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Vážení občané,

dovolte, abych Vás pozval na pláno-
vané jednání Zastupitelstva obce Dobré, 
které se uskuteční v pondělí 9. září 2019 
od 17 hodin ve společenském sále základ-
ní školy. Jednání zastupitelstva jsou veřej-
ně přístupná a program bude zveřejněn na 
úřední desce a také na všech informačních 
tabulích.

Přestože jsou ještě prázdniny, tak v naší 
základní škole panuje čilý stavební ruch. 
Z důvodu navýšení počtu žáků v nadchá-
zejícím školním roce je nutné zajistit nové 
prostory pro vyučování. V celé škole pro-
to probíhají rozsáhlé stavební a  malířské 
práce, takže se žáci i  učitelé mohou těšit 
po prázdninách do hezkých a upravených 
školních prostor. Rád bych tímto velmi 
poděkoval vedení základní školy za koor-
dinaci všech těchto činností. 

Dále bych Vás rád informoval o novém 
projektu, který v  letošním roce finančně 
podpořil Moravskoslezský kraj. Je to pro-
jekt Rodinné pasy a  je zaměřen na pod-
poru rodin s  dětmi do 18 let, a  to včetně 
rodin neúplných, náhradních i  rodin tvo-
řených partnerským svazkem bez složení 
manželského slibu. Registrací, která je 
zdarma, získáte možnost čerpat mnoho 

výhod a slev na zboží, služby či na aktivity 
s vašimi nejbližšími, s vašimi dětmi. Více 
informací najdete na webu projektu www.
rodinnepasy.cz., případně na našich webo-
vých stánkách.

Sportovní komise rady obce uspořádala 
v  sobotu 20.  7. tradiční turnaj Plážový 
volejbal trojic na hřišti u restaurace Zan-
zibar, kde ty nejlepší týmy a také jednotlivci 
samozřejmě obdrželi hezké ceny. Další 
sportovní zápolení – 17. ročník nohejbalu 
trojic na umělé trávě - se konalo v areálu 
U  Medvěda v  sobotu 27.  7. Děkuji všem 
členům komise za organizaci a  zajištění 
těchto sportovních zápolení. 

Závěrem mi dovolte, abych Vás sr-
dečně pozval na setkání v sobotu 7. září 
odpoledne, u příležitosti konání tradič-
ního Dne obce – VELKÁ DOBERSKÁ 
2019. Přijďte se pobavit se svými rodinami 
a přáteli do areálu víceúčelového hřiště, kde 
bude pro všechny připraven velmi rozmani-
tý kulturní program a bohaté občerstvení. 
Další zajímavé informace, nejen k této spo-
lečenské akci, najdete na webových strán-
kách (www.dobra.cz). Těšíme se na Vás!

 Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Den obce - Velká Doberská 2019 se blíží…
Prázdniny se přehouply do své druhé po-

loviny, máme tady srpen a rychle se přibližu-
je termín tradičních oslav.

Den obce – Velká Doberská se bude le-
tos konat v sobotu 7. září, místem se stane 
jako obvykle multifunkční hřiště při základ-
ní škole a vše vypukne ve 13 hodin soutěží 
v přípravě bramborových placků. Snad bude 
letošní Plackiáda opět s mezinárodní účas-
tí.

Projděme si spolu velmi rychle celý pro-
gram, který návštěvníky v onu sobotu čeká. 
Po Plackiádě se představí Divadelní soubor 
Gigula s lašským králem v čele. Poté bude 
pódium patřit dětem z mateřské a základ-
ní školy.

Po 15. hodině se nám postupně předsta-
ví hned čtyři umělecké, folklorní, pěvecké 
i taneční soubory z Ochodnice. Známé tvá-
ře Seniorky, Kýčery, Ochodničanky a pes-
trobarevných mažoretek Ellis nám připraví 
jistě příjemnou směsici zpěvu a tance.

Po slavnostním zahájení a  předání 
Ceny obce Dobrá za rok 2018 bude pokra-
čovat program ukázkou umění našich ju-
distů, představí se rovněž vítězky soutěže 
Talent z Dobré 2019, žákyně základní školy 
Thea Sabrawa a Lucie Madenská.

Podvečerní program Velké Doberské ob-
vykle patří přehlídce pozvaných kapel. Letos 
si pozvání zasloužili havířovští Butterfly 
Kiss, po nich se na pódiu objeví kapela Ja-
nanas a vrcholem letošní akce bude vystou-
pení zpěvačky Debbi, držitelky prestižní 
ceny Anděl 2018. 

Se soumrakem se budou naše zraky sou-
středit na oblohu. Ohňostroj v podání Ládi 
Krištofa má s léty stoupající úroveň a před-
pokládám, že tomu nebude ani letos jinak.

Po světelné show se z  oblohy sneseme 
zpět do areálu a akci dohraje místní kapela 
Krakatit.

Během letošních oslav se za mikrofonem 
vystřídají hned čtyři moderátoři. Plackiádou 
nás provede Marek Rehwald, odpolední 
program budou mít na starosti Natálie Paj-
dlová s Kryštofem Skokanem. Ti předají na 
podvečerní a večerní část mikrofon „hlasu“ 
Rádia Čas Honzovi Gavelčíkovi.    

Velká Doberská je akcí s  dlouholetou 
tradicí, proto je snadné seznámit vás s těmi, 
kdo se na akci pravidelně prezentují.

Areál připraví zaměstnanci obecního 
úřadu, postaví stany, stánky, zkontrolují vše 
potřebné pro klidný průběh akce.

Důležitou roli v dobře promazaném sou-
kolí hraje organizační složka, která je vždy 
k dispozici, když je potřeba něco řešit.

V oblasti gastronomie jsou to naši hasiči, 
myslivci, fotbalisté, judisté a skauti. O pitný 
režim i nasycení všech návštěvníků se s bra-
vurou postarají.

O naše zahraniční hosty se starají naši 
senioři. Poznáte je podle výrazně žlutých tri-
ček a houfu hostů kolem. 

Blízko pódia a  stanu pro vystupující je 
umístěn obecní stánek. Zde se sice nic ne-
prodává, ale naše děvčata dbají o to, aby se 
všem umělcům i hostům líbilo a aby jim nic 
(jídlo, pití) nechybělo.

Doprovodný program zahrnuje atrak-
ce pro děti, tentokrát s  novým kolotočem, 
spoustu zábavy i  poučení nabídnou stano-
viště Charity F-M, chlapce přiláká Laser 
Aréna, připraveny jsou projížďky na koních 
a  občerstvení (ZDARMA) dětem do 15 let 
nabídne stánek se všeříkajícím názvem – 
Andělské dobroty. 
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NOVINKY VELKÉ DOBERSKÉ 2019
Letos poprvé uvítáme mobilní planetári-
um. Jedná se o stan s lehátky, kde si mohou 
návštěvníci vychutnat vesmír, přírodu, noč-
ní oblohu a další krásné a zajímavé ukázky 

ze života fauny a  flóry. Od 14 do 18 hodin 
vždy po patnácti minutách mohou věkem 
příbuzné skupiny dětí, mládeže i dospělých 
na chvíli zažít něco výjimečného.

POZOR!
Velká Doberská 2019 bude mít svou AFTERPARTY!

V neděli 8. září zveme zpět do areálu všech-
ny milovníky českého filmu na promítání 
snímku LOVEní. Jedná se o českou roman-
tickou komedii z  letošního roku vhodnou 
spíše pro dospělé publikum. O občerstvení  
 

se postarají naši hasiči, lavičky budou při-
praveny, stačí se jen tepleji obléct a užít si to. 
Vstup na filmovou Afterparty stejně jako 
na Velkou Doberskou je již tradičně 
ZDARMA.  

Milan Stypka

UPOZORNĚNÍ 
na uzavírku místní komunikace

Upozorňujeme občany, že z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu P8307 
(železniční přejezd bez závor u uhelných skladů) bude uzavřena místní komuni-
kace č. 11c parc. č. 2251/1 a 2287 v obci Dobrá.

Rekonstrukce přejezdu bude probíhat ve dnech 17. 8. 2019 až  30. 8. 2019  a ná-
sledně jeden den v prvním zářijovém týdnu.

V tomto termínu proběhne rovněž rekonstrukce železničního přechodu pro pěší 
v části obce na Špici.
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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 je možno uhradit během během  srpna  až  do  konce  září 2019.
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 JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2019

Místní poplatky 

POZOR DŮLEŽITÁ ZMĚNA oproti minulým letům u poplatku za odpady

Poplatníci, kteří mají nárok na osvobození či úlevu od poplatku za odpady a budou chtít tento ná-
rok uplatnit, napsat žádost o poskytnutí osvobození či úlevy, a ne jen tuto skutečnost doložit, 
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)
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Od 1. 1. 2020 musí být psi
před vakcinací proti vzteklině povinně 

označeni mikročipem 

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.

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

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, 
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Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2019 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, 
tj.  4. 9., 2. 10., 6. 11. a 4. 12. 2019   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 2019
2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12. 2019 – příspěvky v tyto termíny je možné zasílat vždy pouze do 
12 hodin.

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 
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.

Pozvánka na Procházku pohádkovým lesem
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při Radě obce Dobrá zve všechny děti na Pro-
cházku pohádkovým lesem, která se uskuteční v sobotu 21. září 2019.  

Procházka bude začínat na kraji lesa u myslivecké chaty v Dobré, start v době od 14.00 
do 15.00 hodin. Na trase čekají na děti pohádkové postavy, soutěže a také střelba.

Pro děti je nutný doprovod dospělé osoby. Upozorňujeme, že trasa není vhodná pro 
kočárek. 

V cíli každé dítě obdrží dáreček a bude připraveno  občerstvení. 

Pro úspěšnou přípravu celé akce Vás žádáme o přihlášení na email: 
komiseprorodinu@post.cz . Přihlašovat se můžete od 3. 9. 2019 do 18. 9. 2019

                                                                                                 Za komisi Mgr. Radka Zitová
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Turnaj v nohejbalu
Léta běží a všichni příznivci nohejbalu 

jsme se sešli již po sedmnácté, abychom 
se pobavili a  taky zasoutěžili. Letošních 
jedenáct týmů svedlo urputné boje a diváci 
měli určitě krásný sportovní zážitek. Turnaj 
se nám protáhl zásluhou dešťové přeháňky 
do pozdních odpoledních hodin. 

Výsledky jsou následující:  
1. místo – J. Pazděra, A. Chmiel, P. Kupčák
2. místo – R. Hala, A. Ondera, J. Raška
3. místo – Radovan, Páťa, Vašek

Tyto týmy byly oceněny a další zvláštní 
cenu pro nejlepšího hráče získal Aleš Chmiel 
z vítězného týmu.

Chtěl bych moc poděkovat manželům 
Jelénkovým, za bezplatný pronájem kur-
tů a nádherné ceny do tomboly. Také díky 
p. M. Návratovi za fotodokumentaci, kterou 

můžete zhlédnout na stránkách obce Dobrá. 
S  předáním cen a  losováním tomboly mi 
tradičně pomohl místostarosta naší obce 
p. M. Stypka, kterému děkuji za spoluprá-
ci. V bohaté tombole získala cenu většina 
hráčů, za což musím zvlášť poděkovat níže 
uvedeným za tradiční podporu. 

Obec Dobrá, Hyundai Mobis, Sport 
Relax Club u Medvěda, pivovar Radegast, 
p. Kuba Milata (autovrakoviště), p. J. Kokoř 
(projížďky v O. T.), Dobré barvy (p. Ramíko-
vá), obuv (p. Růžičková), Hyundai Glovis, 
restaurace Kolovna, Dobrá Hospoda (bý-
valý Obecník), p. Mlčák (automotoslužby), 
p. P. Pernicová (Můj obchod).

Budeme se moc těšit na další setkání na 
sportovních akcích.

Za sportovní komisi René Křižák

Komise pro sport a volný čas

Turnaj
Dne 20.  července 2019 se uskutečnil 

již 3. ročník plážového volejbalu pořáda-
ný Komisí pro sport a volný čas při Radě 
obce Dobrá. Celkem se turnaje zúčastnilo 
6 týmů.

Zpočátku se zdálo, že se turnaj vůbec 
neuskuteční z důvodu malé účasti. Nakonec 
se ale ukázalo, že i v okolí Dobré se najde pár 
nadšenců, kteří mají chuť si zahrát a nasbí-
rat zkušenosti do dalších zápasových klání. 
Letošní ročník se poprvé obešel bez deště, 
a jak již název sportu napovídá, tak jsme se 
cítili skoro jako na pláži. Slunečné počasí, 
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písek a řeka Morávka spojena se samotnou 
hrou vytvořily skvělou atmosféru.

Celkem se odehrálo 15 zápasů, některé 
výsledky byly velmi nerozhodné, a aby to 
fi nalisté neměli moc jednoduché, byli také 
jednou poraženi. Chtěl bych poděkovat obci 
Dobrá za hodnotné ceny a rovněž velké díky 
M. Návratovi za skvělou fotodokumentaci, 
kterou je možné zhlédnout na facebooku 
obce Dobrá.

Děkuji všem účastníkům za skvělou hru 
a doufám, že se v příštím roce opět uvidíme.

Ing. Tomáš Zmija

Konečné výsledky turnaje:

1. Žampioni (T. Zmija, P. Pavliska, D. Matz)

2. Dobráci (P. Zmija, K. Rohovská, T. Pro-
vazník)

3. Mezi kopci (J. Pánek,L. Šmahaj,K. Janíček) 

4. Hop

5. Orel

6. Skalice - 1. v. o.
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Klub seniorů
Upřesnění plánu činnosti pro Klub se-
niorů na měsíc září: ve středu 25. září 
se bude konat opékání klobás v Kača-
baru od 15:00 hodin. Dobrou náladu 
s sebou. Čeněk Juřica, předseda

DEN OTCŮ
Milí čtenáři, 
někteří z Vás už ví, že v Dobré vznikl „Spo-

lek maminek s dětmi”, kde děti tvoří různé 
věcičky,hrají si, a  také se učí nové věci jim 

neznámé. Také pořádáme různé výlety, akce.
Poslední naše společná akce před létem, 

byl „Den otců” a ukončení šk. roku našeho 
spolku 2018/2019.

Zahrádkáři informují
Dne 30. 6. 2019 jsme se zúčastnili dne 

otevřených dveří v Polsku, ve fi rmě Plantpol  
Zagorze. Poděkování patří firmě Hyundai 
Dobrý soused za poskytnutí mikrobusu, který 
nás bezpečně dopravil na prohlídku květin 
aranžovaných v rozmanitých kombinacích 
a novinky na příští sezonu. Počasí nám přálo 
a všichni jsme načerpali nové poznatky při 
pěstování a zkrášlení našich zahrádek.

V sobotu 17. 8. 2019 v sále v hasičské 
zbrojnici se uskuteční přednáška o pěstování 
sortiment rajčat a chilli papriček. Rady a zají-
mavosti se dozvíte od ing. Petera Gajdoštína.

Součásti přednášky bude výstava rajčat 
a paprik s ochutnávkou.

Program:  v 9 hod. zahájení
                     v 10 hod.  přednáška
                     v 17 hod. ukončení výstavy.
Blíží se tradiční výstava ovoce a zeleniny, 

která proběhne ve dnech 14. – 16. září 2019. 
Výpěstky zahrádkářů se budou přijímat v pá-
tek 13. 9. od 13hod do 17 hod. v multifunkč-
ním sále ZŠ Dobrá. 

Třetí ročník zahradníkovo kolo štěstí bude 
mít novinku KAŽDÝ LOS VYHRÁVA.

Těšíme se na vaší návštěvu.
Za výbor ZO ČZS Dobrá 

Předseda Čestmír Jež

ZAHRÁDKÁŘSKÁ 
PORADNA

vždy první čtvrtek v měsíci od 17-
18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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Havela obhájil titul
Mistra České republiky v BMX 2019

Daniel Havela dokázal obhájit na mist-
rovství České republiky v Brně republikový 
titul a stal se opět českou jedničkou v  této 
disciplíně. Letos do závodu nevkládal tolik 
nadějí jako v předešlém roce, protože se staral 
o výstavbu nové singltrackové trati ve skia-
reálu na Bílé v Beskydech. Místo ježdění na 
kole držel více lopatu než řídítka. V sobotu 
1. července 2019 se konal závod mistrovství 
ČR na trati v brněnské části Komárov. Dober-
ský rodák jezdící za tým BCB Benátky nad Ji-
zerou se dokázal probojovat přes konkurenci 

Pozvali jsme maminky s dětmi a tatínky do 
Sport relax klubu U Medvěda, kde se konala 
naše akce, abychom společně oslavili „Den 
otců”. Byl připraven program pro děti i rodiče. 
Tatínci dostali od svých dětí vyrobené dáreč-
ky ke svátku, které vytvářely s maminkami 
ve spolku. Potom děti s tatínky plnily úkoly, 
jako například: opičí dráha, poznávání barev, 
skákání v pytli, skládání puzzle..., když měly 
děti splněné úkoly, dostaly za odměnu dárečky 
a nějaké dobroty.

Pro tatínky byly připraveny různé hry, 
vždy se vylosovali dva tatínci, a ti pak mezi 

sebou soutěžili, např.: kdo rychleji sfoukne 
plastové kelímky nafouklým balonkem, nato-
čení provázku na jazyk s kostkou přivázanou 
na druhem konci (kdo dříve namotá provázek 
a sní cukr) snědení sušenky bez rukou (dostat 
sušenku z čela do pusy).

Všichni jsme si to krásně užili a byli jsme 
rádi, že můžeme být v super společnosti a ješ-
tě s rodinou.

Tím Vám přeji krásné léto a prázdniny 
a v září ve společku na viděnou, s pozdravem

Kalusová Martina
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Rozpis mistrovský zápasů TJ Sokol Dobrá
Dorost - krajská soutěž 

Datum Čas Domácí vs. Hosté Odjezd/Sraz
sobota 10.08. 14:30 Dobrá : Brušperk
sobota 17.08. 14:30 Fryčovice : Dobrá 13:00 BUS
sobota 24.08. 14:30 Dobrá : Kopřivnice
neděle 01.09. 14:15 Inter. Petrovice : Dobrá 12:45 BUS
sobota 07.09. 13:30 Dobrá : Bystřice
sobota 14.09. 10:00 Český Těšín : Dobrá 8:30 BUS
sobota 21.09. 13:30 Dobrá : Horní Žukov
sobota 28.09. 13:00 Staré Město : Dobrá auta
sobota 05.10. 12:30 Dobrá : Příbor
sobota 12.10. 12:00 Heřmanice : Dobrá BUS 10:30
sobota 19.10. 11:30 Dobrá : Petřvald
sobota 26.10. 11:00 Loko. Petrovice : Dobrá BUS 9:30
neděle 03.11. 11:00 Slavia Orlová : Dobrá BUS 9:30

Muži - 1. A třída sk. B
Datum Čas Domácí vs. Hosté Odjezd/Sraz
sobota 10.08. 17:00 Dobrá : Libhošť
sobota 17.08. 17:00 Dobratice : Dobrá auta
sobota 24.08. 17:00 Dobrá : Stonava
sobota 31.08. 16:30 Petřvald n. M. : Dobrá 15:00 BUS
sobota 7.09. 16:00 Dobrá : Lučina
neděle 15.09. 16:00 Baník Albrechtice : Dobrá 14:30 BUS
sobota 21.09. 16:00 Dobrá : Jistebník
sobota 28.09. 15:30 Staré Město : Dobrá auta
sobota 5.10. 15:00 Dobrá : Dolní Lutyně
sobota 12.10. 15:00 Jablunkov : Dobrá 13:15 BUS
sobota 19.10. 14:00 Dobrá : Vratimov
neděle 27.10. 14:00 Smilovice : Dobrá auta
sobota 2.11. 14:00 Slavia Orlová : Dobrá 12:30 BUS

bez menších problému. Všechny kvalifikační 
jízdy v kategorii Cruiser dokázal vyhrát i před 
velkým rivalem Odřejem Plačkem z bmx Uni-
čov. Tím si zajistil postup do velkého finále, ve 
kterém si vybíral jako první startovní dráhu. 
A až na jeho drobné zaváhaní na startu, kde 
ho Ondra Plaček dokázal zavřít a předjet, se 
Dan Havela  dokázal v cílové rovince lépe 

rozjet a těsným finišem dokázal zvítězit na 
cílové čáře  a vyhrát tento důležitý závod, 
který mu přinesl obhajobu titulu mistra ČR 
z minulého roku. 

Zájemci o  tento sport, nebo soukromé 
lekce ve zdokonalení jízdy a techniky na kole, 
mohou  kontaktovat Dana Havelu na email: 
danhavela@seznam.cz 
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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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Právní záležitosti 
projedná a vyřídí s občany a podnikateli

každou středu mezi 16.30 – 17.15 hodin v kanceláři v 1. patře
Obecního úřadu v Nošovicích – zelená budova 

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

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti občanského, obchodního a rodinného práva a sepisování 
listin, žalob, smluv vč. kupních, darovacích, také převody nemovitostí, věcná břemena 

apod.

• Kdykoliv můžete telefonovat na 603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov – Město, Na Fojtství 8, 736 01

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

e-mail: zoric@atlas.cz
Je vhodné předem zatelefonovat!
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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. 9. 2019 do 12.00 hodin.



Plážový volejbal
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