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Slovo starosty
Vážení občané,

dva měsíce prázdnin a dovolených uběhly 
jako voda, dětem skončilo období volna a za-
čal nový školní rok. V naší základní škole se 
meziročně navýšil počet žáků na současných 
takřka 650, což znamená naplnění kapacity 
naší školy. Jak jsme vám již psali, v průbě-
hu prázdnin probíhal ve škole čilý stavební 
a provozní ruch. Byla provedena rekonstrukce 
dvou učeben prvních tříd, byly opraveny pod-
lahy a proběhla výmalba potřebných prostor. 
Chtěl bych poděkovat vedení školy za realizaci 
stavebních prací a dále všem zaměstnancům, 
za jejich práci na úklidu školy po stavební čin-
nosti. Všem žákům přejeme hodně studijních 
úspěchů, a zvláště našim prvňáčkům přejeme 
úspěšný start školní docházky.

V průběhu září bude společnost SMVAK, 
a.s., provádět výměnu vodovodního potrubí 
v místě přechodu pro pěší u železniční trati 
a v ulici kolem multifunkčního hřiště. Na 
stavbu u hřiště bude navazovat rekonstrukce 
místní komunikace, u které bude investorem 
obec Dobrá. Výběr zhotovitele probíhá podle 
zákona o veřejných zakázkách. V současné 
době se vyhodnocují podané nabídky a vy-
braná nabídka bude následně předložena ke 
schválení Radě obce. Poté bude podepsána 
smlouva se zhotovitelem a zahájí se stavební 
práce. V případě hladkého průběhu výbě-
rového řízení bude první část rekonstrukce 
místní komunikace provedena v měsíci říjnu 
a listopadu. Další pokračování je plánováno 
na jaře 2020.

Obdrželi jsme v  těchto dnech informa-
ci ze Státního fondu životního prostředí, že 
naše žádost o podporu výměny kotlů v obci 
Dobrá byla akceptována a bude předložena 
 

Radě Fondu a následně ministru životního 
prostředí k rozhodnutí. Akceptace znamená, 
že naše žádost byla odbornými útvary SFŽP 
ČR posouzena po kontrole úplnosti, formální 
správnosti a přijatelnosti jako přijatelná z hle-
diska splnění podmínek Výzvy č. 1/2019 na 
podporu výměny nevyhovujících kotlů na tuhá 
paliva v domácnostech. Po uzavření písemné 
smlouvy získáme prostředky na bezúročné 
půjčky pro naše občany, kteří budou úspěšní 
a získají podporu na výměnu nevyhovujícího 
kotle z prostředků Moravskoslezského kraje. 
Nyní evidujeme 28 žádostí o půjčky v celko-
vém objemu 5.000.000,- Kč. Tyto prostředky 
nám posléze, po jejich splacení, zůstanou 
v obecním rozpočtu s podmínkou, že je vyu-
žijeme v oblasti ochrany životního prostředí 
nebo snižování spotřeby energie. 

Přijměte srdečné pozvání na tradiční za-
hrádkářskou „Výstavu ovoce a zeleniny“, 
která proběhne ve dnech 14. až 16. září 2019 
ve společenském sále Základní školy v Dobré. 
Svými výpěstky se mohou pochlubit všichni 
pěstitelé ovoce, zeleniny a květin. Součástí 
výstavy bude 3. ročník soutěže Zahradníkovo 
kolo štěstí. Jako už tradičně se uskuteční sou-
těž o nejkrásnější jablíčko z Dobré. Nenechte 
si ujít tuto krásnou každoroční přehlídku 
toho, co všechno v našich zahrádkách vyroste 
a vykvete. Na Vaši účast se těší pořadatelé. 

Závěrem Vás chci informovat, že jsme 
zakoupili licenci na nový komunikační kanál 
„Hlášení rozhlasu“, díky kterému bude-
me informovat SMS zprávami, e-mailem, 
mobilní aplikací, přes webové stránky nebo 
Facebook, o všem, co se v naší obci právě děje. 
Jedinou podmínkou je registrace, o které se 
dočtete dále v tomto vydání zpravodaje. 

 Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Mobilní aplikaci pro naši obec je TADY!

Zmeškali jste někdy hlášení místního 
rozhlasu, obecní akci či datum zastupitel-
stva? Pokud byste chtěli být informováni 
o aktuálním dění v naší obci, pozorně čtěte 
následující řádky.

Připravili jsme pro Vás nový komunikač-
ní kanál Hlášenírozhlasu.cz, díky kterému 
Vás budeme nově informovat o dění v obci 
pomoci mobilní aplikace, SMS zprávy nebo 
e-mailu.

Jak se do mobilní aplikace přihlásit?

1. Stáhněte si aplikaci Hlášenírohlasu.cz 
zdarma na Google play (majitelé telefonů 
s  operační systémem Android) nebo na 
App Store (majitelé telefonů s operačním 
systémem iOS). 

2. Po úspěšné instalaci, prosím, vyhledejte 
naši obec v seznamu.

TIP: Naskenujte jeden z QR kódů do aplikace ve Vašem telefonu a klikněte na odkaz, 
který Vám nabídne.
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3. V menu Nastavení upozornění si vyberte, 
které sekce Vás zajímají a  jaké novinky 
budete chtít odebírat. Toto nastavení lze 
kdykoliv upravit.

Přihlášením k odběru hlášení dává re-
gistrovaný občan souhlas se zpracováním 
poskytnutých osobních údajů za účelem 
zasílání aktuálních informací z obce. Více 
informací o  rozsahu a  účelu zpracování 
a odvolání souhlasu najdete na adrese www.
dobra.hlasenirozhlasu.cz nebo osobně na 
obecním úřadě.

Přihlásit se můžete také přes internet.

Přejděte na www.dobra.hlasenirozhlasu.
cz, klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a za-
registrujte se.

Jak samotná mobilní aplikace funguje?

Administrátor aplikace zadá krátkou 
zprávičku do systému Hlášenírozhlasu.cz. 
Určí důležitost zprávy a typ nastavení upo-
zornění. Vybere, zda tato zpráva přijde jen 
do mobilní aplikace, e mailu či i jako důležitá 
SMS zpráva např. o neplánované odstávce 
vody. Poté se zpráva odešle do Vašich tele-
fonů.

Uživatelé mobilní aplikace, kteří v danou 
chvíli budou připojeni k  internetu (WIFI, 
mobilní data) dostanou informaci ihned 
jako notifi kaci od nainstalované aplikace. 
Po prokliku se dostanou přímo do aplikace, 
kde uvidí např. tuto zprávu:
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Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440,- Kč.
                Děti od 11-15 let včetně – ve výši 50 % sazby.

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

POPLATEK PROSÍM UHRAĎTE DO KONCE ZÁŘÍ.

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

- do poznámky uvádějte za koho odpady platíte – vypište osoby – nestačí napsat rodina 
Čápová – platba nebude přiřazena do doby, než doložíte, za koho konkrétně byla 
provedena (zaplatíte-li převodem, známka na popelnici Vám bude zaslána domů)  

POPLATEK ZA ODPADY ROK 2019 

Občané mohou také online upozorňovat 
na závady a zadávat podněty obecnímu úřa-
du. Například na díru v  silnici. Pracovníci 
obecního úřadu se poté budou touto připo-
mínkou zabývat a vy přímo v aplikaci uvidíte 
jejich odpověď (např. vyřešeno).

Věříme, že si tuto novinku oblíbíte a příš-
tě již nezmeškáte žádnou důležitou akci či 
důležitou informaci ze života v obci. 

Další informace Vám přineseme v příš-
tích Doberských listech.

Ing. Jan Gryžboň
Pavel Peterek 
Milan Stypka
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POZOR DŮLEŽITÁ ZMĚNA oproti minulým letům u poplatku za odpady

Od 01.01.2018 musejí poplatníci, kteří mají nárok na osvobození či úlevu od poplatku za odpady 
a budou chtít tento nárok uplatnit, napsat žádost o poskytnutí osvobození či úlevy, a ne pouze 
tuto skutečnost doložit tak, jak tomu bylo doposud. Pokud takto neučiní do 15 dnů ode dne, kdy 
nárok na toto osvobození či úlevu vznikl, pak tento nárok na toto osvobození, či úlevu zaniká. 

Kdo nepodává písemnou žádost
1. zákonní zástupci dětí do věku 10 let včetně (úplné osvobození od poplatku)
2.  zákonní zástupci dětí od 11–15 let včetně (úleva 50 % z poplatku)
3.  občané obce Dobrá starší 80 let včetně (úplné osvobození od poplatku) 
4.  vlastník stavby určené k individuální rekreaci nebo vlastník rodinného domu, ve kterém není 

hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to v případě, že vlastník nebo alespoň jeden 
ze spoluvlastníků má v obci trvalý pobyt. (úplné osvobození od poplatku)  

Kdo musí podat písemnou žádost do 15 dnů
1.  studenti, kteří studují a  jsou ubytováni mimo své trvalé bydliště, alespoň 6 měsíců v  roce,  

maximálně do věku 26 let.
2.  všichni ostatní, kteří spadají do skupin v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2017 článek 6. Osvobo-

zení a úlevy (vyjímaje těch, kteří jsou uvedeni v předchozím odstavci tohoto textu – Kdo nepodá-
vá písemnou žádost)

Žádost o poskytnutí osvobození či úlevy si můžete vyzvednout na Obecním úřadě Dobrá, kance-
lář č. 17, kde Vám budou i zodpovězeny dotazy, jak si úlevu, či osvobození vyřídit, a hlavně kdy, 
což je nejdůležitější.

Informujte se s dostatečným předstihem, ať o svou možnost úlevy, či osvobození od poplatku 
za odpady nepřijdete.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za péči o našeho nemocného otce pana 

Floriana Carbola. Za poskytování ošetřovatelské a zdravotní péče celému kolektivu 
pečovatelské služby Charity Frýdek-Místek, obvodnímu lékaři MUDr. Petru Moravcovi, 
ambulantnímu specialistovi MUDr. Ladislavu Carbolovi, za pravidelné prvopáteční 
návštěvy, poskytování duchovní opory a zaopatření v posledních dnech nemoci faráři 
P. ThLic. Marku Kozákovi a také rodině Zdeňky Kendziorové. Dále bychom chtěli 
poděkovat za vstřícný, lidský a odborný přístup lékařům a sestrám neurologického 
oddělení Nemocnice Frýdek-Místek, především Primáři MUDr. Marku Bőhmovi. Dě-
kujeme také všem přátelům a známým, kteří našeho otce i v době nemoci navštěvovali 
a přinášeli mu rozptýlení a radost.

Rodina Carbolova z Dobré
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Informace Moravskoslezského kraje 
o realizaci „Dne pěstounství“

Moravskoslezský kraj si velmi váží 
všech náhradních rodičů, kteří jsou schopni 
a ochotni poskytnout domov dětem, které 
by jinak vyrůstaly v ústavních zařízeních. 
Uvědomuje si, že je žádoucí činit potřeb-
né kroky ke zvýšení společenského statusu 
těchto osob a rovněž považuje za nezbytné 
ocenit náhradní rodiče v jejich náročné a ne-
lehké roli. To je také jedním z důvodů, proč se 
Moravskoslezský kraj tak intenzivně věnuje 
propagační kampani náhradní rodinné péče 
a realizaci „Dne pěstounství“. Již třetí roč-
ník se uskuteční dne 12. 10. 2019 od 10:00 
do 18:00 hodin v Dolní oblasti Vítkovice. 
Tuto aktivitu vnímá především jako symbol 
poděkování a ocenění všem pečujícím ná-
hradním rodičům, kterým nejsou lhostejné 
osudy opuštěných či ohrožených dětí. 

Během této akce bude pěstounským rodi-
nám umožněn bezplatný vstup do interaktiv-

ních expozic Velkého a Malého světa techniky 
či vstup na Bolt Tower. Pro všechny účastníky 
bude navíc zajištěn celý den bezplatný zá-
bavný program sportovního a zážitkového 
charakteru pro děti i  dospělé, který bude 
zpestřen např. o skákací hrady, deskové hry, 
interaktivní zábavné taneční vystoupení, dále 
pak malování na obličej, tetování henou, 
lukostřelba, jízda na koni apod. Zajímavým 
bonusem bude zajisté také diskuze s mla-
dými lidmi, kteří prožili dětství v dětských 
domovech. Lákadlem k návštěvě se může 
stát i hudební vystoupení zpěváka Tomáše 
Savky a jeho kolegyně Martiny Šnytové. Děti 
a mládež zajisté přivítají hudební a taneční 
číslo Patrika Ulmana nebo vystoupení par-
kouristů. 

Den pěstounství se tak stává tradičním 
místem vzájemného setkání pěstounských 
rodin i osob z řad široké veřejnosti. 

Od 1. 1. 2020 musí být psi 
před vakcinací proti vzteklině povinně 

označeni mikročipem 
Každý chovatel psa dnes ví, že očkování 

proti vzteklině je pro něj povinné. Tuto po-
vinnost chovatelů zadává Zákon o veteri-
nární péči č.166/99 Sb., neboli veterinární 
zákon. Jen minimum chovatelů ovšem ví, že 
byla schválena novela veterinárního zákona, 
která říká, že s účinností od roku 1. 1. 2020 
musí být každý pes, který se k veterinárnímu 
lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, 

zároveň označený mikročipem. Jinými slovy, 
veterinární lékař již od roku 2020 nebude 
moci naočkovat proti vzteklině psa, který 
není označen mikročipem. 

Chovatelé, kteří se svým psem cestují, 
a kterých není málo, se ničeho obávat ne-
musejí, neboť díky vystavení pasu pro psa 
museli již v minulosti nechat svého psa oči-
povat, a nic se pro ně tedy nemění. Nicméně 
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každý chovatel, který přijde se svým neoči-
povaným psem na očkování proti vzteklině 
v roce 2020 a dále, bude vyzván, aby nechal 
svého psa před vakcinací mikročipem ozna-
čit. Úkon je to jednorázový, s minimálním 
rizikem poškození zdraví psa. Čip velikosti 
rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle. 
Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly 
vytlačí. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kte-

rou dnes disponuje téměř každý veterinární 
lékař, útulek a  často je i  v majetku obce. 
Oba úkony, tj. jak označení mikročipem, 
tak i vakcinaci proti vzteklině lze provést 
ve stejný čas. 

Vzhledem k očekávanému náporu maji-
telů psů doporučujeme označit psa mikro-
čipem už při nejbližší pravidelné vakcinaci 
psa proti vzteklině v letošním roce.

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2019 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, 
tj. 2. 10., 6. 11. a 4. 12. 2019   v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací míst-
nost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2019
7. 10., 4. 11., 2. 12. 2019 – příspěvky v tyto termíny je možné zasílat vždy pouze do 12 hodin.

POZOR od 1. 1. 2020

• Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti vzteklině

• Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes 

nezaměnitelně identifikován (čipováním, dříve tetování)
• Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno  

v dokladu o očkování psa
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Pozvánka na podzimní burzu  
dětského oblečení a sportovního vybavení
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při Radě obce Dobrá vás opět zve na burzu 
dětského oblečení, která se uskuteční ve dnech 4. a 5. října 2019 ve víceúčelovém sále 
ZŠ v Dobré.

Do prodeje můžete nabídnout kojenecké a dětské podzimní a zimní oblečení do 10 let 
věku dítěte a sportovní vybavení pro zimní sporty, vše dohromady v maximálním počtu 
30 kusů.

Pro urychlení vybírání oblečení je nutná registrace prodávajících. Ten, kdo bude chtít 
nabídnout věci k prodeji, se předem přihlásí na mail: komiseprorodinu@post.cz.

Poté mu bude přidělen registrační kód, kterým označí své věci (lístkem připíchnutým 
nebo přilepeným), společně s uvedením ceny, a zároveň sepíše seznam věcí včetně ceny, 
který předá členům komise. Je nutné zajistit, aby označení bylo stabilní a nedochá-
zelo k jeho odlepení nebo odpadnutí. Registrace bude probíhat od 20. 9. 2019 do 
2. 10. 2019.

Burza proběhne s následujícím programem:

Oblečení se bude vybírat v sále ZŠ v Dobré v pátek 4. 10. 2019 v době od 9:30 hod do 
11:00 hod a od 15:00 hod do 17:00 hod.

V sobotu 5. 10. 2019 v době od 9:00 hod. do 11:00 hod. proběhne samotná burza, na 
které můžete jiné zboží zase nakoupit.

Výdej peněz a  vrácení neprodaných kusů se uskuteční rovněž v  sobotu 5. 10. 2019 
v době od 14:00 do 15:00 hod. Nevyzvednuté věci budou věnovány na charitu.

Věci musí být čisté a v dobrém stavu.

Věříme, že si pro své děti vyberete vhodné oblečení. Těšíme se na vás.

                                                Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti Mgr. Radka Zitová

12. ročník Drakiády
Zveme všechny malé i  velké na další setkání při pouštění dráčků i  draků. Sraz bude 
12. 10. 2019 v 10:00 na vrchách za vodárnou. Všechny děti budou odměněny za svou 
snahu. Snad nám to bude létat o něco lépe než v minulém roce. Rekordní loňská účast 
nás velmi mile překvapila. Těšíme se na vás.

Za sportovní komisi René Křižák
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Plážový fotbálek
V sobotu 10. 8. 2019 jsme se již po tři-

nácté sešli, abychom si zasoutěžili a dobře 
pobavili. Mezi sebou zápolilo 6 družstev. 
Opět nám přálo počasí, takže podmínky byly 
skvělé. Mnoho krásných záběrů zdokumen-
toval p. D. Herník, kterému děkuji. Všechny 
fotky můžete zhlédnout na stránkách obce 
Dobrá. Také děkuji p. J. Svobodovi za funkci 
rozhodčího a p. K. Křižákovi za bezplatný 
pronájem hřiště a cenu do tomboly. Výsledné 
pořadí je následující:

1. místo – D. Hájek, J. Studenič, J. Šaněk, 
L. Houda

2. místo – H. Fojtík, O. Fiala, F. Golasovský

3. místo – P. Jursa, T. Mičulka, Vaňous

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen 
p. M. Mikeska z týmu Vlčáků. Již tradičně 
jsme s místostarostou naší obce p. M. Styp-
kou předali krásné ceny nejlepším týmům 
a na závěr vylosovali bohatou tombolu, ve 
které se dostalo téměř na každého. Tímto 
moc děkuji našim sponzorům za mnoho 
hodnotných cen. Obec Dobrá, Pivovar Ra-
degast, fa Hyundai Mobis, fa Hyundai Glo-
vis, Uzenářství Carbol na Špici, Sport Re-
lax Club u Medvěda, p. J. Kokoř (projížďky 
v OT), p. Kuba Milata (Autovrakoviště), p. 
T. Jursová (zdravá výživa) a p. J. Růžičková 
(obuv).

Těšíme se na další setkání při různých 
akcích.

Za sportovní komisi René Křižák

Plán činnosti Klubu seniorů 
na 4. čtvrtletí 2019

Středa 9. října – bowling v Moravě v Místku, odjezd Dobrá-střed ve 13:09, linka č. 13

Středa 6. listopadu – výroční schůze ve 14:00 hodin v Obecníku, nezapomenout 
   ceny do tomboly a ať jsou trochu solidní

Středa 4. prosince – Mikulášská nadílka v klubovně ve 14:00 hodin

Pátek 27. prosince – rozloučení se starým rokem v klubovně v 14:00 hodin

Čeněk Juřica, předseda
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Pozvánka
Přátelé turistiky, 

zveme vás na letošní 3. turistický výlet v sobotu 28. 9. 2019 kdy navštívíme Vsetínské 
vrchy. Trasa je dlouhá cca 13 km.

Vlakem pojedeme do Frýdlantu nad Ostravicí, přestoupíme na autobus do Velkých Kar-
lovic a dále už pěšky na Soláň, Kotlová, Horní Bečva a odtud autobusem domů.

Sraz na vlakovém nádraží Dobrá u Frýdku v sobotu 28. 9. 2019 v 08:00 hod. Snad nám 
babí léto bude přát a užijeme si prima výlet.

Prosíme zájemce, aby se přihlásili na tel. 775 933 551.
 

                                                    Těšíme se na vaši účast, za sportovní klub Renata Friedlová    

Komu se nelení, tomu se červená
I přesto, že léto je pro každého zahrádkáře 

obdobím, kdy se opravdu nezastaví, nenechali 
jsme si 17. 8. 2019 ujít přednášku o pěstování 
rajčat a chilli papriček. Předsedovi ZO ČZS 
p. Čestmíru Ježovi se podařilo získat v této 
oblasti opravdu kovaného odborníka – pana 
Ing. Petera Gajdoštína.

Během dvouhodinové přednášky jsme 
měli možnost nahlédnout do problematiky 
pěstování rajčat – od výsevu semen až po 
sklizeň plodů. Ing. Gajdoštín nás překvapil 
opravdu širokou paletou různých odrůd rajčat 
a papriček, z nichž mnohé jsme mohli přímo 
na místě ochutnat, až nám oči přecházely nad 
rozmanitostí odrůd, barev, tvarů a chutí. Neje-
den z nás si odnesl tip na novou odrůdu, kterou 
si v příští sezoně obohatíme vlastní zahrádku.

Ale ani samotní členové ZO ČZS Dobrá 
nezaháleli a na navazující výstavě prezentovali 

své výpěstky. A i zde se sešla rajčata a papričky 
všech velikostí a barev – už dávno neplatí, že 
rajče má být červené a kulaté – vedle sebe 
zaujaly místo plody nejen červené, ale i žluté, 
růžové, černé barvy, od velikosti rybízu až po 
plody, kdy by jedno rajče stačilo na obložení 
několika krajíců chleba. No a tvary, to se nám 
až nechtělo věřit, jakou formu vlastně rajče 
může mít.

Zahrádkáři informují
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ZAHRÁDKÁŘSKÁ 
PORADNA

vždy první čtvrtek v měsíci od 17–
18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.

Škoda jen, že výstavu, která byla otevřena 
i široké veřejnosti, nenavštívilo více občanů, 
určitě je tato tématika zajímavá nejen pro 
zahrádkáře. Doufáme, že na naší tradiční pod-
zimní výstavě, která se koná 14. a 15. 9. v sále 
ZŠ Dobrá, budeme moci přivítat opět širokou 
veřejnost. Kromě každoroční soutěže o nej-
krásnější jablíčko budeme pořádat oblíbené 
kolo štěstí, tentokrát s novinkou – každý, kdo 
si zakoupí soutěžní los, vyhraje cenu věnova-
nou členy ZO ČSZ Dobrá.

Výbor ZO ČZS Dobrá

Základní škola informuje…

Nový školní rok začíná…
Prázdninové měsíce uběhly jako voda 

a 2. září naše základní škola opět otevřela 
dveře svým žákům. Jak už poslední roky 
bývá zvykem, museli jsme navýšit nejen 
kmenové třídy, kterých je už 28, ale také při-
pravit nové kabinety pro vyučující. Protože 
v hlavní budově školy už nemáme volné mís-
to, rekonstruovali jsme dva kabinety a dvě 
třídy ve „staré“ škole. Dopoledne v  nich 
bude probíhat výuka prvňáčků a odpoledne 
zde najde své útočiště školní družina. 

V pavilonu 2. stupně byly na schodištích 
vyměněny podlahové krytiny a  na chod-
bách 1. stupně byly vybudovány čtenářské 
koutky. Díky pečlivé úklidové a údržbářské 

práci provozních zaměstnanců škola přes 
prázdniny prokoukla a vydrží tak 10 měsíců 
náporu, který s sebou školní rok přináší.

Učitelé nabrali přes prázdniny energii 
a do školy se vrátili s chutí a nápady, a tak 
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na poli vzdělávání je pro žáky připravena 
zajímavá výuka a pestrá škála aktivit, pro-
jektů a exkurzí. Již druhým rokem pokraču-
jeme v projektu Profesní rozvoj doberských 
pedagogů II, který umožňuje tandemovou 
výuku, oblíbené kluby a projektové dny. Pro 
školní družinu bylo nakoupeno 20 tabletů, 
takže i  v zájmovém vzdělávání budeme 
rozvíjet kompetence pedagogů v  oblasti 
využívání metod ICT, digitální kompetence 
a kreativitu žáků.

Doufám, že tento 
školní rok bude pro 
žáky i  rodiče úspěš-
ný a  bezproblémový. 
Svým zaměstnancům 
děkuji  za přípravu 
školního roku a  přeji 
klidné pracovní pro-
středí, hodně sil a  tr-
pělivosti.

Mgr. Radka Otipková, 
ředitelka školy
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První den pro prvňáčky
V doprovodu svých rodičů se vydali první 

den do školy prvňáčci. V multifunkčním sále 
je přivítala paní ředitelka, paní učitelky Mgr. 
Markéta Turoňová a Mgr. Svatava Kubecz-
ková a pozdravit je přišli také pan starosta 

obce Ing. Jiří Carbol s panem místostarostou 
Mgr. Milanem Stypkou. Všichni popřáli no-
vým žáčkům hodně školních úspěchů a pro 
vzpomínku na první den jim předali drobné 
dárečky, kornouty a knížky.

Tralala… školička se nachystala
Loňský školní rok odvál do nedohledna 

a naše zraky hledí vpřed. Společně se za-
čínáme podílet na nové etudě. A  to skoro 
doslovně, protože letos s dětmi začínáme 
naplňovat nový školní vzdělávací program 
s názvem – Zpívej s námi. Děti předškolního 

věku mají k hudbě pozitivní vztah a našim 
záměrem během budoucích let bude jej cit-
livě a tvořivě budovat a posilovat, využít ho 
jako prostředek v naší výchovně vzdělávací 
činnosti. Písničky budou děti provázet po celý 
školní rok. Stanou se motivací k různorodým 

Mateřská škola Dobrá informuje…
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aktivitám a činnostem, budou průvodcem 
dětí ve světě hudby a na cestě za poznáním, 
získáním schopností, znalostí a dovednos-
tí důležitých pro život. Zajistí přístupnou 
a hravou formu rozvoje a vzdělávání, propojí 
navzájem jednotlivé integrované bloky. Ty 
jsou stanoveny jen jako nabídka, učitelky si 
je konkrétně rozpracují, doplní a časově roz-
vrhnou ve svých třídních plánech tak, aby 
odrážely další činnosti, zaměření třídy, po-

(pokračování na straně 19)
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třeby dětí, respektovaly jejich věk, pokroky, 
individuální možnosti a specifi cká omezení.

Nyní mi dovolte, milí čtenáři, abych svůj 
pohled ještě na chvíli otočila a budu vzpo-
mínat na uplynulý školní rok. Chci na něj 
vzpomínat s  tónem velkého Díky. Děkuji 
veškerému personálu – jak provoznímu, 
tak pedagogickému, za jejich houževnatou 
práci, pochopení, každodenní úsměv na 
tváři. Děkuji také všem z vedení obce Dobrá, 
kteří byli pro naši mateřskou školu velkou 
oporou. V neposlední řadě chci také poděko-
vat zákonným zástupcům dětí, kteří do nás 
vkládali a nadále vkládají tak velkou důvěru 
a svěřují nám do péče své milované ratolesti. 

Děkujeme za Vaši spolupráci a každodenní 
otevřenost. Děkuji také dětem, které nás 
každý den potěšují svým úsměvem. 

Jednotlivé třídy a šatny jsou díky paním 
učitelkám krásně nazdobeny a připraveny 
na první krůčky našich nejmenších. Přeji ne-
jen dětem, ale všem zákonným zástupcům, 
personálu MŠ, vedení obce Dobrá a všem 
čtenářům, abychom začali psát ten nový 
čistý list s velkým srdcem, které je otevřené 
pro nové zážitky, nová poznání, přátelství 
a zkušenosti. Rozdávejme kolem sebe jen 
samý úsměv, kterého bývá tak málo. 

S přáním naplňujícího nového školního roku 
Bc. Jana Maďová (ředitelka MŠ)

Léto a podzim 2019 v knihovně
Na letošní prázdniny jsme v knihovně 

připravili výstavu obrazů pana Ctibora 
Žáka z Frýdku-Místku. Byli bychom rádi, 
kdyby nám občané Dobré nabídli k výstavě 
v knihovně své výtvarné práce, ať už foto-
grafi e či obrazy. Fotografi e vám můžeme 
vytisknout na formát A4 a po výstavě si 

můžete fotografie ponechat. Pokud máte 
zajímavé fotky z dovolené nebo třeba z Dobré 
a okolí, ozvěte se nám.

Během prázdnin byla knihovna stále ote-
vřena pro veřejnost a knihovnu navštívilo 
2500 návštěvníků, registrovalo se 42 čtenářů 
a vypůjčili jsme 7000 dokumentů. Stále u nás 

(dokončení ze strany 14)
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platí, že je 65 % návštěvníků mužů a 35 % ná-
vštěvníků tvoří ženy. Ačkoliv si všichni myslí, 
že internet má už skoro každý, využilo našich 
počítačů s připojením na internet za 8 mě-
síců letošního roku 2500 uživatelů. Další 
stovky uživatelů využívají připojení přes WiFi 
v knihovně pro své mobily, tablety nebo note-
booky a chodí si tisknout dokumenty.

V letošním roce patří k nejčtenějším au-
torům v naší knihovně Radka Třeštíková, 
Patrik Hartl, Alena Mornštajnová, Domi-
nik Dán, Robert Bryndza, Bernard Minier, 
Táňa Keleová-Vasilková, Eva Hrašková, 
J. R. Tolkien, Daniel Cole, Jenny Nordbergo-
vá, Clive Cussler, Andrzej Sapkowski. V mi-
nulosti byl u nás nejčtenějším spisovatelem 
Vlastimil Vondruška, jeho nové knihy ale 
vycházejí až na podzim, takže se do naše-
ho žebříčku nedostal. Z časopisů se nejvíce 
půjčují Týdeník Květy, Téma, Vlasta, Story, 
dTest (naši čtenáři mají přístup i do archívu 
časopisu dTest a mohou si vyhledávat hod-
nocení výrobků přes internet). Dále jsou to 
Forbes, Burda, Rozmarýna, Epocha, Flóra, 
Marianne Venkov, Zahrádkář a Moje psycho-
logie. Z dětských časopisů jsou to Barbie, 
Čtyřlístek a Minecraft.

Jako každý rok patří první týden v říjnu 
v ČR knihovnám. Knihovny pořádají více 
akcí, než je běžné během zbytku roku. Naše 
knihovna po celý měsíc říjen umožňuje stáva-
jícím i novým čtenářům registraci v knihovně 
na 6 měsíců zdarma. Využijte tuto příležitost 
a zaregistrujte se u nás nebo si přijďte obnovit 
registraci. Budeme také v říjnu pasovat děti 
z druhého ročníku ZŠ na čtenáře. Pro ostat-
ní děti z prvního stupně ZŠ připravíme besedy 
na témata, která si škola vybere. Pro žáky 
druhého stupně připravujeme nový systém 
výchovné činnosti v knihovně.

Od letošního roku používáme nový au-
tomatizovaný portál na nákup knih, který 
nám zjednodušil adresné nakupování pro 
jednotlivé čtenáře. Když nám pošlete svoji 
žádost o zakoupení zajímavé knihy do kni-
hovního fondu, přednostně bude kniha po 
zpracování připravena na půjčení pro vás. 
Veřejnost také začala využívat nákupní portál 
Kniha z knihovny, kde si mohou objednávat 
knihy s 20% slevou a knihu si mohou vyzved-
nout v naší knihovně bez placení poštovné-
ho. Lze tak objednávat i učebnice pro děti.

Samozřejmě, že nemůžeme nakupovat 
všechno, kupujeme jen nejlépe hodnocené 
knihy. Další knihy, o které mají naši čtenář 
zájem, jim půjčíme z  jiných knihoven. Le-
tos to bylo už 155 knih a vyřídili jsme 1200 
rezervací.

Pokud se chcete dozvědět o naší knihovně 
ještě něco víc – navštivte nás osobně.

 
Máme otevřeno:

Pondělí   12.00 - 17.30 

Úterý      8.00 - 11.00 12.00 -17.30

Středa   zavřeno 

Čtvrtek      8.00 - 11.00  12.00 -17.30

Pátek   zavřeno 

Sobota   každá lichá  8.00 - 11.00

Více informací zde: 
http://www.knihovnadobra.cz/ ,  
na Facebooku nás najdete:  
@MistniKnihovnaDobra, sledujte nás a bu-
dete mít více informací ze světa knih.

Telefon: 725 144 014, 558 641 016, 
 e-mail: knihovnadobra@dobra.cz

Marie Mališová, ředitelka
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Tábor 1. oddílu Le Paso – Alenka v říši divů
Konečně jsme se zase po roce dočkali 

toho velmi oblíbeného okamžiku. Jedeme 
na tábor!!!

Věřím, že nás spousta bylo nadšených víc 
než na Vánoce. 28. 7. tedy v den příjezdu, se 
děti dozvěděly, kdo nás bude letošním tábo-
rem provázet. Ukázalo se, že jde o Alenku 
v Říši divů! Takže se děti nadšeně pustily do 
vymýšlení pokřiků a vytváření vlajek pro svou 
táborovou skupinku.

V průběhu sedmi dnů děti zažily mnoho 
dobrodružství. Například si zkoušely samy 
uvařit svůj oběd (myslím, že se jim to celkem 
povedlo), taky se naučily, jak zacházet se se-
kerou, nebo jak vydrhnout hrnec od něčeho 
velmi dobře připáleného. 

Ale to není všechno, samozřejmě si nejvíc 
užily různorodé hry, kdy třeba musely utíkat 
chytačům, aby získaly co nejvíce materiálu na 
sestavení rytíře. Taky nechyběly pestré ranní 

rozcvičky, zpívání u oblíbeného večerního 
táboráku a děsivé noční hlídky. 

Každý den se děti snažily pomoct Alence, 
například aby utekla zlé srdcové královně. Ve 
středu jsme se společně vydali na výlet, kde 
jsme se prodírali pralesem a občas nás kousl 
nějaký upír, až se děti dostaly do kouzelné 
tůňky v podobě bazénu a pořádně se vykou-
paly. Děti si také zazpívaly na mši a poté je 
navštívili rodiče.

A přišel konec tábora a s ním nejkrásnější 
večer. Byl to totiž slibový den, a u slibového 
ohně se ukázalo pár nových světlušek a taky 
noví skauti, kteří složili slib. Celotáborovou 
hru vyhrála skupinka Kloboučníků.

Myslím, že tento tábor jsme si pořádně 
všichni užili a získali jsme pár nových vzpo-
mínek, na které jen tak nezapomeneme.

Hanka Heinrichová 
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Tábor 2. oddílu La Família – Egypt
I letos se druhý oddíl mladých skautů 

a skautek vydal na tábor na místě zvaném 
Zápověď.  Nové tábořiště nám nabídlo velké 
množství prostoru k tvorbě programu, který 
se nesl v duchu Egypta. Děti měly možnost 
seznámit se s egyptskou mytologií a  tradi-
cemi v podobě záživných her a workshopů, 
na jejichž tvorbě se podíleli naši vedoucí. 
Jejich počínání ale komplikoval zlý faraon 
s  jeho podřízenými otrokáři, kteří je nutili 
stavět pyramidy a platit jídlo za hřivny, které 
si vydělávali jako týmy ve hrách. Naštěstí se 

ale zjevil prorok, který činil různé nekalosti 
faraonovi, jenž byly například přemnožení 
žab, vši, mouchy a tak dále. Tyto nekalosti 
nakonec donutily faraona k propuštění dětí 
z  jeho služeb a ty se mohly vrátit domů ke 
svým rodinám. Úplným závěrem tábora byl 
jako vždy Slibový oheň, u kterého jsme přijali 
do svých řad spoustu nových Vlčat a Světlu-
šek a tímto jim ještě jednou gratulujeme ke 
splnění slibu.

Za celý oddíl La Família s pozdravem 
Jiří „Jorg“ Poljak
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Tábor 3. oddílu – Kdo přežije
Náš tábor pro 3. oddíl byl nestandard-

ní! Vzhledem k určitým komplikacím bylo 
rozhodnuto, že budeme žít na chatě s  co 
největším přiblížením táborového režimu.

První den byl spíše pracovní, protože bylo 
potřeba vybudovat kuchyni, ohniště, hangár 
a stožár. Moc her tedy v ten den nebylo, i když 
jsme otestovali naši moudrost. Taky jsme byli 
rozděleni do 5 kmenů, které mezi sebou po 
celý tábor soutěžily.

A tak jsme se probudili do druhého dne 
a potkal nás Jeff, aby nás provedl hrou – Kdo 
přežije a tématem dne – strach. V ten den to 
bylo hodně o překonávání strachu a vyzkou-

šeli jsme také různé „pochoutky“. Důležitou 
hrou každého dne byla soutěž o kmenovou 
imunitu, která chránila před kmenovou ra-
dou. Tu mohly vyhrát čtyři kmeny, kdy pátý 
kmen byl další den oslaben, protože musel 
vykázat někoho na Mýtinu vykoupení, což 
bylo místo kousek od našeho tábora, a pokud 
měl vyhnanec štěstí, mohl najít nápovědu ke 
skryté kmenové imunitě.

Třetí den byl o síle. Dopoledne se týmy 
účastnily různých silových disciplín a za-
končily to turnajem v páce a přetahované. 
Ti, kteří nebyli poslední, pak nešli na večerní 
kmenovou radu.
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Čtvrtý den jsme moc nehráli jako kmen, 
ale jako jednotlivé celoroční družinky. Vydali 
jsme se totiž na výlet, tam jsme si udělali 
večeři, kterou byl kuskus s protlakem a pře-
spali jsme.

Pátý den jsme měli dosti závodivý a jeho 
tématem byla týmová spolupráce. Konal se 
závod Hucul! Zde nezávodí jednotlivec, ale 
kmen. Který kmen projde startem nejvíce 
krát, vyhrává. Aby to nebylo tak jednoduché, 
zástupce kmene musí hodit kostkou a  tím 
dostat na jedno kolo nějaký úkol. Kláda 
navíc, olej na ruce nebo pochoutka. A aby 
to bylo ještě těžší, tak tým musí nosit ce-
lou dobu těžkou kládu, která váží několik 
kilogramů.

Šestý den byl ve znamení pomalu se 
blížícího konce tábora, ale taky ve znamení 
zručnosti. Tým nejdříve soutěžil o imunitu 
tím, že se v lese hrála vlajkovaná a každého 
život byl jeho ocas – šátek. Poté se konala 
aukce o pochoutky, často zakryté. Některé 
byly sladké, ale některé hold nebyly ty nej-
chutnější. Vše nakoupené se pak muselo 

sníst a někteří neměli radost, když museli 
jíst sklenici zelí. Odpoledne se hráli Predá-
toři. Z kmenů se tak staly roje a cílem bylo 
vyvinout tak silného predátora, který pak 
zničí ostatní roje. K večeru se pak konal vel-
ký nástup, kde se vyhodnocovala celotábo-
rová hra a rozdávaly se odměny. Poté nastal 
večer a slibování našich nových světlušek.

Sedmý den byl závěrečný. Přestože byla 
tématem rychlost, hry se nehrály. Byla po-
třeba všechno sbalit a připravit vše na mši. 
Holky tedy uklízely a zdokonalovaly zpívání 
na mši, zatímco kluci stavěli kříž. Tématem 
mše byl příběh o hádce a usmíření, příběh 
dvou bratrů, co se pohádali a usmířil je po-
tulný tesař. Postavil most mezi nimi, a tím je 
usmířil. Po mši se ještě douklízelo tábořiště 
a šlo se na autobus.

Velice děkujeme všem, kteří nám po-
mohli tábor realizovat, a i přes veškeré kom-
plikace uskutečnit.

Tomáš „Světlo“ Svoboda  
a Jakub „Zedník“ Václavík 

Tábory byly podpořeny Moravskoslezským krajem v  rámci dotačního programu: 
Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež. Díky této dotaci jsme 
mohli zrealizovat hned 3 skautské tábory. Dovolit si věci, které bychom bez výše zmíněné-
ho dotačního programu nemohli uskutečnit, a tím pomoci k naplnění skautské myšlenky 
a rovněž dětem dopřát mnoho nezapomenutelných zážitků. Tímto kraji upřímně děkujeme 
a doufáme v další spolupráci.

Skautské středisko Doberčata
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V pátek 9. 8. 2019 se uskutečnil 
v pořadí již 7. ročník letního turna-
je ve šprtci s názvem Wooden cup. 
Turnaje se letos zúčastnilo celkem 
sedm hráčů, kteří byli rozděleni do 
dvou skupin. Wooden cup měl letos 
obhajovat PETR HADAŠČOK z  roku 
2017, ale bohužel se turnaje nemohl zúčast-
nit. V minulém roce se turnaj nekonal, jinak 
se hraje nepřetržitě od roku 2012 a jeho prv-
ním vítězem se tehdy stal DALIBOR HÁJEK, 
který vyhrál turnaj dvakrát po sobě. Letos se 
však sešli opět kvalitní hráči, kteří se chtěli 
hlavně co nejlépe připravit na podzimní část 
2. ligy. Ve skupině A si to mezi sebou rozdali 
JOSEF SVOBODA, JIRKA DOHNAL, JAN 
BILKO a  LADISLAV HÁJEK. Skupina B 
měla o jednoho hráče méně. V ní si to rozda-
li DALIBOR HÁJEK, JOSEF STUDENIČ 
a ADAM KURÁŇ. Hned první zápasy na-
pověděly, že pauza byla hodně velká. Favorit 
JIRKA DOHNAL se v prvním střetnutí po-
stavil houževnatému LADISLAVU HÁJKO-
VI a hned ze začátku turnaje nastalo velké 
překvapení. Jirka své velké šance nedokázal 
přetavit v branky a prohrál s Láďou 2:4. Pře-
kvapení se konalo i ve skupině B, kde další 
favorit DALIBOR HÁJEK zaváhal a prohrál 
vysoko s  JOSEFEM STUDENIČEM 0:4. 
Velká bitva se očekávala v souboji JOSEFA 
SVOBODY a  JANA BILKA, po základní 
hrací době svítilo na světelné tabuli skóre 

1:1. V prodloužení se ale překvapivě 
radoval Pepa, který dal vítěznou tre-
fu na 2:1. HONZA BILKO si hned 
ve druhém zápasu spravil chuť 
a deklasoval LADISLAVA HÁJKA 

vysoko 6:0. Král prodloužení, tak si 
mohl říkat JOSEF SVOBODA, který i ve 

druhém zápase s hodně těžkým soupeřem 
JIRKOU DOHNALEM dokázal bodovat 
a získal tak bod navíc za výhru 2:1. Prodlou-
žení se konalo i ve skupině B, kde JOSEF 

STUDENIČ vyzval ADAMA KURÁŇĚ a po 
velké přestřelce se radoval nakonec Adam 
z vítězství 4:5. Třetí kolo nabídlo opět překva-
pivé výsledky. JOSEF SVOBODA nečekaně 
prohrál s LADISLAVEM HÁJKEM 1:2 a JIR-
KA DOHNAL nestačil na JANA BILKA 1:4. 
Skupinu B uzavřel vítězstvím v prodloužení 

Billiard – Hockey Šprtec
7. ročník letního turnaje

WOODEN CUP 2019
Po dlouhých šesti letech se radoval

z vítězství DALIBOR HÁJEK
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Z pohledu bezpečnosti na silnicích je důležité být také viděn 
 
Na některé pozemní komunikaci je provoz řekněme slabý, je však mnoho silnic velmi 
frekventovaných, především ve městech a obcích. V místech vzájemného „setkání“ řidičů 
vozidel, chodců a cyklistů je samozřejmostí respektování stanovených pravidel. Všichni by 
ale měli vnímat i mnohé další souvislosti a svým chováním minimalizovat případné vzájemné 
kolize.  
 
Brzo nadejde období, které s sebou ponese z pohledu provozu na pozemních komunikacích stále 
častější skloňování dvou slov: snížená viditelnost. Jedná se zejména o soumrak či svítání, silný déšť, 
sněžení, mlhu… Co připomenout chodcům a cyklistům, kteří jsou nejzranitelnějšími účastníky 
silničního provozu? 
  
Zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji 
vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z 
retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na 
pozemních komunikacích. Zákon hovoří o místě mimo obec, ale uvedené lze doporučit rovněž pro 
pohyb po komunikaci v obci. Důležitost užívání reflexních a retroreflexních prvků, současně i 
správnost jejích používání, je více než zřejmá. Pro řidiče se chodec, který prvky řádně užije, stává 
„viditelný“ a může na jeho pohyb po komunikaci včas zareagovat. Učiňte tedy maximum pro své 
bezpečí a bezpečí vašich dětí, u kterých by užívání retroreflexnch prvků mělo být naprostou 
samozřejmostí.  
 
Cyklisté, stejně jako chodci, nejsou oproti řidičům vozidel chráněni deformačními zónami, 
bezpečnostními pásy a dalšími prvky pasivní bezpečnosti. Rovněž u cyklistů je tak zapotřebí, aby 
byli pro řidiče „viditelní“ z dostatečné vzdálenosti. Jízdní kolo by mělo mít prvky povinné výbavy, jejíž 
součástí jsou rovněž odrazky umístěné na stanovených místech kola. Za snížené viditelnosti je 
povinností kromě jiného mít vepředu světlomet a vzadu svítilnu (samozřejmě funkční). Zvýšení 
vlastní bezpečnosti při jízdě lze dosáhnout díky dalším reflexním prvkům, které umístíte na oděv, 
batoh a podobně. Není od věci připomenout, že užití cyklistické přilby je povinné pro osoby do 18 
let. Avšak sdělení pro osoby starší 18 let je zřejmé – zvažte také užití přilby při jízdě na kole.  
 
 
                                                              por. Mgr. Soňa Štětínská 

DALIBOR HÁJEK, který porazil ADAMA 
KURÁNĚ 2:1. Skupinu A  nakonec vyhrál 
JAN BILKO se 7 body před LADISLAVEM 
HÁJKEM se 6 body. Druhou skupinu vyhrál 
se 4 body JOSEF STUDENIČ.

HONZA BILKO postoupil automaticky 
až do semifi nále, jelikož na něho žádný sou-
peř do čtvrtfi nále nevyšel, protože ve skupi-
ně B byli pouze tři hráči. Ve čtvrtfi nále si to 
tedy rozdali JOSEF SVOBODA s ADAMEM 
KURÁNĚM, DALIBOR HÁJEK vyzval LA-
DISLAVA HÁJKA a JOSEF STUDENIČ bo-
joval s JIRKOU DOHNALEM. Do semifi nále 
nakonec postoupil JOSEF SVOBODA, který 
v dramatické bitvě udolal až po prodloužení 
ADAMA KURÁNĚ 4:3, další byl DALIBOR 
HÁJEK za jednoznačné vítězství 7:1 a JIR-
KA DOHNAL za nejtěsnější výhru 1:0 po 
prodloužení.

V prvním semifi nále se utkali DALIBOR 
HÁJEK s JOSEFEM SVOBODOU a bylo se 
na co dívat. Nikdo nechtěl udělat žádnou 

chybu, a to se dařilo až do třetí třetiny, kdy 
Pepa mírně zachyboval a Dája fotbalovým 
vítězstvím 1:0 postoupil do fi nále Wooden 
cupu. Druhé semifi nále bylo ještě dramatič-
tější. JAN BILKO se utkal s JIRKOU DO-
HNALEM a tento zápas musel dojít až do 
samostatných nájezdů, ve kterých se Jirko-
vi vůbec nedařilo, a prohrál s Honzou 2:1. 
O třetí místo si to rozdali JOSEF SVOBODA 
a JIRKA DOHNAL. Pepovi ale už nešlo vůbec 
nic a Jirka zaslouženě dominoval a deklasoval 
svého soupeře vysoko 7:0.

Finále se neslo v přátelském duchu. Jak 
DALIBOR HÁJEK, tak i JAN BILKO chtě-
li odehrát co nejlepší zápas a vydali ze sebe 
zbytky sil. Zápas byl hodně vyrovnaný a do-
šel až do prodloužení, kde bohužel Honza 
zazmatkoval, zbrkle zahrál kotouč a Dalibor 
už měl jednoduchou pozici puk doklepnout 
do sítě. Mohl tak potřetí v historii Wooden 
cupu oslavit tento krásný dřevěný pohár klu-
bu BHC Dobrá.

Výsledky Wooden cupu 2019:

Skupina A: Skupina B:

Jiří Dohnal – Ladislav Hájek 2:4 Dalibor Hájek – Josef Studenič      0:4

Josef Svoboda – Jan Bilko 2:1pr.

Ladislav Hájek – Jan Bilko 0:6 Josef Studenič – Adam Kuráň    4:5pr.

Josef Svoboda – Jirka Dohnal 2:1pr.

Josef Svoboda – Ladislav Hájek 1:2 Dalibor Hájek – Adam Kuráň 2:1pr.

Jirka Dohnal – Jan Bilko 1:4

Čtvrtfinále:

Jan Bilko - ---------- Josef Svoboda – Adam Kuráň 4:3pr.

Dalibor Hájek – Ladislav Hájek    7:1 Josef Studenič – Jiří Dohnal 0:1pr.
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Semifinále:

Josef Svoboda – Dalibor Hájek 0:1 Jan Bilko – Jiří Dohnal 2:1sn.

O 3. místo:

Jiří Dohnal – Josef Svoboda 7:0

FINÁLE:

Dalibor Hájek – Jan Bilko 2:1pr.

Přehled vítězů:

2012 – DALIBOR HÁJEK 2016 – JOSEF SVOBODA

2013 – DALIBOR HÁJEK 2017 – PETR HADAŠČOK

2014 – LIBOR HOUDA 2018 -  ------------------

2015 – JOSEF SVOBODA 2019 – DALIBOR HÁJEK

Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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Na některé pozemní komunikaci je 
provoz řekněme slabý, je však mnoho 
silnic velmi frekventovaných, především 
ve městech a obcích. V místech vzájem-
ného „setkání“ řidičů vozidel, chodců 
a cyklistů je samozřejmostí respektování 
stanovených pravidel. Všichni by ale měli 
vnímat i mnohé další souvislosti a svým 

chováním minimalizovat případné vzá-
jemné kolize. 

Brzo nadejde období, které s  sebou 
ponese z  pohledu provozu na pozemních 
komunikacích stále častější skloňování 
dvou slov: snížená viditelnost. Jedná se 
zejména o  soumrak či svítání, silný déšť, 
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sněžení, mlhu… Co připomenout chodcům 
a  cyklistům, kteří jsou nejzranitelnějšími 
účastníky silničního provozu?

Zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec 
mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici 
nebo po okraji vozovky v  místě, které není 
osvětleno veřejným osvětlením, je povinen 
mít na sobě prvky z  retroreflexního mate-
riálu umístěné tak, aby byly viditelné pro 
ostatní účastníky provozu na pozemních 
komunikacích. Zákon hovoří o místě mimo 

obec, ale uvedené lze doporučit rovněž pro 
pohyb po komunikaci v  obci. Důležitost 
užívání reflexních a  retroreflexních prv-
ků, současně i správnost jejích používání, 
je více než zřejmá. Pro řidiče se chodec, 
který prvky řádně užije, stává „viditelný“ 
a může na jeho pohyb po komunikaci včas 
zareagovat. Učiňte tedy maximum pro své 
bezpečí a  bezpečí vašich dětí, u  kterých 
by užívání retroreflexnch prvků mělo být 
naprostou samozřejmostí. 

Cyklisté, stejně jako chodci, nejsou 
oproti řidičům vozidel chráněni defor-
mačními zónami, bezpečnostními pásy 
a dalšími prvky pasivní bezpečnosti. Rov-
něž u cyklistů je tak zapotřebí, aby byli pro 
řidiče „viditelní“ z dostatečné vzdálenosti. 
Jízdní kolo by mělo mít prvky povinné vý-
bavy, jejíž součástí jsou rovněž odrazky 
umístěné na stanovených místech kola. Za 
snížené viditelnosti je povinností kromě 
jiného mít vepředu světlomet a vzadu svítil-
nu (samozřejmě funkční). Zvýšení vlastní 
bezpečnosti při jízdě lze dosáhnout díky 
dalším reflexním prvkům, které umístíte 
na oděv, batoh a  podobně. Není od věci 
připomenout, že užití cyklistické přilby je 
povinné pro osoby do 18 let. Avšak sdělení 
pro osoby starší 18 let je zřejmé – zvažte 
také užití přilby při jízdě na kole. 

por. Mgr. Soňa Štětínská
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Z pohledu bezpečnosti na silnicích je důležité být také viděn 
 
Na některé pozemní komunikaci je provoz řekněme slabý, je však mnoho silnic velmi 
frekventovaných, především ve městech a obcích. V místech vzájemného „setkání“ řidičů 
vozidel, chodců a cyklistů je samozřejmostí respektování stanovených pravidel. Všichni by 
ale měli vnímat i mnohé další souvislosti a svým chováním minimalizovat případné vzájemné 
kolize.  
 
Brzo nadejde období, které s sebou ponese z pohledu provozu na pozemních komunikacích stále 
častější skloňování dvou slov: snížená viditelnost. Jedná se zejména o soumrak či svítání, silný déšť, 
sněžení, mlhu… Co připomenout chodcům a cyklistům, kteří jsou nejzranitelnějšími účastníky 
silničního provozu? 
  
Zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji 
vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z 
retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na 
pozemních komunikacích. Zákon hovoří o místě mimo obec, ale uvedené lze doporučit rovněž pro 
pohyb po komunikaci v obci. Důležitost užívání reflexních a retroreflexních prvků, současně i 
správnost jejích používání, je více než zřejmá. Pro řidiče se chodec, který prvky řádně užije, stává 
„viditelný“ a může na jeho pohyb po komunikaci včas zareagovat. Učiňte tedy maximum pro své 
bezpečí a bezpečí vašich dětí, u kterých by užívání retroreflexnch prvků mělo být naprostou 
samozřejmostí.  
 
Cyklisté, stejně jako chodci, nejsou oproti řidičům vozidel chráněni deformačními zónami, 
bezpečnostními pásy a dalšími prvky pasivní bezpečnosti. Rovněž u cyklistů je tak zapotřebí, aby 
byli pro řidiče „viditelní“ z dostatečné vzdálenosti. Jízdní kolo by mělo mít prvky povinné výbavy, jejíž 
součástí jsou rovněž odrazky umístěné na stanovených místech kola. Za snížené viditelnosti je 
povinností kromě jiného mít vepředu světlomet a vzadu svítilnu (samozřejmě funkční). Zvýšení 
vlastní bezpečnosti při jízdě lze dosáhnout díky dalším reflexním prvkům, které umístíte na oděv, 
batoh a podobně. Není od věci připomenout, že užití cyklistické přilby je povinné pro osoby do 18 
let. Avšak sdělení pro osoby starší 18 let je zřejmé – zvažte také užití přilby při jízdě na kole.  
 
 
                                                              por. Mgr. Soňa Štětínská 
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300 LET OD VYSVĚCENÍ NAŠEHO KOSTELA
V minulých Doberských listech byla vzpomínka na Josefa Volného, autora

knihy Dějiny kostela sv. Jiří v Dobré. Rozepisuje se v ní i o konsekraci čili
zasvěcení kostela. V polovině prázdnin — v neděli 4. srpna — uběhlo na
den přesně 300 let od této pro náš kostel a farnost navýsost pamětihodné
události, jíž budeme věnovat toto číslo Doberských listů, neboť se dotýká
všech obyvatel, nejen věřících. Ladná stavba uprostřed obce a tradice
děděná po předcích jsou úcty hodné samy o sobě a na nás je, aby obě veličiny — hmotná
i duchovní — nebyly ohroženy nebo i poníženy nezájmem, nevědomostí a lhostejností. 

Nejdříve pocvičíme naši obrazotvornost a pokusíme se přenést 300 let nazpět. Že to tehdy
v Dobré vypadalo docela jinak, je nasnadě. Všechny budovy kromě kostela a hospody (už
nestojí) byly dřevěné a právě rostly zdi „zámečku“ čili budova panského dvora Pražmů, totiž
dnešního Oráče a přilehlých budov včetně průjezdní sýpky. Kostel ještě neměl věž a dovnitř
se vstupovalo obloukem dveří (dnes je prosklený a dělí síňku v průchodu věže od lodi).
Namísto věže se nalevo od vchodu tyčila dřevěná zvonice se zavěšenými zvony.

Bylo-li oblačno a přes den sprchlo jako letos 4. srpna, nevíme, ale je celkem zřejmé, že se
vysvěcení čili konsekrace kostela děla za nevšední účasti lidu z celého Pobeskydí. Jistě již den
předem přijel v kočáře — nevíme zda z Frýdku či z Těšína — světící biskup vratislavský*,
„nejdůstojnější pán Eliáš Daniel ze Sommerfeldu (38 let stár**), biskup leontopolitánský“***,
jenž byl zároveň „prelátem scholastickým katedrálního chrámu ve Vratislavi“ ****. Nevysvětil
jen kostel, ale i kamenný oltář (obřadní stůl), a to „ku cti a chvále svatého Jiří, Joachima a
Anny“. Nato byly do něj vloženy ostatky svatých mučedníků Bonifáce, Reparaty a Patienty.

O Patientovi či Patientě nevíme nic, jen že je více kostelů, jimž poskytl/a relikvie (víme to
o Radosticích, 1723). To sv. Reparata byla mučednice žijící půl druhého tisíciletí před vložením
zmíněných ostatků z jejího těla do našeho oltáře kdesi v Palestině a byla za odmítnutí klanět
se pohanským modlám sťata. Svatý Bonifác je ovšem Středoevropan žijící v nynějším
Německu, řekli bychom takový „německý svatý Vojtěch“, poněvadž byl též ubit pohany,
dokonce při křtění, ovšem ve Frísku (severním Německu) a dvě a půl století před Vojtěchem
(v roce 754, a navíc už jako arcibiskup mohučský).

Zasvěcenci jsou docela známí — sv. Jiří jako „georgius“ čili zemědělec vítězně bojující
s drakem, coby symbolem pohanství, sv. Anna a sv. Jáchym prarodiče Ježíšovi z matčiny strany
čili rodiče bohorodičky Mirjam–Marie. 

Kamenný oltář byl časem upravován, možná osekáván, protože se o něm hovoří v roce
1886, že „svou bývalou podobu ztratil“. Ostatky zmíněných světců byly „v zinkové nádobce
pod oltářním kamenem, kterýž na rozkaz blahé paměti kníže–biskupa Jindřicha *****
zjednán musel býti, poněvadž oltářní sepulchrum čili hrobek ****** porouchán, a proto
snadný přístup každému k výše jmenovaným ostatkům ponechán byl“.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
             *  Slezsko a tím i doberská–dobrozemská farnost patřila do diecéze vratislavské se sídlem v dnešní Wroclavi.
           **  Narozen 1681 v protestantské rodině († 1742).
        ***  Leontopolis — Lvov.
      ****  „Scholastickým prelátem“ ale v srpnu ještě nebyl a stal se jím až na podzim, 3. listopadu 1719.
    *****  Jindřich II. Foerster 1853—1881.
 ******  Sepulchre = hrobka; myslí se prostor pro uložení posvátné cennosti.
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K 40. VÝROČÍ ÚMRTÍ JOSEFA VOLNÉHO
Když půjdeme do knihovny, povšimněme si pamětní desky napravo od

dveří. Letos si připomínáme 40 let od úmrtí J o s e f a  Vo l n é h o, „našeho
vzdělavatele v minulosti Dobré“. Nebyl kronikářem, ačkoli se zabýval
i kronikou, ale byl nadšeným milovníkem dějin Dobré a jejího okolí.
V posmrtně vydané knize o našem kostele je psáno, že „by se sotva našel
(v dějinách Dobré) člověk tak nezištný, pracovitý a obětavý“ (který by byl) „příkladem toho
zdravého patriotismu“, jakého je u nás čím dál méně… „Žil v chaloupce na č.p. 80, kde dnes
stojí dům služeb (pošta), v níž takřka každá místnost, ale i zahradní besídka ukrývala jeho
sběry, knihy, časopisy, noviny, ale především jeho vlastní práce. Většinu volného času prožíval
ve studovně archivu v Opavě, kde z gruntovnic, matrik a jiných pramenných fondů čerpal
poznatky o Dobré a jejích obyvatelích.“

Jeho nejobjemnější prací je Vlastivěda Těšínska zapsaná ve třech knihách. V rukopisech
pozůstaly i další jeho drobnější práce — studie o Ondráši z Janovic, Životy kněží — rodáků
naší farnosti, především však precizně vypracované rodokmeny místních rodů. Zpracoval
scénář k velmi populárnímu vyprávění v místním rozhlase po drátě z počátku 60. let
o minulosti Dobré, nejednu výstavu, z níž ta nejzdařilejší v roce 1967 o historii obce byla až
do roku 2010 jedinečná. Nechyběl při žádné veřejně prospěšné práci a nebylo ho možno
nevidět při sebemenších aktivitách vztahujících se ke kostelu v Dobré nebo na Prašivé. Byl
aktivním členem snad všech společenských organizací, jak sám vyjmenovává — Odboru
Matice osvěty lidové, Sboru dobrovolných hasičů, červeného kříže, Orla, Spolku katolický
dům, katolické knihovny, Unie železničních zaměstnanců (kde hrál divadlo), Odborového
sdružení křesťanského dělnictva, Svazu lidových železničářů, členem zastupitelstva za stranu
lidovou a mnoha dalších a též členem badatelského kroužku při muzeu ve Frýdku.

Téměř nic nemohl publikovat, poněvadž doba tomu nepřála. Až po změně poměrů jsme
mohli „odčinit, čím mu svým nezájmem ukřivdila a alespoň připomenout jeho jméno dalším
generacím na pamětní desce nedaleko jeho již dávno stržené chaloupky, v níž vznikala
všechny jeho literární práce“. Zemřel stářím v 83 letech a po té byl domek č.p. 80, kde většinu
života strávil,  zbourán. Opožděně došlo i na publikování — po knize Ondráš z Janovic (ALOIS
SIVEK,1958), pro kterou poskytl autoru badatelské závěry, to byla Naše škola, v níž jsou otištěná 

četná jeho zjištění,
a (před 20 lety)
vyšly tiskem jeho
Dějiny kostela sv.
Jiří v Dobré.

Připravil
Rostislav
Vojkovský,
kronikář
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od 23 000 Kč do 25 000 Kč
od 26 500 Kč do 28 500 Kč + bonusy

pokladní/prodavač

zástupce vedoucího

KontaKtujte nás:   
na emailu nabor@penny.cz nebo  
na tel.: 606 777 547 • www.penny.cz

penny 
dobrá

naše penny teď může

 být i vaše penny!

 
připojte se k nám.

V PENNY se spolu vždycky domluvíme, 
aby podmínky vyhovovaly i vám.
Nabízíme například tyto nadstandardní  
zaměstnanecké výhody:

• 5 týdnů dovolené 
• Stravenky v hodnotě 90 Kč
• Penzijní připojištění
• Benefitní  cafeterie
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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

739 630 870 Markéta Hlawiczková, správce sběrného dvora
733 745 008 Pavel Peterek, dovoz a odvoz kontejneru na biologický odpad

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 © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 7. 10. 2019 do 12.00 hodin.
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