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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

v pondělí 7. září 2020 proběhlo ve spole-
čenském sále 11. veřejné jednání Zastupi-
telstva obce Dobrá v tomto volebním období. 
Zastupitelé projednali některé majetkové 
záležitosti, zprávy kontrolního a finančního 
výboru, vzali na vědomí Radou obce prove-
dená rozpočtová opatření, neschválil směnu 
pozemku na Spartě za pozemek bývalého 
Sokolského hřiště, a  nakonec projednali 
zprávu o vyhodnocení Strategického plánu 
rozvoje obce na období 2014 až 2020. Pro 
příští roky 2021–2027 se nyní připravuje 
nový rozvojový plán.

V sobotu 6. září 2020 měla proběhnout 
Velká Doberská. Bohužel jak všichni víte, 
z důvodu zvýšených hygienických opatření 
jsme tuto akci museli zrušit. Stávající vývoj 
nám dává zapravdu, že to bylo správné roz-
hodnutí. Doufáme, že se brzy situace stabi-
lizuje a vrátí do normálu. Se všemi vystupu-
jícími zpěváky a skupinami jsme se dohodli 
na posunutí termínu o jeden rok.

Obdobně dopadla i tradiční akce Výstava 
ovoce a zeleniny, která musela být našimi za-
hrádkáři zrušena. Stejnou zprávu nám zasla-
la předsedkyně komise pro kulturu a školství, 
když vzhledem ke zhoršené situaci šíření ko-
ronaviru všechny kulturní akce s okamžitou 

platností zrušili. Situace s šířením koronaviru 
je vážná, není radno ji podceňovat, a proto 
Vás všechny moc prosíme, dodržujte přede-
psaná hygienická opatření, abyste chránili 
nejen sebe, ale i své okolí.

I přes akutní stav pandemie koronaviru se 
nezastavily velké investiční projekty obce. Jak 
můžete v reálu sledovat, i nadále pokračují 
práce na zateplení budov obecního úřadu, 
pošty a lékárny. Byly provedeny z velké části 
izolace základů a zateplení střechy. Omlouvá-
me se všem občanům a také návštěvníkům, za 
komplikace způsobené stavbou. Prosíme Vás 
o pochopení a opatrnost, při pohybu v okolí 
budov obecního úřadu. 

Co se naopak muselo dočasně zastavit, tak 
to jsou některé činnosti v základní škole. Jak 
nám sdělila paní ředitelka Mgr. Radka Otipko-
vá, dle Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 
č. 958, které zakazuje hromadné akce kona-
né ve vyšším počtu než 10 osob ve vnitřních 
prostorech staveb s tím, že je nutné dodržet 
odstup od jiných osob 2 metry, a na základě 
Mimořádného opatření č.26/2020 KHS Mo-
ravskoslezského kraje nebudou s účinností 
od 5. října 2020 do 18. října 2020 umožněny 
volnočasové aktivity v ZŠ Dobrá.

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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Volby do zastupitelstev krajů 
konané dne 2. 10. – 3. 10. 2020

Výsledky hlasování za územní celky – okrsek 1 – část 1 . 
Kandidátní listina Platné hlasy

číslo název celkem v %
5 Demokratická strana zelených 1 0,19

12 KDU-ČSL 124 24,21
14 Morav. a Slez. pirátská strana 6 1,17
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 37 7,22
19 Česká pirátská strana 62 12,10
22 Moravané 0 0,00
28 VOK - Volba pro kraj 5 0,97
29 Koalice ODS a TOP 09 45 8,78
37 Jednotní 1 0,19
38 Dělnic. str. sociální spravedl. 0 0,00
45 Česká str. sociálně demokrat. 17 3,32
50 ANO 2011 134 26,17
54 Koalice STAN, Zelení, NEZ 21 4,10
57 Koalice ODA, Hlas, SNK ED 1 0,19
63 Komunistická str. Čech a Moravy 33 6,44
67 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 0 0,00
70 Trikolóra hnutí občanů 15 2,92
79 Alternativa pro nez.kand.2020 2 0,39
81 Starostové pro kraj 7 1,36
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 1 0,19

Voliči  
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné  
hlasy

%  
platných 

hlasů
1 305 524 40,15 522 512 98,08

Obec: Dobrá, okrsek: 1 
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Výsledky hlasování za územní celky – okrsek 2 
Kandidátní listina Platné hlasy

číslo název celkem v %
5 Demokratická strana zelených 0 0,00

12 KDU-ČSL 125 23,58
14 Morav. a Slez. pirátská strana 2 0,37
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 32 6,03
19 Česká pirátská strana 71 13,39
22 Moravané 0 0,00
28 VOK - Volba pro kraj 2 0,37
29 Koalice ODS a TOP 09 45 8,49
37 Jednotní 0 0,00
38 Dělnic. str. sociální spravedl. 0 0,00
45 Česká str. sociálně demokrat. 39 7,35
50 ANO 2011 130 24,52
54 Koalice STAN, Zelení, NEZ 17 3,20
57 Koalice ODA, Hlas, SNK ED 0 0,00
63 Komunistická str. Čech a Moravy 35 6,60
67 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 0 0,00
70 Trikolóra hnutí občanů 16 3,01
79 Aletrnativa pro nez.kand.2020 4 0,75
81 Starostové pro kraj 12 2,26
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 0 0,00

Voliči  
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné  
hlasy

% platných 
hlasů

1 257 541 43,04 541 530 97,97

Obec: Dobrá, okrsek: 2

Právní poradna 
pro občany obce Dobrá bude v roce 2020  

probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, tj. 7. 10., 4. 11., 2. 12. 2020  
v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21.  

Pro občany obce Dobrá je poradna zdarma.
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Česká pošta mění otvírací dobu 
na 1253 pobočkách od 1. října 2020

Česká pošta upraví hodiny pro veřejnost 
od 1. října na celkem 1253 poštách po celé 
České republice. Hlavními důvody, které 
podnik vedly k tomuto rozhodnutí, patří 
zkušenosti z koronavirové krize, kdy bylo 
potřeba upravovat otevírací hodiny pro ve-
řejnost s ohledem na zajištění poštovních 
služeb pro klienty a zároveň v návaznosti 
na přijatá hygienická opatření.

Další důvody jsou jednak proklientské 
a  jednak ekonomické. Opatření umožní 
lepší využití volných kapacit na pobočkách 
pošt. Postupně během krátké doby bude na 
dotčených poštách otevřeno větší množ-
ství přepážek, a to po celou otevírací dobu, 
opatřením se vytvoří dostatečné personál-
ní kapacity k vykrytí absencí pracovníků 
z ostatních pošt (zástup za nemoc/karan-
téna, OČR, čerpání dovolených, apod.), 
dojde k další podpoře expresního výdeje 

balíků (aktivní vyhledávání zásilek a předání 
k přepážce), navýší se personální objemy 
k zajištění telefonické komunikace s klienty.

Klienti budou moci některé dny v týdnu 
navštívit od 8 hodin a některé dny v týdnu 
do 18 hodin všechny pobočky, kterých se 
změna dotkne. K úpravě hodin pro veřejnost 
došlo na celkem 265 poštách již od 1. září. 
Všechny samosprávy, kterých se změna do-
tkne, byly o změnách informovány dopisem

Otevírací doba pošta Dobrá

PO 10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 
ÚT 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 
ST 10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 
ČT 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 
PÁ 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 
SO Zavřeno. 
NE Zavřeno. 

DRAKIÁDA
Zveme všechny malé i velké na další ročník drakiády. Sraz účastníků bude 31. 10. 

2020 na Vrchách u vodárny v 10 hodin. Všechny děti obdrží malý dárek a občerstvení 
bude zajištěno pro všechny. Snad nám bude foukat, abychom zaplnili oblohu tak jako 
v minulém roce. Při dešti bude akce odložena na neděli 1. 11. 2020. Těšíme se na vás. 

Za sportovní komisi René Křižák

Termíny uzávěrek 
Doberských listů na rok 2020

5. 10., 2. 11., 7. 12. 2020
 - příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.
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Týden knihoven v ČR, 
měsíc knihoven v Dobré

Každoročně v  říjnu probíhá Týden 
knihoven po celé České republice, kdy mají 
čtenáři výhodnou registraci nebo amnestii 
na upomínky. V  naší knihovně máme zvý-
hodněné služby po celý měsíc říjen, nabízí-
me našim čtenářům další registraci na 6 mě-
síců ZDARMA, toto mohou využít i ostatní 
zájemci o naše služby.

Ve vstupní hale jsme připravili novou 
výstavu fotografa Michala Návrata z Dob-
ré – Krásy noci.

Letos jsme nakoupili a  zpracovali   
785  nových knih a  dalších 657 knih pro 
knihovny v okolí. Z jiných knihoven jsme si 
půjčili pro naše čtenáře 80 knih a 1943 na-
šich knih jsme půjčili jiným knihovnám. 
Odebíráme a zpracováváme celkem 176 ti-
tulů časopisů, z  toho 76 titulů v  Dobré 
a  100 pro ostatní obce v  našem regionu. 
Pravidelný týdenní přehled nakoupených 
novinek zasíláme, pokud  jste si tuto služ-
bu nastavili na http://192.168.20.10:8080/
Carmen/cs/user-settings v  katalogu Car-
men, kde je vašim přihlašovacím jménem 
číslo čtenářského průkazu a  heslem je rok 
narození ve tvaru RRMMDD.

Využijte možnosti rezervací knih z do-
mova přes webový katalog naší knihovny  
www.knihovnadobra.cz nebo přes telefon 
725 144 014 a 558 641 016. Požádejte  si 
o přichystání souboru knih, které si chcete 
přečíst a my vám je připravíme, případně 
i doručíme domů (seniorům nebo handica-
povaným čtenářům). Můžete nás také požá-
dat o  nákup nějaké zajímavé knihy, kterou 

využijí i další čtenáři Uvádějte jméno autora 
a název knihy, případně mezinárodní znač-
ku tzv. ISBN, abychom koupili tu správnou. 
Stejně tak nám můžete zaslat tip na knihov-
nadobra@dobra.cz, jaký časopis bychom 
v naší knihovně měli odebírat.  

Knihy nelze půjčovat na cizí průkaz, 
za knihy si každý ručí sám a  je přímo kon-
taktován přes telefon nebo email. Nelze 
také vystavovat čtenářské průkazy na orga-
nizace, třídy ve školách, oddělení v družině 
a  podobně. Můžete však knihy v  knihovně 
vyzvedávat pro svoje příbuzné s jejich plat-
ným čtenářským průkazem.

Pokud v našem katalogu knihy nenajde-
te, můžeme vám je za poplatek objednat 
z jiné knihovny, a to i ze zahraničí. Po zpra-
cování knihy dostanete oznámení SMS 
nebo e-mailem, že kniha je pro vás v knihov-
ně připravena k vyzvednutí. Tyto služby po-
skytujeme po celý rok.

Po dobu zvýšeného výskytu Covidu-19 
nepůjčujeme v  knihovně tablety. Jsou však 
přístupné PC  pro tisk dokumentů a kopíro-
vací služba. Při návštěvě knihovny žádáme 
návštěvníky, aby si dezinfikovali ruce, nosili 
roušky, návleky na boty a udržovali odstupy.

Otevírací doba knihovny je:
Pondělí 12.00 - 17.30

Úterý a čtvrtek 8.00 – 11.00

 12.00 – 17.30 

Každá lichá sobota 8.00 – 11.00
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Pár dní po nástupu do školy se i  letos 
žáci 6. ročníků vydali vstříc vzájemnému 
poznávání a stmelování kolektivu na dvou-
denní adaptační kurzy. Pobyty se konaly 
v Komorní Lhotce a na Morávce. Smyslem 
kurzů je vytvoření přátelského a fungujícího 
kolektivu společným prožitkem a usnadnění 
přechodu žáků na druhý stupeň. 

Učitelé ve spolupráci s  paní psycholož-
kou připravili program plný aktivit, jejichž 
hlavním cílem bylo upevnění vztahů v nově 
vznikajících kolektivech. Týmové hry byly 
zaměřeny na vzájemné poznávání, odha-
lení vlastních schopností přínosných pro 
skupinu a navázání dobrých, kamarádských 
vztahů. Součástí programu byla volba třídní 

samosprávy, které se šesťáci ujali zodpověd-
ně. Následně si sami odhlasovali a vytvořili 
pravidla třídy. 

Žáci si společně užili také sportovní hry 
venku na čerstvém vzduchu a nechyběl ani 
výšlap na oblíbenou Godulu. Během cesty 
se hrály různé hry. Nejvíce děti bavila hra 
„kolíčky“, jejímž cílem bylo dojít až nahoru, 
aniž by měl člověk na sobě připevněný kolí-
ček na prádlo. 

Všichni odjížděli z  kurzů plní zážitků. 
A my věříme, že nabyté zkušenosti přenesou 
do běžného fungování kolektivu ve školním 
prostředí.

Mgr. E. Švrčinová, Mgr. M. Křížková

Adaptační kurzy

Základní škola Dobrá, informuje…

Knihovna stále nabízí občanům možnost 
nákupu knih se slevou přes internet na 
portálu

V  současné době nabízí portál slevový ku-
pon 100,- Kč při každém nákupu knih nad 
799,- Kč. Kupony je možné si vyzvednout 
v knihovně v Dobré a  jejich platnost je do 
30. 11. 2020.

Marie Mališová, ředitelka
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Naše škola se i v tomto školním roce za-
pojila do projektu s  názvem Úžasná věda 
– Místní akční plán Frýdek-Místek II. Dne 
29. 9. 2020 navštívilo 50 žáků 7. a 9. ročníků 
ZŠ Dobrá zábavní vědecký park VIDA! sci-
ence centrum v Brně. Z tohoto projektu měli 
žáci hrazenu návštěvu expozic a  výukových 
programů zaměřených na matematiku, fyzi-
ku, přírodopis a zeměpis.

V  rámci programu museli žáci během 
více než hodiny vyřešit zadané úlohy, aby 
se dostali ke kódům nutným pro otevření 
„černé“ skřínky s pokladem, případně unikli 
z místnosti. Během řešení úloh experimento-
vali s exponáty, odpovídali na otázky a řešili 

kvízy. Šifrou pak získali kódy důležité k úni-
ku.  Ke splnění úloh nebyly nutné jen znalosti, 
ale také logické uvažování, odhalování sou-
vislostí jevů a spolupráce žáků ve skupině.

Všem žákům se podařilo závěrečné kódy 
získat a dosáhnout cíle. Po ukončení výuko-
vých programů zůstal ještě prostor na pro-
hlídku interaktivní expozice.

Díky nízké návštěvnosti v současné situ-
aci jsme měli expozici téměř sami pro sebe 
a ani pobyt v roušce či pravidelné mytí a de-
zinfikování rukou nám náladu a nadšení ne-
mohly pokazit. 

Mgr. D. Pohludková

V minulém školním roce jsme ve školní 
družině zahájili realizaci projektu podporo-
vaného EU -  Projekt z OP VVV Šablon II. 
Projektový den mimo ŠD 2.V/13, Morávka 
- lesní pedagogika.

Cílem projektu je seznámit děti s  prací 
na tabletech a  různými aplikacemi rozšiřu-
jícími vědomosti získané ve škole hravou 
a  zábavnou formou. Děti zjistily, že tablety 
neslouží jen ke hraní her a sdílení zážitků na 

sociálních sítích, ale i k pro-
cvičování učiva a  získávání 
znalostí.  Tato práce vede 
také ke zatraktivnění zájmo-
vé činnosti ve ŠD a je rovněž 
zajímavým doplňkem „koře-
ním“ žákovské práce.  

V rámci tohoto projektu 
se žáci naučili pracovat s ta-
bletem, využívat jeho široké 
možnosti (focení, malování, 
vzdělávací hry, různé aplika-
ce, vyhledávání výukových 

Úžasná věda

Příroda od jara do zimy - projekt ve školní družině



- 8 -

materiálů) a spolupracovat se spolužáky při 
skupinových úkolech.

Projektové dny, které probíhaly ve škole 
i mino ni, navštívílo několik odborníků, kte-
ří v rámci své specializace názorně přiblížili 
své obory – vše o  lese (lesní pedagogika), 
využití jógy a  arteterapie, péče o  domácí 
mazlíčky s  návštěvou veterinární ordinace, 
muzikoterapie. H. Velčovská, J. Řeháčková

Ani jsme se nenadáli a  máme za sebou 
první měsíc nového školního roku.

Nově příchozí děti a nejen ony, ale rovněž 
děti, které trávily pro nás všechny náročné 
období společně se svými rodiči, si postupně 
zvykaly na každodenní režim v jednotlivých 
třídách, na paní učitelky a také na své nové 
kamarády.

Jak již zmínila paní ředitelka v zářijovém 
čísle, došlo ke změnám názvů většiny našich 
tříd. 

Ze třídy Delfínků se staly Sovičky určitě 
také proto, že jde o předškolní třídu. Třída 
Koťátek se proměnila v Žabičky a ze Včeli-
ček se stali Medvídci. Také třída Broučků 
změnila svůj název a staly se z nich Beruš-

ky. A  nesmíme za-
pomenout na třídu 
Sluníček, která je 
od září třídou Svět-
lušek. Pouze třída 
Motýlků si prozatím 
nechala svůj název.

Září je tedy pro 
děti, a  nejen pro ně, 
docela náročným ob-
dobím, proto v tomto 
měsíci většinou ne-
probíhá příliš mnoho 
akcí.

Zprávičky z naší školičky
Mateřská škola informuje…..
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Jednou z akcí, která nám však začala již 
první zářijový týden, byl plavecký výcvik při-
hlášených dětí vesměs předškolního věku. 
Každý čtvrtek tak děti postupně ve dvou 
skupinkách odjíždějí na plavecký bazén, kde 
se učí především kladnému vztahu k  vodě 
tak, aby se vody nebály.

Měsíc říjen však již bude daleko bohat-
ší na spoustu akcí, z  nichž zde zmíníme 
návštěvu profesionálního vojáka, započne 
první divadelní představení, proběhne Dra-
kiáda s pouštěním draků.

V rámci Dne knihoven děti také navštíví 
místní knihovnu.

Mgr. D. Dvořáčková, učitelka MŠ
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Puťák Běluh 18. 9. -20. 9. 2020 
(Mosty u Jablunkova – Rozhledna Tetřev  

– Malý a Velký Polom – Bílý Kříž)

Záhradkáři informují…
Z důvodu pandemie se letos neuskuteční 28. ročník Výstavy ovoce a zeleniny.

V pátek 18. září se družinka Běluh vyda-
la směrem z Mostů u Jablunkova na třídenní 
puťák. První den byla naším cílem rozhledna 
Tetřev, na místním ohništi jsme si rozdělaly 
ohýnek, daly si večeři a užily si zbytek veče-
ra u táboráku. Jelikož bylo potřeba načerpat 
energii na další den, tak jsme si v lese našly 
místo pro náš bivak v hamakách, v noci nám 
sice byla trochu zima, ale to se dalo v  této 
roční době očekávat. Ráno si některé z nás 
přivstaly, aby mohly vidět krásný východ 
slunce z rozhledny. Po snídani jsme se sbali-
ly a nasměrovaly své kroky po červené znač-
ce po česko-slovenském hraničním hřebeni. 

Celou trasu lemovaly překrásné výhledy do 
širých dálí. Během cesty jsme si udělaly ně-
kolik přestávek, v rámci nichž jsme si vždy 
na chvíli odpočaly, nabraly vodu ze studá-
nek, posvačily nebo ukuchtily oběd, na který 
jsme si v kotlíku připravily „domácí“ tvaro-
hové knedlíky se švestkami, a to ze surovin, 
které jsme po celou cestu nesly v krosnách. 
Knedlíky byly vážně výborné. Po obídku už 
následovala jen kratší část naší cesty. Bylo to 
jen pár zbývajících kilometrů k našemu pře-
spání na Visalajích. Během soboty jsme cel-
kově ušly asi 20 km. Večer jsme se pak usa-
dily na rodinné chatě jedné z nás, kde jsme 

si na ohni udělaly jídlo a jako 
dezert opekly marshmallows. 
Pak jsme unavené spokoje-
ně usnuly v  pohodlí našich 
spacáků. Ráno jsme si daly 
ovesnou kaši, pouklízely jsme 
chatu, sbalily si naše věci 
a  nastal čas se vrátit domů. 
Puťák jsme si všechny moc 
užily a  už se těšíme, až zase 
někam podobným způsobem 
vyrazíme.

Běluhy
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Skautská víkendovka  
na Vanaivanu 18. -20. 9. 2020

V pátek odpoledne jsme z Dobré od-
jeli vlakem do Frýdku-Místku a potom do 
Kopřivnice. Zde jsme šli do velké základ-
ny skautů, která se je jmenuje Vanaivan. 
U  základny byla velká lezecká stěna, la-
nové centrum a posilovací hřiště. Po pří-
chodu jsme si vybalili buchty, které byly 
na snídani a byla večeře, mňam! Někdo 
měl tousty nebo rohlíky se šunkou a hlad 
byl hodně veliký, proto jsme se pořádně 
najedli. Večer jsme hráli seznamovací 
hry a tvořili hrad, protože nás pan bada-
tel Václav poprosil o  pomoc s  hledáním 
ztraceného hradu.

V sobotu ráno jsme měli taneční roz-
cvičku a hned po snídani jsme přenášeli 
vodu, abychom zjistili, jak se kdysi žilo, 
a uměli šetřit vodu. Potom jsme si připra-
vovali oběd na ohni - těstovinový salát. 
Bylo těžké udržet oheň, ale zvládli jsme to. 

Odpoledne jsme hráli hru, která se jme-
novala Vojáci, ve které jsme museli dobýt 
pevnost, museli jsme se plazit k základně 
a  být úplně potichu, nakonec jsme pev-
nost dobyli, ale byli jsme mokří a špinaví. 
A  moc mě to bavilo. Potom jsme podle 
mapy, kterou jsme dostali za odměnu od 
pana Václava, měli dojít k hradu Šostýn. 
Po cestě jsme plni úkoly a na místě jsme 

zjistili, že to není hrad 
ale zřícenina. Ale i tak 
se nám výlet povedl 
a moc líbil. Večer jsme 
ještě měli odpočin-
kový program a  den 
jsme ukončili stezkou 
odvahy.

Celá víkendovka 
byla super, všichni 
jsme všechno zvládli 
a už se těším na další.

Eliška Blahutová, 
Sasanky 
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6. ročník Doberské Pětky 
V  sobotu 19. září uspořádala komise Rady 
obce Dobrá pro sport a volný čas již 6. roč-
ník běžeckého závodu Doberská Pětka. 
Celá akce proběhla ve sportovním areálu na 
Spartě, kde bylo pro závodníky připraveno 
zázemí s  občerstvením. Doberskou Pětku 
provázelo slunečné počasí a  přilákalo na 
start 112 závodníků. 

Od devíti hodin se spustila prezentace 
jednotlivých kategorií. Jako první starto-
valy předškolní děti, které svůj závod na 
100 m zvládly a v cíli byly odměněny „slad-
kou“ medailí a balíčkem sladkostí. 

Na kategorii mladších žáků a žákyň čekala 
už delší trasa a to 300 m. Mezi chlapci vyhrál 
Malyšek Viktor ze Skalice a u dívek Javůr-
ková Laura z  Vojkovic. Následoval start 
starších žáků. Trasu o délce 1000 m zaběhl 

nejrychleji Berek Filip z Dobré. Starší žá-
kyně běžely trasu o délce 600 m a Hrušková 
Tereza z Vojkovic si doběhla pro vítězství. 
Na juniory čekala trať dlouhá 1,7 km, v ka-
tegorii dívek zvítězila Heinrichová Hana 
z  Nošovic a  mezi juniory ovládl trať Mališ 
Šimon z Dobré. 

Na půl dvanáctou byl naplánován start hlav-
ního závodu BĚH LUKÁŠE KUČI - O PO-
HÁR SENÁTORA JIŘÍHO CARBOLA 
na počest mladého běžce z Dobré, který se 
svou nemocí bojoval až do konce. Na star-
tu se seřadilo přes 50 běžců. Mezi ženami, 
které běžely trať o délce 3,4 km, si pro vítěz-
ství v kategorii do 39 let doběhla Březinová 
Kateřina z Dobré s časem 14:58. Kategorii 
žen nad 40 let vyhrála Iveta Černá z Dobré, 
které dodatečně gratulujeme a ještě jednou 
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se omlouváme za naši chybu při zapisování 
výsledků.

V  mužské kategorii do 34 let doběhl jako 
první Jan Adam Tarana, který trať dlouhou 
5 km zdolal v  čase 19:00. Kategorii muži 
do 49 let vyhrál Jan Hlavatík z  Vojkovic 

s  časem 17:24. Kategorii nad 50 let vyhrál 
Radim Dudek z Dobré v čase 27:23.

Tradičně vyhlašujeme i nejrychlejší běžkyni 
a běžce z Dobré. Letos byla mezi ženami nej-
rychlejší Březinová Kateřina a  mezi muži 
Bušo David.

Všem vítězům a  zúčastněným gratulujeme 
a těšíme se na další ročník Doberské 5, kte-
rý se snad uskuteční v tradičním květnovém 
termínu.

Na závěr bych chtěl poděkovat firmě Hyun-
dai Motor Manufacturing Czech s.r.o. za 
zapůjčení nafukovací brány a hospůdce Ka-
čabar, která věnovala cenu pro nejrychlejší-
ho běžce z Dobré.

Za SKROD – Jan Gryžboň
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Zprávičky ze Spolku maminek s dětmi z.s.
Spolek je pro mámy, které chtějí trávit čas 
s  ostatními maminkami a  dětmi z  okolí. 
Hlavně z  toho důvodu, aby se děti zna-
ly, měly mezi svými vrstevníky kamarády 
a společné zážitky. Tento spolek je určen pro 
maminky, které jsou s dětmi na rodičovské 
dovolené (cca do čtyř let, než nastoupí dítě 
do MŠ), směřujeme i k  rozvoji stránky hu-
dební, pohybové, výtvarné... zhruba prvních 
třicet minut věnujeme nějaké řízené aktivitě 
a pak je čas na spontánní hru dětí, pobavení 
se maminek mezi sebou... předávání zkuše-
ností, informací.
První akcí v tomto školním roce byl táborák.

Táborák
Konal se v  neděli 20. září a  my jsme se od 
15 hodin začali scházet v Sport relax clubu 
u  Medvěda. Důvod, proč jsme se sešli, byl 
takový, že jsme chtěli zahájit i náš nový spol-
kový rok pěkně pohádkově. Soutěže se nesly 
v duchu SNĚHURKY A SEDMI TRPASLÍ-
KŮ. Děti měly například zamíchat kaši pro 
sedm trpaslíků a  nalít jim do hrnečků čaj, 
složit rozbité zrcadlo, vybarvit omalovánky 

s  trpaslíky, projít lesem plným překážek 
a posbírat v něm vzácné drahokamy a jiné. 
Nechyběla odměna za donesení vyplněné 
kartičky. Jako již tradičně se i tuto neděli na 
tomto místě konaly také soutěže pro tatínky 
a mamky.

Vyvrcholením byl táborák, který si děti moc 
užily. Počasí vyšlo, děti i rodiče byli nadšení, 
tak co víc si přát? 

Krásné podzimní dny nám všem
přeje Veronika Slívová a celý Spolek mami-

nek s dětmi v Dobré.

15. října plánujeme podzimní procházku, 
zvané jsou maminky navštěvující spolek, 
ale také maminky (s dětmi 1-4roky) v obci, 
které by měly zájem přidat se k nám a užít 
si krásné a veselé dopoledne. V případě zá-
jmu nám prosím napište na: spolekmami-
neksdetmivdobre@seznam.cz, kde podáme 
bližší informace. 

Obci bychom chtěly moc poděkovat, že nás 
podporuje v našich aktivitách. 

Eva Nováková
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ŠKOLNÍ ZAHRADA 1910 —1952— II
Dokončeme povídání o školní zahradě z minulého čísla Doberských listů.
Adaptace školní zahrady v roce 1910 stála 8800 korun (což je více jak 

1 300 000 Kč dnešní měny), to ovšem i s úpravou okolí školy a oplocením,
úpravou hřiště a chodníku. Začalo se hned po skončení památné Krajinské
výstavy v září 1910. Ze školní kroniky víme, že byly objednány stromky
ovocné, angrešty, rybízy, maliny, růže vysokokmenné, jahody, rostliny lékarnické (léčivky),
botanické a okrasné, které měly sloužit i k výuce. Sazenice a semena zeleniny dodali místní
zemědělci. Úpravy a sadba byly vesměs provedeny až následujícího roku a později; jen na
zřízení včelína už se nedostávalo peněz, ač i to bylo v plánu.

Za války byla školní zahrada ceněná pro všeobecný nedostatek potravin. Chudému žactvu
se z výpěstků vařily polévky. Pamětníci vyprávěli, jak žáci chodívali hlídat školní zahradu až
do noci, protože z hladu tenkrát kradli cokoli k jídlu i zcela bezúhonní lidé. Svoboda občanská
a politická se ukázaly hned v prvních dnech po říjnovém státním převratu, poněvadž ještě
koncem roku 1918 bylo odhlasováno v zastupitelstvu pro školu objednat předplatné časopisu
Zahrada domácí a školní (což stálo „obec“ 8 Kč) a (to jen pro zajímavost) „Ústředí Českého
srdce ve Slezské Ostravě přidělilo zdejší škole 15 párů bot a 10 obleků“. V roce 1919 byly
u kostela v zahradě vysazeny tři lípy svobody. Při tom byli občané vybídnuti, aby „dbali
o pořádek v obci, ve státě a přispěli k zamezení výtržností“. Bylo to v blízkosti předloni
vysazených pamětních stromů lípy a platanu v parku před školou. Ani poslední z oněch tří
lip rostoucí u školní kuchyně se nedožila sta let — byla skácena v dubnu 2010.

O školní zahradě pak nevíme více jak desetiletí. Teprve na jaře 1932 byly vykonány ve školní
zahradě značné změny. „Staré, po nedávné velmi kruté zimě (1929) zmrzlé stromy byly
vykáceny a nahrazeny novými. Mladé stromky dodala z přídělu místní školní rada a pak dal
ze své školky stromy řídící učitel Rudolf Jež. Před školou byly zasazeny tvarové stromy, a to
jabloň Car Alexander (možná na paměť návštěvy skutečného cara v roce 1818) a palmeta
hrušeň Říhova. Kostry ke tvarovým stromům zapůjčil řídící učitel Jež.“ Kronika také
zaznamenává, že „ve školní ovocné školce konaly se pokusy roubování, ale špatné počasí
a včely ze sousedního včelína značně ztěžovaly výkon“. Nevíme, zda se zmíněný včelín
nakonec podařilo vybudovat či včelky létaly z vedlejší Nondkovy zahrady.

Po dvaceti letech se opakovala válečná historie; v roce 1944 byla celá školní zahrada
o výměře 332 m2 rozdělena na záhonky, na kterých se pěstovala zelenina pro školní kuchyň.
Kolem plotu byly vysazeny keře rybízu a angreštu. „Na tom pozemku se učí pěstitelství
nejstarší žáci“, čteme v kronice.

Současně s postavením prozatímní pavilonové školy „dřevěnky“ (1952) nastala nouze o
pozemky pro vyučování, poněvadž z větší části školní zahrady se stala parcela a zbylý kus,
kde je dnes školní kuchyně a jídelna, byl přeměněn ve školní hřiště. Mnoho z nás si bude
ještě pamatovat školní pozemky roztroušené u školy, na kousky pozemku západně od
zmíněné dřevěné školy a na pozemek u Březinovy stodoly. Zdařilým počinem 60. let bylo
postavení školního skleníku, o němž bude někdy příště.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  4.10.20  19:34  Stránka 108
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V letošním roce otevíráme 3 první třídy, třídní učitelka Alexandra Blaž-
ková se svou třídou 1.C

Změna ordinační doby  
Dětského střediska Dobrá

 MUDr. Iva Kučerová:

29. 10. 2020 ČTVRTeK NeORDINUJe Se

Nutné případy ošetří DS Politických obětí Místek/
u bývalého autobusového stanoviště/

po telefonické domluvě s MUDr. Devečkovou - 558 434 835.
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V letošním roce otevíráme 3 první třídy, třídní učitelka Alexandra Blaž-
ková se svou třídou 1.C
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CeNÍK SLUŽeB OSOBNÍ ASISTeNCe 
 FRÝDeCKO-MÍSTeCKO

PLATNÝ OD 1. 2. 2020, NAHRAZU-
JE VŠECHNy PŘEDCHOZÍ

A. INDIVIDUÁLNÍ SAZBy
Cena služeb osobní asistence se 

odvíjí od počtu hodin dohodnutých ve 
smlouvě mezi poskytovatelem a uživa-
telem služeb. 

Je-li služba osobní asistence v rozme-
zí 7:00 až 20:00 h v pracovních dnech:

1. pro uživatele z  Frýdku – Místku 
a  jeho místních částí (Chlebovi-
ce, Zelinkovice, Lysůvky, Lískovec 
a Skalice) celková cena služby za mě-
síc činí součin hodinové sazby 74,- Kč 
a  počtu poskytnutých hodin služeb 
osobní asistence. 

2. pro uživatele jiných měst a obcí bý-
valého okresu Frýdek – Místek cel-
ková cena služby za měsíc činí součin 
hodinové sazby 80,- Kč a  počtu po-
skytnutých hodin služeb osobní asis-
tence. 

Osobní asistence v rozmezí 20:00 až 
7:00 hodin, osobní asistence o víkendech 
a státních svátcích je za úhradu 120, - Kč 
za hodinu.

Osobní asistence trvající dvě ho-
diny v  kuse, nebo méně je za úhradu 
120,- Kč/h. Platí i  při odběru služby osob-
ní asistence přerušovaně během dne. 

Pokud vykonávají u  jednoho uži-
vatele osobní asistenci souběžně dva 
pracovníci, je cena za hodinu služby 
120Kč/h a paušální sazby se neuplatní.

B. PAUŠÁLNÍ SAZBy
1. Uživatelé s  rozsahem služby 8 hodin  

po sobě jdoucích, denně, po dobu celé-
ho kalendářního měsíce, budou hradit 
paušální částku ve výši 10 200,- Kč/mě-
síc. Uživatel nemusí na platbu paušální 
částkou přistoupit. V  tomto případě se 
úhrada za službu stanoví podle Indivi-
duálních sazeb.

Paušální sazby jsou platné pouze pro 
osobní asistenci vykonávanou v  pracov-
ních dnech od 7:00 do 20:00 h a nelze je 
kombinovat navzájem mezi sebou a s in-
dividuálními sazbami.

C. SOUVISEJÍCÍ NÁKLADy
Pokud je osobní asistent/-ka povin-

na uhradit v  průběhu nebo v  souvislosti 
s  osobní asistenci další náklady, vstup-
né do kulturních a sportovních zařízení, 
pobyt a  stravu v  ubytovacím zařízením, 
jízdné mezi obcemi (městy) při dopro-
vodu uživatele nebo při návratu z tohoto 
doprovodu, nebo jízdné při dočasné změ-
ně místa výkonu osobní asistence, budou 
tyto náklady rovněž uživateli fakturovány 
v prokázané výši.

Schválil: Ing. Libor Schenk, ředitel
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE  O OSOBNÍ ASISTENCI  
 
I. Informace o zájemci 

Jméno a příjmení: ………………………………………….  Telefon: ……………………… 
Rok narození: ………………… 
Adresa: ………………………………………………………………………………………… 
 

Zákonný zástupce/opatrovník (jméno, kontakt, adresa): 
 

II. Informace o službě 
1. Kolik hodin byste chtěl/a osobní asistenci využívat:  ……..…  hodin.   
denně/týdně/měsíčně (popřípadě,v které dny a konkrétní hodiny) 
 

 

 

2. Specifikace místa výkonu služby osobní asistence (domov, škola, apod.). 
 

 

 

 

3. Vaše představy a požadavky na výkon služby osobní asistence. 
 

 

 

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti o nabízenou službu jsou pravdivé 
a nezkreslené. 
 

__________________            _____________________________ 

Datum:      Podpis zájemce o službu (zástupce/opatrovníka) 
 
 
Adresa poskytovatele služby: www.czp-msk.cz 
Frýdek-Místek, Kolaříková 2185, 738 01 Frýdek-Místek, Telefon: 558 431 889 
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DeLPHINUS DeLPHIS s.r.o., Raškovice 28, Pražmo 739 04
Domov se zvláštním režimem Raškovice– Adámkova vila

Posezení u harmoniky, zpívalo se 
a grilovalo…

Smažení vaječiny nesmělo chybět, 
příprava byla pečlivá…

Což takhle si dát langoše… nás pros-
tě nic nezastaví, když je chuť veliká…

Léto v naší Adámkové vile…
Chtěli bychom se podělit o  čas, který 
trávíme v našem domově, když nemů-
žeme přijímat návštěvy kvůli Covid-19.
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I muži mají své dny, a když je honí 
mlsná na pořádný bůček, tak to pro-
stě nejde zastavit… ach ta dieta…

Mše pod širým nebem byla také 
úžasná…

A jinak si stále hrajeme, vyrábíme 
a nezlobíme…

Gulášové hody nesměly také chy-
bět, a tak se pod kotlíkem zatopilo 
a gulášek se pěkně uvařil…

Lenka Janečková, 
 ředitelka Domova se zvláštním režimem 
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OBeCNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TeLeFONNÍ SeZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

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

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

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

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

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník

Správce multifunkčního hřiště:
605 887 443 Martin Svěrkoš

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

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Tiskárna KLEInwäChTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 2. 11. 2020 do 12.00 hodin.

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