakrátko psy stříhám, pokud na tom pá-
níček opravdu trvá, nebo získám pocit, že je 
to pro něj jednodušší. Může mít třeba nějaký 
hendikep, nebo je to pro něj z  různých dal-
ších důvodů složité. Pořád je lepší, když je pes 
ostříhaný nakrátko a má srst a kůži zdravou, 
než kdybych lpěla na tom, aby odcházel krás-
ně vyfoukaný a pak si s ním jeho páníček doma 
nevěděl rady a musel ke mne chodit třeba ka-
ždý měsíc.

Vím, že jsou lidé, kteří nemají čas nebo fi-
nance na to, aby často navštěvovali salón. Tak-
že vždy hledám nějaký kompromis, aby byli 
všichni spokojeni.

Jak to vnímají majitelé pejsků z Dobré, je 
pro ně důležitá krása jejich psů?

Lidé ke mne chodí, protože chtějí mít psy 
hezké, to je hlavní důvod jejich návštěv. Potom 
jsou v  tom i důvody zdravotní, kdy potřebují 
zbavit psa dredů a tak… Kdyby je krása neza-
jímala, chodili by třeba jinam, kde jsou zvyklí 
ostříhat pejska strojkem. I takové služby jsou 
ale důležité. Myslím, že je nás v Dobré více, že 
jsme minimálně tři, jedna paní to dělá doma 
třeba po práci, viděla jsem i  jinou reklamu… 
Každý pracujeme úplně jinak a přitáhneme si 
k sobě ty zákazníky, kteří k nám patří. Musím 
říci, že jsem ráda, že si ke mne našli cestu i lidé, 
kteří žijí tady. Věřím, že jich bude přibývat.

Vypíchla bys nějakou svou další službu, 
která je jedinečná?

Napadá mne třeba koupání velkých ple-
men, což moc salónů v okolí nedělá. S velkými 
psy ke mne jezdí i lidé z větší dálky, třeba z Os-
travy, z Nového Jičína, z Frenštátu pod Rad-
hoštěm,… Poskytuji také dentální hygienu pro 
psy, ráda pečuji o jejich zuby.

Je tvé podnikání ještě něčím zajímavé?

Nesnažím se pouze vydělávat peníze, 
snažím se to pojmout trochu jinak, tak nějak 
komplexně. Aby to nebylo jen o  tom, že lidé 
přijdou se psem, já se ho ujmu, oholím ho 
a za hodinu, půl hodinu jsme hotoví. Vím, že 
dobré věci chtějí čas. Lidé se diví, že u mne pes 
stráví třeba tři hodiny, ale já si dávám záležet 
na péči. Psovi dám to, co potřebuje, snažím 
se, aby s mým návrhem souhlasil majitel a ve 
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výsledku jsou pak spokojeni všichni. Chci péči 
o  krásu pozvednout na trošku vyšší úroveň. 
Zároveň mne každý další pejsek posunuje dál. 

Také se snažím trochu šířit osvětu, že 
taková služba existuje, že je v  dnešní době 
potřebná. V červnu jsem tady měla třídu od 
starší dcery, pozvala jsem paní učitelku s dět-
mi na exkurzi. Měla jsem tady veterinářku 
Markétu Peterkovou, moji kamarádku, která 
je také odsud a hodně mi s přípravou návště-
vy pomohla. Společně jsme připravily pro 
děti program. Dcera pro ně nejdříve připra-
vila dotazník, takže jsme věděly, co je zajímá 
ze všeho nejvíce, na otázky jsme jim během 
exkurze odpověděly. Bylo to hodně příjemné, 
nebránila bych se pokračování takové osvě-
ty, kdyby o ni měl někdo zájem. Nemám na 
mysli pravidelné návštěvy ze školy, ale jed-
nou dvakrát za rok je to fajn. Děti to opravdu 
zajímalo, viděly, že to není obvyklá práce, se 
kterou se setkají běžně ve svém životě. Je to 
práce se zvířaty, to myslím většinu dětí při-
tahuje, protože k  nim mají přirozeně blízko 
a mají pro ně cit. Mohlo jim to rozšířit obzor, 
jaké věci se dají dělat, může je to do budoucna 
inspirovat, že by mohly třeba také pracovat 
podobným způsobem. Můžu třeba ukázat, že 
žít a pracovat se dá i jinak, že můžeme dělat 
to, co nás baví, to, co nás naplňuje, a přitom 
nás to může i uživit.

Po kom je tvůj Salón Ozzy pojmenovaný?

Je pojmenován po Ozouškovi, což byl ir-
ský vlkodav, kterého jsem si pořídila jako své-
ho druhého psa. Tyto hafany miluji, mají úžas-
nou povahu, jsou jemní, poměrně klidní, …

Jak vnímáš podnikání?

Já jsem původně vyučená kadeřnice, 
a  když jsem začínala pracovat, měla jsem 

pocit, že rozhodně nikdy nechci pracovat na 
sebe. Ale život mi nedal jinou šanci, protože 
kadeřnice jsou OSVČ a málokdo je zaměstná 
na pracovní poměr. Takže jsem byla nucena 
zařídit si živnostenský list a od té doby mám 
živnost. Teď už vím, že bych to neměnila. Tím, 
že jsem nikdy nebyla v zaměstnaneckém po-
měru, nedokážu tyto dva typy práce úplně po-
rovnat, ale svoboda, kterou mi to dává, je k ne-
zaplacení. Má to nesporné výhody. Jsem třeba 
ráda, že pracuji jen tři dny v týdnu, protože se 
chci věnovat i dětem. Jde to ruku v ruce s od-
povědností, kdy si nemohu třeba ráno říct, že 
se mi nikam nechce, a že proto zůstanu doma. 
To by se ke mně asi nikdo nevrátil… Nemám 
žádné stravenky, nikdo mi nezaplatí školení 
ani pojištění, nedostanu příspěvek na dovole-
nou, ale ta svoboda mi to úplně vyváží.

Máš nějaké plány do budoucna?

Ano, chtěla bych se rozvíjet. Přemýšlím 
o  pořízení spa (psího wellness) a  pak bych 
mohla dělat procedury třeba pro nemocné 
psy. A  také bych chtěla rozvíjet spolupráci 
s firmou, která vyrábí rostlinné preparáty pro 
zvířata.

Které místo v Dobré máš nejraději?

Asi řeku. Já jsem tam vlastně chodila celou 
dobu, dokud jsem neměla děti a měla jenom 
psy. Byla jsem tam skoro denně. A když bylo 
horší počasí, tak třeba co druhý den. Na pro-
cházky jsem nechodila jen k řece, občas i na 
Vrchy, ale řeka je lepší, zvířata se tam vyblb-
nou, je jim tam dobře. Já jsem rak, takže mám 
vodu ráda a potřebuji ji. Řeka je moje nejoblí-
benější místo.

Kdybys mohla mávnout kouzelným prout-
kem a něco v Dobré změnit, co bys změnila?
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Když chodím přes obec se svým psem, tak 
mi hodně chybí koše na exkrementy. Chybí mi 
kolem řeky i třeba uprostřed Dobré. Sice je to 
spojeno s náklady, protože to někdo musí vy-
prazdňovat a odvážet, ale často se mi stává, že 
vezmu psí exkrement do sáčku a na procházce 
s ním projdu půlku Dobré, než najdu místo, 
kde ho můžu vyhodit. Ne každý je rád za to, 
že mu do jeho popelnice cizí lidé házejí psí ex-
krementy.

Bylo by fajn, kdyby obec více podporovala 
malé drobné podnikatele. Do obce přinášejí 
zlepšení kvality života. Je to dobrá motivace 

i pro občany odjinud, kteří se třeba zrovna roz-
hodují, jestli se sem nastěhují nebo ne. Takoví 
malí podnikatelé mohou pozvednout kulturu 
v obci. Třeba by mohli mít bezplatnou reklamu 
v Doberských listech, bylo by fajn, kdyby na to 
obec dala větší důraz. Podnikatelé by mohli 
využít propagaci také na webu obce Dobrá. 
Mohla by tam být záložka „místní firmy, kte-
ré Vám mohou zpříjemnit život.“ A  odkazy 
na firmy, které tady fungují, takové praktické 
věci. Pro firmy by to byla reklama a pro obec 
zkvalitnění služeb pro občany.

Rozhovor připravil Petr Salamon

Družinka lištiček zachraňuje
Dne 26. 1. se uskutečnila přespávačka, 

která nesla název ,,Každý může být hrdina”. 
V  pátek večer jsme si zahrály hry na utuže-
ní vztahů ve skupince. V  sobotu dopoledne 
jsme si s holkami povídaly, jak ošetříme růz-
ná zranění, a  také jak zavolat pomoc. Poté 
si holky vyzkoušely ošetřit falešná zranění. 
Dále holky dokázaly přiřadit, co všechno pat-
ří do krabičky poslední záchrany. Odpoledne 
jsme zahrály několik her, a poté následovalo 
pletení copánků. Večer jsme se dívaly na film, 

který byl zaměřený na pomoc druhým. Další 
den ráno jsme se sbalily a uklidily klubovnu. 
Tuto akci jsme si všechny náramně užily a tě-
šíme se na další společné akce.
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Základní škola informuje…

Úspěch ZŠ Dobrá v okresním kole  
Dějepisné olympiády

V polovině ledna se na základní škole Ji-
řího z Poděbrad ve Frýdku-Místku uskuteč-
nilo okresní kolo Dějepisné olympiády. Naši 
základní školu reprezentoval žák osmého 
ročníku Jiří Šmahlík, který zvítězil ve škol-
ním kole se ztrátou pouhého jednoho bodu.

Mladý historik Jirka nepodcenil přípra-
vu a  už v  průběhu vánočních prázdnin se 
na okresní kolo pečlivě připravoval ve svém 
volném čase. Jeho snem byl postup do kraj-
ského kola. Už proto byl Jirka velmi nervóz-

ní, když během vyhlašování výsledků nesly-
šel své jméno. Jaké bylo pro něj překvapení, 
když své jméno uslyšel jako poslední! Jiří 
Šmahlík zvítězil v okresním kole Dějepisné 
olympiády a z prvního místa tak postupuje 
přímo do krajského kola.

Krajské kolo se uskuteční na konci břez-
na v  Ostravě. Jirka již začal s  přípravou 
a jeho snem je nyní republikové finále Děje-
pisné olympiády v Hradci Králové. 

Mgr. Petra Berská

Zeměpisná olympiáda
V  průběhu ledna proběhlo školní kolo 

zeměpisné olympiády. Téměř pět desítek 
žáků 6.–9. ročníku se utkalo v rámci tří ka-
tegorií nejen o titul „školního mistra“ země-
pisných znalostí a dovedností, ale také o po-
stup do okresního kola této soutěže. Letos 
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jsme využili centrálního zadání testů a byli 
jsme zvědaví, jak si s  nimi účastníci olym-
piády poradí.

V kategorii A (6. ročník), kde úkoly byly 
zaměřeny na kartografii, Zemi ve vesmíru 
a  obecný fyzický zeměpis, si nejlépe vedl 
Vojtěch Carbol ze 6. C. Vítězství v kategorii 
si však musel vybojovat až ve druhém „spe-
ciálním zeměpisném rozstřelu“, protože 
v testu i prvním rozstřelu dosáhl vždy stejné-
ho počtu bodů spolu se svou spolužačkou.

V kategorii B (7. ročník) čekaly soutěží-
cí témata týkající se například Afriky, eko-
logických problémů a přírodních katastrof. 
V  této kategorii svými znalostmi jedno-

značně kralovala Viktorie Anna Kadlčíková 
ze 7. C.

V  početně nejnabitější kategorii C 
(8. a 9. ročník), kde soutěžilo celkem 22 žáků, 
se úkoly týkaly především přírody či obyvatel-
stva Evropy a Česka. Zde letos největší země-
pisný přehled prokázal Kryštof Kohut z 9. A.

Všichni zúčastnění žáci si zaslouží po-
děkování a pochvalu za zodpovědný přístup 
k soutěži a zájem o zeměpis. Výše jmenova-
ným třem vítězům přejeme hodně GEOštěstí 
v okresním kole, které se uskuteční 22. února 
ve Frýdku-Místku.

Za vyučující zeměpisu,  
Mgr. Lukáš Kubiena

Doberská Tarzánie
V pátek 27. ledna se naši nejmladší žáci 

zúčastnili sportovní soutěže s  názvem Do-
berská Tarzánie. Šest pětičlenných družstev 
z  1. a  2. tříd se utkalo ve velké tělocvičně 
základní školy, kde pro ně byla připrave-
na zajímavá překážková dráha, skoro jako 
z  džungle. Děti měly mezi zvířátky zdolat 
několik úkolů. Po první lavičce jen přeběhly, 
přes druhou přeskakovaly, po třetí vyběhly 
na žebřiny, z  nichž přelezly jako opičky na 
poslední lavičku a  z  té sklouzly dolů. Ná-
sledně je čekal přeskok přes překážky, sla-
lom a posledním úkolem bylo podlézt tunel 
z laviček zakrytých žíněnkami. Potom už jen 
rychle doběhnout ke kamarádovi z družstva 
a předat mu štafetu.

Všechny děti se ohromně snažily a bojo-
valy s velikým nadšením a zapálením. Zvítě-
zit však mohla jen ta nejrychlejší družstva. 
Třetí místo získalo družstvo složené z žáků 
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Lyžařské výcvikové kurzy
Letos měli žáci 7. ročníku opět mož-

nost zúčastnit se lyžařského výcviku. Ten 
je skvělou příležitostí pro začátečníky, kteří 
se chtějí naučit lyžovat, i pro pokročilé, jenž 
mohou své dovednosti zdokonalit. 

Lyžařský výcvik probíhal v  nádherné 
krajině Jeseníků, v malebné vesničce Karlov 
pod Pradědem. Trval 5 dní a  byl rozdělen 
na 2 turnusy. Prvního turnusu se zúčastnili 
žáci 7. C a 7. D v termínu od 15. 1. do 19. 1. 

Druhý byl určen pro děti 7. A, 7. B třídy od 
29. 1. do 2. 2. Celkem se výcviku zúčastnilo 
70 lyžařů. 

Ti se nemohli svého týdne na horách 
dočkat. Začátek 1. turnusu provázely obavy 
z malého množství sněhu na jediné otevřené 
sjezdovce Myšák, které se naštěstí nenaplni-
ly. Sněhové podmínky se ukázaly jako dobré 
a  každodenní sněhová nadílka podmínky 
k  lyžování vylepšovala. Druhý turnus měl 

2. A, druhé místo družstvo žáků z 1. C a prv-
ní místo patří žákům třídy 2. C. Děti z těchto 
družstev dostaly kromě medailí a  diplomů 
malou cenu.

Všichni soutěžící následně obdrželi di-
plom za účast a medaili v podobě roztomilé 
opičky vytvořené na 3D tiskárně. Všem se 
odměny moc líbily a závěrečným pokřikem 

děti potvrdily, že si přejí další podobné sou-
těže. 

Věříme, že se našim malým sportovcům 
bude i  nadále dařit nejen v  soutěžích, ale 
i jen tak pro radost, protože tu měli všichni 
obrovskou. 

Mgr. Renata Kubalová 
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sněhové podmínky vynikající, a tak se lyžo-
valo v lyžařském středisku Čerťák v Horním 
Václavově.

Ubytování bylo zajištěno v hotelu Kam-
zík, který svým vybavením a zázemím před-
čil očekávání mnohých. Nabídl dětem kro-
mě možnosti odpočinku a  regenerace na 
pěkně vybavených pokojích také příležitost 
společně si zasportovat v tělocvičně, navští-
vit posilovnu a  hotelový bazén či si zahrát 
bowling.  

Program měly děti opravdu nabitý. Kaž-
dý večer pro ně byly připravené zajímavé ak-
tivity – přednášky o bezpečnosti na horách 
či lyžařské výbavě, promítání filmu s  lyžař-
skou tématikou a  také společné hry zamě-
řené na vzájemné poznání se a  spolupráci. 
Děti při společných večerech dostávaly pro-
stor k vyjádření svých očekávání od pobytu, 
připomínek i vzájemných ocenění a poděko-
vání si. Poslední večer došlo ke zhodnocení 
pobytu, vyhlášení výsledků soutěží. 

Hlavní soutěží lyžařského kurzu byl Nej-
lepší lyžař a lyžařka, ve které se děti vzájem-
ně hodnotily podle kamarádského přístupu, 
vzájemné pomoci a  srdečnosti. V  prvním 
turnusu se stala nejlepší lyžařkou Larissa 
Kacerlová (7. C) a nejlepším lyžařem Šimon 
Bódis (7. C). Na druhém kurzu ocenění zís-
kali Kateřina Kochová (7. B) a  Filip Bialek 
(7. B). Díky dobrým sněhovým podmínkám 
se na druhém turnusu mohl uskutečnit závod 
ve slalomu. Absolutním vítězem mezi chlapci 
se stal Viktor Pšenica (7. A) a mezi dívkami 
Sára Krupová (7. B). Všechny děti obdržely 
památeční listy, medaile a  sladké odměny. 
Největší odměnou ale jistě byla možnost za-
lyžovat si, strávit společný čas a užít si kou-
zelné prostředí zasněžené krajiny. 

Poděkování patří všem kolegům za spo-
lupráci, Klubu rodičů za příspěvek na skipa-
sy a dopravu a obci Dobrá za finanční pro-
středky na odměny.  

Mgr. Petr Krus

Mateřská škola Dobrá informuje…

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Jak nám začal první měsíc nového roku 

v naší školce? V měsíci lednu se děti vrátily 
zpět do svých tříd po vánočních prázdni-
nách, a tak si děti i jejich rodiče opět pomalu 
zvykali na každodenní mnohdy brzké vstá-
vání a následný stereotyp.

Hned v  prvním týdnu na děti čekala 
pohádka „Výprava za ledním medvědem,“ 
kterou si pro děti připravilo divadélko „Le-
tadlo.“ Pomocí pohádky se děti staly prů-
zkumníky a  navštívily severní pól. Musely 
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zdolat plavbu lodí mezi ledovými krami 
a  cestou potkaly velrybu, veselé tuleně, 
mrzutého mrože. Na sněhu děti poznávaly 
stopy polárních zvířat, seznámily se s Esky-
mačkou a nakonec se jim podařilo vystopo-
vat ledního medvěda Nanuka. Děti se od něj 
dozvěděly, jak pomoci přírodě a zvířatům za 
polárním kruhem.

Děti si v  prvním lednovém týdnu také 
připomněly tradici Tří králů vytvořením 
a zdobením královských korun, některé tří-
dy se vydaly koledovat ke svým kamarádům 
odvedle.

V lednu si děti ve svých třídách povídaly 
o zimních sportech, vyráběly, tvořily a hrá-
ly si v  rámci možností na zimní sporty ve 
svých hernách. Největší radost měly děti 
tehdy, když venku začalo pořádně sněžit 
a mohly bobovat na našem kopci na školní 
zahradě. A když už toho sněhu bylo oprav-
du hodně, postavily si jednotlivé třídy na 
zahradě své sněhuláky. Co na tom, že bě-
hem několika dnů sněhuláci roztáli, i tak to 
stálo za to.
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Dalším tématem, které děti v  jednotli-
vých třídách probíraly, bylo lidské tělo, jak 
o něj hlavně v zimě pečovat, aby bylo stále 

zdravé a silné. Děti si povídaly nejen o zdra-
ví, ale také o nemocech, které na nás přede-
vším v zimě mohou útočit.
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Aby děti v zimě pomohly lesním zvířát-
kům, vydaly se některé třídy v  měsíci led-
nu ke krmelci. Děti z  domova donesly pro 
zvířátka mrkvičky, jablíčka, suchý chléb 
a všechny tyto dobroty pak vysypaly do kr-
melce, aby zvířátka v zimě nestrádala hlady. 

V  únoru pak na děti čeká jejich oblí-
bený Karneval, který proběhne ve dnech 
22.–23. února v sále ZŠ.

Ještě před touto oblíbenou akcí pak na 
naše předškoláky čeká návštěva ZUŠ, kde 
pro ně bude připraven výchovný koncert.

Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková, uč. MŠ

Místní knihovna Dobrá informuje
Milí čtenáři, 

ráda bych Vám poděkovala za 
značné přírůstky nových čtenářů 
na začátku nového roku. Dou-
fám, že se Vám u nás bude líbit.

Chtěla bych Vás pozvat na 
cestovatelskou přednášku s  manželi Máro-
vými, která se u nás uskuteční dne 1. 3. Pro 
nejmenší opět chystáme akci s názvem Noc 
s Andersenem, která dětem umožní přespá-
ní v knihovně. Na tuto akci je nutné se pře-
dem přihlásit.

Dále je u  nás možno si za-
koupit lístky na akci Doberské 
mecheche, která se bude konat 
25. 2. od 20:00 ve školním sále 
v  Dobré. Moc se těšíme na Vaši 
hojnou účast. 

Výpůjční dobu máme nezměněnou: pon-
dělí, úterý, čtvrtek 8–11, 12–17.30 a každou 
lichou sobotu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Knihovnice MK Dobrá
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Myslivecký spolek „Vrchy“ Dobrá – Pazderna
Schůze honebního společenstva

Předseda honebního společenstva JUDr. Jiří Němec,  
zve všechny členy honebního společenstva na 

Valnou hromadu vlastníků, 
která se uskuteční 10. 3. 2023 v 17.00 hodin na myslivecké chatě v Dobré.

Jak nahradit škodu způsobenou nerovností,  
výmolem, výtlukem a jinou závadou na vozovce

Ředitelství silnic a  dálnic 
ČR od zimy do jara eviduje 
zvýšené množství výtluků a po-
dobných vad svěřených komu-
nikací. Každoroční nerovnosti 
způsobují okolní vlivy dopro-
vázené škodlivými změnami 
teplot. Noční mrazy či sněžení 
přes den střídané sluncem a teplotními šoky 
přispívají k rozpadu povrchů vozovek, které 
operativně opravuje smluvená údržba.

Pracovníci ŘSD ČR i  externí údržby té-
měř denně projíždí dálnice a  silnice I. třídy 
a  v  rámci kontrolní činnosti dochází k  peč-
livé evidenci nerovností. Některé vady jsou 
na místě opraveny, větší plochy poruch čeká 
rozsáhlejší rekonstrukce. Navzdory neustá-
lé přítomnosti pracovníků v  terénu dochází 
k  menším nehodám ve formě proražených 
pneumatik, zkřivených disků kol apod.

Majitel vozidla může požádat Ředitelství 
silnic a dálnic ČR o náhradu škody způsobe-
né nerovností, výmolem, výtlukem a  jinou 
závadou na vozovce. Nejjednodušším postu-

pem je navštívit oficiální web 
www.rsd.cz a pod odkazem „Or-
ganizace ŘSD ČR“ zvolit mož-
nost „Hlášení škodní události“. 
Zde přítomný formulář slouží 
k vyplnění potřebných informa-
cí. Součástí hlášení jsou údaje 
o majiteli vozidla, kontakt na ři-

diče, fotodokumentace místa, popis událos-
ti, škoda atd. Výhodou k vyřízení je doložení 
protokolu od Policie ČR. Posledním krokem 
je odeslání veškerých materiálů na e-mailo-
vou adresu posta@rsd.cz.

Další zajímavosti najdete také na kraj-
ském Twitteru ŘSD ČR: https://twitter.com/
RSD_Olomoucky, https://twitter.com/RSD_
MSlezsky (kliknout nebo adresy zkopírovat 
do adresního řádku).

Mgr. Miroslav Mazal
tým komunikace

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Wolkerova 951/24a, Olomouc, 779 00

mobil: 607 053 978 
www.rsd.cz, miroslav.mazal@rsd.cz



- 24 -

PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V OBCÍCH 
MAS POBESKYDÍ – konec projektu

Konec roku 2022 ukončil realizaci pro-
jektu „Podpora pečujících osob v  obcích 
MAS Pobeskydí“. Finančně byl podpořen 
Moravskoslezským krajem a nabízel tři ak-
tivity, které se v průběhu roku střídaly a na-
bízely tak pečujícím osobám pomoc a pod-
poru pro ducha, duši i tělo. Dovolte krátkou 
rekapitulaci. 

Svépomocné skupiny: V průběhu roku 
proběhla 4 setkání, kterých se zúčastnilo 
celkem 24 osob. Společně s  koordinátor-
kou duchovní péče Slezské diakonie, získali 
účastníci setkání duchovní impulzy pro pod-
poru péče o  svého blízkého, sdíleli své do-
jmy, obavy a navzájem se podporovali vlast-
ními zkušenostmi z péče. Bylo až dojemné, 
jak v závěru setkávání byli pečující schopni 
poskytnout si sami navzájem podporu a vní-
mat svou situaci více s nadhledem. 

Fyzioterapie formou Feldenkraisovy 
metody: V  průběhu roku bylo realizováno 
šest setkání, kterých se účastnilo celkem 
72 osob prezenčně a  34 on-line. První dvě 
setkání se konala v  SEN centru Třanovice. 
Pro velký zájem jsme však další čtyři reali-
zovali, a to díky skvělé spolupráci s OÚ Třa-
novice, ve větším prostoru obecního sálu za 
bezplatný pronájem. Setkání se těšila velké 

oblibě, jelikož touto metodou může cvičit 
doslova každý bez omezení věku. 

Psychohygiena: Čtyř setkání se v průbě-
hu roku účastnilo 41 pečujících. Worksho-
py byly pro ně především časem relaxace 
a odpočinku. Společně se dozvěděli několik 
technik, díky kterým se mohou efektivně 
uvolnit, zkvalitnit svůj spánek, zbavit se vtí-
ravých myšlenek apod. Relaxační účinky se-
tkání se zrcadlily všem účastníkům v  jejich 
usměvavé tváři. 

Celkem jsme tedy v roce 2022 uskutečni-
li 14 workshopů pro bezmála 50 pečujících. 
Všem touto cestou děkuji za aktivní účast, 
sdílení, za jejich postřehy, vzájemnou po-
moc a v neposlední řadě společenství, které 
se nám podařilo v průběhu roku vybudovat. 
Děkuji rovněž všem lektorům, donátorovi 
(Moravskoslezský kraj) a realizátorovi pro-
jektu (Slezská diakonie). 

Autor článku: 
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@slezskadiakonie.cz
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Stalo Se před 100 lety (vybíráme z kroniky roku 1923)
- V lednu a únoru a až do března jsou tuhé mrazy a mnoho sněhu.
- Poslanecká sněmovna usnesla se na resoluci, aby při novostavbách škol
      bylo pamatováno na zřízení školních kuchyní, dílen, tělocvičen, hřišť.
- Na jaře byla vyměřena cesta i s chodníkem k nádraží kolem pole sed-
      láka Nondka (nyní cesta mezi sokolským hřištěm a mateřskou školou).
- Vloni byla schválena důkladná oprava cest; především cesty vedoucí z obce k nádraží.
      Návrh, aby ředitelství drah v Olomouci dalo pro tuto opravu cesty bezplatně několik
      vagónů škvárů, byl zamítnut a cesta i chodník byly vysypány štěrkem z řečiště. Za dovoz
      metru krychlového obec platila 20 Kč (přibližně 1000 Kč dnes), přitom štěrk na cestu od
      nádraží k Syřínkovi (č. p. 30) navezl továrník Lichtenstern. V příhodný čas byli všichni
      majitelé povozů vyzváni ku vození kamení na cesty.
- Po měsíci máji, který svou pohodou dal rozpučet tak radostným nadějím v úrodu, přišel
      měsíc růží červen, který jindy patří k nejkrásnějším. Přinesl místo růží mráz tak silný, že
      brambory zejména v horských krajinách byly jím spáleny. Také jiné polní plodiny byly
      jím citelně poškozeny. Tento vzácný a neslýchaný mráz odzvonil vyhlídkám na dobrou
      sklizeň. Zvláště píce žádné nebylo. Chladné počasí trvalo celý červen a byl prý nejchlad-
      nějším měsícem za posledních 200 let. Také na včelaře zle dolehl, zmařena veškera
      snůška medu. Rojů bylo hodně, ale i stará včelstva musela být přikrmována cukrem.
- Kostelní budova, dosud krytá šindelem, byla toho roku firmou Rozkydal & Weiss pokrytá
      eternitem celkem za téměř 30 tisíc Kč (něco přes 1,5 miliónu). Na tuto opravu přispěl
      i biskup vratislavský, kteréžto diecézi dosud naše farnost patří, kardinál Bertram.
      Na zbytek si farnost půjčila.
- Památného 28. října vzpomíná československý národ výročí 5 let samostatnosti. Naše
      republika vykonala za tuto krátkou dobu dílo přímo obrovské. Z nových států evropských
      žádný nemůže se vyrovnat nevelikému státu našemu, který si vydobyl u celého kultur-
      ního světa důvěru a úctu. Naproti tomu v kdysi mocném Německu nastává rozklad,
      zmatek, hlad a drancování. Rozdíl valuty peněz charakterizuje poměry obou států.
      Kdežto u nás ze státní mincovny dáváme do oběhu kovové pětihaléře, tiskne Německo
      papírové miliardovky. Milion německých marek má hodnotu 36 československých
      haléřů. Za takových okolností každý je vděčný našim politikům, že se jim podařilo rozřešit
      problémy v tak složité poválečné době.
- Podzim byl mírný, vánoce bílé, čehož již po několik let nebylo. V posledních dnech roku
      nastaly prudké sněhové vánice s velikými mrazy, které způsobily závěje, takže cesty staly
      se neprůchodnými a dopravě železniční vyskytly se značné poruchy.
- V neděli odpoledne 9. prosince šlo procesí z kostela na místo, kde byl nový kamenný kříž
      zdejším farářem P. Josefem Bártou posvěcen, ovšem postaven nákladem Františka Char-
      váta (kříži se pak říkalo „Charvátův kříž“); stojí opraven (2014) při cestě k Nošovicím. 
- Výnosem ministerstva vnitra je sloučeno sedm měst ve „Velkou Ostravu“. Náležet k ní
      budou: Moravská Ostrava, Vítkovice, Přívoz, Mariánské Hory, Zábřeh, Hrabůvka a Nová
      Ves. Ostrava měla dosud 41 779 obyvatel, nyní bude mít již 113 714 obyvatel.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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6 LEKCÍ  +  ZÁVĚR EČNÝ VEČER
WALTZ,  VALČ ÍK ,  J IVE ,  
C HACHA,  BLUE S A  DALŠÍ

OD 15 .  10 .  2023
1 8:00 -  20 :00

SÁL PŘ I  ZŠ  DOBRÁ
CENA:  4  000 KČ/PÁR

TANEČNÍ 
KURZY
SPOLEČENSKÝCH TANCŮ

REZERVACE:
776 180 447 

KOMISE PRO KULTURU  A ŠKOLTVÍ PŘI RADĚ OBCE DOBRÁ 
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

info@tanecvsenove.cz

WWW.TANECVDOBRE.CZ
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INZERCE

Nabízím vývoz odpadních vod  
- čerpání žump, septiků, čističek a jímek

- Zaváděcí ceny
- Krátká čekací doba
- Odvoz za každého počasí i ze špatně přístupných míst

Volejte 604 915 954 – Jaromír Grześ, Dolní Domaslavice
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             KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA 
                VÁM MŮŽE POMOCI ŘEŠIT TYTO ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY 

         

                           BOLESTI ZAD, HLAVY A PÁTEŘE   
                                     PORUCHY SPÁNKU     
                                            MIGRÉNY                    
                                         NEUROPATII 
                                     BOLESTI KLOUBŮ 
                             PSYCHICKÉ POTÍŽE A STRES 
                                         ADHD U DĚTÍ 
                                   CHRONICKOU RÝMU 
                              A JINÉ ZDRAVOTNÍ POTÍŽE 
 
        Zabývám se KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKOU A OSTEOPATIÍ, 
                   která má harmonizační účinek na celé tělo ve svém fyzickém  
   i psychickém projevu. Pomáhá při chronických stavech i akutních potížích. 
     Terapie je vhodná pro všechny věkové kategorie, od miminek po seniory. 
 
                Terapie provádím v Soběšovicích č.10 (budova OÚ), případně  
        v Rehabilitačním pracovišti BOSA s.r.o. v Havířově, ul. Nákupní 1/426. 
 
  Na terapii je, prosím, nutné se předem objednat telefonicky, nebo e‐mailem. 
 
                                                              KONTAKT: 
                                               Bc. Iveta Valošková, BCST 
                                                       Tel.: 602 183 483 
                                           e‐mail: i.valoskova@seznam.cz 
                                                     www.cso‐terapie.cz 
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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: Dovoz a odvoz kontejneru na bioodpad:
739 630 870 Evžen Lisník     739 381 380     Zdeněk Friedel

Správce multifunkčního hřiště:    605 887 443    Jana Chobotová

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 6. 3. 2023 do 12.00 hodin.
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