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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

tento příspěvek do obecního časopisu píšu 
v době, kdy se objevují konečně dobré zprávy 
o trendu snižování počtu lidí, kteří se denně 
nakazí koronavirem. Doufám, že tento trend 
se díky nám všem a dodržování hygienických 
opatření bude jenom zlepšovat.

Snažíme se po celou dobu vyhlášení nou-
zového stavu, abychom se postarali o ty spo-
luobčany, kteří potřebují pomoc, a proto jsme 
zavedli nákupy pro seniory nad 65 let. Děkuji 
zaměstnancům OÚ a našim hasičům, kteří 
se na poskytování této služby podílejí. Provoz 
obecního úřadu jsme upravili, ale po celou 
dobu omezení se staráme o pořádek na veřej-
ných prostranstvích, v provozu je sběrný dvůr 
a plně funkční je odvoz bioodpadu. K tomu 
jsme museli bezodkladně zajistit uzavření 
provozu Mateřské školy, které bylo hygienou 
sděleno ihned po zjištění testu na COVID-19 
pozitivního zaměstnance. 

Přesto nebo právě proto bychom rádi 
poděkovali všem, kteří v  této těžké době 
pomáhají. Nejen doktorům a zdravotním 
sestrám, ale i sociálním pracovníkům, pro-
davačkám v obchodech, personálu v lékár-
nách, policistům, hasičům, vojákům, dob-
rovolníkům a všem, kteří jsou v první linii 
boje s koronavirovou nákazou.  

V pondělí 26. října 2020 proběhlo 12. jed-
nání Zastupitelstva obce, které bylo svoláno 
z důvodu potřeby schválit v termínu kupní 
smlouvy na bytové jednotky bytového domu 
č. 931 a č. 937. Tak byla dokončena inves-
tiční akce výstavby, která byla zahájena před 
20 lety, a celou dobu měli nájemníci uzavřeny 

s obcí budoucí kupní smlouvy. V průběhu těch-
to 20 let došlo ke splacení bytů i s pozemky. 
Zastupitelé dále schválili poskytnutí dotace 
společnosti DELPHINUS DELPHIS s.r.o., 
Raškovice, ve výši 40.000 korun. Jedná se 
o sociální zařízení, kde jsou v současné době 
umístěni dva občané naší obce. Dotace bude 
použita na mzdy zaměstnanců, nákupy polo-
hovacích postelí, křesel, nočních stolků a ma-
trací pro imobilní klienty. Dále jsme schválili 
další dvě žádosti o poskytnutí návratné fi nanč-
ní výpomoci na ekologické kotle, z Programu 
pro poskytování dotací nebo návratných fi -
nančních výpomocí. Zastupitelé neschválili 
záměr prodeje pozemku parc. č. 1348/6, k. ú. 
Dobrá u FM.

I v letošním roce vydáváme obecní Kalen-
dář 2021. Tento kalendář bude opět zdarma 
doručen do všech domácností. Příprava a vý-
roba obecního kalendáře probíhá od letních 
měsíců a je v těchto dnech již v tiskárně. Před-
pokládáme jeho distribuci začátkem prosince. 
Vydání nového kalendáře bude trochu jiné, než 
v minulém roce, ale doufáme, že opět všem 
udělá radost. Věříme, že se bude líbit. 

A na závěr mi dovolte, abych Vás upo-
zornil na blížící se tradiční akci. V neděli 
29. listopadu 2020 proběhne Rozsvěcování 
vánočního stromu. Vzhledem k současné kri-
tické situaci s šířením koronaviru COVID-19 
zatím nevíme, jakou formou tato akce pro-
běhne. Ale vše se včas dozvíte prostřednic-
tvím obecního rozhlasu, webu a aplikace.

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ - Změna č. 1

Strategický plán rozvoje obce Dobrá na 
období 2021 – 2027

Aktuální informace

Spolupracující projektant a  urbanista 
Ing. Gajdušek zpracoval ve shodě s vedením 
obce návrh zadání Změny č. 1 Územního 
plánu Dobrá (ÚPD) a  tento předal pořizo-
vateli, tj. vedoucímu odboru územního roz-
voje a  stavebního řádu Magistrátu Města 
Frýdku-Místku.

Pořizovatel nyní návrh zadání Změny 
č. 1 ÚPD upraví a poté ho zveřejní.

Následně poběží lhůta, po kterou mo-
hou dotčené orgány státní správy (DOSS) 
a Krajského úřadu Moravskoslezského kra-
je (KÚ MSK) uplatnit své požadavky a ka-
ždý své připomínky (§47 zák. č. 183/2006 
Sb. Stavebního zákona (SZ)).

Po uplynutí této lhůty na základě uplat-
něných požadavků, připomínek a podnětů, 

pořizovatel upraví návrh zadání a  předloží 
je zastupitelstvu obce ke schválení. 

Již nyní je zřejmé, že proces Změny 
č.  1  ÚPD je v  časovém skluzu. Ten je způ-
soben snížením pracovní funkčnosti pří-
slušného odboru Magistrátu Města Frýdku-
-Místku ze zřejmých důvodů. Zaměstnanci 
– stejně jako na našem úřadě – pracují ve 
skupinách, aby se během pracovního proce-
su nestřetávali a  snížili tím možnost šíření 
virové nákazy.

Všem žadatelům děkujeme za pochope-
ní. S  dalšími důležitými informacemi vás 
seznámíme bezprostředně po jejich zjištění.

MarkétaŘízková 
Milan Stypka  

Dotazníkové šetření (část I.)

I přes velmi nepříznivé podmínky, které 
sužují naši zemi již od jarních měsíců, ži-
vot v  obci Dobrá se nezastavil, jen zvolnil 
a  musí se podvolit příkazům, zákazům, 
doporučení, varováním… jen stěží se s tím 
vším jedinec vyrovnává. V  takových chví-
lích se oním optimistickým ukazatelem, že 
vše bude jednoho dne lepší a  chod obce 
se vrátí k  obvyklému tempu a  způsobu 
žití, může jevit tvorba plánů činnosti na  
další období. 

Jedním z nich je právě Strategický plán 
rozvoje obce Dobrá (dále jen Strategický 
plán) na období let 2021 až 2027.

V měsíci září jsme (vedení obce a jmeno-
vaná pracovní skupina) ve spolupráci s agen-
turou HRAT (spolu s ní jsme vytvářeli stávají-
cí Strategický plán a s jeho aktuálním zněním 
se můžete seznámit na webových stránkách 
obce) začali připravovat plán nový. 

Jednou z  podmínek tvorby Strategic-
kého plánu byl dotazník pro občany star-
ší 15  let. V  obci proběhlo dotazníkové 
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šetření do 24.  9. 2020 formou fyzického 
sběru i  elektronicky přes webový formulář. 
Dotazník vyplnilo 245 občanů, z  toho elek-
tronicky 87  (35,5%), tj. 9,1% občanů star-
ších 15 let. 

Úkolem tohoto textu nemá být stížnost na 
malou účast a nízkou aktivitu občanů při do-
tazníkovém šetření, spíše se spolu podíváme, 
co občany naší obce trápí, jaké mají návrhy na 
řešení některých složitých a zapeklitých pro-
blémů, s  čím jsou spokojeni, co jim naopak 
vadí a chtějí změnit. I na „způsoby změn“ se 
podrobně podíváme a  u  některých z  nich se 
zastavíme a probereme je důkladněji.

Obsah dotazníku se tematicky zaměřil 
na docela velký okruh oblastí, které prová-
zejí život každého občana. 

Úvodní dotaz byl z těch tradičních: Co se 
vám v obci Dobrá nejvíce líbí?

Vybírám (na základě pročtení všech 
odpovědí… nebude se jednat o přesné pro-
centuální výpočty, pouze o  subjektivní, ale 
odpovědný odhad) nejčastější tři odpovědi – 
blízkost přírody, dobrá dopravní dostupnost 
a dostupnost služeb.

Dotazovaní mohli doplnit i  své názory. 
U  této otázky nebyly tak časté, jak tomu 
bude u otázek následujících.

Také v případě další otázky – Co se vám 
v  obci Dobrá nelíbí? – měli dotazovaní 
vybrat a  seřadit tři možnosti odpovědí a  ty 
označit. Zde bylo pořadí následující – ne-
dostatečný kulturní a  společenský život, 
nezájem lidí o  obec a  celkový stav infra-
struktury (vodovod, kanalizace, osvětlení, 
komunikace).

Jen těsně za těmito třemi nejčastějšími 
odpověďmi se objevilo ve větší míře pouká-
zání na nedostatek pracovních příležitostí 
a špatnou dostupnost lékaře.

U odpovědí na tento dotaz se zastavíme, 
neboť jen samotný výběr prvních dvou nej-
častějších odpovědí je zavádějící, nemyslíte? 

Nezajímám-li se o život a dění v obci, pak 
ani nenavštěvuji kulturní, společenské nebo 
sportovní akce. Mimochodem… těchto akcí 
pořádají komise zaměřené na kulturu, sport 
a  „společnost“ více než čtyřicet v  každém 
roce, odečtěte si dva měsíce prázdnin a vy-
jdou vám čtyři akce do měsíce…

I  zde mohli občané doplnit své názory 
nad rámec předepsaných odpovědí. A mož-
nosti využili v hojné míře – často poukazují 
na absenci zubaře, na dopravu a  parková-
ní na hlavní silnici, zdůrazňují málo častý 
výskyt Policie ČR, stěžují si na nepořádek 
v  obci, množství autovraků na příjezdu do 
obce, zmiňují zdevastované „sokolské“ hři-
ště, zanedbávání okrajových částí a  další. 
Jedná se o výpis jednotlivých zmínek o tom, 
co a  jakým způsobem v  obci zlepšit. K  ně-
kterým z nich se ještě dostaneme i v dalších 
odpovědích.

Další dotaz se týkal toho, co občanům 
v naší vesnici chybí. 

Možná vás nepřekvapí, že nejvíce obča-
nům chybí zubař. Jen na vysvětlenou – sta-
rosta obce se snažil tuto absenci napravit, 
prošel si jednáními se zástupci Stomatolo-
gické komory, krajského úřadu a  jediným 
„světlým bodem“ bylo vypsání výběrové-
ho řízení na zubaře/dentistu pro naši obec 
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. 
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Výsledkem může být i  docela paradoxní si-
tuace – místo zubaře může získat lékař, kte-
rý provozuje praxi ve Frýdku-Místku nebo  
Ostravě nebo i dále od naší obce. Jedinou zá-
rukou by bylo, že si pacienty z Dobré zařadí 
do své klientely. Uvidíme…

Při pročítání odpovědí na tuto otázku 
se objevilo opravdu hodně námětů. Něko-
mu chybí v  obci kino, dalším bazén s  well-
ness centrem a  posilovnou, jiným dobrá 
restaurace, večerka s provozem do nočních 
hodin, zmiňováno bylo i  senior taxi a  do-
mov pro seniory.

Otázky 6 a 7 se týkaly dopravy v obci. 

Úplně největším problémem je automo-
bilová doprava. Občané měli opět zvolit ma-
ximálně tři odpovědi související s problema-
tikou dopravních problémů v obci. 

Přiznám se – zde jsem si pomohl oko-
pírováním jedné z  odpovědí, neboť její 
obsah přesně poukazuje na problematiku 
v dopravě - stav a údržba chodníků, nedo-
statek parkovišť a  parkovacích míst, zatí-
žení obce tranzitní dopravou, bezohledné 
chování řidičů.

V dalších odpovědích se objevuje pouká-
zání na chybějící přechody pro chodce u za-
stávky autobusu u VÚHŽ, u pekárny, mnozí 
poukazují na sníženou dopravní bezpečnost 
na „zadní“ cestě ke hřbitovu a od restaura-
ce Zanzibar k nádraží ČD, někteří navrhují 
zakázat parkování u  prodejny Hruška na 
hlavní silnice, další chtějí umístit zrcadla na 
křižovatky místních komunikací. 

Tím hlavním, konkrétním problémem 
je okružní křižovatka nad bývalým kinem 
a chybějící chodníky. Zde se opět na chvíli 
zastavíme…

Obec Dobrá zahájila proces Změny 
Územního plánu č. 1 zejména z  důvodu 
řešení dopravní situace nad bývalým ki-
nem. To je priorita pro nejbližší období. 
Jednání o  odkoupení částí pozemků od 
stávajících majitelů je nyní (snad) na dob-
ré cestě a  vzhledem k  tomu, že tato inves-
tice je součástí Bílé knihy Krajského úřadu  
Moravskoslezského kraje a  jeho vedení se 
po krajských volbách příliš nezměnilo lze 
doufat, že můžeme směle pokračovat v pří-
pravě území pro výstavbu okružní křižo-
vatky. Nebudeme však zapomínat důrazně 
poukazovat na nutnost dokončení napojení 
nošovické průmyslové zóny prostřednic-
tvím mimoúrovňového napojení na rych-
lostní komunikaci (MÚK).

Z dotazníků je zřejmé, že každému obča-
nu chybí aspoň jeden – dosud nerealizovaný – 
chodník v obci. Ať se jedná o dokončení chod-
níku ve směru na Nošovice, nebo o  chodník 
podél hlavní silnice, nejlépe až k  budově 
VÚHŽ. Několikrát byla zmíněna nutnost 
chodníku „v  lese“ mezi Zanzibarem a  ná-
dražím ČD, stejně jako vybudování chodní-
ku (nebo volba jiného řešení) v rámci místní 
komunikace „ke hřbitovu“. 

Na příští rok je plánována výstavba chod-
níku od bývalé restaurace Oráč k  přechodu 
u  Penny Marketu (jen tento docela krátký 
chodník bude stát cca 4 mil. Kč). O  mož-
nostech budování dalších chodníků v  obci 
rozhodnou dotační tituly – z minulosti však 
víme, že na budování chodníků „uvnitř“ obcí 
získat dotaci je téměř nemožné. Snad se si-
tuace změní v souvislosti s nutností „nastar-
tovat ekonomiku republiky“ v těchto těžkých 
dnech. Pokud se v  minulých letech objevi-
ly první možnosti získat státní či evropské 
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finance na opravu místních komunikací, mo-
hou k nim přibýt i chodníky. Kdo ví…

Co zhoršuje kvalitu života v  obci? To 
byla další otázka dotazníků. Zde jsou tři nej-
častější odpovědi -  znečištění ovzduší, hluk 
v okolí (rušné silnice, restaurace, železnice 
aj.) a nedostatek nádob na tříděný odpad. 

Zatímco první dvě příčiny horší kvali-
ty života naprosto chápu, s  pochopením té 
třetí mám problém. V obci je totiž více než 
třicet stanovišť pro separovaný sběr a  je-li 
možnost umístění dalších nádob i  na jiná 
místa, obec takto činí. Mnoho let „ladíme“ 
počty a frekvence svozů nejen těchto nádob, 
ale také samotných domovních 110 l popel-
nic s pracovníky FS. a.s. a stejnou spoustu 
let chválíme občany za separaci a  užívání 
sběrného dvora. Snižuje se tak počet čer-
ných skládek v obci, přestože se vždy najdou 
jedinci, kteří to mají blíže do lesa či k  řece 
než do sběrného dvora.

Další otázkou chtěli autoři dotazníku 
zjistit, zda je obec bezpečným místem. 

Převládá odpověď „spíše ano“, jen těs-
ně za ní je „určitě ano“. 

Z toho je zřejmé, že obec Dobrá je bez-
pečným místem pro život. I  tady využili 
někteří účastníci ankety prostor a  doplnili 
odpověď poukázáním na konkrétní problém, 
který vyžaduje řešení. Opět byly zmíněny 
přechod u pekárny, křižovatka nad bývalým 
kinem, „cyklostezka“ ke hřbitovu, nově při-
byl dřevosklad (slabé osvětlení, štěpka).

Dotazník se zajímal také o  oblasti ži-
vota, které je třeba z  v  obci z  hlediska 
bezpečnosti řešit. Odpovědi byly velmi za-
jímavé. Těmi nejčastější zvolenými se staly 

– veřejné osvětlení v obci, nevhodné cho-
vání občanů a spolupráce s policií. 

Osobně jsem byl překvapen už tím chy-
bějícím veřejným osvětlením… snad se to 
týká okrajových nebo méně frekventova-
ných částí obce. Ještě větší údiv způsobilo 
„nevhodné chování občanů“ – možná byla 
tato varianta volena v odpovědích proto, že 
se pod tento „název“ dá skrýt leccos, oprav-
du netuším a slibuji, že se budu snažit přijít 
věci na kloub.  

Ještě větší „šok“ způsobila většinová od-
pověď na otázku – Se kterou volnočasovou 
oblastí jste nespokojeni? 

Ve velké míře účastníkům dotazníku 
chybí kulturní akce. 

O  jejich frekvenci v  jednotlivých měsí-
cích v roce se zmiňuji výše v textu, problém 
ale může být v  něčem jiném. Možná lidem 
chybí konkrétní, prověřené akce. V  doplň-
kových textech najdeme zmínku o  absenci 
akcí pro dvouleté děti a  také o  „promítání 
běžné fádní české komerční produkce“, jež 
autor či autorka nepovažuje za kulturu… 
další odpověď uvádí v  souvislosti s  kulturou 
v  obci „nuda, šeď, málo profesionality v  or-
ganizaci“. 

Uvádím zde některé názory proto, aby 
i ti z vás, kteří dotazník nevyplnili, mohli po-
chopit „o čem to bylo“ a oč přišli. 

Ještě poslední zastavení u  této otáz-
ky – týká se obsahu Doberských listů – „jen 
oslavné články, jako by v Dobré neexistovaly 
problémy“ – k tomu dodám jen jediné - není 
nic snazšího, než se o  ty problémy podělit 
s  ostatními občany. Jistě najdete odvahu, 
problém popíšete, naznačíte řešení, článek 
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podepíšete a pošlete v řádném termínu před 
uzávěrkou na adresu podatelny OÚ Dob-
rá. Budeme jen rádi, zapojí-li se občané do 
obecního života i takovým způsobem.

Pokračujeme dál… ještě nejsme na kon-
ci dotazníku.

Autory zajímal názor odpovídajících 
na chybějící nebo nedostatečné zázemí 
pro volnočasové aktivity v obci.  

Několikrát jsou zmíněny chybějící posi-
lovna, fitness centrum, sauna… ale také 
kino, jiný a  lepší společenský sál… místa 
pro přírodní koupání v řece, místa pro po-
sezení, větší počet laviček, altán… 

Naopak – mnohokrát se v  odpovědích 
velebí sběrný dvůr, jen otevírací doba by 
měla být vstřícnější pro zaměstnané spolu-
občany… a  na závěr této části dotazníku 
ještě poptávka po dvou záležitostech veřej-
ných – WC (projekt je již hotov, snad budou 
moci všichni potřební WC pro veřejnost 
navštívit již v příštím roce…) a klavír (tady 
bude problém asi větší než u předcházející-
ho zařízení… anebo možná ne… možná to 
někdo vezme jako osobní výzvu… nechejme 
se překvapit).

V  otázce na nejvíce vyhovující infor-
mační systém v  obci obsadily první příčky 
Doberské listy, oficiální webová stránka 
obce a  facebook. Několikrát je uvedena 
mobilní aplikace (ale to bude pravděpodob-
ně způsobeno tím, že je docela nová…). Své 
zastánce si našel i obecní rozhlas, přestože 

v jiné části dotazníku je opravdu větší množ-
ství stížností… že sice jsou hlášení slyšet, ale 
není jim rozumět… tady mohu doporučit 
podívat se na stránky obce, kde najdete čís-
lo telefonu a po jeho aktivaci si poslechnete 
přeslechnutá hlášení.

V  nejlepším je třeba přestat. Napsáno 
bylo zatím dost a ještě nám dvě nebo tři ob-
lasti zůstaly do následujícího vydání Dober-
ských listů. 

Na závěr mi ještě jednou dovolte podě-
kovat všem účastníků dotazníkového šetře-
ní – a  to nejen za jimi zvolené pořadí vždy 
tří odpovědí, ale za dopsání potřeb, názorů, 
návrhů, tužeb – myslím, že si článek přečtou 
i  členové zastupitelstva a  možná se budou 
pídit po podrobnějších (avšak zcela ano-
nymních) odpovědích, aby si mohli udělat 
obrázek sami.

Tímto textem se autor nesnažil postih-
nout všechny oblasti dotazníku a  ani vypsat 
všechny názory dotazovaných, jen seřadil 
vždy tři nejčastější odpovědi (pokud to bylo 
možné…) dle svého odhadu a nejlepšího vědo-
mí a svědomí, vybral pouze některé doplňkové 
texty a  k  nim nabídl další informace. Jeho 
snahou bylo vtáhnout co největší množství 
z vás „do děje“ a přivést vás na jiné myšlenky 
v této nelehké době.

Mějte se pěkně.

Milan Stypka
místostarosta obce
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Celý kalendářní rok 2020 je… netra-
diční, úplně jiný, leccos se změnilo, mění 
a změnou ještě v budoucnu projde. 

Některé události si však své místo v  diá-
řích nás všech udrží. 

Jednou z nich bude slavnostní Rozsvěcení 
vánočního stromu.
Uskuteční se v neděli 29. listopadu 2020.

Co se letos změní a co bude nové?

• Nebudou stánky s občerstvením.
• Nebude pódium ani doprovodný program.
• Nebude ohňostroj.

• Bude připravený „obecní“ vánoční strom 
u kostela sv. Jiří.

• Bude nazdobený.
• Bude možnost od 16 h do 16:45 h předat 

zástupcům skautského oddílu Doberčata 
u  stromu vlastnoručně vyrobené ozdoby. 

Tyto budou navěšeny, aby strom ještě více 
přikrášlily.         

• Bude možnost být u slavnostního rozsví-
cení (v 17 hodin) s tím, že se všichni bu-
deme muset řídit v tento den platnými na-
řízeními v souvislosti s nákazou covid-19. 
Tedy rozestupy, roušky.

Vzhledem k  tomu, že významnou před-
vánoční akci chceme zachovat v míře povo-
lené a víme o velkém zájmu našich občanů 
zúčastnit se jí, zvažujeme podniknout kroky 
k  tomu, aby Rozsvěcení vánočního stromu 
2020 bylo možno sledovat z pohodlí domo-
va na svých počítačích, tedy on line. Držte 
nám palce, snad se dobrá věc podaří.

P.S. V  případě jakýchkoliv změn v  sou-
vislosti s  nákazou covid-19 a  následnými 
hygienickými opatřeními vás budeme infor-
movat i o případném zrušení celé akce.   

  Milan Stypka

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
29. listopad 2020

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

Termíny uzávěrek Doberských listů na rok 2020
 7. 12. 2020

 - příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.
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Cyklovýlet
Ohlédnutí za cyklovýletem - v  sobotu 
26. 9. 2020 se uskutečnil cyklistický výlet, 
kdy jsme se vydali z Dobré směr Dobratice, 
přes Komorní Lhotku, Smilovice, Ropice, 
kolem golfového hřiště k přehradě Žerma-
nice a zpět domů. Počasí nám to tentokrát 

silným větrem ztížilo, ale všichni jsme 
zdárně dojeli. Děkuji všem zúčastněným 
a těším se, až nám to koronavirová situace 
dovolí, na další cyklo či turistické výlety.

Renata Friedlová

Naše škola se stala, v  rámci projektu 
Místního akčního plánu Frýdek-Místek II 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008
616, garantem aktivity Polytechnika je zá-
bava! Dlouhodobě se zaměřujeme na poly-
technické vzdělávání zaměřené na robotiku, 
technické činnosti a  badatelství, proto jsme 
se rozhodli rozšířit naše mimoškolní aktivity 
směrem k žákům i rodičům, ale podpořit také 
spolupráci a sdílení v polytechnické oblasti na 

partnerských školách v Nošovicích, Dobrati-
cích a Lučině.

24. září 2020 proběhla pro žáky dílna 
s názvem Výroba hudebních nástrojů. Žáci 
se naučili vyrobit si píšťalku z větvičky černé-
ho bezu. Naučili se pracovat s nožem na vy-
řezávání dřeva a vyzkoušeli si, jak lze ovlivnit 

POLYTECHNIKA JE ZÁBAVA!

Základní škola Dobrá, informuje…
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V  polovině října koronavirus uzavřel 
školy a proměnil náš školní život. Ocitli jsme 
se s našimi dětmi opět v online prostoru, da-
leko a zřejmě na dlouho od školních lavic…

V  průběhu září jsme se s  dětmi zamě-
řili na opakování a  procvičování závěru 

minulého roku a do měsíce října jsme vchá-
zeli s dobrým pocitem, že můžeme pokračo-
vat dál, že jsme sladili naše požadavky a že 
tento školní rok zvládneme. Předělali jsme 
s učiteli roční plány, diskutovali nad učivem 
a  hodnocením. Všichni jsme se naučili re-
spektovat a  dodržovat nastavená protiepi-
demická opatření, která se během měsíce 
několikrát změnila, a  toto naše společné 
školní snažení nebylo narušeno žádným 
onemocněním Covid-19. 

Jsem velice ráda, že jsme v  přípravě na 
možnou online výuku nic nepodcenili a byli 
jsme připraveni. Během letních prázdnin 
jsme nastavovali programové prostředí Goo-
gle Workspace jako alternativní vzdělávací 
prostředí v době prezenčního, ale především 

ŠKOLA ONLINE

výšku nebo hloubku tónu píšťalky. Většině 
dětí se píšťalka povedla a už za hodinu a půl 
po zahájení práce se dílnou ve „staré škole“ 
ozývaly tóny některých píšťalek. Všichni žáci 

pracovali ukázněně, dodržovali pracovní po-
stup a  z  jejich nadšení bylo vidět, že se jim 
práce se dřevem a  nástroji pro opracování 
dřeva moc líbila.
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distančního vzdělávání. Učitelům a  žákům 
jsme zajistili přístup do tohoto prostředí 
a nastavili jednotlivé samostatné aplikace. Po 
celé září až do uzavření školy probíhala pří-
prava učitelů, ale i  žáků. Učitelé procházeli 
v odpoledních hodinách školením, které pro 
ně připravila ICT koordinátorka Michaela 
Kuboňová, a žáci se v hodinách i doma uči-
li přihlásit do virtuálních učeben a  plnit za-
dané úkoly. Uvědomovali jsme si, jak je tato 
příprava důležitá. Zároveň probíhalo dotaz-
níkové šetření rodičů, abychom věděli, jaké 
mají děti pro tuto výuku podmínky a jak škola 
může pomoci. Žákům, kteří neměli technic-
ké vybavení, jsme po uzavření školy zapůjčili 
iPady a  těm, kteří neměli možnost online 
připojení, jsme poskytovali podporu pomo-
cí tištěných výukových materiálů. Na konci 
října jsme díky spolupráci s T-mobile získali 
pro 20 žáků SIM karty s tarifem obsahujícím 
neomezená data na 3 měsíce zdarma, a tak se 
do online výuky mohou zapojit všichni žáci 
školy. Od ministerstva jsme obdrželi fi nanční 
prostředky na nákup ICT techniky pro učite-
le a částečně i pro žáky, bohužel kvůli zdlou-
havému procesu veřejné zakázky a  nynější 
situaci na trhu s ICT tuto techniku obdržíme 
pravděpodobně až v prosinci. 

Přechod na distanční 
výuku nás netěší, protože 
víme, jak velké úsilí jsme vy-
naložili v září, abychom ales-
poň částečně „dohnali“ jarní 
měsíce. Snažíme se s  dětmi 
maximálně spolupracovat 
synchronní i  asynchronní 
formou, žáci 1. stupně mají 
denně 2 hodiny online a žáci 
2. stupně 3 hodiny online 
profi lových a  naukových 

předmětů, další úkoly žákům zadáváme do 
Google Učebny. Neustále hledáme cesty, jak 
dálkovou výuku optimalizovat. S dětmi jsme 
v úzkém kontaktu díky online výuce, pravi-
delným třídnickým hodinám a  své služby 
jim nabízí také naše školní poradenské 
pracoviště. Paní psycholožka je připravena 
v této nelehké době dětem a rodičům pomo-
ci a v rámci online prostředí probíhají také 
hodiny pro žáky s podpůrnými opatřeními.

První měsíce tohoto školního roku nám 
ukázaly, že to nebude rok jednoduchý a  že 
budeme rádi za každý společný den ve ško-
le. Provoz školy se však s  přechodem na 
distanční výuku nezastavil. Vaříme obědy 
pro cizí strávníky a pro žáky, kteří i v době 
distanční výuky mají právo dotovaný oběd 
odebrat. V rámci údržby školy jsme využili 
nepřítomnosti dětí ve škole a  provedli ha-
varijní výměnu svislé kanalizace ve čtyřech 
třídách pavilonu 2. stupně. 

Na závěr děkuji rodičům především nej-
menších dětí, protože bez nich bychom pře-
chod na distanční výuku nezvládli, a  nám 
všem přeji brzký návrat do školních lavic. 

Radka Otipková, ředitelka
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PODZIMNÍ SBĚR 2020
Po roční přestávce se nám podařilo ve 

škole zorganizovat tradiční sběrovou akci. 
Po dlouhé pauze jsme nasbírali 21  tun 
papíru a  akce byla i  přes uzavření školy 
dokončena. Díky snaze žáků i  rodičů byl 
sběr velmi úspěšný. Celkem 98  dětí při-
neslo přes sto kilogramů papíru a  dou-
fám, že se nám podaří je odměnit slíbe-
ným zmrzlinovým pohárem. Nejlepším 
sběračem se stal Michal Bürger, který při-
nesl 800 kg. V soutěži tříd byla na prvním 

místě nejúspěšnější třída 4.C s 1490 kg a na 
druhém místě 9.B s 1713 kg. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
žákům Ondřeji Saranovi, Kryštofu Sko-
kanovi, Vojtěchu Kičmerovi a  Lukáši 
Skotnicovi, kteří vydrželi vstávat až do 
konce, i  když už nemuseli do školy na 
výuku. Děkuji také všem sběračům, kteří 
přivezli vše, co doma nastřádali.  

Hana Velčovská
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Tak máme za sebou poněkud rozpači-
tý měsíc říjen. A  proč rozpačitý? Jak jsme 
předeslali v zářijovém čísle, čekala na děti 
naší školky v  měsíci říjnu spousta zajíma-
vých akcí.

Ale jak se říká v  jednom úsloví, které 
jsme si vzhledem k nastávající situaci poně-
kud pozměnili: „Člověk míní, koronavirus 
mění…“ jednoduše řečeno všechny naše 
akce byly postupně zrušeny včetně plánova-
né Drakiády.

Když se však zamyslíme, tak se naší 
školce povedla alespoň jedna povedená, 
můžeme říci přímo charitativní akce. 

Děti naší školky totiž tvořily obrázky 
s podzimními tématy, vyráběly srdíčka, ky-
tičky, zdobily hrníčky, a to všechno pro naše 

seniory, kteří teď pobývají v  Penzionu pro 
seniory ve Frýdku-Místku. 

Zástupci organizace ADRA si pro tyto 
povedené výtvory přijeli a  za přítomnosti 
dětí naší školky jim je naše paní ředitelka 
předala s  poděkováním dětem i  přáním, 
aby naše seniory potěšily v  této obzvláště 
pro ně velice náročné době, tedy v  době 
nouzového stavu.

Zástupci ADRY rovněž poděkovali dě-
tem za jejich dárečky a přečetli dětem děkov-
ný dopis, který jim senioři zaslali. Děti od 
nich také obdržely malou sladkou odměnu.

Měsíc říjen se v  naší školce nesl přede-
vším v duchu sklizně ovoce a zeleniny, kdy 
děti přinášely do školky své výpěstky ze za-
hrádek, které ochutnávaly.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Mateřská škola informuje…
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Děti také pekly s paní učitelkami různé 
dobrůtky z  jablek, jablkové záviny či šáteč-
ky, vyráběly ovocné saláty, upekly si třeba 
i řepánky z červené řepy. 

Děti také hojně pobývaly na zahradě 
naší školky, kde si i v odpoledních hodinách 
užívaly krásné a slunečné podzimní dny.

Uvidíme, co nám přinesou následující 
dny, ale věříme, že naše děti neopustí jejich 
veselá nálada a úsměv od ucha k uchu…

Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková
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ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA 
vždy první čtvrtek v měsíci od 17-18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.

Vážení občané,

nastává opět podzim a s ním přicházejí 
i úklidy na našich zahrádkách. A o to více to 
platí pro samotnou přírodu kolem nás. Ta 
už se ale bohužel někdy neobejde bez naší 
pomoci, pomoci těch, kterým záleží na tom, 
abychom měli čistou a krásnou přírodu ko-
lem nás i nadále. 

Na sobotu 3. října 2020 byla již tradič-
ně naplánovaná úklidová akce, která měla 
za úkol jediné – posbírat všechny ty od-
padky, které tam nemají co dělat! Sešlo se 

nás 30 hrdinů a pustili jsme se do nelehké 
a nezáviděníhodné práce. Práce, která však 
přinesla více, než se na první pohled může 

Ekoden obce Dobrá – podzim 2020

(Foto: Michal Návrat, Kristýna Goldová, Tomáš Berka)
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Jednoho krásného dne v  pátek se celý 
náš 1. oddíl, tedy teď už pod názvem Me-
dová Hořčice, sešel na faře, kde jsme měli 
v  plánu naši první přespávačku za tento 
skautský rok.

Hned, co jsme přišli, rozdělili jsme se do 
dvou kluboven na kluky a holky, abychom se 
všichni dobře vyspali. Sotva co jsme si při-
chystali naše místečka na spaní, měly děti 
úkol ve své družinové skupince, a to vyrobit 

co nejhezčí papírové vlaš-
tovky, se kterými jsme se 
později přesunuli ven, kde 
jsme plnili různé úkoly, zá-
vody a  podobně. Po těchto 
závodech následovaly různé 
sportovní hry jako napří-
klad buldoci atd. Nakonec 
jsme se přesunuli zpátky 
dovnitř, kde byly děti zaba-
veny programem, a to třeba 
v  podobě městečka Paler-
ma, které si děti opravdu 
užívaly… Mezitím, co děti 
hrály hry, určití vedoucí už 
připravili výbornou večeři, 

Přespávačka 1. Oddílu - Medová Hořčice 
2. - 3. 10. 2020

zdát. Přinesla nejen skoro 500 kg uklizené-
ho odpadu a  čistější přírodu, ale také vol-
bu každého z nás dělat věci lepšími. Cílem 
tedy nemusí být jen uklizená příroda, ale 
právě „cesta“ k  tomu, abychom se posou-
vali v  našem chápání, vnímání a  pomoci 
přírodě dál a  dál. A  začít můžeme každý 
u sebe! 

Přemýšlej tedy nad tím, co děláš teď, 
a nad tím, co bys mohl udělat do budoucna 
lepšího. Pokus se vytvářet co nejméně od-
padu, nekupuj plastové obaly atd. Příkladů 
může být spousta. Ale co uděláš a  jak to 

uděláš, je jen na tobě. Příroda je jen jedna 
a věřte mi, že stojí za to za ní bojovat a svým 
příkladem můžeš inspirovat ostatní a  spo-
lečnými silami tak měnit svět k lepšímu.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
účastníkům za pořádný kus dobré práce 
a také za výborné špekáčky, které nám věno-
valo řeznictví U  Bobra. Takže za půl roku, 
pokud situace dovolí, se sejdeme zase a mů-
žeš přijít i ty! 

Za skautské středisko Doberčata 
Tomáš Berka
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V letošním roce otevíráme 3 první třídy, třídní učitelka Alexandra Blaž-
ková se svou třídou 1.C

která nám všem po všech těch 
hrách opravdu chutnala. Pak 
už následovala večerní hygiena 
a  fi lm, po kterém už všechny 
děti ulehly do svých spacáků 
a šly spát.

Ráno jsme se všichni vzbu-
dili a nebyli bychom to my, kdy-
bychom nedali faru zpátky do 
pořádku. Poté už jsme se všich-
ni rozloučili a vydali se zpátky 
do svých domovů.

Vala Budínská

Aktuální informace z naší obce 
do Vašeho telefonu.

K poslednímu říjnovému dni registrujeme 379 aktivních uživatelů. Je to snadné a zcela 
ZDARMA. Přihlaste se nyní i Vy a žádná důležitá zpráva z naší obce Vám již neunikne.

Mobilní aplikace pro naši obec
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V letošním roce otevíráme 3 první třídy, třídní učitelka Alexandra Blaž-
ková se svou třídou 1.C

Rozhodnutí Výkonného výboru FAČR 
o přerušení soutěžního ročníku 2020/2021 

1. Soutěžní ročník 2020/2021 se ohledně 
mistrovských a  pohárových soutěží, vy-
jma soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové 

asociace, jako řídícího orgánu soutěže, pře-
rušuje do dne 31. 12. 2020 do 23:59 hod. 

2. Po dobu přerušení nejsou řídící orgány 
soutěží oprávněny schválit konání mistrov-
ských a pohárových utkání.

Aktuální informace do Vaší emailové schránky

Jak správně zadat podnět nebo nahlásit  
závadu v mobilní aplikaci?

TJ SOKOL DOBRÁ informuje své fanoušky
Přerušení soutěžního ročníku 2020/2021  

do 31. 12. 2020 23:59 hod.

Nevlastníte chytrý telefon a chcete zís-
kávat aktuální informace z  obce pomocí 
e-mailu? Přihlaste se zde: www.dobra.
hlasenirozhlasu.cz Vpravo nahoře klikně-
te na tlačítko ODEBÍRAT. Registrace je 
velmi snadná. Stačí zadat Váš e-mail a hes-
lo, pomocí kterého se budete přihlašovat. 
Na e-mail vám poté přijde potvrzení. A  je 
to. V  případě jakýchkoliv dotazů pište na  
jangryzbon@seznam.cz

Přehled nejčastěji zveřejňovaných zpráv 
z dění v obci:
• Změna otvírací doby obecního úřadu
• Odstávky a poruchy 
• Sběrný dvůr
• Oznámení obecního úřadu
• Změna ordinační doby (MUDr. Kučerován, 

MUDr. Moravec)
• Aktuální informace COVID-19
• Pozvánka na kulturní a sportovní akce

Při zadávaní podnětu nebo hlášení zá-
vady je nutné co nejpřesněji popsat místo, 
kterého se informace týká. (např. ulice k ná-
draží, před č.p. xxx). U veřejného osvětlení 
je navíc důležité i číslo sloupu, které je na-
psáno na každém stožáru s lampou zhruba 
v  úrovni očí. Takto popsaná závada nebo 
upřesněný podnět, ulehčí a  urychlí řešení 
problému. Můžete také použít přímo fotku 
daného místa (stožáru s  číslem) a  přesnou 

poloho na mapě. Aplikace vám tyto možnos-
ti nabízí při zadávání daného podnětu. 

Takto je možno nahlásit jednoduše bez 
chození a volání na úřad např. nepořádek, 
závadu na komunikaci, anebo Váš nápad 
na zlepšení například chybějící lavička 
nebo odpadkový koš a podobně. Nebojte se 
nám napsat.

Jan Gryžboň, Pavel Peterek
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Vyjímáme z kroniky před 50 lety (1970) 1

Při setkání oslavenců s vedením obce nejednou pamětníci projevili přání,
abych více psal o událostech nové doby, které by si rádi připomenuli. Rád
vyhovím už jen proto, že některé události za zveřejnění rozhodně stojí
a možná také vzbudí zájem i u mladších — jaké to tenkrát vlastně bylo, jak
se žilo, v čem a jak dalece se doba za půl století změnila.

Vyjmeme dnes tři články z kroniky a z Doberského čtení, které vycházelo na pokračování
v 90. letech, kdy byly mnohé události „čerstvější“ a byly pro paměť budoucím zaznamenány.

Drobné stavby krášlící naši obec. Na počest 25. výročí osvobození naší vlasti Rudou
armádou bylo vyhlášeno 30 závazků pro zvelebení obce a zemědělského družstva. Byly to:
stavba vodovodu, vybudování chodníku kolem mateřské školy, oprava kina a úprava
autobusové zastávky na skotni, postavení mostku na Podlesí, zavedení ústředního topení
v budově národního výboru, zřízení skladu pro materiál civilní obrany v hasičském domě,
adaptace budovy místního hospodářství, oprava cesty k řece od č.p. 257 k železné lávce podle
břehu, oprava cesty na Vrchách u Mokryše, oprava lávky přes Morávku do Skalice, oprava
místnosti bývalé orlovny (lidovecké mládeže) pro nově utvořený Svaz socialistické mládeže
(SSM), demolice farských stodol, stavba garáží u fary, oprava školní družiny, hřiště u školy
a parčíku, pískoviště u mateřské školy, vysázení stromků, vybudování přístřešku pro kočárky,
generální oprava chodníku okolo nádraží. Vše toto bylo letos uděláno a závazky takto splněny.
Především zásluhou složek Národní fronty, dohlížecího výboru Jednoty, svazu požárníků,
myslivců, zahrádkářů, vojenského útvaru, mateřské školy, svazu žen, Sokola, nádraží, svazu
červeného kříže, komunistické strany, národního výboru a strany lidové, která svůj závazek
překročila o 704 hodiny. — Kromě prací svépomocí byla letos stavebními podniky provedena
úprava Bílého potoka, adaptace budovy U oráče (o tom bude zvláštní článek příště), stavba
stupně na řece Morávce (regulace), stavba garáží u budovy severomoravských elektráren,
stavba šrotovníku, sklad umělých hnojiv a čtyř bytových jednotek v areálu družstva (č. p. 707;
letos je budova u hlavní silnice v blízkosti nového obchodního domu zateplována).

Řád práce našemu občanu Oldřichu Pánkovi propůjčil osobně prezident republiky
Ludvík Svoboda při příležitosti 25. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou. Toto
vysoké státní vyznamenání obdržel za významné pracovní výsledky ve veřejné službě. Oldřich
Pánek bydlí v Dobré a předsedou okresního národního výboru je od roku 1960. Je to další
občan naší obce (po Bedřichu Chytilovi), který byl poctěn tak vysokým vyznamenáním.

Stavba elektrárny zamítnuta. Všichni občané našeho pobeskydského okolí si vzpomínají
na ostrý boj před lety, kdy se jednalo o stavbu velkoelektrárny v Paskově. Tehdy se zvedly
hlasy všech odborníků našeho okresu a především těch, kteří mají naše krásné Beskydy rádi
— byly by ohroženy velkým množstvím splodin a čekala je zkáza. S potěšením a úlevou jsme
přijali zprávu, že mohutná tepelná elektrárna s výkonem 800 MW se čtyřmi bloky, každý
o 200 MW, se bude stavět v Dětmarovicích blízko česko–polských hranic mezi Ostravou
a Karvinou. Beskydy budou nadále sloužit jako výletiště a rekreační oblast lidí z Ostravska
a Frýdecka–Místecka. Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář (styl zápisu upraven).

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  30.10.20  11:56  Stránka 86
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napsala a  ilustrovala Barbora Vláčilová 
pro svou malou kamarádku Kristinku

V  jednom vysokém domě s  velkými okny 
pod horskými kopečky žila malá holčička. Ta 
holčička se jmenovala Kristinka a v domečku 
bydlela jen s  maminkou a  morčetem Elou. 
Tatínek s  nimi nebydlel; odešel, když byla 
Kristinka miminko. Maminka měla co dělat, 
aby vydělala dostatek peněz na jejich živobytí 
a chod domu. Pracovala celé dny, někdy i noci 
a byla z toho velmi vyčerpaná, ale před svou 
holčičkou si nikdy nepostěžovala. A  protože 
maminka musela pracovat, trávila většinu 
času Kristinka sama. Dříve, když byla oprav-
du malá holčička, tak měla ještě svou chůvu. 
Ale teď už Kristinka vyrostla v šikovnou jede-
náctiletou slečnu, která umí plno věcí zvlád-
nout sama. 

Tento rok byl zvláštní, zcela jiný. Začal 
jako většina jiných let, ale v něčem se lišil. Ten-
to rok se objevil bacil, který sužoval celou zem 
i svět. V srdcích lidí začal klíčit strach, smu-
tek, u někoho dokonce beznaděj. Sotva začala 
škola, zavřeli ji a děti se učily doma s rodiči. 
Protože maminka Kristinky měla moc práce, 
většinu úkolů dělala Kristinka sama.

Jednou, když už ležela v  postýlce a  ma-
minka jí už dala pusu na dobrou noc, nedaři-
lo se Kristince usnout. Do okna jí svítil měsíc 
a hvězdička, která lehce blikala. Kristinka se 
snažila usnout a otočila se na druhou stranu, 
ale nepomáhalo to. Najednou uslyšela tenký 
hlásek: ,,Kristinko, vím, že nemůžeš usnout, 
protože ti svítíme s měsíčkem do okna. Musí-
me totiž s tebou mluvit.“ Kristinka se otočila, 
promnula si očka a zvědavě se rozhlížela, kdo 
to na ni mluvil a zda to nebyl jenom sen. Nebyl 

to sen. V jejím pokoji se rozzářilo krásné mě-
síční světlo a  z  oblohy k  ní sestoupil měsíc 
s hvězdičkou. 

To už byla Kristinka z  postele venku 
a měla pusu plnou otázek. Měsíc ji ale zara-
zil a  promluvil k  ní: ,,Kristinko, už delší čas 
tě pozoruji z  oblohy... a  nejsem sám. Svítím 
spolu s hvězdičkami do oken a hlídám klidný 
spánek všech malých i  velkých. Letos je však 
všechno jinak. Cítíme v  mnohých srdcích 
zmatek a neštěstí. Všichni jsou na ně tak sou-
středění, že vůbec nevnímají, jak podzim ma-
luje listy na stromech a jak paní zima nakle-
pává peřiny. V celém nebi je smutek z toho, že 
lidé zapomněli na skutečnou podstatu Vánoc.  
Pouze počítají velikost a  cenu svých dárků. 
Ježíšek v nebi pláče, protože děti na něj už to-
lik nevěří. A vůbec přestávají věřit na kouzla 
a zázraky. Ty však jsi jiná. Ty máš dobré srdce 
a na kouzla stále věříš. Proto jsme tady u tebe 
a prosíme tě o pomoc.“ 

Kristinka stála v  úžasu, neschopna slo-
va. Po chvilce špitla: „Ano, ráda pomůžu. 
Ale vůbec nevím, jak.“ Měsíc jí odpověděl: 
„Kristinko, ty to víš. Nech se vést svými city 
- protože ty vnímáš věci velmi správně. Sta-
čí, když začneš u sebe a maminky... a budete 
mít takové Vánoce, po kterých tolik toužíš.“ 
Ráno Kristinku probudila maminka a řekla 
jí, že letos bude vše jinak. Kvůli tomu bacilu, 
který řádí, bude muset až do Vánoc pracovat 
z  domu. Kristinka měla velikou radost, že 
konečně budou více spolu.

Listí už dávno leželo na cestě, stromy byly 
holé a  těšily se, až je přikryje sněhová peři-
na. Kristinka stále myslela na slova měsíce 
a  hvězdičky. Tak ji napadlo napsat krátký 

Pohádka o Kristince
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dopis ostatním dětem z  vesnice. Vysvětlila 
v něm, že letos je vše jinak a že Ježíšek čeká 
na dopisy a  pohlednice od dětí, aby mohly 
i  tento rok přijít Vánoce. A  že všechny děti 
mají své dopisy nechat na oknech a měsíček 
s hvězdičkou tu krásnou poštu na obláček už 
Ježíškovi doručí. 

Doma pak Kristinka přišla za svou ma-
minkou, objala ji kolem ramen a  řekla jí: 
„Mami, mám tě moc ráda a děkuji ti, že tak 
pracuješ, abychom se měly dobře. Letos bych 
si ale moc přála prožít Vánoce jinak. Pojďme 
upéct pár perníčků a  napsat Ježíškovi dopis 
společně. Myslím, že je škoda, že jsi tak dlou-
ho Ježíškovi nepsala.“ Maminka se zarazila 
a  lehce jí zrůžověla líčka. S  láskou se zadí-
vala na svou dcerku a po chvilce jí pošeptala 
do ouška: ,,Kristinko, vím, že často i  doma 
myslím na práci a  na povinnosti, které ještě 
musím stihnout. Teď jsi mě velice překvapila. 
Uvědomila jsem si, jak jsi velká a  moudrá. 
Omlouvám se. Vím, že ti málo říkám, jak moc 
tě mám ráda a jak moc jsem na tebe pyšná. Jsi 
moje sluníčko.“

A tak se rozhodly, že letos nebudou mít 
koupené cukroví od paní Vařečkové, která 
ho tak úžasně peče. Ani nebudou mít vý-
zdobu a věnec od paní Puntíkové z krámku 
Květinka. Domluvily se, že letos si to vše 
vytvoří samy, přestože to možná nebude 
tak dokonalé. Pro ně to bude to nejkrásnější  
vánoční dílo.

I když maminka stále pracovala a Kristinka 
plnila úkoly do školy, podařilo se jim vždy si 
najít společnou chvilku. Už společně napekly 
i  ozdobily perníčky. Jeden den si z  procházky 
lesem přinesly spoustu pokladů, ze kterých pak 
vytvořily adventní věnec a výzdobu domu. Ach, 
to je krása! Oběma zářily oči radostí. Jejich 
nadšení, vzájemná láska a pohoda i vytvořená 
dílka nadchly široké okolí, sousedy a dokonce 
i paní pošťačku. Během krátké doby byla nejen 
jejich ulice, ale také celá ves krásně vyzdobená 
a najednou se všichni těšili na Vánoce. 

Letos poprvé nebude maminka s  Kristin-
kou psát vánoční esemesky, ale namalují si svá 
přáníčka, která všem, na koho si vzpomenou, 
pošlou. To je nádhera! Celý dům voní skořicí 
a  jehličím. Maminka se usmívá a  Kristinka 
taky. „Za chvilku tady budou Vánoce. Na ad-
ventním věnci v neděli zapálíme první svíčku. 
Ach, ten je krásný. Mami, ten se nám povedl!“ 
raduje se Kristinka a maminka souhlasí. „Vše 
už je téměř nachystáno. Ještě chybí ozdobit 
vánoční stromeček a  vytáhnout jesličky s  Je-
žíškem, který se v městě Betlémě narodil.“

Jdou tedy společně za hajným Jehličkou 
pro hezký malý stromeček, který si společně 
ozdobí. Z oblohy každý večer měsíc s hvězdič-
kou pozorují všechny malé i  velké. Nejraději 
se dívají do toho domku s  velkými okny, kde 
bydlí Kristinka se svou maminkou a radují se, 
že letos jsou ty nejkrásnější Vánoce nejen na 
zemi, ale i v nebi.
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BV vlacilovab
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Chcete mít Váš vánoční stromek čerstvý a voňavý?  

Přijďte si stromeček sami vybrat a uřezat,  

nebo Vám stromeček uřízneme my. 

Lesní školka na Morávce, v údolí Vlaského, zahajuje  
od 1. 12.  2020 

PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK  

cena od 400,- 
 

 

 

 

 

 
 

Najdete nás u domu č. p. 43 
Termín návštěvy objednávejte dopředu (nejlépe víkend)  

Kontakt: JanCarbol@seznam.cz, nebo 602 741 231 

Zabalení a větvičky ke stromku ZDARMA  



- 24 -

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

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

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

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

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

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník

Správce multifunkčního hřiště:
605 887 443 Martin Svěrkoš

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

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 7. 12. 2020 do 12.00 hodin.

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