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Slovo starosty
Vážení občané,

v pondělí 11. června proběhlo ve společen-
ském sále 19. jednání Zastupitelstva obce 
Dobré. O přijatých usneseních se můžete blí-
že informovat na webové stránce obce: http://
www.dobra.cz/obec-dobra/samosprava/do-
kumenty-ke-stazeni/usneseni-zastupitelstva/.

Jak jistě víte, tak probíhají intenzivní sta-
vební práce na rekonstrukci a rozšíření par-
ko- vacích ploch kolem obecního úřadu. Sou-  
částí stavby jsou i nové chodníky a bezbarié-
rové přístupy. Celá stavba je rozdělena na dvě 
etapy, abychom zajistili dostupnost pošty, lé-
kárny a dalších služeb v obou budovách obec-
ního úřadu. V současné době se dokončuje 
první část, kde předpokládáme uvedení do 
předběžného provozu na konci tohoto měsíce. 
Omlouváme se všem občanům za problémy  
s dostupností úřadu a parkováním, které jsou 
spojeny s průběhem výstavby, ale jinak to bo-
hužel nejde. 

V sobotu 12. května proběhla velká úklido-
vá akce pod názvem 1. EKODEN v Dobré, na 
které se podílely desítky mladých, kteří čistili 
především okolí Černého potoka. Moc děkuji 
všem organizátorům, hlavně skautům pod ve-
dením Tomáše Berky, ale i všem dalším dobro-
volníkům. Chtěli bychom do budoucna, aby se 
tato nejen ekologická, ale hlavně užitečná akce 
konala každý rok. 

Poslední květnová sobota patřila již  
4. ročníku DOBERSKÉ PĚTKY. Celého 
běžeckého závodu se letos zúčastnilo celkem 
přes sto dvacet závodníků. Chtěl bych podě-
kovat sportovní komisi za perfektní zajiště-
ní celého závodu, hlavně jejímu předsedovi  

Ing. Janu Gryžboňovi, ale i všem dalším čle-
nům a dobrovolníkům. Jsme opravdu rádi, že si 
tento závod získal takovou oblibu a děkuji všem 
účastníkům za vytvoření perfektní atmosféry. 

Den dětí sice letos provázela nepřízeň 
počasí, ale myslím, že to malým účastníkům 
dobrou náladu nepokazilo. V sobotu 2. červ-
na odpoledne hustě pršelo, a tak organizátoři 
akce udělali rozhodnutí o přesunu pod stře-
chu. V provizorních podmínkách školních tě-
locvičen tak na děti čekala Sněhurka a sedm 
trpaslíků, aby společně hledali diamanty  
a plnili nejrůznější úkoly. Součástí dětského 
dne byla také soutěž o nejlepší obrázek dětí  
z mateřské i základní školy. Na úplný závěr se 
všichni zasmáli při vystoupení Klaunů. Velmi 
děkuji nejen organizátorům z kulturní komise 
pod vedením ing. Jana Marenčáka, ale i všem 
dalším účastníkům, kteří se na perfektním za-
jištění celé akce pro děti podíleli. 

Kromě největší investice (plochy kolem 
OU) provádíme také další stavby a nutné 
opravy. Koncem měsíce června budou zahá-
jeny práce na výstavbě Chodníku k nádraží 
a veřejného osvětlení. Stavbu bude realizo-
vat společnost Beston, s.r.o., Dobrá. Délka 
výstavby je plánována na osm týdnů. Celková 
cena stavby je dle výsledku veřejné soutěže 
1.338.042,- Kč bez DPH. Na Hůrkách pro-
bíhají stavební práce na výstavbě veřejného 
osvětlení. Tuto stavbu realizuje zhotovitel 
Technické služby Frýdek-Místek, a.s. A sou-
časně také probíhá veřejná zakázka na opravy 
místních komunikací, které chceme realizovat 
v průběhu letních měsíců. 

 Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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V sobotu 12. května 2018 se uskuteč-
nil tradiční Sportovní den Sdružení obcí 
povodí Morávky (SOPM). Jednalo se již  
o sedmý ročník a místem konání se stal areál 
„Kamenité“ ve Vyšních Lhotách. Všechny 
předcházející sportovní dny se konaly vždy 
na začátku podzimu, tentokrát byl zvolen 
termín jarní jako náhradní za ten neuskuteč-
něný v roce minulém (z důvodu nepříznivého 
počasí byl podzimní termín zrušen).

Na základě velmi dobré spolupráce  
s vedením naší základní školy a s velkým při- 
spěním pana učitele Mgr. Jiřího Šmahlíka 
jsme mohli v onu sobotu krátce po poledni 
vyrazit v plném složení.

Obecní tým je vždy tvořen trojicí dětí ve 
čtyřech kategoriích, družstvem dospělých 
a doprovodem. Letos se do doberského 
týmu nominovaly následující děti:

V kategorii 6-8 let Lucie Madenská, 
Šimon Bodis a Petr Šitina, 9-10 let Adé-
la Sloviková, Vít Kuliha a Adam Zuščák 
(náhradnicí byla Bára Špačková), 11-12 let 
Karolína Cudziková, Jakub Špaček  
a Matyáš Funiok a konečně v nejstarší  
kategorii 13-15 let Vladana Urbancová, 
Martin Pohludka a Daniel Klika.

Pro každou trojici byl připraven závod, 
chlapci a děvčata museli používat rychlost, 
zručnost, pozornost k detailům, přesnost, 
hbitost, vytrvalost, klid – někdy se jim dařilo 
plnit úkoly skvěle, jinde však měli problémy 

– naše dvě družstva – 9 -10 let a 11-12 let 
se umístila do třetího místa a díky tomuto 
úspěchu jsme se jako obec pohybovali po 
čtyřech disciplínách na třetím a čtvrtém 
místě. Jen připomenu, že celkem se Spor-
tovního dne SOPM účastní vždy zástupci 
(reprezentace) deseti členských obcí, proto 
průběžné umístění v horní tabulce lze pova-
žovat za úspěch.

Poté přišli na řadu „dospěláci“. 
Naši obec zastupovala čtveřice ve složení: 
Nikol Bohmová, Adéla Heinrichová, Jiří 
Poljak a Ondřej Kolek. Hledání rozháze-
ných příborů s naváděním pomocí hlasu (je-
den z dvojice měl zavázané oči, druhý jej ze 
svého místa naváděl) a následné obmotání 
celé postavy papírem… jako kapitán týmu 
musím uznat, že jsme měli nejlépe „zabale-
nou“ dívku, ale umístěním jsme příliš neo-
slnili. Podobně tomu bylo i při tradiční dis-
ciplíně – hodu čerstvým vejcem ve dvojicích… 
umístěním v polovině startovního pole jsme 
přišli o možnost zisku medaile.

Neuvádím to zde proto, abych nějakým 
způsobem znevažoval snahu nebo pouka-
zoval na slabší výkony jednotlivých našich 
reprezentantů, všichni se snažili, seč mohli, 
ale… a tady si dovolím zastávku a pokra-
čovat budu krátkým, ale velmi výstižným a 
bohužel charakteristickým příběhem, jehož 
obsah dokreslí celkovou atmosféru a dojem 
ze zápolení v areálu Kamenité.

Při čekání na odjezd před základní ško-
lou jsme spolu s paní Naďou Hadaščoko-

SPORTOVNÍ  DEN  SDRUŽENÍ  OBCÍ
POVODÍ  MORÁVKY
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vou a Janou Blahutovou vyhlíželi některé 
děti, které jsme měli na seznamu, ale ty 
nedošly, i volali jsme na různá čísla zná-
mých rodičů a „poptávali“ děti, abychom 
byli kompletní (chyběla nám pouze jedna 
dívka… ostatní přišli včas), najednou došla 
jedné z paní z doprovodu sms od maminky 
oslovené závodnice. Obsah zprávy mne do-
cela zaskočil – dotyčná dívenka by s námi 
ráda jela a závodila, ale rozhodla se nejet, 
protože se „tam podvádí“. 

Mohu vám říct, že jsem dlouho zvažoval, 
zda mám celý „příběh“ popsat, ale v souvis-
losti s doručenou zprávou a tím, co následo-
valo v rámci soutěžení v areálu Kamenité, 
jsem nabyl dojmu, že musím.

Představte si, jak vše od samotného 
začátku v jednotlivých obcích probíhá – je 
znám termín Sportovního dne SOPM, škola 
pomáhá oslovit děti, ty se hlásí, a s touhou 
závodit v dresech obce Dobrá s ostatními 
dětmi z okolí v Den D vyrážejí změřit síly, 
vezou se dodávkou Sboru dobrovolných 
hasičů Dobrá (tu tentokrát řídil pan Patrik 
Mikoláš), převlékají se do dresů, součástí 
zahájení je i krátká porada, kde není nikdy 
kapitánem zdůrazněno, že „musíme za kaž-
dou cenu vyhrát“ a vše začíná. 

Na pódiu je moderátor (občan pořádají-
cí obce), na jednotlivé soutěže dohlížejí roz-
hodčí (převážně ochotní občané pořádající 
obce) a najednou se něco děje – ve druhé 
disciplíně zjišťujeme, že míč neletí kolem 
kuželů, ale rovně, moderátor napomíná 
chlapce ze sousední obce s tím, že věří, že si 
toho všimnou rozhodčí a připočtou trestné 
vteřiny… nepřihlédli, nepřipočetli… hned  

v následující soutěži  házejí děti na konci 
dráhy míčky do kbelíku… některé týmy há-
zejí z metru… jiné – ty poctivé – z naměře-
ných tří metrů… a moderátor? S úsměvem 
povídá do mikrofonu, že to vidí, a že si mys-
lí, že od toho jsou rozhodčí, aby s tím „něco 
udělali“ – po zveřejnění výsledků naše děti 
zjišťují, že s tím rozhodčí nic neudělali, ni-
jak to neřešili a víceméně vše zlehčovali…  
a pokud se to jednomu týmu „podaří“ udě-
lat téměř v každé disciplíně a ostatní děti (ne 
jen ty naše…) to vidí, cítí tu křivdu, cloumá 
to s nimi, ať je jim sedm nebo dvanáct let… 
pak si vybavuji znění té zprávy… “jela bych 
závodit, ale nepojedu, podvádí se tam“.

Vzhledem k tomu, že nejsem zastáncem 
hazardování s dětskou duší, rozvíjejícím se 
charakterem, a stále si myslím, co se v mlá-
dí naučíš, ve stáří jako když najdeš, rozhodl 
jsem se v rámci nejbližšího jednání starostů 
SOPM  na tento více než jen nešvar pou-
kázat, pojmenovat ho a navrhnout, aby se 
další ročník buď řídil předem danými a jas-
nými pravidly, nebo se odehrál jen na bázi 
„příjemného, rekreačního sportování“ bez 
hodnocení, počítání chyb a měření času… 
anebo aby byl Sportovní den SOPM, který 
před těmi sedmi lety spatřil světlo světa prá-
vě u nás v Dobré, prostě a jednoduše zrušen.

A víte co?

Moc by mi udělalo radost, pokud by se 
Sportovní den SOPM přece jen ještě někdy 
konal, kdyby v obcích nastaly velké problé-
my s přesvědčováním děti, aby jely s chutí 
reprezentovat. Ani bych se jim po zkušenos-
tech ze soboty 12. května 2018 nedivil.

A ještě na závěr něco pro kronikáře – 
skončili jsme čtvrtí, a já chci všem – dětem 
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i dospělým – moc poděkovat za vzornou re-
prezentaci i za chování během celého odpo-
ledne. Dětem jsem předal balíček s poděko-
váním… a trička se znakem obce můžete, 
reprezentanti, nosit s hrdostí. Zasloužíte  
si je.

Fotografie ze sportovního dne SOPM – je-
jichž autorem je pan David Herník – najdete 
na internetových stránkách obce nebo na raj-
ce.cz

Milan Stypka

Kandidatura ve volbách do zastupitel-
stev obcí v roce 2018

Volby do zastupitelstev obcí upravuje 
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev obcí a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vo-
lební zákon“), prováděcím předpisem je 
vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení někte-
rých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů (dále jen „vyhláška“).

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve 
všech obcích, městech, městech se zvlášt-
ním postavením, hlavním městě Praze, 
městských obvodech a městských částech 
(dále jen „obec“).

1. VOLEBNÍ STRANY

Volební stranou mohou být podle § 20 
volebního zákona registrované politické 
strany a politická hnutí [viz § 6 zákona č. 
424/1991 Sb., o sdružování v politických 
stranách a v politických hnutích, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
sdružování v politických stranách a v poli-

tických hnutích“)], jejichž činnost nebyla 
pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kan-
didáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo 
sdružení politických stran nebo politických 
hnutí a nezávislých kandidátů.

Dále toto ustanovení stanoví, že poli-
tická strana a politické hnutí může být sou-
částí pouze jedné volební strany pro volby 
do téhož zastupitelstva obce; podává-li po-
litická strana a politické hnutí kandidátní 
listinu samostatně, nemůže již být pro volby 
do téhož zastupitelstva obce součástí jiné 
volební strany. Volební stranu typu sdružení 
politické strany (politického hnutí) a sdru-
žení nezávislých kandidátů volební zákon 
ve shora uvedeném ustanovení nejmenuje, 
takový typ volební strany tudíž ve volbách 
do zastupitelstev obcí kandidovat nemůže.

K jednotlivým typům volebních stran 
uvádíme následující:

• postup při registraci politické strany 
nebo politického hnutí upravuje zákon 
o sdružování v politických stranách  
a v politických hnutích. K tomu, aby 
vznikla politická strana nebo politické 
hnutí, je třeba podat Ministerstvu vni-

Volby do zastupitelstev obcí 2018
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tra návrh na registraci, připojit ve dvo-
jím vyhotovení stanovy a petici alespoň 
jednoho tisíce občanů požadujících, aby 
politická strana nebo politické hnutí 
vznikly;

• koalice politických stran a politických 
hnutí, stejně jako sdružení politických 
stran nebo politických hnutí a nezávis-
lých kandidátů je uskupení vzniklé do-
hodou zúčastněných subjektů pro určité 
volby, vyjádřené podpisem statutárních 
zástupců politické strany nebo politické-
ho hnutí, které kandidátní listinu podá-
vají, na kandidátní listině;

• sdružení nezávislých kandidátů je ne-
formálním uskupením, nikde neregis-
trovaným, utvořených jen pro volby, 
ve kterých kandiduje (na podporu jeho 
kandidatury volební zákon vyžaduje 
předložení petice voličů);

• nezávislý kandidát kandiduje sám, vlast-
ním jménem (volební zákon rovněž  
vyžaduje předložení petice voličů).

 2. KANDIDÁTI
 
Členem zastupitelstva obce se může  
stát každý volič, kterým je podle § 4 odst. 
 1 volebního zákona:

• státní občan ČR, který alespoň ve druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je 
v den voleb v dané obci přihlášen k trva-
lému pobytu,

• státní občan jiného státu, jemuž právo 
volit přiznává mezinárodní úmluva, kte-
rou je Česká republika vázána a která 
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních 
smluv, tj. státní občan jiného členského 
státu EU s trvalým nebo registrovaným 

přechodným pobytem v dané obci, který 
alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let (dle judikatury Krajského 
soudu v Brně ze dne 19. září 2014 pod  
č. j. 64 A 6/2014 – 20, postačuje namísto 
splnění podmínky přihlášení se k trvalé-
mu pobytu občana jiného členského stá-
tu EU též přihlášení se k přechodnému 
pobytu v příslušné obci).

U kandidáta nesmí být dále překážka  
výkonu volebního práva uvedená v § 4 odst. 
2 písm. a) a b) volebního zákona, tj. záko-
nem stanovené omezení osobní svobody  
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody 
nebo omezení svéprávnosti k výkonu voleb-
ního práva. A poslední podmínkou, která 
ale nebrání zvolení za člena zastupitelstva 
obce, nýbrž následnému výkonu mandátu, 
je podmínka uvedená v § 5 odst. 2 a 3 vo-
lebního zákona, který řeší otázku neslučitel-
nosti funkcí.

Kandidát může kandidovat pouze na 
jedné kandidátní listině volební strany pro 
volby do téhož zastupitelstva obce, a jsou-li 
vytvořeny volební obvody, pouze v jednom 
volebním obvodu.

Kandidatura člena nebo členů politické 
strany nebo politického hnutí do zastupi-
telstva obce za jinou politickou stranu nebo 
politické hnutí nebo za sdružení nezávislých 
kandidátů:

Z pohledu volebního zákona nebrání 
kandidatuře do zastupitelstva obce
-  za sdružení nezávislých kandidátů člen-

ství kandidáta v jakékoli politické straně 
nebo politickém hnutí
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-  za politickou stranu nebo politické hnutí 
členství kandidáta v jiné politické straně 
nebo politickém hnutí; jinou otázkou je, 
zda to stanovy této politické strany nebo 
politického hnutí, jejíž je členem, a kte-
ré jsou zaregistrovány na Ministerstvu 
vnitra na základě zákona o sdružování v 
politických stranách a v politických hnu-
tích, umožňují.
 
Vždy je třeba v souladu s ustanovením 

§ 22 odst. 1 písm. d) volebního zákona na 
kandidátní listině uvést členství kandidáta  
v politické straně nebo politickém hnutí.

3. KANDIDÁTNÍ LISTINA

Podání kandidátní listiny upravuje § 21 
volebního zákona. Vzor kandidátní listiny je 
uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6. Náležitos-
ti kandidátní listiny taxativně vymezuje § 22 
volebního zákona. Kandidátní listina musí 
obsahovat:
• název zastupitelstva obce,
• označení volebního obvodu, jsou-li vo-

lební obvody vytvořeny,
• název volební strany a označení, o jaký 

typ volební strany podle § 20 odst. 1 vo-
lebního zákona jde, s uvedením názvu 
politických stran a politických hnutí,

• jména a příjmení kandidátů, pohlaví, 
jejich věk (aktuální ke dni podání kan-
didátní listiny) a povolání (je věcí kandi-
dáta, zda uvede povolání, ve kterém se 
vyučil, nebo které vystudoval, nebo které 
vykonává, popř. funkci, kterou zastává; 
nemělo by se jednat o činnost, která 
zjevně není povoláním či zaměstnáním, 
ale pouhým zájmem či zálibou nebo byla 
informací o jeho angažovanosti), část 

obce, nečlení-li se obec na části, obec, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, 
název politické strany nebo politického 
hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že 
nejsou členy žádné politické strany nebo 
politického hnutí (v takovém případě se 
uvede „bez politické příslušnosti“),

• pořadí na kandidátní listině vyjádřené 
pomocí arabského čísla,

• jméno a příjmení zmocněnce volební 
strany a jeho náhradníka s uvedením 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu, není-li volební stranou nezávislý 
kandidát,

• jde-li o koalici, název politické strany 
nebo politického hnutí, které kandidáta 
navrhlo,

• jde-li o sdružení politických stran nebo 
politických hnutí a nezávislých kandidá-
tů, označení politické strany nebo poli-
tického hnutí, které kandidáta navrhlo, 
nebo označení, že jde o nezávislého kan-
didáta,

• podpis zmocněnce volební strany; u ne-
závislého kandidáta podpis kandidáta;

• podává-li kandidátní listinu politická 
strana, politické hnutí nebo jejich ko-
alice anebo sdružení politických stran 
nebo politických hnutí a nezávislých 
kandidátů, jméno a příjmení, označení 
funkce a podpis osoby oprávněné jednat 
jejich jménem, popřípadě jménem orga-
nizační jednotky, je-li ustavena.

a) Počet kandidátů
Počet kandidátů na kandidátní listině je 

limitován počtem členů volených do přísluš-
ného zastupitelstva obce. Jsou-li pro volby 
do zastupitelstva obce vytvořeny volební 
obvody, může volební strana na kandidátní 
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listině pro každý volební obvod uvést nejvý-
še tolik kandidátů, kolik členů tohoto zastu-
pitelstva má být v tomto volebním obvodu 
voleno. V obcích, kde se má volit 7 a méně 
členů zastupitelstva, může volební strana 
na kandidátní listině uvést nejvýše tolik 
kandidátů, kolik činí počet členů volených 
do příslušného zastupitelstva obce zvýšený 
o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé čís-
lo dolů. Například v obcích, kde se má volit  
7 členů zastupitelstva, může být na kandi-
dátní listině uvedeno až 9 kandidátů, má-li 
se volit 6 členů až 8 kandidátů a má-li se 
volit 5 členů až 6 kandidátů.

 
Počet členů zastupitelstva obce na každé 

volební období stanoví zastupitelstvo obce 
nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb 
do zastupitelstev obcí, tj. do 12. července 
2018 /§ 67 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů/ a tento oznámí na úřední desce 
obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho 
stanovení (§ 68 zákona o obcích), tj. nej-
později do 83 dnů přede dnem voleb (do 14. 
července 2018).

 
b) Prohlášení kandidáta
Vzor prohlášení kandidáta je uveden 

ve vyhlášce jako příloha ke vzoru č. 6. Ke 
kandidátní listině musí být přiloženo vlast-
noručně podepsané prohlášení kandidáta, 
že souhlasí se svou kandidaturou, že mu 
nejsou známy překážky volitelnosti, popří-
padě, je-li u voliče, v době podání kandidát-
ní listiny překážka (např. nedosáhl věku 18 
let, není v obci přihlášen k trvalému pobytu 
apod. – viz ust. § 4 a 5 volebního zákona), 
uvede se, v čem překážka spočívá s tím, že 
pomine ke dni voleb do zastupitelstva obce 

a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden 
na jiné kandidátní listině pro volby do téhož 
zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát 
uvede místo, kde je přihlášen k trvalému po-
bytu, a datum narození (§ 22 odst. 3 voleb-
ního zákona).

 
c) Petice
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandi-

dát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je 
třeba podle § 21 odst. 4 volebního zákona 
připojit ke kandidátní listině petici pode-
psanou voliči podporujícími kandidaturu 
této volební strany. Náležitosti petice vyme-
zuje citované ustanovení zákona. V záhlaví 
petice a na každé její další straně musí být 
uveden název volební strany, název zastupi-
telstva obce, do kterého volební strana kan-
diduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu 
voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjme-
ní, datum narození a místo, kde je přihlášen

k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro 
podporu volební strany nelze započítat. Ne-
započítávají se také podpisy kandidátů sa-
mých. Potřebný počet podpisů voličů je sta-
noven v příloze k volebnímu zákonu, a to ve 
vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho 
roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu 
2018 a je uveřejněn nejpozději 85 dnů přede 
dnem voleb na úřední desce registračního 
úřadu (nejpozději 12. července 2018).

  
d) Podání kandidátní listiny
Volební strany předají podle § 21 odst. 3 

volebního zákona kandidátní listinu a v pří-
padě sdružení nezávislých kandidátů nebo 
nezávislého kandidáta i petici nejpozději 
66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva 
obce do 16.00 hodin registračnímu úřadu, 
tj. nejpozději 31. července 2018. V uvedené 
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lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina 
již registračnímu úřadu doručena, nestačí 
tedy např. její předání k poštovní přepravě. 
Lhůty podle zákona nelze prodloužit, ani 
prominout jejich zmeškání. Registračním 
úřadem je pro účely voleb do zastupitelstev 
obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny 
alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je regist-
račním úřadem pověřený obecní úřad (§ 21 
odst. 3 volebního zákona). Přehled regis-
tračních úřadů ve svém územním obvodu 
zveřejní pověřený obecní úřad na své úřední 
desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb 
(nejpozději 12. července 2018).

 
Dle § 22 odst. 1 písm. i) volebního záko-

na, musí kandidátní listina obsahovat pod-
pis zmocněnce volební strany; u nezávislé-
ho kandidáta podpis kandidáta. Podává-li 
kandidátní listinu politická strana, politické 
hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení 
politických stran nebo politických hnutí  
a nezávislých kandidátů, musí kandidátní 
listina vedle podpisu zmocněnce obsahovat 
i jméno a příjmení, označení funkce a pod-
pis osoby oprávněné jednat jejich jménem, 
popřípadě jménem organizační jednotky, 
je-li ustavena.

 
e) Zmocněnec a jeho náhradník
Volební strana, s výjimkou nezávislého 

kandidáta, činí úkony ve volebních věcech 
prostřednictvím svého zmocněnce. Zmoc-
něncem nebo jeho náhradníkem je fyzická 
osoba, která je takto označena na kandidát-
ní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 
let, osoba s omezením svéprávnosti nebo 
kandidát.

Zmocněncem nemůže být osoba, která 
je kandidátem té volební strany, za níž jed-

ná, volební zákon však výslovně nevylučuje, 
aby zmocněncem byla osoba, která je kandi-
dátem jiné volební strany do téhož zastupi-
telstva obce, případně jiného zastupitelstva 
obce v rámci České republiky. Zmocněncem 
může být i osoba, která plní funkci zmoc-
něnce pro jinou volební stranu.

 
Úkony zmocněnce je volební strana 

vázána. Svého zmocněnce může volební 
strana písemně odvolat; zmocnění zaniká 
okamžikem doručení tohoto odvolání regis-
tračnímu úřadu (§ 22 odst. 4 volebního zá-
kona). Je-li náhradník uveden na kandidát-
ní listině a zmocněnec odvolán, nastupuje 
náhradník automaticky na uvolněné místo.

 
 4. POSOUZENÍ A REGISTRACE  

KANDIDÁTNÍ LISTINY

Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 
66 do 60 dnů přede dnem voleb, tj. od 31. 
července do 6. srpna 2018, zda kandidátní 
listina obsahuje všechny náležitosti sta-
novené volebním zákonem. V případě, že 
by tomu tak nebylo, byla by volební strana 
prostřednictvím zmocněnce registračním 
úřadem dle § 23 odst. 1 volebního zákona ve 
lhůtě nejpozději 58 dnů přede dnem voleb 
(nejpozději 8. srpna 2018) písemně vyzvá-
na, aby nejpozději ve lhůtě do 53 dnů přede 
dnem voleb (do 13. srpna 2018) nedostatky 
odstranila. Pokud volební strana závady ve 
shora uvedené lhůtě neodstraní, rozhod-
ne registrační úřad ve lhůtě 48 dnů přede 
dnem voleb (do 18. srpna 2018) o škrtnutí 
kandidáta na kandidátní listině (§ 23 odst. 
2 volebního zákona), nebo o odmítnutí kan-
didátní listiny (§ 23 odst. 3 písm. b) voleb-
ního zákona). Pokud však kandidátní listina 
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splňuje náležitosti podle volebního zákona, 
rozhodne registrační úřad ve stejné lhůtě  
o její registraci (§ 23 odst. 3 písm. a) voleb-
ního zákona).

5. MOŽNOST SOUDNÍHO
PŘEZKUMU

Do 2 pracovních dnů od doručení roz-
hodnutí (za doručené se rozhodnutí pova-
žuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední 
desce registračního úřadu) se mohou domá-
hat ochrany u místně příslušného krajského 
soudu podle zvláštního právního předpisu 
(§ 89 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 
správní, ve znění pozdějších předpisů)

• volební strana, která podala kandidát-
ní listinu - proti odmítnutí kandidátní  
listiny

• volební strana, která podala kandidátní 
listinu a škrtnutý kandidát – proti jeho 
škrtnutí na kandidátní listině

• volební strana, která podala kandidátní 
listinu – proti provedení registrace jiné-
ho kandidujícího subjektu.

 6. VZDÁNÍ SE A ODVOLÁNÍ 
KANDIDATURY

Podle ustanovení § 24 volebního zákona 
se může kandidát písemným prohlášením 
doručeným příslušnému registračnímu úřa-
du do 48 hodin před zahájením voleb, tj. do 
3. října 2018 14:00 hod., vzdát své kandida-
tury.

 
U kandidátních listin podaných politic-

kými stranami, politickými hnutími nebo je-
jich koalicemi může ve stejné lhůtě písemně 

odvolat kandidaturu kandidáta též zmocně-
nec.

 
Prohlášení o vzdání se nebo odvolání 

kandidatury nelze vzít zpět.
 
7. VOLEBNÍ KAMPAŇ

Prezentace kandidujících subjektů ve 
volební kampani je ponechána na jejich 
vůli. Podle § 30 odst. 1 zákona může staros-
ta vyhradit plochu pro vylepení volebních 
plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem 
voleb do zastupitelstev obcí, tj. 25. září 
2018. Možnost jejího využívání musí od-
povídat zásadě rovnosti kandidujících vo-
lebních stran. Podle odstavce 3 citovaného 
ustanovení je ve dny voleb zakázána volební 
agitace a propagace pro volební strany v ob-
jektu, v němž je umístěna volební místnost, 
a v jeho bezprostředním okolí.

V době počínající třetím dnem přede 
dnem voleb do zastupitelstev obcí (2. října 
2018) a končící ukončením hlasování (6. 
října 2018) nelze zveřejňovat předvolební  
a volební průzkumy.

Zákon č. 90/2017 Sb., kterým se nove-
lizovaly volební zákony a který zavedl nová 
pravidla vedení a financování volební kam-
paně, nezavádí na rozdíl od jiných druhů 
voleb povinnosti na úseku volebních kam-
paní (např. povinnost zřídit si transparentní 
volební účet) ve volbách do zastupitelstev 
obcí.
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Zastupitelé obce navštívili VÚHŽ, a.s.
Vedení obce obdrželo pozvání  k návštěvě 
VÚHŽ, a.s., a tak se v pondělí 14. 5. odpo-
ledne sešla v přízemí administrativní budo-
vy skupina 8 zastupitelů, kteří o prohlídku 
projevili zájem. První část návštěvy jsme 
strávili v příjemném prostředí jednací míst-

nosti, kde nás přivítali za vedení VÚHŽ, a.s. 
pánové Ing. Oldřich Žák, místopředseda 
představenstva, ekonomický ředitel, Ing. 
Mgr. Jiří Sobek, MBA, člen představenstva, 
obchodní ředitel, a Ing. Miroslav Podhorný. 
V roce 1992 došlo k privatizaci a reorga-

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2018 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, 
tj. 4. 7., 1. 8. 2018  v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21
– bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2018
2. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12. 2018 – příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze 
do 12 hodin.

Práce na obecním kalendáři 
pro rok 2019 začaly 

Vedení obce rozhodlo, že kalendář na příští rok budou tvořit výtvarné práce a nikoliv  
fotografie. Opět byla vytvořena pracovní skupina, která si na první schůzce vyslechla  
představu vedení obce. Pokud máte nápady, jaké informace by mohly být ještě v kalendáři 
uvedeny, pošlete je paní Martině Gorošové na obecní úřad do 30. 6. 2018. Bude-li to možné, 
určitě vám vyhovíme. Například loni jsme obdrželi návrh, zda by bylo možné zveřejnit 
 i termíny svozů popelnic v lokalitě za řekou Morávkou.  Termíny svozů byly do kalendáře 
zapracovány. Věříme, že se kalendář na rok 2019 povede. 

Drahomíra Gongolová, členka rady

Informace pro občany
Dne 6. 7. 2018 bude Sběrný dvůr v Dobré uzavřen!!!
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Z činnosti komise pro rodinu 
a občanské záležitosti

V měsíci květnu zajistila komise přednášku 
na téma „Ochrana a výživa ovoce a zeleni-
ny v našich zahradách“, která proběhla dne  
2. 5. 2018 v hasičské zbrojnici. Tentokrát 
byla účast menší, ale ti, kteří měli zájem, 

si mohli vyslechnout užitečné rady před-
sedy ZO ČSZ, pana Čestmíra Ježe, týkající 
se výsadby zeleniny, jejího přihnojování  
a následné péče o záhonky po sklizni. Pro 
mnohé byla i cenná informace, jak během 

nizaci výzkumného ústavu na akciovou 
společnost, od roku 2007 má firma nového 
vlastníka Třinecké železárny. V promítnuté 
prezentaci jsme se dozvěděli o historii a sou-
časnosti firmy, která zaměstnává v 6 stře-
discích kolem 320 pracovníků. V jednací 
místnosti jsme si také prohlédli některé z vý-
robků, které vyvážejí do celého světa. Firma 
je hrdá na to, že má vedoucí postavení mezi 
světovými výrobci systémů elektromagne-
tického měření hladiny oceli v krystalizáto-
ru, pracujících na principu vířivých proudů. 
V druhé části naší návštěvy jsme se nejdří-
ve podívali na provozy z nadhledu chodby, 
která vede nad nimi.  Pánové nám podali 

výklad o jednotlivých pracovištích i o tom, 
jak výroba probíhá. Dozvěděli jsme se  
o plánované modernizaci válcovny, byli 
jsme svědky lití roztaveného kovu do for-
my ve slévárně. Následně jsme sešli přímo 
na provoz. Po exkurzi na pracovištích jsme 
obešli celý areál a společně se vyfotografo-
vali. Jsme rádi, že nás vedení VÚHŽ, a.s. 
pozvalo, že jsme měli možnost se seznámit 
s pracovišti „výzkumáku“.  Přesvědčili jsme 
se, že provoz této firmy nijak neohrožuje  
životní prostředí obce.

Drahomíra Gongolová, členka rady obce
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roku získat v kompostéru kvalitní a kyprý 
kompost.

Větší akce se uskutečnila v pátek 18. 5. 
2018. Nabídli jsme našim spoluobčanům, 
kteří letos slaví své 70. a 75. narozeniny, 
společné setkání v sále naší ZŠ. Zájem-
cům byla umožněna prohlídka téměř všech 
prostor celé budovy. Je pravdou, že „bývalí 
žáci“ si jen matně vzpomněli, jak to před 
léty vypadalo. Začátkem 16. hodiny pro-
běhlo oficiální zahájení a pak bylo předáno 
slovo i podium dětem mateřské školy a čle-
nům pěveckého kroužku při ZŠ v Dobré. Po 
chutném obědě, který již tradičně připravují 
paní kuchařky školní jídelny, pan kronikář 

Rostislav Vojkovský promítl film „pro pa-
mětníky“ o naší obci a pak následovala vol-
ná zábava. Před občerstvením předal pan 
starosta Ing. Jiří Carbol a pan místostarosta 
Mgr. Milan Stypka jubilantům malé dárky. 
Rovněž se ochotně zapojili do debaty a od-
povídali na dotazy přítomných. Škoda jen, 
že z 90 pozvaných jubilantů, pouze 44 po-
zvání přijalo.  

Jménem Komise pro rodinu a občanské zá-
ležitosti bych chtěla poděkovat všem, kteří 
nám pomohli tuto akci uskutečnit.  

Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti
Gryžboňová Drahomíra

Program činnosti
Klubu seniorů na 3. čtvrtletí

Středa 18. července - výlet na Ostravici s návštěvou minipivovaru. Sraz na nádraží ČD 
  Dobrá v 9:00 hodin. Odjezd z Ostravice v 15:00 nebo 16:00 hodin.

Středa 15. srpna  -  výlet do Vojkovic s návštěvou minipivovaru U koníčka. Sraz na 
  nádraží ČD Dobrá ve 13:20 hodin.

V měsíci září bude tradiční opékání klobás, ale nejprve musím zajistit místo a pak dohodnout 
termín. Na tradičním místě v Kačabaru mi bylo oznámeno, že od září takové akce nepořádají.

Čeněk Juřica, předseda

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici Dobrá.
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Sportovní komise - Turistika

CYKLOVÝLET

12. května se uskutečnil první letošní  
turistický výlet na Filipku.

Prošli jsme si také alej Dobra, která není 
v Dobré. Pěkné počasí a úžasný počet celkem 
22 účastníků jen umocnil příjemný den na 
horách a já bych ráda poděkovala všem zú-
častněným a především dětem, které  rozšířily 
naše řady.

Za sportovní komisi 
Renata Friedlová

Příznivce cykloturistiky zveme na 2. roč-
ník cyklovýletu, a to v sobotu 16. 6. 2018.  

Trasa povede po cyklostezce z Dobré přes 
Paskov do Jistebníku, kolem rybníků a zpátky 
přes Brušperk a Staříč do Dobré.

Trasa s minimálním převýšením je dlouhá 
cca 60 km. Po cestě jsou plánovány zastávky 
na odpočinek i občerstvení.  

Sraz bude v sobotu 16. 6. 2018 v 9:00 
před vlakovým nádražím Dobrá. 

Prosíme zájemce, aby se hlásili na tel.: 
775 933 551. Těším se na Vaši hojnou účast.

Renáta Friedlová
Sportovní komise Rady obce Dobrá
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V sobotu 26. května uspořádala Sportov-
ní komise Rady obce Dobrá již 4. ročník bě-
žeckého závodu Doberská Pětka. Celá akce 
proběhla v areálu Na Spartě, kde bylo pro  
závodníky připraveno zázemí s občerstvením. 
Doberskou Pětku provázelo slunečné počasí 
a přilákalo na start více než 120 závodníků. 

Od devíti hodin se spustila prezentace 
jednotlivých kategorií. Jako první startovaly 
předškolní děti, které svůj závod na 100 m 
zvládly a v cíli byly odměněny perníkovou 
medailí a balíčkem sladkostí. 

Na kategorii mladších žáků a žákyň če-
kala už delší trasa a to 600 m pro chlapce  
a 300 m pro dívky. Mezi chlapci vyhrál  
Jakub Jandek a u dívek Tereza Hrušková. 
Následoval start starších žáků a žákyň. Tra-
su o délce 1100 m zaběhl nejrychleji René 
Holub a Karolína Vilčková si doběhla pro 
první místo mezi dívkami. Na juniory čekala 
trať dlouhá 1,7 km, v kategorii dívek zvítězila 
opět Karolína Vilčková a mezi juniory ovládl 
trať Matěj Flosner. 

Na půl dvanáctou byl naplánován start 
hlavního závodu BĚH LUKÁŠE KUČI  
- O POHÁR SENÁTORA JIŘÍHO  
CARBOLA na počest mladého běžce  
z Dobré, který se svou nemocí bojoval až  
do konce. Na startu se seřadilo přes 60  
běžců v 8 kategoriích. Mezi ženami, které 
běžely trať o délce 3,4 km, si pro vítězství 
v kategorii do 39 let doběhla Veronika  
Siebeltová z Frýdku Místku s časem 12:49, 
kategorii žen nad 40 let ovládla Ludmila 
Trávničková z Frýdku Místku v čase 14:34. 

V mužské kategorii do 34 let doběhl  
jako první Jan Tesarčík z Dobré, který trať 
dlouhou 5 km zdolal v čase 16:52, bylo to již 
jeho třetí vítězství na D5. Kategorii muži do 
49 let vyhrál Petr Hruška z Vojkovic s časem 
20:09 a kategorii nad 50 let místní Ladislav 
Kocián v čase 23:25. Nejrychlejším mužem 
bydlícím v Dobré se stal Jan Tesarčík a nej-
rychlejší ženou z Dobré Andrea Kociánová.

Všem vítězům a zúčastněným gratulu-
jeme a těšíme se na další ročník DobersPět-

4. ročník Doberské Pětky
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Kniha o Karlu IV.
Naše třída 4. A si ve vyučování vyrábě-

la miniknížky o významném panovníkovi 
Karlu IV. Děti hledaly informace v encyklo-
pediích, na internetu a v knihovně. Práce  
se jim velice povedla, děti si bádání moc 
užily a knížky byly krásné.

Hravou formou se tak žáci dozvěděli  
o Karlu IV. mnoho cenných informací a za 
odměnu dostali dobré známky. 

Lucie Rudolfová a Kája Mičkalová
žákyně 4. A

Základní škola Dobrá informuje…

ky. Na závěr bych chtěl poděkovat Marii  
Gryžboňové za upečení perníkových medailí 
pro nejmenší děti a paní učitelce Jarce Maty-
skiewiczové za vyrobení překrásných medailí 

pro tři nejlepší závodníky v každé kategorii. 
Kompletní výsledky jsou na www.dobra.cz

Za Sportovní komisi Jan Gryžboň

Na svoji knížku o Karlu IV. byl každý autor náležitě hrdý.
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Království čtenářů
v 1. třídě

Bylo nebylo. Za Přípravným potokem, 
vesničkou Povídálkov, za několikero písmen-
kovými horami i Zemí slabik, Slovní řekou  
a Větným mořem se rozkládá země krále Oty I.  
– Království čtenářů. Právě tohle království se 
rozrostlo 24. května o 56 nových poddaných 
– prvňáčků, kteří se vydali na dalekou cestu 
do tohoto království, aby dokázali, že už jsou 
z nich opravdoví čtenáři. 

Po náročné cestě, jež trvala celých 9 měsí-
ců, a po splnění všech náročných úkolů se jim 
brány Království čtenářů nakonec otevřely. 

Radostmi i strastmi při „učení se číst“ je do-
provázely nejen paní učitelky, ale také rodiče, 
kterým patří za podporu čtenářství jejich dětí 
velké díky. Svůj hold vzdal dětem rovněž král 
Ota I., který jim věnoval pamětní list a knihu 
Astrid Lindgrenové Kajsa Nebojsa. 

Přejeme našim malým čtenářům, aby se 
jim v Království čtenářů dobře vedlo a aby 
nezapomněly, že čtenářství je záliba na celý 
život. 

Mgr. Petra Svobodová

Slavnostního dne se zúčastnili i rodiče našich prvňáků.
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Sportovně-turistický kurz 2018

V týdnu od 28. května do 31. května 
se uskutečnil 3. ročník velmi oblíbeného 
sportovně-turistického kurzu. Stejně jako  
v loňském roce se akce uskutečnila v centru 
Beskyd na horském hotelu Visalaje. O kurz 
byl velký zájem a celkem se na něj přihlásilo 
68 žáků 8. ročníku. 

V krásném prostředí beskydských lesů 
chlapci a dívky společně pokořili Bílý kříž, 
Gruň, Lysou horu. Na horských kolech ob-
razili v těžkém terénu přes 80 km. V souvis-
losti s turistikou jsme také absolvovali terénní  
praxi se školními GPS navigacemi, kdy bylo 
naším úkolem hledat poklady v tajuplných 
lesních zákoutích. Trénovali jsme stavbu 
nouzového přístřešku v lese, hledání pitné 
vody v přírodě a orientaci v terénu.

 
Po náročných výkonech jsme relaxova-

li pomocí různých zábavných her v přírodě  
jako například kuličkové bitvy, boj o čísla,  
hra na ukrytí, hráli jsme také stolní tenis, 
míčové hry, ale také třeba kulečník či stolní 
fotbal. Rozveselila nás i hra na kytaru a zpěv.

Na kurzu jsme soutěžili o nejčistší pokoj, 
ale také o nejlepšího horala a nejlepší horal-
ku. Toto ocenění získává žák, který pomáhá 
ostatním, je kamarádský a je s ním legrace. 
Letos toto ocenění získali Viktorie Skotalová 
z 8. C a Tibor Rumen Račev z 8. B. Celkově 
se kurz žákům velmi líbil, mimo jiné o tom 
svědčí známka, kterou žáci ohodnotili celý 
kurz a tou byla jednička. Děkuji všem žákům 
za krásný týden a kolegyním za spolupráci  
a pomoc na této náročné akci.

Mgr. Jiří Šmahlík

Děti poznávaly krásy cykloturistiky.

Všem žákům se naše horské dobrodružství velmi líbilo.Plážový volejbal na horách? Žádný problém.
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Projekt Voda ve 4. ročníku

Okolí Morávky ve Skalici je velmi za-
jímavá oblast, o které se můžete dočíst  
i v řadě pověstí. Podle jedné z nich je v ob-
lasti Skalické Hůrky zakopán poklad, který 
stráží drak Ťmok. S touto pověstí se žáci 4. 
ročníku seznámili v ročníkovém projektu 
VODA, který probíhal ve dnech 14. a 15. 
května. Cílem čtvrťáků bylo poklad najít a k 
tomu, aby se jim to podařilo, museli vyluštit 
tajenku. Po celé trase je čekaly úkoly, bez 
jejichž splnění by se k pokladu nedostali.  
Museli se seznámit s informacemi na de-
seti naučných tabulích v lužním lese řeky  
Morávky a trasa pokračovala i vrchem 
 Skalická Strážnice, ze kterého jsou pěkné 
výhledy do krajiny a na panorama Beskyd.

A co o projektu řekly samy děti? 

„Projekt Voda se mi velmi líbil, protože 
jsme neseděli v lavicích, ale šli jsme ven do 
lesa mezi stromy, kde je čistý vzduch. Také 
jsme byli u řeky. Povídali jsme si o rostlinách 
a živočiších, kteří žijí u vody a ve vodě. Do-
zvěděla jsem se, že se houba může jmenovat 
hadovka.  Práce ve skupině mě obohatila, 
mohla jsem si vyslechnout i jiné názory, 
nebyla jsem sama, kdo přemýšlel. Všichni 
jsme byli aktivní.“

I já jsem moc ráda, že se projekt vyda-
řil. Určitě k tomu přispělo i hezké počasí  
a v neposlední řadě i zvídaví žáci. Doufám, 
že i informace, které během projektu získali, 
zpestří jejich výuku.

Mgr. Květoslava Lysková
garant projektu Do Skalické Strážnice

za pokladem a žáci 4. ročníku

V přírodě čtvrťáci plnili zajímavé úkoly.

Ročníkový projekt Voda v životním 
prostředí člověka – 7. ročník

Ve středu 16. května 2018 se uskutečnil 
projekt sedmáků „Voda v životním prostředí 
člověka“. Původně dvoudenní projekt byl z 
důvodu deštivého počasí zkrácen na jeden 

den. Probíhaly nejen aktivity v odborných 
učebnách fyziky, chemie a zeměpisu, ale pro-
blematiku vody zpestřila i beseda na téma 
plazi. 
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V učebně fyziky se žáci zabývali různými 
měřeními – např. zjišťovali objem, hustotu 
a hmotnost vody, vypočítávali spotřebu ka-
paliny při hasičském zásahu, chování těles  
v kapalinách (při potápění nebo plavání), za-
jímavé byly pokusy s elektrostatikou. V che-
mii si měli uvědomit, jaký má význam voda 
 v přírodě – samočisticí schopnost vody, fil-
trace vody v přírodě, koloběh vody, sami si 
vyzkoušeli filtraci vody přes různé materiály 
(vata, bavlna, záclona,…), sestavili si i mo-
lekulu vody. V zeměpise se propojilo vyhle-
dávání informací s výtvarným zpracováním. 
Žáci měli zakreslit tok řeky Morávky se vším, 
co ji obklopuje, s čím sousedí, co na ní roste 
a žije. Svou řeku si každá skupina nakonec 
vystavila ve třídě. A povedla se jim.

PLAZI, JAK JE NEZNÁTE -  je název 
besedy, kterou pro sedmáky připravil pan 
Valko. Přivezl si prostorná terária plná nej-
různějších plazů, mezi kterými byla např. 
krajta královská, korálovka, užovka červená, 

gekon či želva. Velmi poutavě dětem přiblížil 
život plazů, seznámil je s chovem a péči o ně 
a také vysvětlil, jaké jsou rozdíly mezi ještěry, 
hady a želvami, jak se u hadů projevuje albini-
smus. Beseda byla hodně zajímavá a určitě 
zanedlouho obohatí výuku přírodopisu.

Doufám, že se dětem projekt nejen líbil, 
ale že si z něj i mnohé odnesli. Vždyť bez vody 
se žít nedá, a proto je důležité vodou šetřit. 

Mgr. Květoslava Lysková, garant projektu

Sedmáci se během projektu opravdu činili.

Zábavně-poznávací dopoledne  
pro budoucí šesťáky

V úterý 15. května ráno dorazili do naší 
školy milí hosté ze spádových škol z Dobratic, 
Nošovic a Lučiny. Jednalo se o žáky pátých 
tříd, kteří k nám po prázdninách nastoupí 
do šestého ročníku. O návštěvníky se vzorně 
starali členové Žákovského parlamentu, kteří 
budoucí šesťáky provázeli po pěti stanovištích.

V tělocvičnách děti čekaly různé zábavné 
skopičiny (např. překážková dráha), v učebně 
zeměpisu žáci řešili kvíz, procházeli přírodo-
pisnou stezkou ve školním atriu, v infocentru 

si zahráli různé společenské hry. Naši hosté 
si pochutnali na sladkém občerstvení a poté 
se všech 35 dětí rozloučilo se svojí budoucí 
školou.

Doufáme, že bylo dosaženo cíle projektu, 
tj. umožnit dětem, které nastoupí v září na naši 
školu, aby se seznámily s novým prostředím  
a neměly obavu z toho, co je na novém půso-
bišti čeká. Na nové tváře v řadách našich žáků 
se všichni již teď těšíme.

Mgr. Jitka Drabinová
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V učebně zeměpisu si děti vyzkoušely zábavný kvíz a práci s tabletem.
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Den matek
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Jarní koncert
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Setkání seniorů
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Fotbalové utkání

Šprtec
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Verbalista 2018

V pátek 18. května proběhla ve školním 
infocentru tradiční přehlídka řečnických ta-
lentů Verbalista. Svoje rétorické umění přišli 
předvést žáci 8. a 9. ročníku. Pod dohledem 
poroty z řad vyučujících českého jazyka před-
nesli své připravené projevy, ti nejlepší pak  
v druhém kole improvizovali na zadané téma 
„Seznamka“. Projevy žáků byly příjemně in-
teligentní, tu zábavně laškovné, tu dojemně 
upřímné, někteří bojovali s trémou, ale nikdo 
svůj řečnický souboj s vlastním jazykem svá-
zaným nervozitou nevzdal. 

Palmu vítězství a knižní odměnu si nako-
nec odnesli tři nejlepší, a to Barbora Mülle-
rová z 9. C, Radka Saranová z 9. A a Roman 
Tyrlík z 9. C, který rovněž obdržel cenu divá-
ka. Všechny účastníky také potěšila sladká 
odměna. Naši mladým řečníkům děkujeme, 
vítězům blahopřejeme a těšíme se, že řeč-
nické umění se na naší škole bude pěstovat  
i v dalších letech.

Mgr. Jan Lörinc

Našim řečníkům se po krásném výkonu rozhostil na tvářích spokojený úsměv.
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Máme za sebou měsíc květen, který se opravdu vydařil nejen díky nádhernému, sluneč-
nému a teplému počasí, ale také díky přehršli nejrůznějších akcí, které byly pro naše děti 
připraveny. Takže, kterou akcí začít, abychom na žádnou nezapomněli? Zcela určitě akcí 
pro naše milé maminky:

Mateřská škola informuje…

Oslavy dne matek v naší školce

Návštěva záchranného
hasičského sboru
ve Frýdku-Místku 

V polovině měsíce května proběhly na 
všech třídách naší školky oslavy Dne matek, 
kdy si děti připravily pro své maminky pásma 
plná básniček, písniček, hraných pohádek či 
tanečků, aby tak děti poděkovaly svým ma-
minkám za to, jak se o ně každodenně starají 
a pečují, za jejich lásku, shovívavost a oběta-
vost. Nechyběly ani dárečky od dětí, které pro 

své maminky vlastnoručně a s láskou vyrobily 
se svými paní učitelkami.

Některé maminky byly tak laskavé  
a vstřícné, že pro všechny napekly či připravily 
sladké i slané pohoštění, za což jim patří velké 
poděkování.  

Ve dvou po sobě jdoucích dnech se děti 
naší školky vydaly autobusy na návštěvu Zá-
chranného hasičského sboru v Místku, kde 
na děti čekali zdejší profesionální hasiči. 

Hasiči dětem předvedli veškerá hasičská 
auta i s jejich technickým vybavením, děti 
měly možnost nasednout do hasičského auta  
a prohlédnout si jej zblízka. Děti si také mohly 
vyzkoušet hasit hasičskou hadicí, hasiči děti 
zavedli do jejich tělocvičny, kde se s radostí 
proběhly, zařádily si s míči a na závěr měly 
možnost sledovat hasiče v akci při „záchraně 
na laně.“

Mnoho chlapců po tomto pro ně úžasně 
zajímavém zážitku prohlásilo, že až vyrostou, 
budou také hasiči…



6/2018

- 27 -

Vodíci pejsek na naší zahradě
Na naši školní zahradu zavítal vodící 

pejsek Amy spolu se svým páníčkem panem 
Holbou, který přišel o zrak i o sluch a Amy 
je jeho každodenním pomocníkem, jsou to 
vlastně jeho druhé oči.

Amy, psí slečna, nám předvedla, jak své-
mu pánovi pomáhá, děti i paní učitelky pak 
měly možnost vyzkoušet si, jak mohou lidem 

se zrakovým postižením pomoci přímo na 
ulici, jak je vlastně oslovit a nabídnout jim 
pomoc. Pan Holba dětem ukázal i řadu po-
můcek, které mu pomáhají – indikátor hla-
diny, speciální mobilní telefon. Pro naše děti 
to byl další zajímavý zážitek, pejska si děti 
hned oblíbily, hladily jej, donesly mu spoustu 
dobrůtek a také se s ním velmi rády vyfotily 
spolu s jeho páníčkem, panem Holbou.
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Další týden na děti čekal v přední části 
naší zahrady pan bubeník David, který po-
stupně jednotlivým třídám ukázal, jak se dají 
využít věci kolem nás k produkci zvuku.

Děti si zahrály na různé recyklované ma-
teriály (plastové sudy, staré hrnce, chrastítka 
z plechovek) pomocí paliček zakončených 
tenisovým míčkem. 

Děti zjistily, jak je jednoduché naučit se 
pár rytmů pomocí rytmického slabikování  

a popěvků, které si děti následně zahrály na 
nástroje. Formou hry se děti učily akcentům, 
gradacím, počítání, vyzkoušely si bodydru-
mming, což je rytmus na tělo – tleskání, ples-
kání a dupání při tanci.

Děti se tak zbavily přebytečné energie  
a zároveň se naučily něco nového, z čehož 
byly nadšené nejen děti, ale tak paní učitelky.

Z dalších akcí můžeme připomenout obecní oslavy Dne matek i oslavy seniorů, na kterých 
vystoupil náš známý pěvecký sboreček „Paprsek,“ oslavy jubilantů v sále ZŠ, kde vystoupily 
děti z Broučků, naši předškoláci se setkali ve škole se svými budoucími paní učitelkami, 
polovina tříd navštívila dopravní hřiště u ZŠ, zkrátka bylo toho v květnu opravdu mnoho… 
Červnové akce si proto necháme do dalšího vydání.

Mgr. Drahomíra Dvořáčková

Rytmy sběrného dvora

Na léto jsme pro naše čtenáře přichystali 
spoustu novinek, tak si je nezapomeňte zare-
zervovat na dovolenou nebo si je přečíst jen tak 
pro radost u vody. 

Něco s napětím: Agonie smrti, Bez slitová-
ní, Citlivé místo, Čarodějnice (Läckberg), Čer-
ný anděl, Démoni apokalypsy, Dědictví kostí 
(Redondo), Do posledního dechu (Bryndza), 

Letní novinky v knihovně



6/2018

- 29 -

Elsyinino tajemství, Hon na mrtvého, Jmenuji 
se Reacher, Jičínská pole mrtvých (Vondruš-
ka), Macbeth (Nesbo), Noc, Solární baroni, 
Šestnáctá lež (Patterson) nebo Švédské holín-
ky (Mankell), Nad propastí (W. Smith), Strach 
(Karika), Tvář vody (Toro),

Něco ze života: Deník japonské manželky, 
Dítě ohně, Hotel Pastis ( Mayle), Jsi jako slunce 
(Keleová), Muž a žena (Viewegh), Někdo cizí 
v domě (Lapena), Norské děti, Jiná Gabriela 
Koukalová, Kecy, kecy, kecičky Karin Babin-
ské, Matčino srdce (Janouchová), Láska v době 
globálních klimatických změn, Miluju Tě …  
 i s natáčkama (Jakoubková), Nezoufejte! Jsou 
ještě horší manželky než vaše, Panství Daring-
ham Hall  - 1.-3. díl, 

Něco z historie: Clařino tajemství, Bílá 
hvězda (Lorentz), Bronzové oko, Bubny Pod-
zimu (Gabaldon), Isabela a Ferdinand, Panský 
dům 1. a 2. díl, Pán hor 1. - 4. díl (Körnerová), 
Růže a lev (Niedl), Skorzeny: život na hraně, 
Turnaj (Reilly), Vzdálená řeka (Woodová)

Něco na dovolenou: Paříž, Kapverdy, Du-
baj, Emiráty, Omán, Keňa, Tanzanie, Zanzibar 
– průvodci. Mystická místa Čech a Moravy, 
Prokletá místa Čech a Moravy, První pomoc 
pro každého, Poznejte stromy podle listů.

Něco pro poznání: Milada Horáková, My-
slet nahlas – mluvit nahlas, Na kole do Jeruza-

léma, Ostrava ve vzpomínkách, Frýdek-Místek 
ze vzduchu (obrazová), Síla myšlenky, Umývač 
výloh a arcibiskup M. Vlk.

Knihy si můžete v naší knihovně půjčovat 
v tištěné nebo elektronické formě., můžete 
využít knih zvukových nebo knih elektronic-
kých. Elektronické knihy si můžete číst nejen 
na čtečkách, ale i na svých tabletech nebo 
chytrých telefonech. Máme pro vás připraveny  
v knihovně letáčky s návodem, jak se k odbě-
ru elektronických výpůjček zaregistrovat. Pro 
naše čtenáře je tato služba zdarma. 

Další možností je využití digitalizova- 
ných dokumentů. Na webových stránkách 
Národní knihovny ČR najdete portál digitální 
knihovny Kramerius, kde si je možné prohléd-
nout nebo stáhnout dokumenty  autorů, kteří 
jsou již déle než 70 let po smrti.

Také naše knihovna se řídí od 25. 5. 
2018 řídí nařízením Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se  
zpracováním osobních údajů a o volném  
pohybu těchto údajů. Podrobnosti k pro- 
vádění opatření podle této směrnice si můžete 
přečíst na našich webových stránkách.

Přejeme našim čtenářům hodně pěkných 
chvil s našimi novými i staršími, tištěnými 
 i elektronickými tituly.

Knihovnu můžete o prázdninách navštívit
Pondělí 12.00 - 16.30

Úte rý 9.00 - 11.00 12.00 -16.30

Středa zavřeno

Čtvrtek 9.00 - 11.00 12.00 -16.30

Pátek zavřeno

Sobota každá lichá 8.00 - 11.00
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Jaký byl letošní Jarní koncert, který se 
konal 16. května 2018? 

Škoda, že jste se někteří nebyli podívat. 
Děti se jako vždy velice snažily, ale Roman 
Tyrlík s Filipem Sikorou na pódium dělali 
,,psí kusy“. Dětem i posluchačům se koncert 
líbil. Tak už mi věříte, že na koncertech může 
být i legrace? Pokud jsem vás alespoň trochu 
nadchla, přijďte se příště přesvědčit sami.                                                            

Miriam Dýrrová

Dne 12. 5. 2018 se uskutečnilo okresní 
kolo závodu Vlčat a Světlušek ve Staříči. 
Samozřejmě na nich nechyběly ani naše 
světlušky a vlčata z Dobré. Celkově za naše 
středisko soutěžila 3 družstva. Jedna skupin-
ka se jmenovala Veverky a tvořily jí dívky: 
Anna Beloritová, Klára Kovářová, Pavlína 
Heinrichová, Eliška Gerdová, Anna Káňo-
vá, Karolína Mičkalová a Karolína Dam-
ková. Další družstvo mělo název Želvičky, 
které tvořily mladší holky: Barbora Slívo-

vá, Amálie Kulihová, Simona Lešanovská, 
Ema Vaňková a Markéta Mecová. Chlapec-
kou družinu jménem Mroži tvořili: Adam 
Kotásek, David Blahut, Dominik Kaňok  
a Hynek Weissmann. Sraz jsme měli již  
v 6 hodin ráno na vlakovém nádraží v Dobré 
a zamířili jsme na hřiště do Staříče, kde se  
celé závody odehrávaly. Na každou skupinku 
čekala trasa, během které navštívili 10 stano-
višť, na kterých se prokázaly jejich dovednos-
ti. Celá trasa byla spojena s tématem pohád-

Jarní koncert

Skautské závody - ZVaS 2018
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Vážení občané,

rád bych touto cestou moc poděkoval 
všem dobrovolníkům z řad skautů, hasičů 
a občanů obce, kteří se aktivně účastnili  
I. ročníku jarního EKODNE obce Dobrá. 

Začátek akce byl naplánován na sobotu 
12. května od 9:00, sraz byl před sběrným 
dvorem. Sešlo se nás okolo 40 dobrovolníků 
z řad dětí, mládeže a dospělých. 

Akce byla zaměřena na úklid koryta  
a blízkého okolí kolem Černého potoka. Na 
začátku byly sděleny všechny potřebné in-
formace, a po úvodní fotce jsme se všichni 
odebrali na úklid. Každý účastník obdržel 
pracovní rukavice, pytle, potřebné nářa-
dí (pily, hrábě, lopaty) a občerstvení. Bylo 
zapotřebí zbavit koryta potoka pohozeného 
odpadu, napadaných větví a nečistot, které 
brání přirozenému toku potoka. 

Byl jsem velmi mile překvapen, s jakým 
nadšením a pracovním nasazením se pusti-
ly do úklidu především děti. Skvělý příklad 
pro ostatní. Děti se tím zároveň také učí tzv. 
environmentální výchově. To znamená, že 
se učí, jak se chovat k přírodě, že se má od-
pad třídit, případně ho vzít, pokud nějaký 
v přírodě najdou a svým přístupem dávat 
příklad ostatním. A to je úkol pro každého 
z nás. Buďme ohleduplní k přírodě, proto-
že zdraví a čisté životní prostředí, je jedna  
z nejhlavnějších věcí, které máme za úkol 
chránit a pečovat o ně. 

Na závěr bych ještě jednou poděkoval 
všem účastníkům a budu doufat, že nás bude 
víc a víc, a že se tyto akce stanou pro naši 
obec tradicí. Takže na podzim nás čeká úklid 
kolem řeky Morávky.  

Za skautské středisko Doberčata
Tomáš Berka

I. ročník jarního EKODNE obce Dobrá

ky o Pinocchiovi, kterému děti během trasy 
pomáhaly. Mezi dovednosti, které se pro-
věřovaly, patřila zdravověda, vaření, pobyt  
v přírodě, fyzická zdatnost, hledání informa-
cí, řešení krizových situací, orientace v mapě, 
zručnost a mnoho dalších. Trasa celkově trva-
la cca 2,5 hodiny a byla pro všechny družiny 
velice náročná. Počasí nám však přálo. Kon-
kurence mezi družinami byla hodně velká, ale 
i přesto se naše vlčata a světlušky umístily na 
krásných místech. V dívčí kategorii soutěžilo 
17 družin. Na 16. místě se umístila družina 
Želviček, které však patřily k nejmladším 
účastníkům, a tento rok chtěly pouze nasbírat 
zkušenosti. 5. místo získala družina Veverek. 

V chlapecké kategorii soutěžily 18 družin  
a naši Mroži se umístili na krásném 9. místě. 
Bohužel, do krajského kola postupují vždy 
pouze 4 družiny. Družinu Veverek od 4. místa 
dělily pouze 4 body a poustoupily by. Všichni 
na závodech načerpali spoustu nových vědo-
mostí a zkušeností a na příštích závodech se 
určitě naše družiny opět pokusí o ještě lepší 
umístění. Za odměnu jsme si zašli na piz-
zu a zmrzlinu a vraceli jsme se do Dobré až  
v pozdních večerních hodinách. Pro všechny 
byl tento den velice náročný, ale už se těšíme 
na další závody.

Lukáš Vláčil
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Billiard – Hockey šprtec
2. liga družstev – 3. kolo

13. 5. 2018 BOHUNICE

Klub z Dobré poprvé v historii od roku 1995 vede 
druholigovou tabulku

Ke třetímu kolu druhé ligy zajížděl náš 
klub do dalekých Bohunic v Brně. Po celkem 
úspěšném druhém kole jsme chtěli navázat 
opět na dobré výsledky. Hned v prvním zá-
pase nás čekalo mužstvo z Čech, konkrétně 
ze Stochova. V prvním vzájemném zápase 
jsme s nimi ubojovali cennou remízu 3:3. Teď 
v odvetě se ukázala síla Stochova, po celou 
dobu jsme tahali za kratší konec a nakonec 
nás porazili výsledkem 5:2. Zase špatný 
vstup do třetího kola, což naše hráče sráží 
celou sezónu. Ve druhém zápase nás čekala 
ne moc oblíbená Ostrava, se kterou tu bi-
lanci nemáme vůbec dobrou. Rychle se náš 
tým vzpamatoval z první porážky a dokázali 
jsme Šuture z Ostravy přehrát 4:2. Do třetí-
ho střetnutí jsme šli se vztyčenými hlavami, 
čekal nás domácí tým z Bohunic. Bohuni-
ce hrají výborný šprtec, mají skvělé hráče a 
po zásluze nás vypráskali 1:6. BHC Dobrá 
versus ESH Praha bude už navždy v historii 
našeho klubu. Tato bitva nesla číslovku dvě. 
A i podruhé v této sezóně jsme Prahu pora-
zili 4:3, i když s dramatickou koncovkou. Do 
posledního klání si naši hráči řekli, že Bos-
kovice musíme udolat, aby se nám v tabulce 
lépe dýchalo. Povedlo se, Boskovice ztrácely 
s námi hned ze začátku utkání a nezbylo jim 
nic jiného, než nám odevzdat všechny body 
za výsledek 5:1. Do tabulky jsme si připsali 
dalších 6 bodíků. Když se nám výsledná ta-

bulka odkryla, nevěřili jsme vlastním očím. 
Máme sice o dva zápasy více, ale prázdniny 
budeme trávit pěkně v teplíčku na prvním 
místě, před posledními dvěma koly, které se 
budou hrát na podzim. A ještě jedna zajíma-
vost - kanadské bodování celé soutěže vede 
náš JIRKA DOHNAL už se čtyřiceti body, což 
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Zápasy 3. kola
BHC Dobrá - TJ SOKOL STOCHOV 2:5

BHC Dobrá - ŠUTURE OSTRAVA 4:2

BHC Dobrá - THE OREL BOHUNICE 1:6

BHC Dobrá - ESH PRAHA 4:3

BHC Dobrá - BHK IQ BOSKOVICE “B“ 5:1

je fantastické a jako posila našeho klubu se 
jeví ve velmi dobrém světle. Do třetího kola 
nezasáhnul JOSEF STUDENIČ, místo něj na 
střídačku usednul JAN BILKO a byl hodně 
platný pro toto kolo. Čtvrté kolo bude hodně 
rozhodující, bude se hrát u nás v Dobré 9. 
září. Ve Stochově se pak bude rozhodovat, 
jak bude tabulka vypadat na konci.

Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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Statistiky hráčů BHC Dobrá po 3. kole:

Z V R P GV GO B

1. Jiří Dohnal 29 18 4 7 103 68 40

2. Dalibor Hájek 26 11 6 9 62 51 28

3. Petr Hadaščok 16 7 2 7 44 32 16

4. Josef Svoboda 13 5 3 5 34 34 13

5. Jan Bolko 13 2 5 6 26 35 9

6. Josef Studenič 2 1 1 0 7 3 3

TABULKA

1. B.H.C. DORÁ 11 6 2 3 44:34 276:223 14

2. THE OREL BOHUNICE 9 6 1 2 40:23 242:189 13

3. ŠUTURE 10 5 3 2 46:32 258:248 13

4. BHL ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 9 5 0 4 31:41 214:272 10

5. TJ SOKOL STOCHOV 10 3 3 4 41:33 276:239 9

6. DRAGONS MODŘICE “B“ 10 4 1 5 30:39 218:243 9

7. E.S.H. PRAHA 11 4 0 7 38:48 247:269 8

8. BHK IQ BOSKOVICE “B“ 11 3 2 6 33:47 226:228 8

9. GUNNERS BŘECLAV “B“ 9 3 0 6 28:35 217:263 3
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Dne 7. 4. 2018 si přišly rozhýbat své těla 
děti našeho okrsku, a to hasiči za SDH Dob-
rá, SDH Nošovice, SDH Pazderna a SDH 
Dobratice. V naší tělocvičně se uskutečnil 
již tradiční, letos V. ročník Železného hasiče 
Juniora. Tato dětská verze klání pro dospělé, 
kterou pořádáme, volně navazuje na popu-
lární soutěž Železný hasič (TFA) s tím, že je 
určená pro děti ve věku 6-15 let. I letos byly 
děti, kterých dorazilo celkem 51, rozděleny 
do dvou kategorií, a to mladší a starší. 

V České republice se název železný hasič 
ujal. Soutěžící jsou ustrojeni v kompletním 
zásahovém obleku včetně obuvi, rukavic  
a přilby a s nasazeným dýchacím přístrojem. 
Juniorská verze je o něco méně náročnou 
napodobeninou „dospěláckého“ klání a děti 
soutěží ve svých dresech. 

Jako každý rok nám, vedoucím, jde o to, 
aby si toto klání děti užily. Proto je důležité 
vymyslet disciplíny a samotnou trať Železné-
ho hasiče tak, ať to děti hlavně baví. Závodní 
trasa je rozdělena vždy do několika úseků (jak 
v malé, tak ve velké tělocvičně).  Samotné 
soutěže (disciplíny) jsou spjaté s hasičskou 
tématikou. Děti využívají svých znalostí  
a dovedností, které už mají ověřené, ale také 
se zdokonalují jak po fyzické stránce, tak po 
vzdělávací. 

V malé tělocvičně jsme pro děti připra-
vili dvě disciplíny, kde soutěžily každý sám 
za sebe, ale hodnoceny byly jako družstvo. 
Jednalo se o rozvinutí a svinutí hadice  
a u druhé soutěže děti vybíhaly s proudnicí, 
kde po zapojení třech koncovek na rozdě-

lovač běžely dopředu a natahovaly hadici  
s proudnicí. Obě soutěže byly hodnoceny na 
čas. 

Ve velké tělocvičně byla připravená sa-
motná trať železného hasiče, kde si tento titul 
musely vybojovat už samy. Na tomto úseku 
děti plnily následující úkoly: natažení dvou 
hadic s proudnicemi, sedy lehy, přenesení 
hasičského přístroje, podlézání improvizo-
vaného tunelu, přenesení naplněného pytle, 
údery kladivem, obíhání slalomu, přeskok 
bedny. Musím s radostí říct, že i ti nejmenší 
tento úsek zdolali a všechny děti se dostaly 
za cílovou čáru. 

Naši mladí hasiči se v kategorii starší 
umístili na 3. místě a kategorie mladší skon-
čila na krásném 2. místě. Všechna družstva 
byla oceněna a odjížděla s řádným diplomem 
a sladkou odměnou, jiná k tomu vybojovala 
i pohár. 

Samotné hodnocení Železného hasiče 
juniora, jež hasiči soutěžili za jednotlivce, 
skončilo následujícím pořadím. V kategorii 
mladších obsadily místa hasiči z SDH No-
šovic: 3. místo Matylda Damková, 2. místo 
Antonín Řeha a 1. místo Ondřej Škandera. 
V kategorii starších žáků vybojovala za SDH 
Dobratice krásné 3. místo Hana Guzierová  
a 2. místo Jakub Sobek, 1. místo obsadil Filip 
Kaloč za SDH Nošovice. 

Mohu s radostí říct, že se jedná o naší již 
tradiční soutěž a letošní, V. ročník, se opět 
povedl. Doufám, že je před námi ještě tako-
vých ročníků spousta. Tímto bych samozřej-

Děti bojovaly o titul Železného hasiče
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mě chtěla poděkovat všem vedoucím a těm, 
kteří se podíleli na přípravách a samotném 
průběhů Železného hasiče. Velké díky patří  
i mladým hasičům, kteří se nebáli a vyzkoušeli 
si svou fyzickou zdatnost a zručnost.

Budeme se na vás všechny opět těšit na 
dalším ročníku, a to v roce 2019. 

Za SDH Dobrá Simona Řízková
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Dne 5. 5. 2018 jsme se s našimi mladými 
hasiči zúčastnili Oslav konce druhé světové 
války – „Rytíři nebes“. Po oslovení ze strany 
obce Dobrá, kdy jsme byli zařazeni do pro-
gramu, jsme si připravili „kulturní vložku“ 
pro naše občany a širokou veřejnost.

Svou účast jsme vzali vážně nejen my ve-
doucí, ale také děti, které se akce zúčastnily. 
Naštěstí tréninků nebylo nějak třeba, jelikož 
děti tohle baví a po znalosti na našich sou-
těžích i umí.

Vymyslela se ukázka, kdy byla zapálena 
vatra z palet a naším, respektive úkolem dětí 
bylo tento požár uhasit. Díky větru, který nás 

u této ukázky požáru doprovázel, a palety 
se nechtěly rozhořet, děti nedočkavě čekaly 
v hasičské dodávce, kterou posléze na ono 
místo požáru přijely. Jejich úkolem bylo, aby 
správně zapojily veškerou potřebnou techni-
ku a doběhly k paletám. Po několika minu-
tách, kdy se pomalu k ohni přibližovaly, se 
jim požár podařil uhasit. 

Za svou ukázku byly děti odměněny vel-
kým potleskem a občerstvením. Obci Dobrá 
tímto děkujeme, že nám dala příležitost uká-
zat, co naši mladí hasiči umí a znají. 

Za SDH Dobrá Simona Řízková

V letošním ročníku zimní ligy mládeže 
odehrály naše společná mužstva v kategorii 
starší přípravky, mladší přípravky a před-
přípravky celkem 21 turnajů a všechna čtyři 
mužstva se nakonec kvalifikovala do finálo-
vého klání s těmito výsledky:

17. 3. 2018 kluci starší přípravky v mírně 
oslabené sestavě skončili na 5. místě.

17. 3. 2018 naši borci v kategorii r. 2010 
jako jedni z favoritů vybojovali 3. místo. 

24. 3. 2018 mladší přípravka obsadila 
také 3. místo.

25. 3. 2018 naši borci v kategorii r. 2011 
obsadili do třetice 3. místo

A kdo se na těchto výsledcích z hráčů 
podílel: Viktor Malinovský, Tomáš Gaven-
da, Dominik Šipula, Sebastian Hromada, 
Marek Georgiovský, Tonda Řeha, Sebastian 
Strnadel, Adam Zuščák, Tomáš Špok, Ond-
ra Škandera, Michal Ručka, Zdeněk Tauš, 

Naše účast na Oslavách
druhé světové války

Z fotbalového života
našich mladých fotbalistů

SK NOŠOVICE-LHOTY+TJ SOKOL DOBRÁ
 Zimní liga mládeže
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Štěpán Vavřík, Matěj Tichopád, Kristián 
Uherek, Vašek Řeha, Martin Čtvrtka, Adam 
Vojkovský, Filip Bielčík, Martin Sikora,  
Pavel Sikora, Oto Schnapka, Viktor Malyšek, 
Martin Toth, Danek Kubica a několik dalších 
„na zkoušku“.

V každém případě jsme ve spolupráci SK 
Nošovice-Lhoty a Sokol Dobrá zaznamenali 
v Krajské zimní lize vynikající výsledky. Měli 
jsme mužstva ve čtyřech kategoriích a z toho 
jsme ve třech hráli finálové turnaje a vždy byli 
na pomyslné bedně. Vždy to bylo 3. místo, 
což je určitě,  s ohledem na počty mužstev  
a velikost oddílů, ze kterých byly mužstva do 
KZL přihlášeny,  naprosto skvělý výsledek.  
Díky patří jak trenérům Vladimíru Kaločovi, 
Jakubovi Vojkovskému, Martinu Budínské-
mu, Robertu Schnapkovi a Mojmíru Uher-
kovi, tak hlavně hráčům a  jejich rodičům 

za dopravu a podporu během turnajů. Až na 
drobné výjimky jsme jako trenéři nemuseli 
řešit nějaké neúčasti hráčů bez omluvy či na 
poslední chvíli, za což všem rodičům děkuji. 

Předpokládám, že spolupráce obou klubů 
bude pokračovat a řady našich fotbalistů se 
budou dále rozrůstat. Proto prosím, pokud 
máte v okolí či rodině někoho, kdo by se  
k našim borcům mohl  přidat, oslovte jej či 
rodiče s doporučením právě našich mužstev, 
ať se další úspěchy jen hrnou!

Ještě jednou díky všem za zimní ligu  
a Romanovi Čagalovi za perfektní organizaci 
a informační servis.

Lumír Vojkovský 
předseda SK Nošovice-Lhoty

Červen byl vybrán jako měsíc myslivosti 
a ochrany přírody. Je to měsíc, který se vy-
značuje zrozením nového života v přírodě. 
V tomto období se v naší krajině se vysky-
tuje velké množství mláďat jak savců, tak  
i ptáků. V červnu nastává čas rodičovské 
péče o nové potomstvo, které ve volnosti po-
třebuje nejvyšší péči a ochranu. Zajíci mají 
další vrh malých zajíčků, potkáváme srny  
s čerstvě narozenými srnčaty a bažantí sle-
pice pomalu vyvádějí svá mláďata. Mláďata 
jsou nejvíce vystavena predačnímu tlaku  
a působení negativních vlivů zejména od  
člověka samotného.

Pokud byste náhodou našli „opuštěné“ 
srnče či jiné mládě, ponechejte jej prosím na 
místě nálezu. Srna se může nacházet nedale-

ko v obilí či vzrostlé řepce a brzy se pro srnče 
vrátí. Nemusíte se obávat, že by jej opustila  
a nechala jeho osudu. Jedině kdyby se takovéto 
mládě nacházelo na stejném místě po více dní, 
nebude něco v pořádku a bylo by potřeba dát 
vědět myslivcům, kteří budou vědět co udělat. 

Pro myslivce začíná další období v roce. 
Na loukách jste mohli vidět procházet mys-
livce se psy, aby vyplašili zvěř před kosením 
trávy. Tímto způsobem se myslivci snaží, aby 
zvěř, která zaléhává na lukách, byla v době 
samotného kosení jinde než na kosené louce, 
aby tak nedošlo k jejímu usmrcení. Dnešní 
traktory jsou rychlé a mají velký záběr. Zvěř 
tak má omezenou možnost před kosícím trak-
torem uniknout. Tímto způsobem se je sna-
žíme vyhnat z luk do polí, aby i srny odvedly 

Červen měsíc myslivosti
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svá mláďata a ta unikla tímto před sekačkou. 
Díky tomuto se nám podaří zachránit alespoň 
nějakou zvěř, která by neměla při kosení šanci 
uniknout. Nalezené srnčata přeneseme na kraj 
lesa, kde si je srna podle pískání najde. Dělá-
me to tak, aby na srnče nebyl přenesen pach 
člověka. Dospělé srny stihnout utéct a lovečtí 
psi jsou vycvičeni tak, že zvěř najdou a ukáží 
kde je, a my jí následně vyženeme. Naštěstí 
se tímto způsobem zachrání mnoho zvěře.  
S vyháněním nám pomáhali i pomocníci  
z okolí, kterým za to patří velký dík. 

Ve světě se používají speciální termokame-
ry na traktory, které jakmile zjistí, že v dráze 
traktoru se nachází nějaké zvíře, traktor au-
tomaticky zastaví. Bohužel toto je věc velice 
nákladná a u nás se moc nevyužívá. K nalezení 
zvěře v trávě před kosením se také používají 
drony, díky kterým se snáze naleznou zaleh-
nuté a schované srnčata v trávě či jiné zvířata 
a následně se vyženou. 

Rád bych vás za myslivce požádal, abyste 
při svých procházkách přírodou nepouštěli 
své psí miláčky v přírodě na volno a měli je 
jen na vodítku. Váš pejsek nemusí zvíře nutně 
prohnat, stačí, že se dostane do jeho blízkosti 
a ono ve svém pudu sebezáchovy rychle od-
běhne. Toto nesvědčí zejména srnám, které  
v této době kladou svá mláďata, a také se může 
stát, že srnčí zvěř vběhne přímo pod kola aut 
jedoucích po cestě, což nikdo z vás určitě ne-
chce. Taky by se mohlo stát, že by Váš pejsek 
zaběhl mezi divočáky a mohla by mu ublížit 
bachyně chránící svá mláďata. 

Budeme rádi, když se budete, tak jako my, 
kochat krásou naší přírody.

Mgr. Vítězslav Pantlík
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K LETOŠNÍMU
VÝROČÍ NAŠICH
ŠKOL – 3
Dnes si připomeneme „dře-
věnku“ fotografiemi, které byly
pořízeny při výročí školy v roce
1958. Tehdy měla „zděnka“ (tak
jsme říkali škole u hlavní silnice,
dnes se jí říká stará škola) půl
století a to zřejmě vedlo vedení
k pozvání fotografa, aby pořídil
sérii snímků pro paměť budou-
cím generacím, tedy především
pro nás, kteří jsme ji navště-
vovali. Určitě by byla ředitelka
Ludmila Sležková ráda, že dnes
máme Doberské listy a v nich
prostor i pro zavzpomínání… 
Všechny tři fotografie jsou ze
středy 14. května 1958 — nahoře
pohled do 2. B, kterou učila
Marie Nytrová, uprostřed legen-
dární učitel na I. stupni Jan Te-
sarčík (učil tehdy 5. A), dole vy-
učování zeměpisu v 6. třídě (svět
mimo Evropu a Sovětský svaz).
Rádi si všimneme oblečení dětí
i učitelů, učebnic, sešitů a ostat-
ních pomůcek na lavicích, školní
brašny, hlavně ale oněch dřevě-
ných stěn a pak třeba tabule
zavěšené na kovových trubkách
namazaných vazelínou a prken-
né podlahy napuštěné červeným
hydrovoskem. Proti slunci se
stahovaly plátěné rolety, v každé
třídě visel portrét prezidenta
(tehdy Antonína Novotného).

Připravuje
Rostislav Vojkovský, kronikář

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  3.6.18  19:21  Stránka 66
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Ordinace Doktor Moravec s.r.o. oznamuje
že ve dnech od 11. 6. 2018 do 22. 6. 2018 bude ordinace uzavřena 

z důvodu dovolené.

Zástup: MUDr. Petr Karpeta na Lučině. 

Tel. č.: 558 689 115.

Změna ordinační doby Dětského střediska 
Dobrá -MUDr.Kučerová Iva

16. 7.  2018 pondělí Neordinuje se - Nutné případy ošetří DS Raškovice nebo 

DS Politických obětí, Místek (u bývalého autobus. st.)

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Místní firma dodává 
a montuje na klíč:

Klimatizace a tepelná čerpadla světových 
i domácích značek.

Vypracování návrhu systému a měření  
u Vás doma zdarma.

Vyřízení kotlíkové dotace 
na tepelné čerpadlo profesionály.

Doprava zdarma

volejte na: 724 029 987, pište na 
klimaracingteam@seznam.cz

www.klimatizaceova.cz
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Nabízíme: 

*barvy na kov, dřevo, beton, spreje na auta. 

*interiérové a fasádní barvy. 

*míchání barev na počkání, výběr z 3000 odstínů.  

*stavební chemie Soudal: tmely, montážní pěny. 

*silikony, lepidla, hydroizolace. 

*válečky, štětce, teleskopické tyče, zakrývací materiál. 

*odborné poradenství, zvýhodněné nákupy pro firmy. 

třída T.G.Masaryka 503, Frýdek-Místek                                        
(za katastrálním úřadem) 

Otevírací doba: Po-pá 7:30 - 16:00 

                         Sobota 8:00 - 11:00 

       tel: 602 562 149   www.barvyinva.cz  

               (zdarma parkování 30 min) 
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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 2. 7. 2018 do 12.00 hodin.
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Noc kostelů

Turistický výlet

EKO den
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DOBERSKÉDOBERSKÉ
OBEC DOBRÁ

6 /2018

www.dobra.cz

NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ

2. ROČNÍK CYKLOVÝLETU

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2018

Doberská PĚTKA

Sportovní den SOPM


