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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych vás informoval o  jedná-
ních zastupitelstva obce. Druhé jednání pro-
běhlo podle plánu 16. března 2015 a  mělo 
na  programu celkem 19 bodů. Mimo jiné 
jsme projednali a schválili rozpočet obce pro 
letošní rok. V tomto roce budeme hospoda-
řit s celkovou částkou více než 59,5 milionů 
korun. Dále jsme projednali několik majet-
koprávních smluv a také smlouvy o zajištění 
ostatní (víkendové) dopravní obslužnosti. 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí petici proti 
výstavbě Penny marketu v  naší obci a  vy-
slechlo si argumenty majitele areálu bý-
valého zemědělského družstva. V  diskusi 
místostarosta Mgr.  Stypka informoval pří-
tomné občany o dalším postupu schvalová-
ní územního plánu, řešení problematického 
stání automobilů na  nových chodnících 
nebo opravách víceúčelového hřiště.

Další jednání zastupitelstva naší obce 
proběhlo v  pondělí 30. března 2015, ten-
tokrát mimořádně v  zasedací místnosti 
na obecním úřadu. Na programu byly pouze 
dva body a  to projednání dalšího postupu 
realizace stavby Sběrného dvora v  Dobré 
a  úprava odměn pro neuvolněné členy za-
stupitelstva dle nového nařízení vlády. Chtěl 
bych velmi poděkovat vlastníkům pozem-
ků, na kterých je realizace sběrného dvora 
navržena, panu Martinu Tvardkovi a paní 
Dagmar Hoschové, za  jejich vstřícnost 
při jednání o  uzavření smluvních vztahů 
k předmětným pozemkům. 

Sportovní komise rady obce připravila 
pro letošní rok novou akci pro širokou ve-
řejnost, kterou je  kondiční běh pro zdraví. 
1. ročník běžecké soutěže „Doberská pětka“ 
se uskuteční v  sobotu 16. května 2015 
ve  sportovním areálu Na  Spartě. Podrob-
né podmínky a  další informace naleznete 
na  našem webu www.dobra.cz. Hlavním 
závodem je „Běh Lukáše Kuči“, který je při-
pomínkou mladého muže z Dobré, který se 
nikdy nevzdával a i přes své vážné zdravotní 
problémy se zúčastnil Pražského maratonu.

V rámci prevence kriminality připravuje 
naše obec ve  spolupráci s  Městskou poli-
cií ve FM zapojení do projektu: „Forenzní 
značení jízdních kol za pomoci syntetické 
DNA“. Podstatou tohoto forenzního znače-
ní je, že odrazuje pachatele od krádeže jízd-
ního kola, případně zjednodušuje pátrání 
po odcizeném jízdním kole. Více podrob-
ností se dozvíte v samostatném článku. 

Dovolte mi opětovně připomenout, že 
Zastupitelstvo obce Dobrá schválilo pravi-
dla pro udělování čestného občanství a cen 
obce. V souladu s  těmito pravidly vyzývám 
všechny zájmové organizace, členy zastu-
pitelstva a  občany o  předložení návrhů 
na ocenění do 30. dubna 2015. Všechny dal-
ší potřebné informace naleznete na  obecní 
webové stránce.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Územní plán – aktuální informace
Proces tvorby nového Územního plánu 

Dobrá se dostává do další fáze. 
Dnem 16. 4. 2015 skončila lhůta pro 

podávání a uplatnění připomínek ze strany 
neuspokojených žadatelů a  ze strany sou-
sedních obcí. Vzhledem k tomu, že na spo-
lečném jednání svolaném metodikem – od-
borem územního rozvoje a stavebního řádu, 
oddělením územního plánování Magistrátu 
města Frýdku-Místku – nebyl ani jeden zá-
stupce okolních obcí, vypadá to, že nebudou 
žádné připomínky uplatněny. 

Stejný termín byl fi nální také pro ty ža-
datele, kterým nebylo vyhověno.

Všechny připomínky budou zohledněny, 
zpracovány a stanou se součástí pracovního 

materiálu Územního plánu Dobrá, který 
bude opětovně posuzován všemi instituce-
mi (přes Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, odbory životního prostředí, až po 
Povodí Odry apod.). Závěry institucí bu-
dou urbanistou zapracovány do  Územního 
plánu Dobré a pak se tento materiál poprvé 
představí zastupitelstvu a široké veřejnosti.

Pro všechny žadatele (uspokojené) pře-
ce jen připomínám, že ani oni ještě nemají 
vyhráno, neboť rozhodující slovo bude mít 
na  konci tohoto kalendářního roku, resp. 
na  začátku roku následujícího zastupitel-
stvo obce Dobrá, které musí na  svém řád-
ném jednání Územní plán Dobré schválit.

Milan Stypka

Causa „Křižovatka nad bývalým kinem“     
Milí spoluobčané, dovolím si vám na-

stínit celou historii problematického do-
pravního uzlu proto, abyste si mohli sami 
udělat úsudek, „kdo za to může“. Kdo nese 
odpovědnost za to, že ona nešťastná křižo-
vatka stále působí stres, nervozitu a  oba-
vy o  zdraví i  životy účastníků silničního 
provozu.

Možná si vzpomenete – ti mladší se 
zeptají rodičů nebo prarodičů – s  jakou 
slávou se připravovala průmyslová zóna 
pro významnou korejskou automobilku. 
V  sousedních Nošovicích a  Nižních Lho-
tách stát vykupoval domy a  pozemky, ně-
kterým rodinám dával statisícové odškod-
né, jiným nedal nic (proto se v Nošovicích 
jedni dodnes nebaví s těmi druhými…), jak 

Dobrá „hrála svou hru“ a  myslela, že vy-
hraje a „přivede tehdejší zástupce krajské-
ho úřadu k rozumu“, jak nakonec propásla 
svou šanci a  ocitla se na  černé listině, jak 
náměstci přímo řvali v  tehdejším nošovic-
kém šenku na setkání s občany na bývalou 
starostku Dobré, jak si mohli doberští za-
stupitelé dovolit prodat pozemek (součást 
budoucí průmyslové zóny) jinému zájemci 
než krajskému úřadu… takhle nějak veselo 
i truchlivo bylo v oněch památných časech, 
kdy byla zóna uváděna v život.

Za účasti všech možných televizních 
štábů byla započata výroba osobních au-
tomobilů a nikoho už nezajímalo, že jeden 
z kruhových objezdů na okraji zóny neplní 
svůj úkol na  sto procent – nebylo dokon-
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čeno mimoúrovňové křížení a  napojení 
zóny na  obchvat Dobré, a  to ani ze  strany 
od Frýdku-Místku, ani od Českého Těšína. 
Výroba narůstala, zóna se počala plnit dal-
šími fi rmami, autodopravci chtěli větší par-
kovací plochy, postupně začaly dopravní 
problémy v sousedních Nošovicích a s při-
bývajícím počtem pracovníků v automobil-
ce také v naší obci. Proč by si zaměstnanci 
kupovali známku a používali k cestě do prá-
ce obchvat? Ušetří, nekoupí si nic a  jedou 
do práce i z práce přes Dobrou.

A dostali jsme se až k problémům s výše 
uvedeným dopravním uzlem. Křižovatka 
nad bývalým kinem se stala místem doprav-
ních nehod, řidiči z  vedlejší silnice dlouhé 
minuty nemohou vyjet na hlavní, po níž se 
řinou proudy nákladních i osobních aut. 

Jak tuto situaci řešit? 
Nezbylo nám nic jiného než se vydat 

na jednání s nejvyššími zástupci Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje. S  podpo-
rou starostek a  starostů sousedních obcí 
jsme tehdy – v polovině roku 2013 – zased-
li sice ke kulatému stolu, ale s protistranou 
jsme se příliš nedohodli, navíc nás všechny 
tehdy „nadzvedla“ věta jednoho z náměst-
ků. Dotyčný prohlásil: „Vy (myslel tím naši 
obec a „náš“ stavební úřad) nám pomůže-
te s  MÚKem (mimoúrovňovým křížením) 
a  my vám s  kruhovým objezdem“. Jen 
na vysvětlenou… stavební úřad není „náš“, 
jen shodou okolností a historicky sídlí v bu-
dově obecního úřadu, jedná se o státní in-
stituci, tudíž neovlivnitelnou.

Nespokojili jsme se s  tímto výrokem 
a jali se připravovat na další jednání, zejmé-
na ve spolupráci s pracovníky Hyundai Mo-
tor Manufacturing Czech, Magistrátu měs-

ta Frýdku-Místku a Policie České republiky. 
Těm všem rovněž připadalo jednání na kraj-
ském úřadě jako přinejmenším neadekvátní 
povaze problému. Tlak na  krajský úřad se 
zvýšil a ten nakonec přistoupil na fi nančně 
méně náročné řešení – vybavit křižovatku 
světelným signalizačním zařízením. Sám 
pan hejtman se tehdy na jednání holedbal, 
že kraj již začal na přípravě pracovat a po-
klepával si prsty na  složku s  projektem. 
S odstupem času vám mohu sdělit, že v  té 
složce nebyl žádný projekt – to jsme se 
dozvěděli až v  těchto dnech, kdy probíhají 
jednání se skutečným investorem – jistou 
fi rmou CTP Invest, která bude výstavbu 
světelného signalizačního zařízení fi nan-
covat od  projektové dokumentace přes 
výstavbu až po předání díla – světel s ram-
pami, chodníků – obci Dobrá. Kéž by vše 
šťastně skončilo a  kraj svému slibu dostál 
a  světla červená, zelená i  oranžová střída-
la se na  konci naší obce a  zvěstovala něco 
o dobrém srdci našich mocipánů, kteří slib 
dodrželi a ten semafor nám tady postavili!!! 
Za silný ironický podtext se nestydím…

Pro všechny odpůrce světelného zaříze-
ní, stejně jako pro ty, co chtěli jen okružní 
křižovatku, a to nejlépe hned – a že jich ně-
kolik bylo (i z řad našich zastupitelů…), jen 
poznámka – buďme rádi, že tady „vyros-
tou“ aspoň ta světla, protože aktuálně naše 
vláda dala ještě větší možnosti ekologickým 
aktivistům a ti mohou svými připomínkami 
a jejich následným řešením oddálit zaháje-
ní prakticky každé významné stavby v naší 
zemi, neřku-li stavbu dokonce zrušit, slav-
ný nedokončený apendix ve  formě napoje-
ní/nenapojení zóny nevyjímaje.   

Milan Stypka
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Prodloužení městské hromadné dopravy 
z Frýdku-Místku do Dobré a Nošovic 

Bude či nebude?
Zdá se, že po roce se celé naše snažení 

ubírá ke  konci.  Ze  samotného podtitulu 
článku je zřejmé, že ani my netušíme, jaký 
ten konec bude. 

Budu se snažit poskytnout vám objek-
tivní informace o peripetiích, jež provázely 
(a stále provázejí) společnou snahu vedení 
obcí Dobrá a Nošovice umožnit svým obča-
nům větší pohodlí při cestě do Frýdku-Míst-
ku a zpět. 

V současné době očekáváme sdělení ter-
mínu dalšího pracovního jednání (možná 
již posledního), které by se mělo uskuteč-
nit na  Krajském úřadě Moravskoslezského 
kraje (dále jen MSK) za  účasti náměstka 
hejtmana, vedoucího odboru dopravy, ná-
městka primátora Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, zástupců přepravců – ČSAD 
Frýdek-Místek a Arriva, fi rmy UDI Morava 
(stará se o optimalizaci dopravy, návaznost 
spojů autobusových na  vlakovou dopravu 
apod.) a obou obcí. Co však předcházelo zá-
věrečnému sezení všech zainteresovaných?

Jako první zmíním skutečnost, že obec 
Dobrá spolu se sousedními Nošovice proje-
vily zájem o  prodloužení městské hromad-
né dopravy z  Frýdku-Místku do  Nošovic. 
Úvodní schůzka se uskutečnila u  náměst-
ka primátora města Frýdku-Místku pana 
Deutschera. Jednalo se o  informační se-
tkání – obce přednesly svou žádost, město 
ji akceptovalo a všechno vypadalo až pode-
zřele jednoduše. Od  úplného začátku jsme 
„hovořili“ o pěti spojích do města a z města 
do Dobré. Tento počet nám doporučili pra-

covníci společnosti UDI Morava a  důvod 
byl jasný – neomezovat stávajícího přeprav-
ce odebíráním cestujících, spoje navrhnout 
v  časech pro obě strany přijatelném. Větší 
úbytek cestujících vyvolá ztrátu tržeb stá-
vajícího přepravce, který pak po kraji a  po 
městě Frýdku-Místku, potažmo po obcích 
bude nárokovat větší částku peněz.

A v  tu chvíli poprvé „vstoupil do  hry“ 
KRAJ. Na první ofi ciální schůzce nám jeho 
zástupci sdělili, že „s tím nebude problém, 
vždyť se jedná o cca 4 kilometry“. Rozlou-
čili jsme se tehdy s tím, že pracovníci MSK 
zpracují analýzu ztrátovosti obou doprav-
ců na této vzdálenosti. Ve výsledku se mělo 
jednat o  částku, kterou obě obce uhradí 
částečně dopravcům, městu Frýdek-Mís-
tek a MSK. Odjeli jsme v klidu a debatovali 
o  možném nejbližším termínu „spuštění“ 
(vypadalo to na  říjen 2014). Po dvou týd-
nech k nám doputovala analýza ztrát – cel-
ková výše vypočtená pracovníky MSK čini-
la něco přes 8 milionů Kč za rok!!! Krve by 
se v nás nedořezal, cítili jsme křivdu, neboť 
občané některých okolních obcí tuto vymo-
ženost (MHD) využívali již několik měsíců 
– nám se jednalo o pouhých 4.7 km a nedo-
kázali jsme s vedením MSK najít společnou 
řeč. Leč zbraně jsme nesložili a  snažili se 
jednat dál.

První pozitivní změnou byla následná 
„úprava“ milionové částky směrem dolů, 
další pak dohoda s  přepravcem – ČSAD 
Frýdek-Místek – na nulovém fi nančním po-
žadavku (s druhým přepravcem se budeme 
snažit domluvit obdobně…). Stále však zů-
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U p o z o r n ě n í
Upozornění – spíše však důrazné varování – směřuje k  některým uživatelům multi-

funkčního hřiště při základní škole. 
V minulém roce se začaly na obecním úřadě hromadit stížnosti se stejným obsahem – 

ohrožení majetku i zdraví občanů bydlících v okolí hřiště (konkrétně na straně restaurace 
„Sýpka“) a také těch procházejících či projíždějících kolem. Všichni uvedení si stěžují na ne-
bezpečné situace vzniklé překopáváním plotu fotbalovými míči. Pokud by se jednalo o běžné 
překopnutí vyplývající ze hry, tímto článkem bych vás neobtěžoval. Problém spočívá v tom, 
že někteří mladí „taky fotbalisté“ zkoušejí svůj um a předhánějí se v tom, kdo dál a výš do-
kopne. Umístění cedulek s varovným textem – zdá se – nepomohlo. 

Proto upozorňuji – a rád bych, aby si to přečetli také rodiče oněch „rádoby fotbalistů“ 
– že veškeré náklady spojené s úhradou škod na majetku (střechy či skla aut, okna, ploty, 
apod.), stejně jako na zdraví budou připsány na vrub zákonným zástupcům, a ani výteč-
níci neodejdou s prázdnou, hrát si budou jinde, neboť je čeká zákaz vstupu do areálu.

Děkuji za pochopení.
                                                                                                  Milan Stypka

D ů l e ž i t é   s d ě l e n í
Dne 13. 4.  2015 byly zahájeny práce na výstavbě hlavního litinového kanalizačního řádu 

na silnici III/4774 v Nošovicích. Stavba bude prováděna v místě napojení na stávající kanali-
zaci, která se nachází přibližně naproti parkoviště zaměstnanců pivovaru Radegast. 

Staveniště bude opatřeno částečnou uzávěrou pravého jízdního pruhu ve  směru 
na Morávku, předpokládaná délka uzávěry bude v prvních dnech cca 50 m. 

Provoz bude řízen semafory. 
Omezení bude postupně rozšířeno na  dvě pracoviště, která se budou přesouvat podle 

průběhu prací a potrvá do září 2015. O dalších případných úplných uzávěrech (na krátkou 
omezenou dobu) uvedené silnice budete včas informování.

Za předání potřebných informací občanům Dobré děkuje pan Miroslav Kaczmarczyk, 
starosta obce Nošovice.

stává platba směrem k  městu Frýdek-Mís-
tek, ale pokud by zůstala jedinou, neměla 
by být už žádná další překážka v  rozšíření 
MHD i na Dobrou a Nošovice.

Věřte, moc rádi bychom vás v dalších vy-
dáních Doberských listů informovali o tom, 

že „dobrá věc se podařila“, ale neradi by-
chom to zakřikli. Držte nám všem společně 
palce, ať se věc podaří a vy, naši občané, bu-
dete moci využívat systému MHD ve  Frýd-
ku-Místku a okolí co nejdříve.

Milan Stypka
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Nové chodníky – nová pravidla 
Následující text se nebude zabývat vý-

stavbou nových chodníků, avšak jejich 
praktickým využitím (i zneužitím).

Jen několik měsíců plného provozu 
chodníků stačilo na  pár postřehů, s  nimiž 
vás seznámím. Některé byly zásadní a mu-
sely být řešeny konzultací s pracovníky Do-
pravní policie České republiky a Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odboru dopravy.

Nově bude v  úseku od  budovy hasičské 
zbrojnice až po komunikaci u pekárny (tedy 
na pravé straně ve směru od Frýdku-Místku 
na Nošovice/Český Těšín) zákaz zastavení.  
Budou zde umístěny dopravní značky, bude 
se jednat o průběžný zákaz

Velkým nešvarem se ukazuje stání řidi-
čů částí automobilů (nebo dokonce celým) 
na chodníku. Takové jednání je dopravním 
přestupkem, je řešeno pokutou.

Vzhledem k  výše uvedené změně v  par-
kování a problémům s parkováním části vo-
zidel na chodnících jsme kontaktovali Policii 
České republiky a  požádali její odpovědné 
zástupce o větší součinnost a vyšší frekvenci 
„návštěv“ problémových lokalit. Současně 
jsme se dozvěděli o zvýšeném počtu měření 
rychlosti v naší obci (to je již praktikováno), 
což by mělo napomoci k bezpečnějšímu po-
hybu chodců i cyklistů.

Cyklisté –  problém. Naše nové chodníky 
nejsou naprojektovány pro společné užívání 
chodci a cyklisty. V některých obcích a měs-
tech takové chodníky mají, jejich jedna část 
je barevně odlišena a vyhrazena cyklistům. 
U nás tak tomu není! Zdůrazňuji to proto, 
že jízda na  kole po chodníku je  považo-
vána za  dopravní přestupek, navíc může 
cyklista ohrozit chodce, přivodit mu újmu 
na zdraví a ocitne se pak ve velkých problé-
mech, včetně úhrady léčebných výloh.

V rámci pochůzky se zástupci Policie ČR 
jsme se dozvěděli zásadní věc – řidič může 
zaparkovat tak, že se částí vozu ocitne „přes 
bílou čáru“, nedopustí se přestupku, pokud 
mezi jeho vozem a koncem vozovky na straně 
druhé zůstane vzdálenost šesti metrů (jen tu 
vzdálenost – prosím – neměřte, při parko-
vání před prodejnou Hruška těch šest metrů 
zůstane…).

A poslední novinka – vozovka před 
autobusovou zastávkou „Dobrá střed“ 
(ve směru do Frýdku-Místku) bude označe-
na žlutými „zastavovacími“ pruhy. Uvádím 
to zde proto, že bezprostředně za  těmito 
pruhy lze parkovat vozidlo při kraji komu-
nikace (není nutná žádná další doporučená 
vzdálenost od  konce svislého dopravního 
značení).

Tento text má charakter infor-
mativní, upozorňuje na novinky v do-
pravě v centru obce, má za cíl přinést 
informace ještě před tím, než vy sami 
budete s  těmito změnami konfronto-
váni. Můžete se na ně připravit, snáze 
se s nimi sžijete.

Milan Stypka
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P O Z V Á N K A
OSLAVY 70. VÝROČÍ KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

pátek 8. května 2015, areál Sport Relax Clubu Dobrá
V letošním roce si připomínáme 70. vý-

ročí konce druhé světové války. Vzhledem 
k tomu, že i naši občané v této válce bojova-
li, nasazovali své životy v boji s nepřítelem, 
mnozí z nich zaplatili za svobodu nás všech 
daň nejvyšší, považujeme letošní kulaté vý-
ročí – i pod vlivem aktuálního dění ve světě 
– za  hodné výrazné připomínky dění v  le-
tech 1939 až 1945. 

Den oslav konce druhé světové války 
je podle kalendáře dnem svátečním.

Ve spolupráci se společnostmi JEWA, 
Sport Relax Club a uměleckou agenturou Art-
for jsme připravili pro všechny věkové kate-
gorie příjemné oslavy s nádechem vojenství.

Dovolte, abych vás jménem výše uvede-
ných společností a  rady obce pozval v  pá-
tek 8. května 2015 do areálu Sport Relax 
Clubu v Dobré na společné oslavy 70. výročí 
konce druhé světové války.

Pořadatelé připravili opravdu zajímavý 
program. Vše začne v  10 hodin a  ofi ciální 
část bude zakončena v 18 hodin.

V  této době si budou moci návštěvníci 
prohlédnout vojenskou techniku – přistave-
no bude bojové vozidlo pěchoty (BVP), bu-
dou probíhat ukázky boje zblízka MUSADO 
MCS, svůj um předvede malá jednotka při 
práci se zbraní a ostatní technikou, v jednom 
ze  stanů si můžete prohlédnout „pravé“ so-
větské vojáky v  dobových uniformách spolu 
s  ukořistěným kanónem Krupp 75 mm (není 
vyloučena ani střelba z něj!), jinde se můžete 
pokochat pohledem na historické zbraně, ty 
moderní si mohou kluci i  jejich tátové nebo 

dědové zkusit rozložit a složit za dohledu těch 
pravých vojáků, neopomeňte při procházení 
areálu kurtů zhlédnout výstavku druhováleč-
ných zbraní, ruské Mosin, TT 33, Tokarev, ně-
mecké Mauser, kulomet Brenn a další…

Pokud vás pohled na  vojenský materiál 
omrzí, můžete vzít své ratolesti na  poníky, 
nebo spolu s nimi absolvovat Partyzánskou 
stezku odvahy se spoustou stanovišť a slad-
kých odměn. Nebude chybět ani laserová 
střelnice.

Rozhodnete-li se strávit v  příjemném 
prostředí „kurtů“ delší dobu, nemusíte se 
bát, že budete hladovět či žíznit. Můžete se 
těšit na guláš z polní kuchyně a další chutné 
pokrmy.

Po celou dobu akce se na  pódiu bu-
dou střídat místní umělci a  kapely, spolu 
s  dalšími, zavedenějšími –  vystoupí Sjeté 
gumy, Accoustica (měli jsme možnost vidět 
i  v  rámci jednoho z  ročníků Velké Dober-
ské), Pavel Býma (Fleret) a další. 

A na závěr tři důležitá sdělení.
To první se týká prosby ze strany jedno-

ho ze spolupořadatelů celé akce.

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, 8. května je 70. výročí konce 

2. světové války a obec Dobrá nebude u těchto 
oslav chybět.

Rádi bychom vás nejen pozvali na  tuto 
akci, ale požádali o  malou spolupráci. Podí-
vejte se do svých rodinných alb na fotografi e, 
které mohou připomenout   válečné období let 
1939-1945. Pochlubte se svým archívem, ro-
dinnými hrdiny a zapůjčte nám své fotografi e 
na malou výstavu v den konání akce. 
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Vaše fotografi e budou naskenovány do ko-
pií a budou vám v pořádku vráceny. Rádi vás 
zviditelníme a  odměníme za  vaši spolupráci 
drobnými dary za  zapůjčení a  identifi kaci 
z vaší historie.

Fotografi e nebo kopie adresujte na adre-
su ARTFOR production, s.r.o, Na  Pasekách 
683/16, 717 00 Ostrava-Bartovice nebo 
emailem na info@artfor.cz.

Děkujeme, že se budete spolupodílet 
na této výjimečné akci a věříme, že se na této 
akci potkáme a společně si připomeneme tyto 
významné dny.

Jiří Basta, agentura ARTFOR

Druhá informace se týká příletu vrtul-
níku Mi 24 vedle areálu. Osádka předvede 
statickou ukázku. Přesný čas příletu není 
možné sdělit, jednání stále probíhají.

Velmi významným aktem bude uctění 
památky hrdinům padlým v boji za svobodu. 

Zveme srdečně občany, aby se zúčastnili 
pietního aktu u pomníku u Obecního úřadu 
Dobrá.

Pietní akt se uskuteční téhož dne – 
8. května 2015 v 11 hodin – čas bude nutno 
dodržet, protože máme přislíben vedením 
České armády přelet letky stíhacích letounů 
značky Gripen. Letka umocní význam této 
vzpomínky.

Přečetli jste si pozvánku na akci, která se 
bude konat jen v jednom dni!

Tím dnem bude Den oslav konce druhé 
světové války – to D jsem napsal proto, že 
se jedná zcela jistě o den významný v historii 
nejen naší vlasti, ale celé Evropy, i části svě-
ta, bude významný i  velmi zajímavou akcí 
obohacenou mnoha zážitky a určenou všem 
generacím. Přijďte se pobavit, přijďte spolu 
s námi slavit!

Na vaši návštěvu se již nyní těší všichni 
pořadatelé.   

P.S. Více informací a  množství aktualit 
sledujte na www.dobra.cz – budou zde dopl-
něny i časy některých důležitých částí oslav.

Milan Stypka

Další barva mezi nádobami na separovaný sběr
ČERVENÁ!

Nenajdete ji mezi nádobami na jednotli-
vých stanovištích, je totiž menší než ty ostatní 
a teprve si hledá své místo.

Objevíte ji u  plechové garáže za  budovou 
obecního úřadu v místech, kde bývá s pravidel-
nou přesností umisťován kontejner na  biolo-
gický rozložitelný odpad (zbytky trávy, větví…). 

Ptáte se, proč právě tam a jaké je využití 
červené popelnice? Můžete při odvozu trá-
vy vzít  s sebou do pytlíku obaly od konzerv 
(plechovky) a vhodit je do ní. Je totiž určena 
na kovový odpad. S tím větším kovovým od-
padem můžete v týdnu dojít do Autovrakovi-

ště pana Jakuba Milaty a odevzdat jej tam – 
oplátkou dostanete peněžní poukázku.

Od obce za  vhození pár prázdných ple-
chovek nedostanete – bohužel – nic, ale ten 
pocit, že jste pro blaho své i obecní něco vy-
konali, ten je nevýslovný. Děkujeme.      

Milan Stypka
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Evidence jízdních kol Městskou policií 
Frýdek-Místek pro občany obce Dobrá
Městská policie Frýdek-Místek, v rámci 

projektu Ministerstva vnitra ČR s  názvem 
„Forenzní značení jízdních kol za  pomocí 
syntetické DNA“, provádí evidenci jízd-
ních kol. Pod tímto názvem rozumíme, že 
jízdní kolo je  na několika příslušných mís-
tech označeno mikroskopickými tečkami 
s  jedinečným kódem. Tyto mikrotečky jsou 
pouhým okem téměř neviditelné. Jejich 
vyhledání na  jízdním kole se provádí pod 
UV  světlem, kde mikrotečky světélkují. 
Vlastní kód na mikrotečce se pak jednoduše 
přečte pomocí zvětšovacího zařízení.

Podstatou tohoto forenzního značení 
je  to, že takto označené jízdní kolo je zare-
gistrováno nejen do  databáze Magistrátu 
města Frýdku-Místku, ale i  do celosvětové 
databáze výrobce forenzního značení, což 
odrazuje pachatele od  krádeže jízdního 

kola, případně zjednodušuje pátrání po od-
cizeném jízdním kole.  

Obec Dobrá zakoupila pro své občany 
toto značení a  dohodla s  Městskou policií 
Frýdek-Místek termín pro realizaci značení 
přímo v obci Dobrá.

Zájemci z  řad občanů obce Dobrá se 
mohou dostavit v  rámci akce „Dětský 
den“ dne 30.5.2015 od 8:00 do 18:00 ho-
din na  víceúčelové hřiště v  obci Dobrá, 
k  provedení forenzního značení jízdních 
kol za pomocí syntetické DNA. Pro vlastní 
evidenci jízdního kola vezměte s sebou ob-
čanský průkaz, popřípadě doklad o  nabytí 
kola. Kolo musí být čisté a  suché. Značení 
bude provedeno zdarma. Druhý termín 
bude vypsán ještě v  průběhu měsíce červ-
na a bude zveřejněn v příštích Doberských
listech.

Jarní úklid obce – putující kontejnery - 2015
S příchodem jara, přichází, jak už se stalo pravidlem, i v naší obci doba úklidu domo-

va, blízkého i vzdálenějšího okolí. Obec i  tentokrát, jako vždy v minulosti chce být Vaším 
snahám nápomocná, žít a pobývat v lepším a čistším – uklizeném prostředí, a proto i letos 
zorganizovala „putování“ velkoobjemových kontejnerů v obci a jejím okolí.

Buďte tak laskavi a pozorně čtěte následující upozornění!

Do velkoobjemových kontejnerů v  žád-
ném případě nepatří: mrtvá zvířata, sta-
vební suť, pneumatiky, nebezpečný odpad 
(oleje, barvy, zářivky, autobaterie, veškerý 
elektroodpad, léky apod.), odpad doutnající 
a náchylný k samovznícení.

Letošní akce bude stejná, jako ta, která 
se uskutečnila v  roce minulém. Přistavení 
kontejneru do  dané lokality se uskuteční 
vždy v ranních hodinách (dle rozpisu uvede-
ného níže) a opět budeme spoléhat na uvě-
domění všech občanů. Kontejner, stejně 
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jako loni, nebude pod kontrolou pracovníků obecního úřadu. Nabádáme proto všechny ob-
čany, kteří této možnosti využijí a  tím takto zlikvidují věci nepotřebné ve své domácnosti 
i ve svém okolí, aby byli ukáznění, nepřeplňovali zbytečně daný kontejner (následující den 
bude opět čekat prázdný, jen v trochu vzdálenějším místě) a nedávali do něho věci, které tam 
nepatří. Kontejner bude na daném místě – dle rozpisu – opět jen jeden den.

Akce – putující kontejner je určená všem občanům. Někteří budou opět rychlejší, než Ti 
druzí, ale vězte přes všechnu snahu nejde vždy uspokojit všechny. Vždy se ale snažíme, aby 
těch nespokojených bylo co nejméně. 

Vězte, že se vždy snažíme, aby těch stížnosti bylo co nejméně, za toto pochopení Vám 
občanům děkujeme.

11. 5. ….. u trati ČD naproti č. p. 281 (železniční přejezd na Špici)
 u trati ČD naproti č. 463 (za autobusovou zastávkou na Špici)
12. 5. ..… stará dědina – před velkoskladem zeleniny (u pana Urbance)
 za mostem na Hliník naproti č. p. 181
13. 5. .…. u hřiště TJ Sokol Dobrá
 u bytovky č. p. 309 u bývalého dřevoskladu
14. 5. .…. u mostu na Skalici
 u Kačabaru, boční vjezd na hřiště Sparta
15. 5. .…. stará autobusová zastávka na Skotni, bývalá cesta na Pazdernu
 autobusová zastávka U Lesa ( u p. Křibíka)
18. 5. .…. na Kamenci naproti č. p. 722
 směr Frýdek-Místek naproti č. p. 146 (u hřbitova)
19. 5. ..… k Nošovicím naproti č. p. 650
 směr Nošovice u vlečky do pivovaru
20. 5. .…. u hřiště základní školy- parkovací plocha ze strany od rest. Sýpka
21. 5. ..... Vrchy – u vodojemu
 U studny – bývalá cesta na Pazdernu naproti č. p. 184.

Vážení občané, pomozte dobré věci – bojujte za lepší životní prostředí ve Vaší obci a okolí.
 Děkujeme

OMLUVA
V Doberských listech č.  2/2015 byl zveřejněn přehled členů komisí a  výborů. 

V Kulturní komisi nebyla uvedena členka Bc. Eva Březinová. Tímto se omlouváme.
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Zajištění sběru biologicky
rozložitelných odpadů (BRO)

Znovu i  tento rok nabízíme občanům možnost sběru biologicky rozložitelných odpa-
dů (BRO). Sběr bude zajištěn přistavením velkoobjemového kontejneru na  stanoviště 
„Za obecním úřadem“ (u garáže): 

Přistavení kontejneru v pátek 24. 4. 2015 – ráno
Odvoz kontejneru v pondělí 27. 4. 2015 – ráno
Přistavení kontejneru ve čtvrtek 7. 5. 2015 – ráno
Odvoz kontejneru v pondělí 11. 5. 2015 – ráno

Kontejner bude označen cedulí „Určeno pro sběr biologický rozložitelných odpadů“  
včetně informací, co lze do kontejneru odložit:

 UKLÁDEJTE NEVHAZUJTE

 - trávu, seno - větve z ořezu stromů a keřů
 - listí, jehličí, piliny - odpady živočišného původu,
 - zbytky ovoce a zeleniny - odpady v obalech
  - tekuté, nebo kašovité odpady                 
  - odpady v obalech

Prosíme občany, aby do kontejneru odkládali pouze kompostovatelné odpady dle uve-
dených pokynů. V  případě, že bude biologicky rozložitelný odpad znečištěn nežádoucími 
odpady, např. objemnými, nebezpečnými apod., nebude Frýdecká skládka, a. s. schopna 
tento odpad využít, ale bude jej nutno uložit na skládce.

Jsme rádi, že jste si již v minulém roce zvykli na možnost využití kontejneru na BRO, 
který je umísťován za obecní úřad. Dle sdělení pracovníků Frýdecké skládky, a. s. se akce 
zdařily, a proto v nich budeme pokračovat i nadále . 

Termíny přistavení kontejnerů na BRO budou průběžně zveřejňovány v dalších vydáních 
Doberských listů.

    
DALŠÍ TERMÍNY sběru BRO v roce 2015:

Přistavení kontejneru:
29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 9. 10., 23. 10., 13. 11. 2015

Odvoz kontejneru:
1. 6., 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9., 12. 10., 26. 10., 16. 11. 2015
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Jednání Zastupitelstva obce Dobrá v roce 2015
15. 6., 14. 9., 14. 12. 2015 vždy od 17.00 hodin ve společenském sále

Základní školy Dobrá, 1. poschodí.

HLÁŠENÍ  ROZHLASU
Pokud si občané chtějí znovu poslechnout hlášení místního rozhlasu, mohou se telefonicky 

napojit na ústřednu místního rozhlasu a zprávu si nechat přehrát přes telefon.
Stačí zavolat na toto telefonní číslo:  732 427 026. 

Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2015

11. 5., 8. 6., 13. 7., 10. 8., 7. 9., 12. 10., 9. 11., 7. 12. 2015
vždy do 12.00 h.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá v roce 2015 bude probíhat vždy první středu v měsíci, tj. 6. 5. 2015, 
3. 6. 2015, 1. 7. 2015 od 16 hodin, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací 
místnost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč.

              Děti 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 je možno uhradit  od  dubna  do  konce  srpna  2015.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č.17
nebo
převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS : 1337 + čp.

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 8. 2015
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Za správnost vyhotovení: Kopalová Jana.
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Základní škola Dobrá informuje…

Malé maturity 2015
Již tradičně se v  očekávání blížících se 

přijímaček mohli žáci devátých ročníků 
popasovat s  atmosférou velkých zkoušek 
v  rámci projektu Malé maturity, které jim 
umožnily si vyzkoušet své znalosti z  hlav-
ních předmětů a také svoji psychickou odol-
nost, s níž zvládají překážky na cestě za vy-
touženým vzděláním.

Letos proběhly Malé maturity v  úterý 
7.  dubna. Po slavnostním zahájení v  sále 
školy byli žáci rozděleni do  dvou skupin 
a  započalo velké zkoušení ze  tří hlavních 
předmětů – českého jazyka, matematiky 
a anglického jazyka. Na deváťácích byla pa-
trná nervozita, ale také touha uspět a poprat 
se o  co nejlepší výsledek. Žáci se opravdu 
snažili a zkušební komise spokojeně konsta-
tovaly, že drtivá většina žáků přistupovala 
k přípravě velmi zodpovědně a jejich výkony 
byly více než dostačující. Žáci mohli bezpro-

středně po ukončení zkoušky zachytit své 
dojmy na  papír, jedna žákyně se vyjádřila 
takto: „Zkoušející uměli podržet, což bylo 
hodně dobré. Pocity mám smíšené a  mám 
takový dojem, že mě za  chvilku odvezou 
na nejbližší kliniku z důvodu zástavy srdce.“

Na slavnostní předávání „maturitních“ 
vysvědčení mezi žáky zavítali i  pan starosta 
s  panem místostarostou a  oba ve  svém pro-
slovu žákům nejen blahopřáli ke  zdárnému 
zvládnutí zkoušek, ale také jim upřímně po-
přáli mnoho štěstí u  přijímacích zkoušek 
na střední školy. Děkujeme všem, kteří se po-
díleli na  organizaci projektu Malé maturity, 
žákům za  poctivou přípravu a  v neposlední 
řadě také bývalé vyučující naší školy paní Leo-
ně Bařinové, která žákům čekajícím na zkouš-
ku přišla povyprávět o svých dobrodružstvích 
při cestách po Kanadě. Tak tedy ještě jednou 
popřejme našim deváťákům, aby je září násle-
dujícího školního roku našlo v jejich vysněné 
střední škole, a těšíme se na to, jak si u malých 
maturit povedou letošní osmáci.

Mgr. Jan Lörinc

Filip Bártek z 9. B s přehledem vysvětluje paní učitelce 
Janě Filipové řešení matematických úloh.

Kateřina Danysová z 9. A přebírá z rukou pana starosty 
své krásné vysvědčení.
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Projekt Člověk a jeho vztah
k životnímu prostředí v obci

Je páteční ráno - 10. dubna 2015, koneč-
ně krásně svítí sluníčko, a dvě party deváťá-
ků vyrážejí na společnou akci Žáci společně 
s myslivci pomáhají přírodě. Probíhá totiž již 
popáté ročníkový projekt devátého ročníku 
Člověk a jeho vztah k životnímu prostředí 
v obci. 

Tentokrát naším cílem jsou dvě lokality 
v Dobré – jedna skupina odchází do lokality 
Na Skotni - „Klimánkova olšina“ a druhá si 
vyšlápne na  Vrchy. V  pracovním oblečení, 
s  nůžkami, pilkami a  rýči a  v neposlední 
řadě i  s našimi učiteli vyrážíme do  teré-
nu.  V obou lokalitách nás čeká dosazování 
stromků a úprava terénu po zimě.

A jak to nakonec proběhlo? V  lokalitě 
„Klimánkova olšina“ jsme si zapracovali 
na  odstraňování keřů ostružin (a to jsme si 
pořádně „mákli“) a náletových dřevin. Všich-
ni jsme také odstraňovali starou uschlou trá-

vu, aby zasazené stromky mohly lépe růst. 
A samozřejmě jsme dosazovali nové sazenice 
stromků - letos jsme jich vysadili celkem 500, 
byly to borovice, smrky a ptačí zob. 

Chtěli bychom poděkovat členům mysli-
veckého sdružení „Vrchy“ – Dobrá - Pazder-
na za odbornou pomoc při výsadbě, na které 
jsme se určitě leccos naučili. Vždyť některá 
děvčata poprvé držela v ruce rýč nebo popr-
vé sázela stromky, a jak jim to šlo a při práci 
slušelo. My, učitelé, bychom chtěli všech-
ny žáky pochválit za  to, jak byli pracovití 
a uměli přiložit ruku k dílu. 

A také já bych chtěla poděkovat svým 
kolegům, Mgr. Jiřímu Nohlovi, Mgr. Jiřímu 
Šmahlíkovi a Mgr. Janu Lörincovi, že mi po-
mohli v  letošním roce  tento projekt usku-
tečnit a společně se žáky taktéž přiložit ruku 
k dílu.

Mgr. Květoslava Lysková,
garant projektu, a  žáci devátého ročníkuSázení stromků probíhalo s jarním úsměvem na tváři.

Práce nám šla pěkně od ruky a odměnou nám byla 
radost, že jsme pomohli přírodě.
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Březen – měsíc matematiky
Na naší základní škole se naplno věnuje-

me rozvoji matematických dovedností žáků, 
a to nejen v běžné výuce. Žáci se často účast-
ní různých soutěží nebo pro ně vyučující při-
pravují zajímavé projekty. V  měsíci březnu 
se nám tak sešlo hned několik zajímavých 
matematických událostí. Pojďme si je  nyní 
spolu projít.

V pátek 20. března se všechny třídy 
od 2. až po 9. zapojily do mezinárodní sou-
těže Matematický klokan. Žáci byli podle 
věku rozděleni do  kategorií: Cvrček (2. – 
3. třída), Klokánek (4. – 5. třída), Benjamín 
(6. - 7. třída), Kadet (8. - 9. třída). Řešili 24 
testových úloh, přičemž vybírali jednu z pěti 
nabízených možností řešení. Protože se sou-
těží ve všech krajích naší republiky v jednom 
termínu, žáci tak absolvovali školní, oblast-
ní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo 
najednou. Ve  školním kole byli nejúspěš-
nější: v  kategorii Cvrček – Šimon Kočner, 
Jan Řeha, Matouš Kubiena, Jan Marcisz 
(všichni 3. A), v kategorii Klokánek - Adé-
la Svobodová (4. A), Adam Sýkora a Lucie 
Svobodová (oba 4. B), v kategorii Benjamín 

– Maxim Kulhánek a  Michael Provazník 
(oba 6. B), Kamil Kisza (7. C), V kategorii 
Kadet – Radim Petroš (8. B), Jan Romani-
dis a Marie Javorská (oba 9. A). 

Nejlepší řešitelé z  5. – 8. ročníku své 
znalosti a  logické myšlení uplatnili ještě 
v  pondělí 23. března, kdy proběhlo školní 
kolo matematické soutěže Pythagoriády. 
Zúčastnilo se ho 32 vybraných žáků. Ten-
tokrát řešili 15 úloh a k výsledku se museli 
dopočítat bez nabídky odpovědí. Úspěšný-
mi řešiteli jsou Radim Petroš (8. B) a Lukáš 

Matematická soutěž Pythagoriáda dokonale prověřila znalosti a dovednosti našich nejlepších počtářů.

Dle ilustrační fotografi e jasně rozpoznáváme, že během 
projektu Mámo, táto, kup mi štěně panovala vážná 
a důstojná atmosféra.
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Setkání nejlepších týmů soutěže
„Převezměte terezínskou štafetu“

Soutěž „Převezměte terezínskou štafe-
tu“ vznikla s  myšlenkou, aby se co nejvíce 
mladých lidí dozvědělo o životě a tvorbě je-
jich vrstevníků v terezínském ghettu. A nad-
to, aby do svého života dnešní kluci a holky 
přenesli jejich poselství a  při řešení úkolů 
zažili i něco z tehdejší solidarity a přátelství 
mezi dětmi v temných časech. 

Společně s  paní učitelkou Jitkou Drabi-
novou se skupina dětí z  naší školy zapojila 
do  této soutěže, a  protože jsme byli v  jejím 
řešení v rámci celé České republiky úspěšní, 
mohli jsme o víkendu 20. – 22. března přijet 
do  Terezína a  zúčastnit se slavnostního se-
tkání nejlepších týmů. V celostátní soutěži se 
náš tým Dobráci umístil celkově na 9. místě.

Zažili jsme spoustu věcí od  samotného 
transportu do  Terezína, přes dvoukilome-
trový pochod do školy, kde jsme bydleli, až 
po setkání s pamětníky v jejich bývalém do-
mově. Náš program byl opravdu velmi bo-
hatý a  nemůžeme všechno vyjmenovat, ale 

mezi nejzajímavější zážitky patřila napří-
klad sobotní procházka při svíčkách do  te-
rezínských valů, kde jsme četli básně holek 
a  kluků z  Terezína, kteří zde byli zavření 
a  museli zde v  často dost nelidských pod-
mínkách žít. Domů jsme odjížděli s mnoha 
poznatky i novými zkušenostmi a jsme rádi, 
že jsme se mohli na této akci podílet.

Kryštof Friedel, 6. B

Náš tým Dobráci v Terezíně.

Bubík (5. B). Postupují do  okresního kola, 
které se koná v květnu. Gratulujeme a přeje-
me hodně úspěchů.

Své zastoupení má naše škola také v Ma-
tematické olympiádě, kterou vyřešili Jakub 
Sklář a  Martin Sekanina (oba 7. C) a  po-
stoupili do okresního kola. Konalo se 8. dub-
na na 8. ZŠ ve F-M. I zde si zdárně poradili 
se třemi úlohami, které počítali dvě hodiny 
a stali se úspěšnými řešiteli.

Matematika není jen soutěžení, ale také 
spolupráce a  zábava. To si mohli 1. dubna 
ověřit žáci 6. ročníku v projektu Mámo, táto, 
kup mi štěně. Procvičili si výpočty, logické 

myšlení, fantazii i  zručnost. Na  konci dne 
měla každá dvojice leporelo s  vyřešenými 
příklady, vizitkou vybraného psa, origami 
psa a  papírovou boudu. Každý se zapojil 
podle svých možností a  sil, každé leporelo 
i bouda byly originál a podle názoru dětí to 
byl příjemně strávený den.

Děkujeme všem vzorným reprezentan-
tům naší školy za skvělé výkony v matema-
tických soutěžích, šesťákům za  hravý pří-
stup k učivu v rámci projektu a těšíme se, že 
i nadále bude na naší škole podporován růst 
tolik potřebného matematického myšlení.

Mgr. Dagmar Pohludková
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Pohár vědy
Od ledna letošního roku se osmáci, kteří 

chodí do volitelného předmětu Matematika 
v  běžném životě účastní čtvrtého ročníku 
Poháru vědy Neuron 2015, který probíhá 
pod záštitou Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy a jehož organizátorem je Aso-
ciace malých debrujárů České republiky. 
Cílem projektu je vést děti k zájmu o fyziku, 
matematiku a další přírodní vědy a podpo-
rovat u žáků samostatnou vědeckou činnost 
a  vědecké myšlení. Na  přípravě soutěžních 
úkolů se podílí lektoři z  Katedry didaktiky 
fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze.

A jakým způsobem se doberští žáci 
potýkají s  nelehkými úkoly? Každý měsíc 
proběhne jedno kolo soutěže, v  tuto chví-
li řešíme 4. kolo, výsledky 3. kola byly bo-
hužel známy až po uzávěrce Doberských 
listů, nicméně můžete se s  nimi seznámit 
na  webových stránkách naší základní ško-
ly. V prvním a druhém kole jsme však roz-
hodně ostudu neudělali, když jsme získali 
98 a 96 bodů ze 100 možných. Doufáme, že 
i  v dalším průběhu soutěže nejen nasbírá-
me další úspěchy, ale také se naučíme dal-
ším badatelským dovednostem. Přejte nám 
štěstí.

Mgr. Blanka Vroblová

Jedním z úkolů druhého kola bylo vytvořit logo našeho 
soutěžního týmu.

Zde je logo, které jsme vytvořili úpravou loga školy.V prvním kole jsme mj. vyrobili model naší školy.
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V touze navázat na  fl orbalové úspěchy 
předchozích let jsme se na  letošní ročník 
největšího fl orbalového turnaje ČEZ Street 
Hockey Cup pečlivě připravovali. V  úterý 
10.  března proběhl přípravný fl orbalový 
turnaj pro hráče a hráčky naší školy, jehož 
cílem bylo zjistit formu jednotlivých spor-
tovců a  vybrat ty nejlepší pro reprezentaci 
školy. 

Ve čtvrtek 19. března se konalo oblast-
ní kolo kvalifi kace na  turnaj ČEZ Street 
Hockey Cup a náš výběr se střetl s  týmem 
ZŠ v Raškovicích. Doberské družstvo bylo 
oslabeno o čtyři klíčové hráče základní se-
stavy, kteří byli buď zranění nebo nemoc-
ní. Zápasy se nakonec hrály tři. V  prvním 
utkání náš tým prohrál 3:5 kvůli velkému 

množství neproměněných šancí. Ve  dru-
hém utkání se hráči z Dobré otřepali z po-
rážky, výrazně zlepšili střelbu a zaslouženě 
vyhráli 6:2. Nakonec muselo rozhodnout 
pětiminutové prodloužení ve  kterém tým 
z Dobré dominoval a zvítězil 2:1. 

Nejlepším střelcem našeho výběru 
se stal Filip Tomančák s  pěti vstřelenými 
brankami. Výborné zákroky předvedl také 
brankář Vladimír Urbanec a i díky jeho bez-
chybnému výkonu jsme nakonec postoupili 
do  velkého fi nále celého turnaje, které se 
odehraje 16. dubna v Ostravě.

Děkujeme celému družstvu za  vzornou 
reprezentaci školy a  přejme si, abychom 
v Ostravě dokázali, že fl orbal hrát umíme.

Mgr. Jiří Šmahlík

Naši fl orbalisté zaslouženě postoupili do fi nále turnaje ČEZ Street Hockey Cup.

Úspěšné tažení našich fl orbalistů
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Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

Vystoupení dětského pěveckého sboru Paprsek 

Loutnička 2015

Děti naší MŠ se v měsíci březnu vydaly na pravidelnou dalekou cestu s Morenou, nejprve 
však děti ze sborečku byly potěšit svým vystoupením všechny přítomné ženy u příležitosti 
MDŽ v sále ZŠ.

Dne 13. 3. 2015 v sále ZŠ vystoupil Dětský pěvecký sbor Paprsek, k příležitosti MDŽ.
V písních a básních dětí se tentokrát objevily názvy květin a jejich krásy. Děti také společ-

ně probouzely jarní sluníčko, aby se již začalo svými paprsky připravovat na jaro.
Na závěr děti předvedly, jak umí květiny tančit a společně s maskotem Paprskem všem 

popřály dny plné radosti, zdraví a lásky.

Dne 17. 3. 2015 se dvě naše malé zpěvačky Anič-
ka Beloritová a Sofi nka Křižáková zúčastnily pěvec-
ké soutěže Loutnička 2015. Za svůj velmi podařený 
výkon a odvahu byly jako zástupkyně předškolních 
dětí odměněny dárky a velkým potleskem.

Děkujeme děvčátkům za prezentaci naší mateř-
ské školy a rodičům za velmi příjemnou spolupráci.

Bc. Marie Adamusová
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Vynášení Moreny
Vynášení Moreny je starodávný pohanský 

zvyk, který vypráví o radosti z toho, že končí 
nadvláda zimy a  mrazu a  nastupuje nový 
sluncem prozářený čas jarní. Děti se na vyná-
šení Moreny, které probíhá každým rokem, 
velmi těší a společnými silami vyrábí a zdobí 
svou Morenu. Letošní průvod obcí s  More-
nou nás doprovázely první paprsky jarního 
sluníčka, děti za pokřiku říkadel a zvuku ryt-
mických nástrojů došly až k mostu přes řeku 
Morávku. Děti se ještě naposledy rozloučily 
s  Morenou a  paní učitelky vhodily Morenu 
do řeky za hlasitého povzbuzování všech pří-
tomných dětí. Při zpáteční cestě do MŠ si děti 
užívaly jarního sluníčka, poslouchaly zpěv 

ptáků, pozorovaly řeku Morávku a  házely 
do ní kamínky. 

A co nás čeká v následujících dnech a týd-
nech? Děti se v  rámci Dne Země vydají 
na  Cestu za  pokladem, společně s  paní 
učitelkami budou připravovat překvape-
ní pro své maminky ke Dni matek a děti 
ze  sborečku opět nazpívají nové, krásné 
písničky, se kterými vystoupí v  rámci 
obecních oslav Dne matek.

Mgr. D. Dvořáčková
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Ohlédnutí za knihovnickým březnem

Z činnosti Komise pro rodinu
a občanské záležitosti

Březen – měsíc čtenářů byl v naší knihov-
ně velmi rušný – nově se registrovalo nebo si 
obnovilo registraci 117 čtenářů, z toho 65 dětí 
do  15 let. Za  celý měsíc si půjčili přes 4500 
dokumentů. Připravili jsme 2 akce pro do-
spělé – „O grafoterapii“ a  „Geopatogenní 
zóny trochu jinak“.  O tuto přednášku pana 
Josefa Úlehly byl velký zájem. Pro ty, kteří se 
nemohli zúčastnit, ji opakujeme ve  středu 
29. 4. 2015 v  17  hodin v  Místní knihovně 
v Nošovicích. Pro děti jsme uspořádali „Noc 
s  Andersenem“, kterou strávilo v  knihovně 
8 dětí. Výsledky jejich nocování jsou k vidění 
v knihovně – připravily nám krásnou veliko-
noční výzdobu. Dalších 15 akcí jsme připra-
vili v rámci knihovnických lekcí. Dvacet dětí 
2. ročníků ZŠ se zúčastnilo soutěže „Píšeme 
pohádky“. Jejich výtvory si můžete prohléd-
nout na  výstavce v  knihovně. Všechny malé 
spisovatele jsme odměnili, protože každý vy-
tvořil originální moderní pohádku a  doplnil 

ji ilustracemi nebo dokonce vytvořil malou 
knihu. Všem jim patří velký dík a možná i ně-
kterým rodičům, kteří jim pomáhali. Možná 
je mezi nimi budoucí slavný spisovatel nebo 
ilustrátorka. Děti si také mohly v  knihovně 
ve  výtvarné dílně nazdobit velikonoční per-
níčky pod vedením paní Aleny Velčovské. 
Protože i tato akce měla velký ohlas, mohou si 
děti i s rodiči vyzkoušet, jak se dělají výrobky 
z  marcipánu. Opět pod vedením paní Aleny 
Velčovské se můžete zúčastnit výtvarné dílny

„Marcipánky“ - ve středu 29. 4. 2015 
v 16 hodin v Místní knihovně Dobrá.

V knihovně si můžete vyzkoušet novou 
elektronickou čtečku a  také si můžete už 
u  nás knihy půjčovat v  elektronické formě 
přes náš katalog Carmen. Návod jsme už 
uveřejnili v minulých Doberských listech. Po-
kud se přihlášení nepodaří, přijďte si pro návod 
do knihovny. Dotazy Vám zodpovíme na tele-
fonních číslech 558 641 016 a 725 144 014.

Komise pro rodinu a  občanské záleži-
tosti při OÚ Dobrá uspořádala ve  dnech 
20.  a  21.  března 2015 ve  víceúčelovém sále 
ZŠ v  Dobré burzu dětského oblečení. Do-
volte mi, abych Vás seznámila s jejím průbě-
hem. Na  burzu v  pátek přišlo 26 maminek, 
které dohromady nabídly k prodeji 890 kusů 
pěkného dětského oblečení. V sobotu přišlo 
na burzu nakupovat asi 42 maminek. Proda-
lo se 298 ks oblečení celkem za 9 475,- Kč. 
Tyto peníze jistě přišly prodávajícím mamin-
kám vhod na  nákup dalšího oblečení a  na-
opak kupující maminky se radovaly, že levně 
nakoupily pěkné věci pro své děti.

Děkujeme maminkám, které část obleče-
ní věnovaly Charitě do dětských zařízení.

Burza zimního oblečení bude 9. a 10. říj-
na 2015, na kterou vás srdečně zveme.

Ve středu 8. dubna 2015 se uskutečnila 
sbírka ošacení pro Diakonii Broumov. Chtěla 
bych poděkovat všem občanům, kteří donesli 
hodně oblečení, obuvi, ale také povlečení, zá-
clony, ubrusy, talíře, skleničky, hrníčky, kni-
hy a krásné hračky. Věříme, že všechny věci 
najdou své uplatnění a pomohou potřebným 
lidem. Děkujeme Vám, že nejste lhostejní 
k osudu jiných občanů.
Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti  

Žižková Marie
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Svaz tělesně postižených v Dobré

Pálení čarodějnic

Schůze ze dne 17. března 2015
v restauraci na Špici

Pozvali jsme mezi nás Mgr. Milana Styp-
ku, místostarostu, který naše pozvání přijal 
a přišel se na nás podívat.

Z Okresní organizace svazu tělesně po-
stižených ve  Frýdku-Místku jsme přivítali 
předsedu Petra Chýlka a  Aničku Vitečko-
vou.

Na této akci se bylo přítomno 71 členů 
a hosté. Akce byla výborná.

Cestičku mezi nás si našli i noví členové 
Karel Kupka, Olga Kupková a  Marie Ježová.

Tímto ještě jednou děkujeme panu Flo-
riánu Carbolovi za vzornou obsluhu a dobré 
a chutné jídlo a příjemné posezení. Velký dík 
patří i Františku Biolkovi, který nám zahrál 
na harmoniku a zazpíval. 

Na závěr mi dovolte poděkovat všem na-
šim příznivcům a sponzorům, kterými byli:

Slávka Poláková s  rodinou, Petra Per-
nicová – potraviny, drogérie, Michal Polák 
– zahrádkář, pekárna pana Vaňka, Jana 

Šulíková – obuv a  vinotéka, Jana Růžič-
ková – obuv, Zdeněk Carbol – řeznictví, 
Mgr.  Radmila Šugarová – lékárna Zdraví, 
Nondek-Mlčák – autoslužby, Marcela Duží-
ková – textil, Taťána Jursová – Zdravá výži-
va, Jana Březinová – kožešnictví, Radegast 
Nošovice, JZD Nošovice, pan Velčovský – 
Kačabar.

Marie Biolková, předseda svazu

Plán práce Svazu tělesně postižených 
v Dobré pro rok 2015
- Výroční členská schůze dne 17.3.2015 

v 15 hodin, restaurace Na Špici
- Smažení vaječiny – 26.5.2015

v 15 hodin, Kačabar
- Zájezd – 23.6.2015 – Strážnice
- Zájezd – 1.9.2015 – Luhačovice
- Opékání párků – 8.9.2015 v 15 hodin, 

Kačabar
- Mikulášské posezení – 8.12.2015

v 15 hodin, restaurace Na Špici.

Den 30. dubna 2015 se uskuteční tradič-
ní Pálení čarodějnic. Tímto zveme všechny 
čarodějnice a  černokněžníky, malé i  velké, 
začátečníky i pokročilé.

Začneme v  17 hodin průvodem od  Zá-
kladní školy Dobrá na hřiště Sparta Dobrá. 

Do 18 hodin proběhne zápis dětí do sou-
těží, které budou sladce odměněny. Pak za-
pálíme hranici a večer zakončíme ohňostro-
jem.

Děti si mohou opéct buřty na ohni a taky 
si prohlédnout hasičské auto. Pro všechny 
budou připraveny stánky s občerstvením.

Nejhezčí čarodějnice si samozřejmě vy-
slouží odměnu.

Tak se hoďte do gala a přijďte se s námi 
pobavit.

Za TJ Sokol Dobrá, Bára Velčovská
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Víkednovka na Orlím hnízdě

OSVOBOZENÍ DOBRÉ V PĚTAČTYŘICÁTÉM – 1

Orlí hnízdo, víkendová akce, která se 
konala 13. až 15. března 2015, patřila k těm 
vůbec nejlepším akcím (doufám, že mlu-
vím za všechny ). Vynikající jídlo, úžasný 
program se super hrami, to všechno si pro 
nás připravili naši vedoucí. Během víkendu 
jsme hráli různé hry. Jedna se jmenovala 
„Na čemkoliv“, kdy všichni jezdili z kopeč-
ka jinak a na něčem jiném. I když jsme byli 
celí promočení, byla to sranda. 

Hlavní úkol, který jsme museli vyřešit, 
nás teprve čekal. Všechny překvapilo, když 
do chaty vtrhli mafi áni a chtěli čip, o kterém 
jsme nic nevěděli. Den na to přišla i FBI a žá-
dala nás o  pomoc. Naštěstí všechno dobře 
dopadlo a  čip, který jsme společně vybojo-
vali, získala nakonec FBI. Večer jsme si jako 
obvykle společně zazpívali večerku. V neděli 
ráno jsme prožili mši svatou v místní kapličce 
a potom nás už čekal jen návrat domu.

Vlaďka Urbancová

Následující řádky jsou zvláštní součás-
tí kroniky a  dějin naší obce. Neopírají se 
o správná a ověřená fakta, ale o výstižnější 
způsob sdělení – osobní vzpomínky na his-
torickou událost – v  tomto případě „osvo-
bození v  pětačtyřicátém“. O  osvobození 
naší Dobré bylo již psáno v  minulosti (do-
poručuji přečíst si obsáhlou kapitolu i s fo-
tografi emi v knize U nás v Dobré), avšak jak 
viděli přechod fronty a co u toho zažili přímí 
svědkové, bylo dosud pomíjeno. Když jsem 
chodil za  pamětníky a  vyptával se na  staré 
časy, o průchodu fronty a osvobození od na-

cismu v roce 1945 se hovořilo dosti hodně. 
Pro dvě čísla Doberských listů jsem vybral 
z vypravování z doby před 70 lety to nejzají-
mavější. Ačkoli již většina vypravěčů nežije, 
ponechávám zdroje informací v anonymitě. 
Jen sloh vyprávění jsem poněkud přizpůso-
bil tisku, mnohé zkrátil a  mnohé (některá 
jména a  čísla popisná) vynechal. Přesto se 
osměluji tvrdit, že by mohly být všechny 
odstavce uvedeny v uvozovkách jako přímá 
řeč. Jistě si všimnete nejedné nepřesnosti 
i protimluvu, bez nich se ovšem vyprávěné 
vzpomínky neobejdou…
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Rusové přišli odjinud než se předpo-
kládalo, totiž od  Bruzovic. Očekáváni byli 
od Frýdku. Šlo se do kostela „na májovou“, 
ale hned druhý den tu byla fronta. Soudi-
lo se všeobecně, že Rusové přijdou už tak 
v  březnu, ale třikrát se prý zastavili kdesi 
v Polsku než dorazili na Ostravsko. Hřmění 
děl bylo slyšet už od ledna, hlavně v Hliníku, 
kde se zdálo, že už je fronta kdesi za lesem. 
Bylo to podle všeho 3.–4. května 1945, snad 
již 2. Bylo studené mokré počasí, větve stro-
mů byly bílé od  námrazy. Všichni domácí 
i s třemi docela malými dětmi i s lidmi z dě-
diny, kteří přišli se k nám před frontou skrýt 
(nikdo netušil, že právě místo, kde se uchý-
lili, bude nejvíce ohrožené) byli v  jednom 
sklepě, který sloužil na uskladnění brambor 
a  byly v  něm dřevěné regály. Vedlejší větší 
sklep sloužil Němcům jako sklad munice. 
Bylo jí tam neobyčejně mnoho, odvezli ji 
tam dvěma plně naloženými vojenskými 
džípy.

Němci skoro vůbec nejedli, jen vydávali 
rozkazy – nervy na pochodu. Do patra, kde 
byl štáb vybavený telefonem, nikdo nesměl. 
Jen jeden Němec žil svým zraněním – měl 
ustřelenou patu a  potřeboval čistou vodu. 
Pro tu se muselo přes polní cestu naproti 
ke  studni, poněvadž studna na  dvoře byla 
znečištěná. Rusové domek odstřelovali 
a kulometné kulky od Rusů svištěly kolem. 
Němci opustili domek, chvatně naložili mu-
nici ze sklepa a odešli až těsně před přícho-
dem Rusů v podvečer 4. května i s asi dvěma 
či třemi prostými vojáky – Rakušany, kteří 
je  obsluhovali. Do  domku byl nejeden zá-
sah, zůstala i stopa po kulce. 

Rusové věděli, že tam měli Němci 
„štáb“, ale nikomu z  civilistů za  to neublí-
žili. Dvě hodiny po odchodu Němců přišli 

od Bruzovic a už za tmy byli v Dolach. Ka-
nónem odstřelili Tesarčíkovu stodolu, aby 
si svítili na cestu k Dobré. Šla jich skutečná 
fronta, jeden vedle druhého, jako rojnice, 
desítky jich bylo, ale vše už téměř za  tmy. 
Ruská fronta šla navečer, už za  šera a  za 
tmy, několik hodin po odchodu Němců. 
Vojáci šli v rozestupu asi 10 kroků od sebe. 
Zapálili stodolu Ignáce Tesarčíka v poli, v je-
jímž kouři se měli zřejmě krýt. Je též možné, 
že měl oheň sloužit orientaci. Hned ráno 
vyvěsil domkař na  hromosvod u  komína 
československý prapor, aniž tušil, jakému 
nebezpečí se vydává, neboť tento mohl být 
jasným cílem německým vojákům v  dosud 
Němci obsazené Bašce. Také na dveřích už 
byla cedulka v azbuce – »Zde žijí Češi«.

Druhý den byly v Dobré zmatky. Po sil-
nici jezdila ještě celý den německá vozidla. 
Jeden transportér byl zasažen a zůstal jako 
vrak naproti Březinů u lesa (blízko VÚHŽ). 
Fronta šla tak – jeden den Němci, druhý 
Rusové, pak zase Němci a  nakonec Ruso-
vé. Když šla fronta, vše se vyklidilo a lidé se 
schovali do  sklepů. Všude. Do  domu přišli 
promočení němečtí vojáci. Po obyvatelích 
domu jejich mladičký velitel řval, aby jim 
dali jídlo, že mají hlad. Když se přesvěd-
čili, že lidé žádné zásoby jídla nemají, po-
slali mladíka, který uměl trochu německy, 
(před měsícem se vrátil z nasazení na práci 
v »říši«), aby vzal trakař a dojel na nádraží, 
kde stály vagóny s  proviantem. On věděl, 
jak to je nebezpečné, vytáhl sice trakař před 
vrátka, ale utekl. Němečtí vojáci (byli to úpl-
ně mladí lidé) si museli pro potraviny do va-
gónů sami.

Němci zabrali v domě jen kuchyni a jed-
nu místnost. Ve sklepě byli všichni z domu, 
a protože jediní měli sklep pod celým bará-
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kem, přišli se skrýt i  sousedé. Tam se stala 
tato událost: Sousedův kohout hrozně ko-
krhal, a  tak se rozhodli ho podříznout, aby 
neprozradil jejich úkryt. Na pecku ve sklepě 
pak vařili z  něj polévku. Němec–důstojník 
říkal: „Teď nás nenávidíte, ale počkejte, až 
přijdou Rusi.“ A měl pravdu. Ti zabrali celý 
byt a  chtěli vystrnadit i  z komory všechny 
obyvatele, kteří se tam krčili. Ruský důstoj-
ník s manželkou se roztahovali v bytě a v noci 
chtěl i do komory. Lidé i bez vyzvání spěcha-
li do  krytu pod školou. Tam bylo více než 
15 dospělých a kdoví kolik dětí – kluci a nej-
menší 14denní děvčátko. Všichni se snesli, 
nehádali, vařila každá rodina zvlášť na jedné 
blaše. Spali na  vojenských železných lůž-
kách. Okna byla zakrytá poklopy na  straně 
od  západu, pak tu byla sběrna kostí a  pa-
píru. Kosti byly vyvařené, ale stejně to tady 
smrdělo. – Ono děvčátko možná zachránilo 
všem život. Do sklepa sešel Němec a nazna-
čil, že nás ze samopalu všechny postřílí. Tu 
začalo novorozeně plakat – – ten voják se 
otočil a  odešel… Když se Němci stahovali 
z města do Dobré, měli vyhrazeny „dajchto-
vice“ (místo napravo od bývalého národního 
výboru). Přišli ale až do  „polského domu“ 
(naproti školy) pozeptat se na  nocleh. Byli 
klidní. Měli s sebou voskované kelímky, kte-
rými si svítili jako svíčkami. Od těch šlo tep-
lo i světlo. Jinak spali na slamnících, které si 
přinesli, na zemi. Bylo chladno. Ráno se sba-
lili a odešli. Večer přišli oni samí nebo zase 
jiní. Nikomu neubližovali, někdy přinesli 
i  masovou konzervu a  dali ji za  přespání… 
Stravovali se ale na  „dajchtovicích“, kde si 
vařili guláše a jiná jídla. – U Možíška ve vile 
(dnes zdravotní středisko) byl ubytován ně-
mecký „štáb“, důstojníci, doktoři, nejvyšší 
šarže, pravilo se, že i německý generál.

Při osvobozování nejprve nebylo zpráv 
o  frontě, ale bylo slyšet děla. Že se fronta 
blíží, se v  Dobré dozvěděli až když hořel 
u  lesa lesní zámeček. Od  požáru šla velká 
zář a  z  půdy patrových domů se lidé dívali 
tímto směrem. Němci prošmejdili celý dům. 
Začaly se zabedňovat výlohy a okna, zazdí-
vat sklepní okénka cihlami nasucho, takže 
se dalo jen vyhlédnout. Dva muži bydlící 
v  centru chtěli vidět Rusy první, a  tak vy-
cházeli v tyto dny do školy na půdu a dívali 
se z obloukového okna na Vrchy. Odtamtud 
také přicházeli první vojáci – a byli skutečně 
první, kteří Rusy v dáli zahlédli. Školu oku-
povali Němci a oni dva naši lidé–„pozorova-
telé“ konali drobnou sabotáž, tu přestřihli 
dráty, tu odšroubovali žárovku…

Ve sklepě u  Březinů bylo mnoho lidí, 
když se blížila fronta. Všichni mysleli, že 
na okraji obce se nebude nic dít, ale opak byl 
pravdou: Jediné místo, kde se válčilo, bylo 
právě toto, č. p. 442. Osvobozující frontoví 
vojáci byli velmi mladí, zdaleka ještě ne-
měli 20, téměř děti. Nechovali se výbojně, 
ani nic nebrali. Byli čtyři. V rodině i u sou-
sedů vypuklo ohromné nadšení – svoboda! 
(Jaký byl ale rozdíl od těch, kteří se vraceli 
v  létě do  Ruska…) Když ustupovali Němci 
před frontou, přišli 4 němečtí vojáci (jeden 
byl z  Cách) a  dvě noci přebývali u  Garbů. 
Ubytovali se v kuchyni 2 mladí a 2 poddů-
stojníci. Když odešli, přišli vojáci na  odpo-
činku bez zbraně, vymydlení, ve vyčištěných 
mundúrech. Bylo jich 6, z nich 1 důstojník. 
Nechali se dovézt na  voze ze  Stříteže pa-
cholkem, který se musel navléct do němec-
ké uniformy. Jeden mladičký byl slovenský 
Němec a všemu rozuměl. Taky radil, aby do-
mek vyhodili do luftu, což se ale naštěstí ne-
stalo. Jeden Němec hlídal. Zahradník Garba 
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se vrátil jako propuštěný rukojmí z kina, ale 
musel úskoky a se zaléháváním, protože po 
něm někdo střílel.

Když Němci odešli, přišli tři Rusové. 
Stříleli do vzduchu a  jak majitel domu ote-
vřel a  řekl, že přece nemusí střílet, že není 
důvod, namířili na něj pistole a podali ruku. 
Mluvili tak, že jim bylo rozumět. Jeden měl 
za pasem řeznickou sekeru. Náhodou vyšla 
jednomu rána ze  samopalu, za  což byl se-
řván nadřízeným. Kulka se našla v podlaze 
u šicího stroje. Chtěli vodku, ale tu v domku 
neměli. Tedy nabídli čaj, ale vojáci křičeli 
– „vodku!, čaj na ch . . . !“ – „Proč jste pro 
nás vodku neschovali?“ – „Nemohli jsme, 
protože jsme nikdy žádnou neměli.“ – Oni 
tomu nevěřili. Výpravčí z  Frýdku (ale oby-
vatel Dobré) Škola byl spolu se spolužákem 
pamětníka Vilémem Hrabcem z  Nošovic 
(nebo Nižních Lhot) zabit německými vo-
jáky u  Záškolného (č. p. 263), kde bydlela 
i Zálesáková. Stalo se to tak, že oba jeli po 
službě na kolech s trikolórami v domění, že 
Dobrá je  osvobozena stejně jako Frýdek. 
U  domku Záškolného však slyšeli střelbu 
v blízkosti a ze strachu položili kola a utíkali 
k domku, aby se tam skryli. Netušili, že prá-
vě v tom domku jsou Němci – ti oba nemilo-
srdně zastřelili ránou do týla… Oba mladíci 
seděli mrtví opření o zeď baráku. Pamětník 
viděl Školu, jak ho vezou na vozíčku mrtvé-
ho. Měl teprve 26 let. Jeho jméno je na pa-
mětní desce Sokolů na sokolském hřišti i na 
peroně frýdeckého nádraží. Když šli Němci 
Dobrou, dva výrostci byli na Vrchách dívat 
se na  Frýdek, kde už vlály československé 
vlajky a  hrála hudba. Scházeli do  Dobré 
a tu se teprve dovtípili, že v Dobré jsou ještě 
Němci (bylo to ten den, kdy zajali rukojmí). 
Schovali se pak na  půdu jednoho z  patro-

vých domů a  z vikýřů pozorovali „osvobo-
zování Dobré“. Tu najednou někdo začal 
střílet – a  kluci ani nevěděli, jak se ocitli 
ve  sklepě… Měli tenkrát ohromné štěstí, 
že nebyli zasaženi. Přes zahrady se dostali 
domů, kde už měli o ně hrozný strach.

Střepinou ze šrapnelu byl zasažen a za-
bit obyvatel domku č. p. 309 u dřevoskladu, 
když šel pro vodu ke  studni. Rusové velmi 
dobře mířili a  zasáhli šest míst v  Dobré, 
které hořely. Viděli jsme souseda–sedlá-
ka, jak skákal přes plot ze strachu, protože 
mu Němci brali koně a  on neměl odvahu 
jim v  tom bránit. Dva 19letí mladíci byli 
obstaveni v  obchodě, odkud jim přikázaly 
německé šarže vézt naplněný vozík provian-
tem pro Němce přes celou dědinu až k No-
šovicím. Ten proviant musel dodat a  nalo-
žit nedobrovolně obchodník. Dozírali dva 
němečtí vojáci se samopaly, kráčející vedle 
mladíků. U domku č. p. 201 najednou slétlo 
těsně nad jejich hlavami hlučné ruské leta-
dlo. Němci byli okamžitě v příkopě – a kluci 
toho využili a prchali, co měli nohy, zpátky 
do Dobré. Němci po nich už nestříleli a co 
bylo s vozíkem, se už nedověděli. Asi si ho 
odtáhli sami. Jeden sovětský voják ukradl 
nějaké ošacení a jeho velitel s ním za to vel-
mi škaredě zacházel. Od nádraží byly slyšet 
výbuchy náloží, které Němci dávali do loko-
motiv, aby je roztrhaly a staly se nepojízdné. 
Zvědaví mladíci utíkali k  nádraží se na  to 
podívat. Tu německý voják stojící na křižo-
vatce, který řídil kolonu vozů k Nošovicím, 
shodil z ramene pušku a zvolal na poslední-
ho z nich „halt! – stůj!“ Kluk zastavil a vrátil 
se domů – „nenechám se přece zastřelit“. 
Také lidé, kteří chtěli pro potraviny k  va-
gónům, se vraceli, protože tam šlo o život. 
V  ten den v  5 hodin ráno se jelo jako vždy 
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do práce vlakem do města. Tam se roznesla 
zpráva, že u kostela (Panny Marie ve Frýd-
ku) už jsou Rusové. Bylo to náramné vzru-
šení, i  když se to každou chvílí očekávalo. 
Bylo nařízeno rychle se vrátit domů. Utí-
kali jsme škarpami, ne po cestě, tam jeli 
němečtí vojáci, ze  kterých šel strach. Když 
přišli Němci, chtěli po domácích ukrytých 
v malém sklepě, aby jim vyprali promočené 
čepice. Starý pán zatopil a  asi 20 vojákům 
pral čepice a sušil na půdě. Všech 20 v dom-

ku přespalo do  druhého dne. Děvče, dcera 
domkaře, bylo zamknuto po celou dobu. Po 
Němcích zůstalo tolik blech, že měla od nich 
úplně černé nohy. Druhý den přišli Rusové, 
asi 5 mladých vojáků. Ubytovali se v bytě – 
byly to šarže.

Pokračování v příštím čísle Doberských 
listů. 

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

Čtvrtého května uplyne
70 let osvobození naší obce.

Na dnes již zažloutlých stránkách Dob-
roděje, zpravodajem vydávaným Místním 
národním výborem z roku 1975 před třiceti 
léty, jsou zaznamenány vzpomínky pamět-
níků na události osvobozování obce.

Albín Urbánek,
předseda Družstva invalidů 
ve Frýdku-Místku.

Od konce války nás dělily necelé dva týd-
ny a od osvobození naší vesnice tři dny. Na-
stal závěrečný přesun fašistických jednotek. 
Život jako by ustal. Tátové nechodili do prá-
ce a my do školy. S napětím každý očekával 
příchod fronty, s  nenávistí a  opovržením 
sledoval přesuny fašistů, a očekával příchod 
sovětských vojáků.  Zvláštní atmosféra.

V našem malém klenutém sklepě se tís-
nily tři rodiny sousedů. Čas od  času vyšel 
otec, aby se podíval, jak to venku vypadá. 
Při jedné takové vycházce vyšel jsem s ním 
také já se svým starým kamarádem. Jenom 
jsme vystrčili hlavu za roh chalupy, už nás, 

otce a  kamaráda, hnali fašisté s  automa-
ty před sebou. Němci nás zahnali do  sálu 
místního kina, ze kterého byly vystěhovány 
všechny lavice. V  té době již sedělo na žid-
lích okolo stěny více občanů a  další muže 
přiváděli. Bylo nás dvacet, které Němci od-
vedli do  malé místnosti, kde před adaptaci 
kina byla pokladna. Nikdo z  nás nevěděl, 
proč vlastně jsme tady. Vysvětlení se nám 
dostalo za malou chvíli. Do místnosti přišel 
důstojník, který lámaným česko-polským 
dialektem nám řekl, že jsme soustředění 
jako rukojmí. Tím tedy situace pro nás se 
stala jasnou. Nedá se však říci, že by něko-
mu tato slova nahnala panický strach. Otec 
přišel za  mnou a  mým kamarádem a  řekl 
nám, abychom se nebáli a  chovali se sta-
tečně až do konce. Večer, když se již začalo 
smrákat, přinesli nám do  místnosti druhý 
stůl a židle. Posedali jsme dokola a očekáva-
li, co bude dál. Noc uběhla za  stálého stří-
dání stráží. Nevzpomínám si již dnes, jak 
kdo byl starý, jedno však vím, že jsme byli 
tři z dvaceti, kterým bylo 14 let. Přišel nový 
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den, hlídaní převzali ti nejvěrnější Hitlerovi 
vojáci „SS“. Tento den přinesl něco nové-
ho. Přes všechny těžkosti, ani nevím, jak to 
mohla dokázat, přišla před polednem ma-
minka a přinesla hrnec bramboračky. Dru-
hý den přešel za zostřených podmínek. Ale 
i těm nejvěrnějším Hitlerovým služebníkům 
šlo o  to, aby v  první řadě zachránili svou 
vlastní kůži. Rudá armáda se blížila a  tak 
vzali do bot. „SS“ vystřídali frontoví vojáci. 
Z jejich chování se dalo vycítit, že jsou si již 
vědomi toho, že sen o třetí říši se rozplynul. 
Dověděli jsme se radostnou zprávu, že so-
větští vojáci jsou u  frýdeckých závor a  že 
i oni za chvíli odejdou. Nevěděli jsme, jaké 
bude jejich rozloučení. Mohlo být různé. 
Měli jsme štěstí.

Odpoledne třetího dne, když hostinský 
zjistil, že vojáci odešli, otevřel zadní dveře 
a řekl: „Jsou pryč, utečte“. Bylo to odvážné, 
ale opět jsme měli štěstí. A  tak asi v  deset 
hodin večer jsme mohli podat ruku prvnímu 
sovětskému vojákovi. Byli zde. Přinesli nám 
svobodu a nám dvaceti i život. A pak přišlo 
ráno. Ráno svobodné! Slzy radosti, upřím-
né stisky rukou. Na domech vlály naše vlaj-
ky a kolem nás byli ti nejbližší s rudou hvěz-
dou na čepici, otevřeným upřímným srdcem 
- naši osvoboditelé - sovětští vojáci.

Z vyprávění Jana Svobody, 
hornického důchodce, 
bytem č. 423

Bylo 4. května 1945. Ozývala se střelba 
sovětských jednotek od Frýdku a od Bruzo-
vic. V  domě bylo ubytováno několik Něm-
ců s  radiostanici. U  domu pod břízou bylo 
maskováno těžké dělo. Prožívali jsme dny 
v nejistotě – co bude dál, Německé jednotky 

ustupovaly k Morávce. Za posledními oddíly 
zatarasili Němci ústupovou cestu k Morávce 
nákladním vlakem, který přijížděl od České-
ho Těšína. Do stanice nebyl vpuštěn, proto-
že tam stalo mnoho lokomotiv. Dopoledne 
dostali Němci příkaz - ustoupit, proto odpo-
ledne demolovali lokomotivu a  vagony za-
pálili, sebrali koně, vozy i dělo a utíkali. Vlak 
byl naložen hlavně pracovním nářadím, 
uhlím a střelivem. Snažili jsme se s občany 
vyházet z vagonů alespoň uhlí, aby se požár 
příliš nerozšířil až k vagonu s municí. To se 
nám i podařilo. Oheň se dál nešířil. K večeru 
jsme prožívali již radostné chvíle, bez stra-
chu a  nejistoty, neboť do  Dobré pronikaly 
první oddíly rudoarmějců. Druhý den přijeli 
na trať hasiči a pracovní čety ČSD a odklízeli 
vagony z tratě, aby uvolnili cestu pro postup 
Rudé armády.

Jak prožíval osvobození 
obce Dobré Rudolf Janulek, 
předseda MNV

Ve středu ráno okolo osmé hodiny dne 
2.  května, sdělil nám neznámý cyklista ra-
dostnou zprávu, že ve  Frýdku je  Rudá ar-
máda. Řekli jsme to německým vojákům. 
Zpráva vnesla do jejich řad shon a zmatek. 
Němci začali ustupovat k směrem k Moráv-
ce a  pak Janovicím. Asi v  jedenáct hodin 
téhož dne se v Dobré ozývala první střelba. 
Zbytek dne jsme prožili v úkrytu ve sklepě. 
Sklepními okny jsme viděli několik požárů.

Čtvrteční ráno 3. května, bylo klidné. 
V  dopoledních hodinách se ale začalo opět 
střílet. Náš domek byl zasažen dvěma gra-
náty. Museli jsme opět odejít do úkrytu. Ko-
lem poledne  vběhl do  sklepa mladý Škola, 
výpravčí vlaku a vyprávěl nám, že utíká před 
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Němci. Krátce poté se objevili dva němeč-
tí vojáci, kteří Školu pronásledovali. Začali 
na  něho řvát a  provedli osobní prohlídku, 
jestli nemá zbraň. Pak ho odvedli k  občanu 
Záškolnému. Po hodině jsme se dověděli, že 
Škola je  již mrtev. Mezi tím střelba v ulicích 
zesílila. Uviděl jsem hořící tank, který byl za-
sažen pancéřovou pěsti. Ve tři hodiny odpo-
ledne se k nám probili první rudoarmějci. Po-
skytli jsme jim jídlo a pití. Posilnili se a odešli.

V pátek ráno, když jsme vyšli na dvorek, 
uviděli jsme sedět na  studni dva německé 
vojáky. Byli jsme z toho úplně vyděšení, od-
kud stříleli Němci z  kulometu. Situace za-
čala být zoufalá. Rozhodl jsem se vysvětlit 
německým vojákům jejich bezvýchodnou 
situaci. Jeden Němec vyskočil a  chtěl mě 

zastřelit. Jen s největším úsilím a za pomocí 
mé manželky se mi podařilo utéci do  skle-
pa. Nakonec němečtí vojáci byli přinucení 
ustoupit.  Ve  sklepě nastalo hrobové ticho. 
Asi po hodině k nám dorazili sovětští vojáci. 
Opouštěli jsme své úkryty, abychom je moh-
li přivítat. Všude kolem nás bylo plno hrůzy, 
kterou způsobila válka. S vděčnosti a s nad-
šením jsme přivítali sovětské vojáky.

Na pomníku před obecním úřadem 
je  dvacet jmen, jmen občanů obce Dobrá, 
kteří se nevrátili z  koncentračních táborů 
nebo položili své životy v boji pro naši vlast.

„Padli, a přece zvítězili! Čest a sláva buď 
jim na věky zachována!“

Jiří Kaňok      

Ohlédnutí za březnovým
Hudebním odpolednem

„Smyslem umění je povznést lidi, ukázat 
boží majestát,  ukázat, jak člověk může vy-
slovit úžas, radost a vděk nad tím, že vůbec 
je a že ho Hospodin obdarovává“ (z myšle-
nek Mons. Václava Malého)

Neděle 22. března byla po slunečné 
a  teplé sobotě nevlídná a  platilo na  ni do-
slova lidové rčení „Březen za  kamna vle-
zem“. Ten, kdo však nezůstal doma a vydal 
se odpoledne do našeho kostela sv. Jiří, jistě 
nelitoval. Chrámový sbor a  hudebníci pod 
vedením Zdeňka Tesarčíka si na  nedělní 
odpoledne připravili duchovní hudební pro-
gram.

Hosty v úvodu přivítala skladba pro var-
hany „Modlitba Panny Marie“ z Gotické svity 
francouzského skladatele Léona Boëllmanna 
(1862 – 1897) v  podání Zdeňka Tesarčíka. 

Další skladba, Mozartova „Chrámová sonáta  
pro varhany  a smyčce A dur“, naladila poslu-
chače na poslech veršů. V působivém podání 
Karla Kočnera jsme vyslechli část veršů z bás-
nické písně „Popelka Nazaretská“ Václava 

Hudební odpoledne kromě varhaníků Jana Krupy 
a Zdeňka Tesarčíka doprovodil  smyčcový orchestr
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Renče (1911 – 1973). Pak již zazněla „Gol-
gota“ Václava Vlastimila Hausmanna (1850 
– 1903), kantáta na slova Karla Václava Rai-
se. Hudba i zpěv v osmi písních vyjádřily dra-
matické události Velkého pátku. Posluchači 
odměnili výkony účinkujících dlouhotrvají-
cím potleskem a starosta, senátor Jiří Carbol 
poděkoval vřelými slovy a  květinami. Poté 
si účinkující i  posluchači společně zazpívali 
píseň Terezie z  Ávily, kterou zhudebnil Petr 
Eben a v podání chrámového sboru a orches-
tru zazněl „Sbor Židů“ z Verdiho opery Na-
bucco.  Tečku za vydařeným hudebním odpo-
lednem udělal „Chorál“ z Gotické svity Léona 
Boëlmanna. 

Za chrámový sbor Drahomíra Gongolová

5. Turnaj Šprtec tour 2014-2015
- 7. 3. VSETÍN 

Už nechybí mnoho do  konce sezóny, 
kdy budeme znát nového vítěze této série. 
Napovědět mohl turnaj konaný pořád ješ-
tě v  mistrovském Vsetíně. Jenže naši hráči 
tam tentokrát odjeli v  dosti oslabené sesta-
vě a bezpochyby se to promítlo i do konečné 
tabulky. Poprvé v  tomto ročníku končíme 
v  družstvech až na  třetím místě, což je  ur-
čitě velké zklamání. JOSEF SVOBODA, 

JAN  BILKO, DALIBOR SKLÁŘ i  benjamí-
nek týmu HONZA ČAGALA to jsou hráči, 
kteří tentokrát nemohli zasáhnout do tak dů-
ležitého turnaje už kvůli nemocem nebo z ji-
ných důvodů. Přesto nevěšme hlavy, na trůn 
se opět po odmlce vrátil DALIBOR HÁJEK, 
jenž z  celkově 60 účastníků kraloval. Nejen 
on ale i KUBA SKLÁŘ dominoval ve své ka-
tegorii žáků a  bere zaslouženě zlato, tímto 

zleva Barbora Heinrichová, Jan Heinrich, 
Martin Březina, Karel Kočner a Jiří Carbol
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mu gratulujeme. VÍTĚZSLAV FOL-
TÝN, kterému se velmi dařilo v Haví-
řově, musel smeknout před ostatní-
mi a smířit se až s 30. pozicí. Dobře 
zahrál i  MARTIN SEKANINA, byl 
o něco aktivnější a patří mu 22. mís-
to. Celkově družstva vyhrál Jokers 
Vsetín a umazal tak náš náskok o pár 
bodíků.  Ještě se máme na  co těšit, 
a to už zanedlouho, protože 11. dub-
na 2015 od 9:30 hodin se hostitelské-
ho turnaje zmocní OSTRAVA, tam 
už se pomalinku napoví, kdo ovlád-
ne letošní ročník šprtec tour a komu 
připadne ten hlavní pohár této série. 
Všem zúčastněným děkuji za  vzor-
nou reprezentaci a věřím, že do Ost-
ravy už budeme kompletní a udržíme 
náš klub na první pozici.

Kategorie Muži:
1. DALIBOR HÁJEK  (B.H.C. DOBRÁ)
2. FILIP CARÁNEK  (CSVČ J. Boska Havířov)
3. TOMÁŠ SCHMEISTER  (Šprtec Partyja Ostrava)

Kategorie Žáci: 
1. JAKUB SKLÁŘ  (B.H.C. DOBRÁ)
2. JIŘÍ DOHNAL  (ZŠ ŠAFAŘÍKOVA VAL. MEZIŘÍČÍ)
3. PATRIK JANÍČEK  (VSETÍN JOKERS)

Kategorie Ženy:
1. LUCIE KUBÍKOVÁ  (ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA)
2. ANETA SPURNÁ  (VSETÍN JOKERS)
3. ALŽBĚTA POLANSKÁ  (VSETÍN JOKERS)

Kategorie Družstev:
1. VSETÍN JOKERS
2. ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA
3. B.H.C. DOBRÁ

Josef Svoboda (B.H.C. Dobrá)
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Na konci března došlo k  předání krabic 
s dětským oblečením, které věnovaly Charitě 
Frýdek-Místek maminky po prodejním ba-
zaru věcí v doberské základní škole. Veškeré 
ošacení bylo předáno charitnímu zařízení 
Centrum Pramínek, který poskytuje služby 
sociální prevence pro rodiny s dětmi v sociál-
ně vyloučené lokalitě ve Frýdku-Místku.

Charita Frýdek-Místek děkuje všem dár-
cům a zároveň paní Marii Žižkové, bez které 
by se tato aktivita nemohla uskutečnit. Dě-
kujeme!

Martina Petrová, 
Charita Frýdek-Místek

Chtěla bych poděkovat vedení Obecního 
úřadu v Dobré za pěkný přístup k občanům 
a hlavně k seniorům v bytovém domě č. 39.

Na Obecním úřadě v Dobré je zaměstná-
na paní Eliška Andrlová, ochotná, přívětivá, 
hodná a  pracovitá. Přišla jsem z  nemocnice 
víc jak po dvou měsících. Zavolala jsem paní 
Elišce, že jsem již zpět v bytě a ona se se mnou 
přišla domluvit, co budu potřebovat, neboť 
mám po operaci kolene. S ochotou a  láskou 
pracuje, a co potřebuji, mi dle možností při-
nese a  obstará. Znám paní Elišku již 9 let, 

neboť byt, ve  kterém nyní bydlím, mi tehdy 
přidělilo vedené obce zastoupené tehdej-
ším starostou panem Vladimírem Bonkem. 
Dobře se tu bydlí i spolubydlící jsou ke mně 
hodní a ochotní. Vrátila jsem se a byl problém 
s bojlerem na teplou vodu a byl zrovna víkend. 
Zavolala jsem pana Prčíka a ochotně se přišel 
podívat, co se stalo, aby nebylo pozdě. Nevě-
děla jsem, že již na Obecním úřadě nepracuje.

Vám všem moc děkuji. „Díky Elišce“.
V nouzi člověk pozná dobré lidi.

Marie Hamerníková

Darované oblečení pomůže dětem
z vyloučené lokality

Poděkování
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Pozvání k spole n  prožité „Noci kostel  2015“

ímskokatolická farnost Dobrá Vás srde n  
zve na již tradi ní „Noc kostel “, která 
prob hne v pátek 29. kv tna 2015 v našem 
kostele sv. Ji í. Je to p íležitost, kdy mohou 
všichni lidé neobvyklým zp sobem navštívit 
prost edí dýchající minulostí a pokorou, kdy se 
mohou seznámit s prostory b žn  ve ejnosti 
nep ístupnými a nahlédnout do zákulisí našeho 
kostela. 

Noc kostel  2015 je také: 

 pozváním všech lidí dobré v le ke spole nému setkání a k objevování krásy 
k es anských výtvarných a architektonických poklad , 

 projevem kreativity a d v ry v život u lidí, kte í chrámy stav li a zdobili, ale i u t ch, 
kte í je dnes obývají a cht jí se pod lit o svou víru, o sv j život, a svoje osobní 
obdarování a dovednosti, 

 nabídkou zakotvené k es anské spirituality, modlitby a služby pot ebným, 
 znamením živé spolupráce k es anských církví, která zaceluje rány vzniklé 

v minulých staletích. 
 
Program: 
17:30 – 17:40  Zahájení „Noci kostel “ hlasy zvon  
17:45 – 18:30  Mše svatá 
18:30 – 21:00 Možnost výstupu na kostelní v ž s prohlídkou nových zvon  sv. Ji í, 

sv. Antonín, Panna Maria a krátkým výkladem 
(skupinky max. 15 lidí v patnácti minutových intervalech)  

21:15 – 22:15  P ednáška kroniká e obce Rostislava Vojkovského 
„Filmové ohlédnutí za tím, co se v naší obci událo v minulém roce“ 

22:30 – 23:00  Vystoupení doberské scholy 
23:00   Krátká záv re ná adorace s požehnáním 

 
Po celou dobu trvání „Noci kostel “ bude kostel p ístupný všem návšt vník m, kdy mají 
možnost prohlídky celého kostela v etn  k ru, sakristie a kaplí. Dále mají možnost zeptat se 
na cokoliv, co je bude zajímat a co budou chtít v d t. 
 
V bo ní kapli bude po celou dobu akce probíhat výstava obraz  M. Brodové. 
 
B hem celého programu máte také možnost vp edu p ed oltá em rozsvítit svíci za blízkého 
lov ka a do p ipraveného koší ku vložit sv j úmysl, prosbu nebo pod kování, za které se 

bude sloužit mše svatá ve tvrtek 4. ervna v 17:45 o slavnosti T la a krve Pán . 
Více informací naleznete na www.nockostelu.cz.   
                 Srde n  zvou farníci z Dobré 
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Terénní služba 

POSKYTUJEME PODPORU:  

 
Při péči o domácnost – můžeme Vám pomoci např. v hospodaření s penězi, nákupy, ovládat domácí 
spotřebiče, vyřídit jednotlivé příspěvky na úřadech, sestavit jednoduchý jídelníček a uvařit jej, s úklidem v 
domácnosti a péči o oděvy.  

Při hledání zaměstnání a podpory v zaměstnání – pomůžeme Vám sepsat životopis, připravit se na 
pracovní pohovor, najít zaměstnání, doporučíme vám, jak hovořit se zaměstnavatelem či kolegy, pomůžeme 
vám nacvičit si cestu do práce nebo vyřídit různé formality spojené s prací (Úřad práce, lékařské vyšetření).  

Při plánování volného času a režimu dne – společně sestavíme režim dne nebo najdeme možnosti aktivit, 
které ve Frýdku-Místku můžete využít.  

Při přechodu z hospitalizace – můžeme vám pomoci s doprovodem z hospitalizace do místa bydliště a     
zvládnout návrat domů.  
Při samostatném pohybu – můžeme vám pomoci zorientovat se ve Frýdku-Místku, obnovit si návyky 
v cestování autobusem, vlakem. Nabízíme doprovody do školy, na nákup, do nemocnice či k lékaři.  

Při porozumění nemocni, společně se pokusíme nalézt včasné příznaky zhoršení vašeho psychického stavu a 
podporovat minimalizaci nutnosti hospitalizace.  

Při péči o děti a další členy v domácnosti – společně sestavíme správný jídelníček a postup, jak správně o 
děti pečovat, pomůžeme vám zajistit příspěvky, na které máte nárok, poskytneme podporu při vstupu dítěte do 
školského zařízení, nalezneme možnosti vhodného trávení volného času s dětmi.  

KDE A KDY NÁS NAJDETE: 
 

Sadová 604 (4.patro), Frýdek-Místek (poblíž hlavní pošty). 
v blízkosti autobusové zastávky linky 1, 2 „Nový byt“. 
Pondělí až pátek: 8:00 - 15:00 hodin, středa 15:00 - 18:00 hodin (pro objednané) 
V případě vaší potřeby Vás navštívíme doma anebo si můžeme domluvit schůzku na místě, 
které si sami zvolíte.  

 
Služba je BEZPLATNÁ! 

KONTAKT:  
Tel.: 732 449 204, 731 759 039 
E-mail: terennisluzba@charitafm.cz 
Web: www.charitafm.cz/zoom 
Facebook: Terénní služba ZOOM 

Nabízíme podporu dospělým lidem Nabízíme podporu dospělým lidem Nabízíme podporu dospělým lidem    

s chronickým duševním onemocněním,s chronickým duševním onemocněním,s chronickým duševním onemocněním,   

   kteří se ocitli v tíživé životní situaci. kteří se ocitli v tíživé životní situaci. kteří se ocitli v tíživé životní situaci.    
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Beseda na téma
Zadluženost našich spoluobčanů

Jedním ze současných celospolečenských a žel i nejpalčivějších problémů je nepřiměřené 
zadlužování českých rodin. V  současné době se nejedná pouze o  obyvatele ze  sociálně 
slabších skupin, ale do skupiny nezdravě zadlužených obyvatel se dostávají i ještě nedávno 
bezproblémové vrstvy obyvatel. 

Příčin tohoto stavu je celá řada, namátkou například nedostatečná fi nanční gramotnost 
obyvatel při přechodu k tržnímu hospodářství už z počátku devadesátých let. Nepřiměřená 
informační zátěž a  nepřehlednost na  poli bankovních produktů, nebankovních produktů 
a ostatních fi nančních produktů. Nepříliš šťastné řešení při nastavení vymahatelnosti práva 
ze strany státu a justice. 

Razantním způsobem celý problém eskalovala i  současná krize fi nančního sektoru 
a veřejných rozpočtů. Výsledkem je dnešní situace, s níž se denně potýkají doslova všichni, 
nejen jednotliví občané , ale i zastupitelé i nejmenších správních jednotek, státní i justiční 
orgány, obchodníci, provozovatelé služeb, ale i do důsledků například i zdravotní sektor. 

Rozhodně je  nutno připustit s  plnou zodpovědností, že se jedná o  celospolečenský 
problém, jenž v současné době není systematicky efektivně řešen. 

Na základě výše uvedeného si Vám: 

Společnost MLMADRE s.r.o. 

Dómské náměstí 10 

412 01 Litoměřice 

Dovoluje nabídnout besedy na téma:

 - Finanční bezpečnost   30. 4. od 17:00
 - Spotřebitelská gramotnost   7. 5. od 17:00
 - Exekuční řízení    26. 5. od 17:00
 - Insolvenční řízení (osobní bankrot)  11. 6. od 17:00 

Besedy jsou poskytovány zdarma a budou se konat ve společenském sále ZŠ DOBRÁ.

Bližší informace na tel. čísle 605 85 89 84



NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

HLEDÁM k pronájmu byt 1+1 nebo 2+1 v Dobré.

Tel.: 774 276 705 nebo ehans@seznam.cz .

Fa KRUSOVÁ Dana

VODA-TOPENÍ-PLYN
Nabízíme:

- opravy a montáž nové sanitární techniky

- rozvody v PVC vody a odpadů 

- rozvody topení a montáž radiátorů

- rozvody podlahového topení vč. zednických prací

- pokládka infračervených uhlíkových fólií HEATFLOW

- montáž a uvedení do provozu plynových kotlů a kotlů na tuhá paliva 

Informace na tel.: 724 172 090
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Zima odchází, sníh roztál, topná sezóna kon í….                      
P ichází JARO - nejvhodn jší období k ešení vlhkosti a plísní v dom . 

Spousta z nás zvažuje rekonstrukci starého domu, a to jak drobné úpravy anebo radikální a zásadní zm ny. 
Nadm rná vlhkost v našich domech zp sobuje nejen ztráty na majetku, ale ohrožuje i naše zdraví. ím? 
Vyšší vlhkost je totiž živnou p dou i pro rozvoj plísní, které jsou pro nás nebezpe né. Poznáme ji snadno 
klasickými p íznaky: vlhkost na zdivu u podlahy, kapky na skle, orosená okna z vnit ní strany. Pokud bydlíme 
ve starém dom , který trpí vlhkostí, m li bychom tento problém neprodlen  ešit. Každého lena domácnosti 
tento problém více i mén  obt žuje. Nejvíce však trpí malé d ti a starší lidé, kterým vlhkost zp sobuje alergie 
a zdravotní problémy zp sobené plísn mi.  

Odstran ní vlhkosti lze ešit r znými amatérskými zp soby, nap .opakovanými post iky savem, vysoušením 
r znými p ístroji, sana ními omítkami, nát ry, v tracími otvory ve zdivu atd. Je t eba si však uv domit, že tyto 
praktiky jsou pouze do asné a ne eší a neodstraní vlastní p í inu vlhkosti v dom . Pokud chcete ešit 
opravdovou p í inu vlhkosti, pak je t eba se obrátit na odborníky, kte í navrhnou optimální ešení. 

Nejú inn jšími metodami odstran ní vlhkosti jsou mechanické zábrany. P i vzlínavé vlhkosti je to pod ezání 
zdiva tj. odd lení obytné ásti od zdiva základového, p i pronikání vlhkosti do sklepních prostor je to svislá 
hydroizolace nopovými foliemi s drenážními systémy. P i zvolení mechanické zábrany dochází k odstran ní 
p í iny vlhnutí zdiva a tím k jeho následnému celkovému vyschnutí. A protože se odborn  zabýváme ešením 
vlhkosti dom  již skoro 20 let a stojíme si za naší kvalitou práce, nemáme problém dát zákazníkovi záruku 
10let.           Jde p edevším o to, abyste se již tímto problémem nemuseli v budoucnu více zabývat. 

Chcete-li vy ešit vlhkost v dom  profesionáln , obra te se na odborníky z Vašeho regionu s dlouholetou praxí. 

Firma AQUASAN IZOLACE s.r.o., Dobrá 240   tel.: 603 276 386 nebo 604 280 003  
Nezávazná obhlídka objektu a kalkulace ZDARMA 
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Ekologické odstranění nepohodlných pařezů.
Vše provádíme profesionální frézou bez poškození terénu.

606 751 517     www.odstraneni-parezu.cz

ODSTRANENI-PAREZU.CZ

ODSTRANENI-PAREZU.CZ

KOMINICKÉ  PRÁCE

JOSEF PAPŘOK A SYN
(bývalá fi rma Šputa)

tel.č.: 728 073 808, 605 123 029



Monika Valová, Dobratice 386
tel.: 774 460 988, 774 460 948
www.kvetniky-valova.cz; www.monika-valova.cz

ROZVOZ
• št rk – struska – písek
• mul ovací k ra smrková a barevná
• okrasné št rky
• láhve propan-butan 2 kg, 10 kg
• pytlované zboží

NABÍDKA
• hnojiva
• substráty
• netkaná textilie
• mramorová dr na hroby
• h bitovní a dekora ní sví ky
• sezónní rostliny
• užite né bakterie a enzymy
• zahradnické služby

• betonové výrobky - kv tiná e, lavi ky, 
kompostéry, ploty, podhrabové desky, zahradní
obrubníky, nášlapy, schody, atypické výrobky, aj.

• VÝPRODEJ kompostér

• d tské deštníky, p ív šky, klí enky
• šperky (nejen pro d ti), módní dopl ky, záložky do 

knihy
• svatební a bytové dekorace, karneval

Potřebujete peníze
na rekonstrukci

nebo stavbu domu, bytu?

Mám pro vás řešení. 

V případě financování
do částky 500 000,- Kč

je možné zpracovat rychloúvěr
s úrokovou sazbou 4,99%.

Tento úvěr získáte bez zajištění
jen na základě vašich příjmů

a doložení účelovosti.
Potřebujete částku vyšší?

I to je možné zařídit.
V případě zajištění

nemovitosti to je hypoúvěr
s úrokovou sazbou od 1,99 %.

Bc. Dana Hárendarčíková
rodinný bankéř senior
mobil: +420 724 070 197
e-mail: dana.harendarcikova@mpss.cz

Právní záležitosti
projedná a vyřídí

s občany a podnikateli
každou středu mezi 16.30 – 18.00 hodin 

v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu
v Nošovicích – zelená budova

(vedle rest. „Radegastův šenk“,
v přízemí se nachází potraviny)

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti 

občanského, obchodního a rodinného 
práva a sepisování listin, žalob, smluv 
vč. kupních, darovacích, také převody 

nemovitostí, věcná břemena apod.
• Kdykoliv můžete telefonovat na

603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov

– Město, Na Fojtství 8, 736 01

Tel., fax: 596 810 741 • mobil 603 447 219

• e-mail: zoric@atlas.cz

Je vhodné předem zatelefonovat!
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Nabídka
pronájmu bytů
v obci Dobrá

Byty jsou vybaveny kuchyňskou 
linkou, WC, koupelnou s masážním 

sprch. boxem aj.

Možnost pronájmu i bytu 
kompletně vybaveného nábytkem 

a ostatním zařízením.

Bytové domy i byty jsou po 
revitalizaci, v blízkosti středu obce.

K dispozici vlastní parkoviště nebo 
možnost pronájmu garáže.

Kontakt:

mobil: 603 854 852
e-mail: alosed@seznam.cz

 
ZEMNÍ a VÝKOPOVÉ PRÁCE – 

550 K /hod. bez DPH 
        

 výkopy základ pro domy, výkopy pro
p ípojky a kanalizace, bazény, jímky,
žumpy

 svahovou lžící lze provád t r zné terénní
úpravy, skrývky pod chodníky a zámkové
dlažby

 bagr je vhodný k výkop m kolem dom
a budov (je bez p esahu zádi)

 
DOPRAVA – nosnost 9 t 

(26 K /km bez DPH, 
600 K /hod. bez DPH) ) 

 
 št rky, písky, strusky, kamenivo, paliva…
 odvozy stavební suti na skládku, odvozy
výkopové zeminy…

 
Ji í Fluksa 
Tel: 608 877 165  

********************************************** 

********************************************** 

Firma AUTOMOTOSLUŽBY
Nondek a Mlčák

Naše fi rma Vám nabízí prodej náhradních dílů a příslušenství na osobní a dodávková 

vozidla všech značek.

U Vašeho vozu provedeme servisní prohlídku, připravíme vůz na technickou prohlídku 

a zajistíme její provedení.
Dále náš servis nabízí:

- montáž tažného zařízení

- diagnostiku motoru

- pneuservisní práce

- mechanické práce

- autoelektrikářské práce

Kontakt: 558 641 453, 603 258 506, 604 485 774  •  e-mail: mlcaklibor@tiscali.cz

Otevírací doba:  Po – Pá 8.00 – 17.00 hodin
                            So 8.00 – 12.00 hodin 

Adresa provozovny: Dobrá 66, 739 51 Dobrá
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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 fi nančního odboru, účetní

558 412 306 Jana Kolářová, referent fi nančního 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 Bohuslav Sikora, samostatný referent – správce

---------------

732 427 026 přehrávání hlášení místního rozhlasu

---------------

558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

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

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 11. 5. 2015 do 12.00 hodin.



Stolní hokej

Malé maturity

Vlajka pro Tibet
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JARNÍ ÚKLID OBCE – PUTUJÍCÍ KONTEJNERJARNÍÍÍ ÚÚÚKLID OBCE – PUTUJÍCÍÍ KONTEJNE

PRODLOUŽENÍ MĚSTSKÉ
HROMADNÉ DOPRAVY Z F-M DO DOBRÉ
PRODLOUŽENÍ MĚ

ÚZEMNÍ PLÁN 

Mezinárodní den žen


