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Slovo starosty
Vážení občané,

na pondělí 10. září 2018 bylo svoláno 
20. jednání Zastupitelstva obce Dobrá. 
Zastupitelé měli v programu mimo jiné zprávy 
kontrolního a finančního výboru, žádost obce 
Dobratice o vytvoření společného školského 
obvodu, poskytnutí dotací občanům naší obce 
na kotlíkové dotace, projednání rozpočtových 
opatření a některé majetkové smlouvy.

Velice důležitým bodem bylo projednání 
a schválení výzvy na Ministerstvo dopravy ČR, 
o vyjmutí úseku dálnice D48 (Frýdek-Místek 
– Dobrá) ze zpoplatnění časovým poplatkem, 
jinak řečeno o zrušení dálničního poplatku. 
Naše obec žádala o tuto změnu již v minulých 
letech, ale v tomto roce máme k dispozici navíc 
silný argument, kterým je podpora ze strany 
Ministerstva životního prostředí ČR, které 
uvedenou změnu také aktivně prosazuje. Jak 
vyplývá z dopisu paní náměstkyně ministra 
Ing. Bereniky Peštové, Ph.D, je prokázáno 
měřením, že na území naší obce dochází k pře-
kračování hodnot denního imisního limitu 
pro suspendované částice PM10 a  ročního 
imisního limitu pro benzo(a)pyren. Věříme, že 
naše výzva bude tentokrát ministrem dopravy 
akceptována a  dojde ke zrušení dálničního 
poplatku. 

V minulém měsíci byla v termínu dokon-
čena největší investiční akce tohoto období – 
Rekonstrukce a výstavba zpevněných ploch 
kolem budovy Obecního úřadu Dobrá. 
Součástí stavby jsou rovněž chodníky, plo-
chy, bezbariérové přístupy a  nová budova 
garáží. Ve veřejné soutěži tuto zakázku zís-
kala SKANSKA, a.s., pobočný závod Ostrava, 

za cenu 22  517  549,-  Kč (bez DPH). Celá 
stavba byla rozdělena na dvě etapy, abychom 
zajistili dostupnost pošty, lékárny a dalších 
služeb v  obou budovách obecního úřadu. 
Chtěl bych poděkovat společnosti SKANSKA 
a  všem obchodním partnerům, kteří se na 
stavbě podíleli, za velmi dobrou spolupráci. 
Děkuji všem nájemcům a občanům za trpě-
livost s omezeními, které tak složitou stavbu 
provázely. 

Vážení občané, za několik týdnů skončí 
funkční období současného zastupitelstva 
obce. Proto bych chtěl všem zastupitelům 
velmi poděkovat za jejich práci pro Dobrou. 
Děkuji především svému kolegovi mís-
tostarostovi panu Mgr. Milanu Stypkovi, 
se kterým jsme vždy našli společnou řeč 
při řešení všech problémů, se kterými se 
na nás občané obraceli. Za velmi dobrou 
spolupráci děkuji členům rady obce, paní 
Ing. Drahomíře Gongolové, panu Liboru 
Mlčákovi a panu Tomáši Vojtovičovi. Naše 
poděkování patří všem předsedům výborů 
zastupitelstva a komisí obecní rady, kteří 
nám dávali důležitou zpětnou vazbu. Děkuji 
také vedením našich příspěvkových orga-
nizací, sportovních a občanských spolků, 
díky jejichž pomoci jsme mohli uspořádat 
spoustu nejrůznějších akcí. Velmi děkuji 
všem zaměstnancům obecního úřadu, bez 
jejichž práce a  aktivity bychom nemohli 
realizovat nejrůznější projekty. Na závěr 
chci poděkovat za Vaši osobní podporu, 
protože často jsem se ve své práci neobešel 
bez Vašich rad a pomoci, za což jsem Vám 
všem moc zavázán a za to upřímně děkuji.

 Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Co se podařilo v Dobré 
v období 2014–2018

Vážení občané,

tento krátký přehled není statistickým výčtem, ale pouze připomenutím nejdůležitějších akcí, 
které byly realizovány v období od listopadu 2014 do současné doby. O všech akcích Vás pravidelně 
informujeme v Doberských listech, kde jsou uváděny i další podrobnosti. 

Realizované investiční akce:

–	Revitalizace a  zateplení budov Mateřské 
školy Dobrá v roce 2015, celková pořizovací 
cena 6,8 mil. Kč, dotace 3,7 mil. Kč

–	Výstavba Sběrného dvora v roce 2015, cel-
ková pořizovací cena 5,3 mil.  Kč, dotace 
3,6 mil. Kč

–	Rekonstrukce a přístavba Hasičské zbroj-
nice byla dokončena v roce 2016 a celkové 
náklady činily 11,9 mil. Kč, z  toho dotace 
byla ve výši 6,9 mil. Kč

–	Oprava místních a účelových komunikací 
na parcelách č. 2248 a č. 2307, provedena 
v roce 2016, hodnota 1,2 mil. Kč

–	Výstavba místních a účelových komunikací 
na pozemcích parcela č. 222/1 a 215, pro-
vedena v roce 2017, hodnota 1,2 mil. Kč

–	Rekonstrukce propustků na vodním toku 
Pazderůvka, dokončena v roce 2017, celková 
pořizovací cena 1,2 mil. Kč

–	Veřejné osvětlení v  části obce Kamenec, 
realizováno v roce 2017, celková pořizovací 
cena 0,4 mil. Kč

–	Výstavba chodníku z  centra obce směr 
Pazderna, realizováno v roce 2017, celková 
pořizovací cena 5,4 mil. Kč

–	Rozšíření splaškové kanalizace – Kanalizační 
stoka AM, včetně obnovy a výstavby účelové 
komunikace dokončeno v roce 2017, celková 
pořizovací cena 3,2 mil. Kč, dotace 0,9 mil. Kč

–	Výměna otopné soustavy v Základní škole 
Dobrá, provedeno v roce 2017, celková poři-
zovací cena 2,2 mil. Kč

–	Veřejné osvětlení v části obce Hůrky, prove-
deno v roce 2018, celková pořizovací cena 
0,5 mil. Kč

–	Oprava vstupních prostor v Základní škole 
Dobrá, realizováno v  průběhu prázdnin 
2018, celková pořizovací cena 1,9 mil. Kč

–	Rekonstrukce chodníku k nádraží a moder-
nizace veřejného osvětlení, provedeno v roce 
2018, celková pořizovací cena 2,2 mil. Kč

–	Rekonstrukce a výstavba chodníků, parko-
viště a komunikace kolem budov Obecního 
úřadu Dobrá, 2018, celková pořizovací cena 
27,3 mil. Kč

V období od roku 2010 do 09/2018 jsme získali na investičních dotacích  
od státu a z programů Evropské Unie celkovou částku 49,2 mil. Kč.
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Rozpracované investiční akce, projekty a studie:

–	Rozšíření kapacity Mateřské školy v Dobré

–	Obnova technologie semaforu na přechodu 
pro chodce v centru obce

–	Regenerace hřiště na malou kopanou 
(Multifunkční hřiště u základní školy) 

–	Oprava místních a účelových komunikací na 
parc. č. 2313/2 a 2278  

–	Rekonstrukce zdravotechniky v  objektu 
Integrovaného domu služeb u  Obecního 
úřadu 

–	Chodník od křižovatky s místní komunikací 
MK 4c na autobusovou zastávku Na Špici

–	Bezbariérový přístup v budovách Základní 
školy Dobrá

–	Výstavba chodníku z centra obce k Nošovicím

–	Komunitní dům pro seniory v Dobré

–	Modernizace sportovního a kulturního are-
álu Sparta

–	Výstavba okružní křižovatky na křížení silnic 
č. II/648 a III/4773h

–	Regenerace a  zateplení budov Obecního 
úřadu v Dobré

–	Generel parkovacích míst na místních 
komunikacích MK 11c, 14c, 15c a 17c

–	Zkapacitnění místní komunikace MK 1c 
u VÚHŽ

–	Úprava stanovišť kontejnerů na tříděný 
odpad v obci 

–	Opravy místních a účelových komunikací 

–	Výměna krovů nad pavilonem F v Základní 
škole Dobrá 

Rozhodně chceme připomenout i bohatý společenský a sportovní život, který organizují naše 
příspěvkové organizace, Základní škola, Mateřská škola a Místní knihovna, dále všechny občanské 
spolky a sportovní organizace.

Rádi bychom poděkovali všem členům výborů zastupitelstva a komisí rady, stejně jako mnoha 
dalším aktivním spoluobčanům zapojeným do činnosti zájmových sdružení, spolků, oddílů, 
klubů – bez jejich iniciativy, nezištné pomoci na úkor osobního volna, aktivního a zodpovědného 
přístupu by mnohé akce nemohly být vůbec realizovány. 

Přijít s novou akcí, mít nápad je jen začátek, ale najít lidi, které takový nápad osloví a zaujme, 
a podílet se spolu s nimi na jeho uvedení do života, sledovat, kterak dělá radost i ostatním občanům 
– ať už dětem, nebo jejich rodičům – to je podstatné a důležité. Moc děkujeme. 

Ing. Jiří Carbol, starosta                              Mgr. Milan Stypka, místostarosta
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Žijí tady s námi - znáte je!
Jiří Carbol a Milan Stypka

Tentokrát jsme se rozhodli vyzpovídat dvě velmi důležité osoby, bez kterých by naše 
obec vůbec fungovat nemohla. Jak už jste si jistě všimli v nadpisu, jedná se o našeho pana 
starostu Ing. Jiřího Carbola a místostarostu Mgr. Milana Stypku, kteří se rozpovídali 
o své vzájemné spolupráci, investicích minulých, současných i budoucích, a dokonce nám 
prozradili svá tajná přání…

Můžete nám na úvod přiblížit, jak 
probíhala vaše vzájemná spolupráce od 
roku 2010?

Milan Stypka: Za sebe mohu říct, že snad 
ani jednou nedošlo k  výměně názorů, byť 
jen připomínající hádku. S panem starostou 
i  s radními jsme vždy našli společnou řeč 
a dařila se nám udržovat příjemná pracovní 
atmosféra, za což jim chci hned z kraje roz-
hovoru poděkovat. 

Jiří Carbol: Naprosto souhlasím. Když jsme 
před osmi lety začínali, šel jsem do toho s vědo-
mím, že nechci připustit, abychom zde měli 
zbytečné konflikty. Když už se nějaký problém 
vyskytne, společně si sedneme a hledáme řešení 
tak dlouho, dokud jej nenajdeme.

Milan Stypka: Ještě bych rád doplnil, že 
tohle je také zásluha zaměstnanců úřadu. 
Během prvních let se nám podařilo úřad vhodně 
doplnit a obměnit a mohla tak vzniknout ona 
zmiňovaná příjemná atmosféra, což jistě vnímá 
i každý občan, který obecní úřad navštíví.

V letech 1994-2002 jste měli opačné 
funkce, pan Stypka byl starosta a pan 
Carbol místostarosta… Jak vzpomínáte 
na toto období?

Jiří Carbol: Tenkrát jsem byl v politice úplný 
nováček. Přišel jsem z podnikatelského pro-
středí, kde jsem byl zvyklý na jiné postupy… 
Trvalo určitou dobu, než jsem se naučil, jak to 
na úřadě funguje a co vše je potřeba. Dnes však 
na toto období vzpomínám rád, protože jsme 
toho zde společně s Milanem za těch 6 let spo-
lupráce vybudovali poměrně dost.

Milan Stypka: Přesně tak, oba jsme byli 
úplní nováčci a vše jsme se učili za pochodu. 
Vzpomínám si, že tenkrát jsme za Jiřím přišli 
s mojí manželkou a prosili ho, aby do toho šel. 
Zdálo se nám to jako vhodný tandem, byť jsme 
se ještě zas tak dobře neznali. Chtěl jsem to 
zkusit a vyšlo to.

Musím zde ještě zmínit rok 2008, kdy byl 
každý z  nás jinde a  dělali jsme úplně něco 
jiného… Začali za námi přicházet známí, kteří 
toužili po změně a po návratu. Rozhodli jsme 
se, že to tedy zkusíme a šli jsme do voleb v roce 
2010. 

Jaké investice byly zrealizovány 
v posledních letech?

Jiří Carbol: Za poslední čtyři roky jsem já 
osobně nejvíc pyšný na rekonstrukci a přístavbu 
hasičské zbrojnice. V posledním možném oka-
mžiku jsme dosáhli na dotaci z evropských fondů 
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a díky tomu se nám tuto stavbu podařilo zreali-
zovat. Dnes slouží nejen hasičům, ale i široké 
veřejnosti. 

Milan Stypka: Souhlasím. K  tomu patří 
výstavba chodníků a rekonstrukce centra obce, 
za které se teď rozhodně nemusíme stydět. 
Pokud bych měl říct, co mně osobně udělalo 
největší radost, pak je to sběrný dvůr. Těch 
investic je, ale i bude samozřejmě více… a na 
řadě je areál na Spartě!

Jiří Carbol: Zde přidám jedno zajímavé 
číslo… V období osmi let jsme jenom na inves-
tičních dotacích od státu a z programu evropské 
unie získali celkovou částku takřka 50 miliónů 
korun. Také díky tomu se podařilo zrealizovat 
spoustu věcí.

Milan Stypka: Ale bohužel ne na vše se dají 
získat peníze od státu nebo z EU. Teď mám kon-
krétně na mysli nešťastné, snad nikdy nekon-
čící opravy, rekonstrukce a výstavby místních 
komunikací.

Která z investic byla finančně 
nejnáročnější?

Jiří Carbol: Úplně největší akcí za celé čtyři 
roky je ta současná, to znamená výstavba par-
kovišť a ploch kolem Obecního úřadu. Jedná se 
o finančně největší akci za celé období, ale jsem 
přesvědčen, že to občané časem určitě ocení.

K novým investicím patří také složité 
vyjednávání, ať už s dalšími úřady nebo 
třeba rovnou s vlastníky pozemků…

Jiří Carbol: Jedním z takových projektů bylo 
prodloužení linky MHD do Dobré a Nošovic, 
k čemuž vedla poměrně dlouhá jednání s kraj-
ským úřadem a magistrátem města, ale po dvou 

letech jsme nakonec dosáhli výsledku. Jsme 
rádi, že se nám to podařilo.

Milan Stypka: Co se týče vyjednávání přímo 
s občany, chtěli bychom je poprosit o vstřícnost. 
Obec začne brzy jednat s vlastníky pozemků 
trasy okolo VÚHŽ, která je postupně obesta-
vována dalšími rodinnými domky. Víme, že 
stavby budou přibývat, ale tamější cesta je stále 
stejně úzká. V rámci probíhající stavební studie 
bychom se měli dozvědět, zda tam bude možno 
vystavět alespoň určité výhybny po několika 
metrech. Nedokážu si představit, že by se nám 
podařil vykoupit celý pruh, ale kéž by se nám 
to s vlastníky pozemků povedlo vyjednat, pro-
tože je i v jejich zájmu, aby tam mohli jezdit 
bezpečněji.

Jiří Carbol: V těchto dnech intenzivně řešíme 
také přípravu výstavby kruhového objezdu na 
kritické křižovatce nad kinem. Po dvou letech 
vyjednávání s krajem se nám konečně podařilo 
dosáhnout dohody, že obec připraví projekty, 
zajistí stavební povolení a Moravskoslezský kraj 
to poté postaví. Vysoutěžili jsme projektanta 
a  nyní budeme diskutovat s  občany, jejichž 
pozemků se výstavba dotkne. Přidal bych se 
k  tomu, co říkal Milan - někdy potřebujeme 
vstřícnost vlastníků pozemků, aby pochopili, 
že nejde jen o zájem obce, ale má to pomoct 
všem občanům. 

Krom jiného pořádá obec pro občany také 
mnoho zajímavých aktivit…

Jiří Carbol: Ano, je důležité zmínit, že život 
v obci není jen o rekonstrukcích… To, co ho dělá 
opravdu hezkým, je zapojení veřejnosti. Jsme 
rádi, že se nám se spolky daří spolupracovat…

Milan Stypka: Chtěl bych jménem celé rady 
poděkovat lidem, kteří to mají na starost. Akcí je 
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tolik, že si občané mají z čeho vybírat a jediné, 
co nás mrzí, je mnohdy nízká návštěvnost 
zejména nových kulturních akcí. Ale buďme 
rádi, že alespoň na ty největší, jako je například 
Velká doberská, chodí velký počet lidí. Zároveň 
musím zmínit, že nás překvapila účast na akci, 
do které se kulturní komisi nikdy moc nechtělo. 
Mám na mysli slavnostní rozsvěcování vánoč-
ního stromečku, na které přišlo opravdu hodně 
lidí. Nebyli jsme na to připraveni a objevilo se 
mnoho nedostatků, ale pěvně věřím, že se letos 
vše podaří zorganizovat lépe. 

Na závěr se zeptám trošku netradičně - 
máte nějaké tajné přání?

Milan Stypka: Ano, a  je asi také poněkud 
netradiční. Přál bych si zrealizovat online 
vysílání čapí rodinky. Domluvit se s majitelem 
objektu a  zjistit, zda taková možnost vůbec 

je. Divil jsem se, kolik lidí místní čápy sleduje 
a hledají způsoby, jak je pozorovat. Ještě jsem 
si nezjišťoval, jak konkrétně by to šlo provést, 
ale nedávno mi došlo, že nám přesně takové 
drobnosti unikají. 

Jiří Carbol: Já bych si přál, aby si lidé v násle-
dujících volbách vybrali zastupitelstvo, které 
si bude rozumět alespoň tak, jako to stávající. 
Jestli mě něco těší, jsou to okamžiky, kdy se 
15 členů dokáže racionálně bavit o faktech bez 
jakýchkoliv politických prohlášení a  osobní 
zášti. Ať už tam bude kdokoliv, přeji si, aby to 
byl opět tým, který bude v  jednom dresu pro 
naši obec pracovat.

Děkuji za rozhovor a  přeji oběma mnoho 
úspěchů i v následujících letech…

Monika Návratová

Poničená dlažba v autobusové zastávce
Vážení občané,

možná Vaší pozornosti neušla skutečnost, 
že pracovníci obecního úřadu pracují na 
obnově a rekonstrukci autobusových zastávek 
nacházejících se na území naší obce.

Věříme, že většina občanů naši snahu oce-
nila a se vzhledem zrekonstruovaných zastá-
vek je spokojena.

Najdou se však mezi námi tací, kterým 
vše nové a  hezké nějakým způsobem vadí 
a mají nutkavou potřebu takové místo či věc 
„označit“.

Bohužel se tak stalo i v případě opravené 
autobusové zastávky ,,U Bistra“ směrem na 
Pazdernou.
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OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb  

do zastupitelstev obcí
dne 5. a 6. října 2018

Starosta obce Dobrá dle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva obce Dobrá se uskuteční 
 v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
 v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Zastupitelstva obce Dobrá 
 je ve volebním okrsku 1 a volebním okrsku 2  budova Základní školy Dobrá, Dobrá č. 860, 

víceúčelový sál, 1. poschodí (přístavba nad školní jídelnou, vchod z boční strany).

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průkazem, platným pasem České republiky, nebo 
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinců na území České republiky.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

Ing. Jiří Carbol,
starosta obce 

Takže našim občanům, využívajícím 
autobusové spojení „zpříjemní“ čekání na 
svůj spoj pohled na sice novou dlažbu, leč již 
ozdobenou jakýmsi voskem, který již z tohoto 
povrchu nelze odstranit.

I když je vždy takovéto poškození majetku 
nahlášeno Policii ČR, nedaří se nám bohužel 
tyto vandaly dohledat.

A proto si dovolujeme požádat o pomoc 
a součinnost i Vás vážení spoluobčané.

Pokud máte nějaké informace, které by nás 
s určitostí dovedly k pachateli, či pachatelům, 
kteří se na výše uvedené autobusové zastávce 
zabývali ničením nové dlažby, sdělte je pro-
sím buďto pracovníkům obecního úřadu, nebo 
Policii ČR. 

Děkujeme za spolupráci a součinnost.
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Informace o způsobu hlasování ve volbách  
do zastupitelstev obcí v roce 2018 

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou 
dnech, v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. 
Hlasování probíhá pouze ve volebních míst-
nostech na území České republiky. 

Volič 
Voličem je státní občan České republiky, 

který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a  který je v  den voleb v  této 
obci, městě nebo hlavním městě Praze (dále 
jen „v této obci“) přihlášen k trvalému pobytu, 
a státní občan jiného státu, který v druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb 
v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž 
právo volit přiznává mezinárodní úmluva, 
kterou je Česká republika vázána a která byla 
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (dále 
jen „volič“). Právo volit mohou cizinci realizo-
vat pouze tehdy, pokud jsou u místně přísluš-
ného obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého 
seznamu voličů. 

V současné době je takovou smlouvou 
jen Smlouva o  přistoupení České republiky 
k Evropské unii, na základě které mohou hla-
sovat v České republice i občané z jiných člen-
ských států Evropské unie s tím, že na základě 
judikatury a přímého účinku evropského práva 
postačuje namísto splnění podmínky přihlášení 
se k trvalému pobytu občana jiného členského 
státu EU též přihlášení se k  přechodnému 
pobytu v příslušné obci. 

Volební místnost 
Ve volební místnosti bude na viditelném 

místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápi-
sem „vzor“, prohlášení o vzdání se nebo odvo-
lání kandidatury, pokud bylo doručeno do 48 

hodin před zahájením voleb (při zjišťování 
výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro 
takového kandidáta nepřihlíží) a dále případná 
informace o tiskových chybách na hlasovacím 
lístku s  uvedením správného údaje. Volební 
místnost musí být pro každý volební okrsek 
rovněž vybavena zákonem č.  491/2001 Sb., 
o  volbách do zastupitelstev obcí a  o změně 
a některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, který musí být voličům na jejich žádost 
zapůjčen k nahlédnutí. 

Hlasování
Hlasování na zastupitelských úřadech 

České republiky a hlasování na voličský prů-
kaz ve volbách do zastupitelstev obcí není 
možné. 

Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitel-

stva obce může být vytištěn oboustranně. 
V takovém případě je na hlasovacím lístku 
uveden text Pokračování na 2. straně. 2 

V záhlaví každého hlasovacího lístku je 
uveden název obce a  počet členů zastupitel-
stva obce, který má být zvolen. Volební stra-
nou může být politická strana, politické hnutí, 
jejich koalice, sdružení politických stran nebo 
politických hnutí a nezávislých kandidátů, indi-
viduálně kandidující nezávislý kandidát nebo 
sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství 
jednotlivých kandidátů v politických stranách 
nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku 
uveden zkratkou. 

Na hlasovacím lístku těch volebních stran, 
u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrt-
nutí kandidáta, zůstává pořadové číslo, původně 
určené pro tohoto kandidáta, neobsazené. 
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Hlasovací lístek je na konci textu opatřen 
otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro 
danou obec funkci registračního úřadu. 

Hlasovací lístek je starostou obce distribu-
ován voličům nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb (2. října 2018). V případě, že dojde k jeho 
poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve 
volební místnosti okrskovou volební komisi 
o vydání nového hlasovacího lístku. 

Prokázání totožnosti a státního občanství 
Volič po příchodu do volební místnosti 

prokáže okrskové volební komisi svou totož-
nost a  státní občanství. Totožnost a  státní 
občanství prokážou občani České republiky 
platným občanským průkazem nebo platným 
cestovním pasem České republiky (možný též 
občanský průkaz s odstřiženým rohem a sou-
časně potvrzením o změně některého údaje, 
který se uvádí na občanském průkazu) a občané 
z jiného členského státu průkazem o povolení 
k  pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství potřebnými doklady, nebude 
mu hlasování umožněno. 

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování 
Po obdržení úřední obálky, případně hla-

sovacího lístku, vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud 
se volič neodebere do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacího lístku, nebude mu hlaso-
vání umožněno. Volič může upravit hlasovací 
lístek jedním ze způsobů: 

1. Označit křížkem ve čtverečku v  záhlaví 
sloupce před názvem volební strany pouze 
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kan-
didátům této volební strany v  pořadí dle 
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet 
členů zastupitelstva obce, který má být v obci 
volen. 

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů 
křížkem toho kandidáta, pro kterého hla-
suje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše 
však tolik kandidátů, kolik členů zastupitel-
stva obce má být zvoleno. 

3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané 
v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, 
že lze označit křížkem jednu volební stranu 
a dále v rámečku před jménem kandidáta 
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libo-
volných samostatných sloupcích, ve kterých 
jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto 
případě je dán hlas jednotlivě označeným 
kandidátům. Z označené volební strany je 
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku 
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do 
počtu volených členů zastupitelstva obce. 

Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do úřední 
obálky šedé barvy. Po opuštění prostoru urče-
ného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič 
tuto úřední obálku před okrskovou volební 
komisí do volební schránky. 

Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není 
označena ani volební strana a ani žádný kandi-
dát, dále jsou neplatné ty, které nejsou na pře-
depsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou 
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vlo-
ženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, 
je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích 
lístků do téhož zastupitelstva. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S voličem, který nemůže pro 
tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek 
anebo nemůže číst nebo psát, může být v pro-
storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat 
a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední 
obálku vložit do volební schránky. 
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Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, avšak pouze v územním 

obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém pří-
padě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své 
členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacím lístkem.

POPLATEK ZA ODPADY ROK 2018 
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 uhraďte do konce září 2018

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) 

POZOR DŮLEŽITÁ ZMĚNA 
oproti minulým letům u poplatku za odpady

Od 1. 1. 2018 musejí poplatníci, kteří mají 
nárok na osvobození či úlevu od poplatku za 
odpady a  budou chtít tento nárok uplatnit, 
napsat žádost o  poskytnutí osvobození či 
úlevy, a ne 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 
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Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2018 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, 
tj. 3. 10., 7. 11., 5. 12. 2018 v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací míst-
nost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

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

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. 
Osvobození a úlevy (vyjímaje těch, kteří jsou 

uvedeni v předchozím odstavci tohoto textu – 
Kdo nepodává písemnou žádost)

Žádost o  poskytnutí osvobození či úlevy si 
můžete vyzvednout na Obecním úřadě Dobrá, 
kancelář 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.

Čtyři roky práce kontrolního výboru  
zastupitelstva 

S končícím volebním obdobím končí také 
čtyřletá činnost finančního a  kontrolního 
výboru zřízených obecním zastupitelstvem. 
Byly důležitým článkem zajišťující kontrolní 
a iniciativní činnost samosprávy obce. Dávaly 
podněty a vyjádření k předkládaným materi-
álům ve formě zápisů a usnesení pro zastupi-
telstvo, jeho zastupitelům a výkonné orgány 
samosprávy. 

Finanční výbor se zabýval hospodařením 
s  finančními prostředky a  jejím čerpáním, 

kontrolní výbor dohlížel na plnění usnesení 
obecního zastupitelstva a rady. 

Kontrola plnění usnesení kontrolního 
výboru nebyla jedinou jeho náplní práce. 
V průběhu čtyř let si každoročně vyžadoval 
informace o činnosti na úseku samosprávy. Na 
základě rámcového plánu výboru byly vypra-
covány zprávy odpovědnými pracovníky obec-
ního úřadu a  jednotliví členové výboru byli 
garanty za jejich předložení. Zprávy měly kon-
trolní a iniciativní charakter. Zastupitelstvo se 
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Zhodnocení činnosti sportovní komise  
v tomto volebním období

V roce 2014 jsme navázali na skvělou 
práci mého předchůdce pana Zdeňka Kaf-
ky a jeho členů. K mnoha zaběhlým akcím 
jsme přidali pár nových, které se dle mého 
velice osvědčily a  zpopularizovaly. Jedná 
se například o běžecký závod Doberská 5, 
turnaj v badmintonu nebo cyklovýlet. Každý 
rok jsme uspořádali více než 20 sportov-
ních akcí, kterých se mohli zúčastnit občané 
všech věkových kategorií.

Za organizací těchto sportovních akcí 
stojí nejen členové sportovní komise, ale 

také desítky dalších lidí – z řad dobrovol-
níků, členů sportovních oddílů a nadšen-
ců. Nutno podotknout, že bez nich by to 
opravdu nešlo. Všem patří naše poděková-
ní, stejně tak jako řadě sponzorů, jejichž 
dary obohacují mnohé sportovní akce. Také 
děkuji Radě obce Dobrá za jejich podporu 
a důvěru při pořádání „nových“ akcí.

Věřím, že v podobném duchu bude spo-
lupráce pokračovat i v následujících letech.

Zvláštní poděkování patří všem členům 
sportovní komise, za jejich chuť pracovat 

na svém jednání k předkládaným písemným 
materiálům mohlo vyjádřit a zaujat stanovisko 
ve formě usnesení.

Za uplynulé období bylo projednáno 
30 zpráv a přijato 68 usnesení. Ty byly odpo-
ručující ke zlepšení činnosti, nebo žádaly 
nápravu. 

Stručný přehled některých předkládaných 
zpráv:
- dodržování správních lhůt při vyřizování 

stížností a podnětů občanů, 
- platby nájemného a  věcné náležitostí 

nájemných smluv obce a  příspěvkových 
organizací, 

- výběr místních poplatků, 
- výběrové řízení Veřejných zakázek,
- vyhodnocení zimní údržby cest,
- evidence a vykazování jízd služebními vozi-

dly, používání požárních vozidel,
- prodej pozemků obce a  nemovitostí 

z majetku obce – věcná břemena,
- vysazování dřevin financovaných z  roz-

počtu obce Dobrá,

- evidenci pracovních činností správce hři-
ště, správce multifunkčního sálu a veřejně 
prospěšných pracovníků. 

V tomto volebním období obecní zastupi-
telstvo schválilo kontrolní výbor s pěti členy. 
Ing. Ludmilu Baranovou, Ing. Krupu, Magdu 
Otčenáškovou, Marcela Bednáře, Jiřího 
Kaňoka.

Za toto období bylo svoláno 25 jednání kon-
trolního výboru. Byli zváni vedoucí odborů 
a pověření pracovníci, starosta a místostarosta 
k podání informaci o činnosti z úseků, za které 
odpovídali.

Zápisy z  jednání kontrolního výboru je 
možno najít na internetových stránkách obce 
Dobrá části usnesení kontrolního výboru.  

Závěrem bych poděkoval všem, kteří se 
podíleli na práci KV a jeho zprávách. 

Jiří Kaňok, předseda kontrolního  
výboru zastupitelstva obce
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Procházka pohádkovým lesem
Komise pro rodinu a občanské zále-

žitosti při RO Dobrá zve všechny děti na 
„Procházku pohádkovým lesem“, která 
se uskuteční v sobotu 6. října 2018. 

Procházka bude začínat na kraji lesa 
u myslivecké chaty v Dobré, start v době 
od 14.00 do 15,00 hodin. Na trase če-
kají na děti pohádkové postavy, soutěže 
a  také střelby. U menších dětí je vhod-
ný doprovod dospělé osoby (trasa není 

vhodná pro kočárek). V  cíli každé dítě 
obdrží dáreček, bude připraveno i občer-
stvení. Pro úspěšnou přípravu celé akce, 
včetně odměn, žádáme Vás o přihlášení 
na email: komiseprorodinu@post.cz 
do 26. 9. 2018.

Za Komisi pro rodinu  
a občanské záležitosti 

Žižková Marie

i  ve svém volném čase pro obec. Jednou 
měsíčně jsme se scházeli v tomto složení:
• Dalibor Hájek
• René Křižák
• Ondřej Gryžboň 
• Vojtěch Mališ
• Pavel Peterek
• Pavel Baran
• Jana Chroboková
• Renáta Friedlová
• Josef Svoboda

Také bych chtěl popřát nové sportovní 
komisi, která vznikne po komunálních vol-
bách, mnoho úspěchů, sponzorů a hlavně 
chuť dělat i nadále sportovní akce pro ob-
čany naší obce.

Jan Gryžboň, 
předseda Sportovní komise 

Doberští občané,

čtyřleté volební období se blíží ke konci 
a nastává čas ohlednutí se. Podařilo se mno-

hé plány uskutečnit, mnoho z dlouhodobě 
plánovaných investičních akcí se podařilo 
zrealizovat, naše obec vzkvétá a  stává se 
velice hezkou a bezpečnou.

Chtěla bych touto cestou poděkovat ko-
legům zastupitelům, kteří se rozhodovali 
svým rozumem, nebáli se říci svůj názor 
veřejně na jednáních zastupitelstva obce, 
i když to nebyl názor právě populární a líbi-
vý.  Děkuji za atmosféru, která na jednáních 
zastupitelstva panovala. Klidná a přátelská. 

Také chci poděkovat svým kolegům 
z kontrolního výboru za jejich věcné připo-
mínky při jednáních, za jejich čas, který vě-
novali studiu materiálů pro jednání výboru.

V neposlední řadě děkuji Vám občanům 
za Vaše námitky, připomínky, uznání, po-
chvaly, ale také za kritiku. Z každé kritiky 
se vždy můžeme poučit a  stát se lepšími. 
Děkuji Vám, že jste mi dali možnost podílet 
se aktivně na životě obce a na jejím rozvoji. 
Tuto práci pro Vás dělám ráda.

Ing. Ludmila Baranová
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Plán činnosti Klubu seniorů  
na 4. čtvrtletí 2018

Sportovní klub

středa 10. října
- vycházka směr Staré Město odjezd auto-

busu č.13 z Dobrá střed ve 14:13 hodin

středa 24. října
- turnaj v bowlingu, odjezd z Dobrá střed 

ve 13:10 hodin

středa 14. listopadu
- výroční schůze v  Obecníku v  15:00 

hodin, nezapomenout věci do tomboly

středa 12. prosince
- mikulášská nadílka v klubovně ve 14:00 

hodin

středa 27. prosince
- rozloučení se starým rokem v klubovně 

ve 14:00 hodin, přinést něco na zub

Čeněk Juřica,  
předseda Klubu seniorů

zdraví příznivce turistiky a zve na letošní 
2. turistický výlet na Ondřejník. Nenáročná 
trasa dlouhá je cca 12 km a povede z Frý-
dlantu nad Ostravicí přes Solárku, Skalku, 
Opálenou na Čeladnou. Sraz na vlakovém 
nádraží Dobrá u  Frýdku-Místku v  sobotu 

6. 10. 2018 v  08:00 hod. Věřím, že počasí 
nám bude opět nakloněno a užijeme si pří-
jemný výlet.

Prosíme zájemce, aby se přihlásili na tel. 
775 933 551 a  těšíme se na vaši účast, za 
sportovní klub Renata Friedlová

Zahrádkářská poradna 
vždy první čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici Dobrá.

Jak se staráte o své pozemky? 
V poslední době se zvýšil počet stížností 

poukazujících na neudržované pozemky, 
které jsou vedeny jako zemědělský půdní fond 
(ZPF). 

Neudržováním pozemků v řádném stavu je 
porušován zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu v platném 
znění. Pokud se na neudržovaných pozemcích 
vyskytují ve větší míře také plevelné rostliny, 

které svým vysemeňováním ohrožují okolní 
pozemky, dochází k porušování zákona 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

Vlastníci pozemků (uživatelé) jsou dle 
uvedených zákonů povinni zajišťovat údržbu 
řádného hospodáře. To znamená, že pozemky 
mají být 2x ročně pokoseny a travní hmota 
uklizena. Tuto povinnost mají jak jednotlivci, 
tak organizace.
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Základní škola informuje…

Vážení čtenáři,

po dvou měsících krásných slunných prázd-
nin se v naší škole zase naplno rozběhl život. Do 
školních lavic ve 27 třídách usedlo 634 žáků, 
kterým se bude věnovat 48 pedagogických 
a 22 správních zaměstnanců. Za uplynulých 
5 let se tak zvedl počet žáků o  jednu třetinu 
a škola se nezadržitelně blíží ke své kapacitě. 
Všechny třídy i učebny jsou využity naplno, tři 
třídy žáků jsou dokonce umístěny do odborných 
učeben zeměpisu, chemie a výtvarné výchovy 
a poprvé bude sloužit dělené výuce také učitel-
ská sborovna. 

Během prázdnin jsme pilně pokračovali ve 
zpříjemňování vnitřního prostředí školy. V pro-
storách šaten došlo k výměně podlah a k jejich 
celkové rekonstrukci a přes všechny nesnáze, 
které nás provázely, Vás při návštěvě naší školy 
přivítá hezké nové prostředí. 

Z finančních prostředků projektu Bezba-
riérové úpravy a jazyková učebna v ZŠ Dobrá, 
který je spolufinancován z  EU, konkrétně 
z Integrovaného regionálního operačního 
programu, byla vybudována v prostorách staré 
školy digitální jazyková laboratoř a po insta-
laci plošin v průběhu září se škola změní na 
bezbariérovou.

Chodba po rekonstrukci
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Finanční prostředky se nám daří získávat 
nejen na modernizaci školy, ale také na rozvoj 
pedagogických pracovníků. Od 1. září 2018 
zahajujeme dvouletý projekt Profesní rozvoj 
doberských pedagogů II ve výši 2 016 838 Kč, 
který podpoří pracovní úvazek školního psycho-
loga, vzdělávání pedagogů, tandemovou výuku, 
sdílení zkušeností různých škol, projektové dny, 
doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 
a kluby zábavné logiky, badatelství a čtenářství. 
Budou podpořeny také aktivity ve školní družině.

Postupem let se tak naše škola díky podpoře 
zřizovatele a úspěšnosti v projektové a grantové 
činnosti mění v  moderní místo ke vzdělávání 
a  objevování světa, místo, které nabízí svým 
žákům i zaměstnancům přátelské vztahy, esteticky 
příjemné prostředí a kvalitní výuku s využitím nej-
novějších pomůcek a informačních technologií. 

Jestliže Vás život v  naší škole zajímá, 
srdečně Vás zvu k její návštěvě 22. září 2018.

 
Přeji všem úspěšný školní rok!

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Digitální jazyková laboratoř

Tandemová výuka
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Moderní výuka

Školní atrium během výuky
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Slavnostní den pro prvňáčky

65 prvňáčků budou školním rokem provázet jejich třídní učitelky Mgr. Renata Šimečková, 
Mgr. Kateřina Káňová a Mgr. Jiřina Zachníková
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Nové žáčky přivítala paní ředitelka Mgr. Radka Otipková 
společně s panem starostou Ing. Jiřím Carbolem a mís-
tostarostou Mgr. Milanem Stypkou 

Také pan starosta a pan místostarosta předali dětem dárkové tašky se školními potřebami

Prvňáčci obdrželi v tento slavnostní den sladké kornouty 
a knihy pro první čtení
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Mateřská škola informuje…

Loňský školní rok odvál do nedohledna 
a  naše zraky hledí vpřed. Začínáme novým, 
nepopsaným listem. Jen mi dovolte, milí čte-
náři, že svůj pohled ještě na chvíli otočím 
a budu vzpomínat na uplynulý školní rok. Rok, 
který byl pro mne v této funkci prvním. A chci 
na něj vzpomínat s tónem velkého Díky. Děkuji 
veškerému personálu - jak provoznímu, tak 

pedagogickému, za jejich houževnatou práci, 
pochopení, každodenní úsměv na tváři. Děkuji 
také všem z vedení obce Dobrá, kteří byli pro 
naši mateřskou školu velkou oporou. V nepo-
slední řadě chci také poděkovat zákonným 
zástupcům dětí, kteří do nás vkládali a nadále 
vkládají tak velkou důvěru a svěřují nám do 
péče své milované ratolesti. Děkujeme za Vaši 

Nový list… naší školičky
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spolupráci a  každodenní otevřenost. Děkuji 
také dětem, které nás na každý den potěšují 
svým úsměvem. 

Jednotlivé třídy a  šatny jsou díky paní 
učitelkám krásně nazdobeny a připraveny na 
první krůčky našich nejmenších. Přeji nejen 
dětem, ale všem zákonným zástupcům, perso-
nálu MŠ, vedení obce Dobrá a všem čtenářům, 

abychom začali psát ten nový čistý list s velkým 
srdcem, které je otevřené pro nové zážitky, nová 
poznání, přátelství a zkušenosti. Rozdávejme 
kolem sebe jen samý úsměv, kterého bývá tak 
málo. 

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

Tak jo, 6. 8. 2018 jsem odjela na můj první 
skautský tábor. Ani si nedokážete představit, 
jak jsem se bála… Popravdě jsem fakt nechtěla 
jet. Pak mě ale hodně povzbudily kamarádky 
a já si sbalila batoh, spacák, karimatku a jela. 
Kdyby mi někdo po mém příjezdu na tábor 
řekl, že poslední den nebudu chtít odjet, tak 
bych si asi myslela, že je blázen. Ale nakonec 
tomu tak bylo. I když jsem si myslela, že to 
bude katastrofa… bez wifi, bez normální spr-
chy, postele nebo bez normálního záchodu 
a tohohle všeho. Líbilo se mi tam mnohem 
více, než když jsem přijela domů a uvědomila 
si, že zase za pár dní začíná škola. Moc se mi 
líbily každodenní aktivity, ať už hry typu paše-
ráci na běhání, nebo jen modelování z Fima, 
pokaždé jsem si to moc užila. I ty služby jsem 
si celkem užila. Sekání dřevo, sbírání chrostí 
nebo moje „oblíbená“ služba umývání nádobí. 

Věřte, že opravdu nechcete dostat službu na 
nádobí po pudingu.

 Každopádně se mi tam také líbily táboráky. 
Je moc příjemné si po celém dlouhém dni odpo-
činout, jen tak si sednou k ohni, zpívat a zároveň 
být s lidmi, kteří ten tábor dělají zajímavějším 
a  lepším… Potom si společně popřát dobrou 
noc a jít spát. Nevím, jak ostatní, ale na tomhle 
táboře jsem potkala dost lidí, se kterými jsem 
se začala bavit a každý den z nich šla pozitivní 
energie. A je hodně příjemné, když se po ránu na 
někoho z vedoucích podíváte stylem: „Nechce 
se mi nic dělat, nechte mě spát.“ a on se na vás 
tak povzbudivě usměje, že najednou máte chuť 
skákat po stromech (ne doslova). 

Ohledně tématu tábora. Když jsem se dozvě-
děla, že téma jsou vikingové, myslela jsem, že to 
je snad to nejtrapnější téma, co kdy někdo mohl 
vymyslet, ale potom jsem si to užívala jak nic. 

Můj první skautský tábor

(pokračování na straně 27)
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Ty scénky, to vžití do těch rolí. Připadala jsem 
si jako ve filmu, a to nekecám.

Potom ti lidé… Jak už jsem říkala, je hodně 
příjemné, když se v  blbé náladě na někoho 
podíváte a  on si k  vám sedne, usměje se na 
vás a promluví si s vámi, nebo s vámi zničeho-
nic začne blbnout a představovat vám tábor, 
i když tam jste už 6 dní. Taky jsem se tam např. 
začala bavit s lidmi, které jsem dlouhé roky na 

chodbách školy úplně ignorovala a nakonec 
se s nimi bavím pomalu víc než s některými 
spolužáky.

Moc se mi rovněž líbilo hlavně spaní ve 
stanech, jedení z ešusu a tohle všechno… Ono 
když jezdíte přes tři roky na tábor, kde jste jak 
v  pětihvězdičkovém hotelu, a  pak najednou 
přijedete do tohohle, je to překvapení, něco 
nového, ale i tak jsem si tento tábor užila o dost 
víc než ten druhý… 

(pokračování ze strany 22)
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Počasí, myslím, celkem vyšlo… a co že pár 
dní pršelo? Pak už bylo stejně pořád vedro. Ještě 
když jsou vedoucí tak hodní a půjčí vám mikinu, 
protože všechno svoje oblečení máte buď špi-
navé z kotrmelců na rozcvičce anebo z toho, že 
vás někdo třikrát po sobě shodí do bazénu...

Krásná byla nedělní mše, jen sedět, poslou-
chat a zpívat.

Hodně se mi líbilo, když jsme si večer vzali 
svíčky, šli ke kapli a děkovali za všechno. Ono 
je mega příjemné odjet na 10 dní od rodičů 
a  neposlouchat každý den, jak máme něco 
dělat a tak.

Pak přišel slibový oheň a já jsem si 100% 
jistá, že chci příští rok skládat slib… Už teď 

se mi líbí vědomí, že někam patřím a že mě 
všichni neodsuzují podle toho, co vidí na první 
pohled… Slibový oheň byl jedním slovem velký. 
Po ohni jsem si poprvé vyzkoušela možnost spát 
pod širákem a bylo to úžasné. Jen tak si povídat 
a potom usínat s pohledem na miliardy hvězd 
a hledat souhvězdí, i když je neznám. Potom 
přišel den odjezdu a já jsem fakt jet nechtěla. 
Vím, že příští rok chci jet určitě znovu, nejen 
kvůli slibu, ale hlavně kvůli tomu pocitu, že 
jsem zase 10 dní bez rodičů, bez elektřiny 
a s kamarády…

Klára Stuchlíková

Pár dní před táborem přišel všem dětem 
dopis obsahující informace o  smrti starého 
indiánského náčelníka a hledání jeho náhrady. 
Dne 16. 8. jsme se podle dopisu sešli před býva-
lou skautskou klubovnou v Dobré a započali 
naše indiánské dobrodružství. Po příjezdu na 

tábořiště Štecovka jsme se vybalili, rozdělili do 
skupinek a pustili do výroby našich skupino-
vých symbolů, jako jsou např. vlajky, pokřiky 
a další. Ke konci dne se každý kmen setkal se 
svým náčelníkem, kterého reprezentoval. Celý 
tábor doprovázely nečekané dny, jako je třeba 

2. turnus Indiáni
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 V našem skautském středisku funguje 
již druhým rokem nejmladší družina Benja-
mínků (aktuálně děti 4-6 let). Letos jsme s nimi 
a s jejich rodiči vyrazili také na pár dní na tábor. 
Účastníků bylo sice jen 8, ale i tak to byla velice 
silná sestava.

Tábor probíhal v indiánském duchu. Hned 
při příjezdu jsme našli dopis. V něm nám starý 
náčelník Orlí oko sdělil, že se nacházíme na 
území, které musel v  minulosti jeho kmen 

opustit, protože se bál železného oře. Ve spěchu 
byli nuceni ukrýt své poklady, co nestihli odnést 
s sebou. Pokud prý dodržíme indiánské zásady 
a naučíme se jejich dovednosti, prozradí nám 
k pokladům cestu.

 A tak se děti po celou dobu snažily 
být pravdomluvné, pomáhat druhým, být sta-
tečné a zároveň si vyzkoušely střelbu z  luku, 
kdy lovily bizona. Také stezku obratnosti, šip-
kovačku s úkoly a další. Postupně nacházely 
jednotlivé díly mapy. Kde je poklad ukrytý na 
ní bylo napsáno tajným písmem, jenž odhalil 
plamen táborákového ohně. Ve staré truhle byla 
ukryta spousta zajímavých věcí. Jak ale krásně 
řekla vedoucí Vlaďka: „Největším pokladem 
bylo, co všechno jsme na táboře prožili, jak se 
děti spřátelily a jak se tam všem líbilo!“

 I když jsme tábořili „jen“ tři dny, měla 
jsem pocit, že při odjezdu byly děti plné zážitků 
a únavy, jako kdybychom tam strávili nejméně 
týden! Na zkoušku to ale bylo moc fajn a už teď 
se těšíme na příští rok, kdy si to určitě o pár dní 
protáhneme.

Markéta Nováková, Kuči

Benjamínci na indiánském táboře

převrácený den ptakopyska, jehož náplní bylo 
převrátit celou denní rutinu vzhůru nohama. 
Děti si ze začátku dne dvakrát po sobě umyly 
zuby a posnídaly vlastnoručně připravený oběd. 
Také jsme poprvé potkali obchodníky, kteří 
chtěli naše zlato výměnou za falešné cennosti. 
Indiánský šaman však celý tábor podvedl a tajně 
s obchodníky spolupracoval, což signalizovaly 
náhrdelníky, které nosil. Další ze speciálních 
dnů byl výlet, na kterém jsme se rozdělili na dvě 
věkově rozdílné skupiny a vydali se vstříc špat-
nému počasí a čekajícím kilometrům. Třetici 
speciálních dnů ukončil den bez vedoucích, na 
kterém se děti dozvěděly o únosu všech vedou-
cích. Celý tábor a každý den doprovázel pestrý 

program obsahující jak hry, tak čas strávený se 
svou skupinkou. Ke konci tábora si děti budou 
asi nejvíce pamatovat hru „Pepeho pizza“ která 
byla příjemným zpestřením rutinních běhaček. 
Tým, který vyhrál, mohl za odměnu ochutnat 
reálnou a na táboře tak vzácnou pizzu. Předpo-
slední den tábora symbolizoval konec soutěžení 
dětí a vyhlášení vítězů celotáborové hry, kterou 
vyhrál kmen Kučinů. Poslední den tábora se 
snažil znepříjemnit déšť, avšak 21 slibujícím se 
počasí na konec dne vydařilo a jejich slib pro-
běhl bez větších problémů. Odjezd už byla jen 
tečka za šťastně prožitým táborem. 

Viky Skotalová
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Zde je malý výsledkový servis:

Muži (1.A třída sk.B):
1. kolo
LIBHOŠŤ - TJ SOKOL DOBRÁ 1:0 (0:0)
2. kolo
TJ SOKOL DOBRÁ - TJ DOBRATICE 4:2 
(1:2)
Branky Dobré: Maléř, Papřok, Ursíni, Alexa
3. kolo
1. FK SPARTAK JABLUNKOV - TJ SOKOL 
DOBRÁ 0:1 (0:0)
Branka Dobré: Papřok
4. kolo
TJ SOKOL DOBRÁ – FC VRATIMOV 3:3 
(1:3)
Branky Dobré: Zícha, Foukal, Javorek
Po odehraných 4. kolech patří naším mužům 
krásné 3. místo!

Výsledky dorostenců (Okresní přebor):
1. kolo
TJ SOKOL DOBRÁ - JABLUNKOV 1:1 (1:0)
Branka Dobré: Sekanina
2. kolo
NÝDEK - TJ SOKOL DOBRÁ 0:7 (0:5)
Branky Dobré: 2x Georgeovský F., 2x Novák M., 
Zajac V., Sekanina M., Adámek T.
3. kolo
OLDŘICHOVICE - TJ SOKOL DOBRÁ 0:8 (0:0)
Branka Dobré: 4x Gryžboň P., 2x Novák M, 
Kroček M., Georgiovský O.
4. kolo
TJ SOKOL DOBRÁ – VENDRYNĚ 5:3 (2:2)
Branky Dobré: Zajac V., Kroček M, Georgiovský 
F., 2x Gryžboň P.
Po odehraných 4. kolech patří naším 
dorostencům 3. místo, kdy na čelo tabulky 
ztrácí pouhé dva body.

Fotbalisté vstoupili  
do nového ročníku 2018/2019
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V sobotu 4. srpna proběhl již 50. ročník 
prestižního fotbalového zápasu SVOBODNÍ 
proti ŽENATÝM. Počasí bylo tentokrát 

tropické. Dopoledne se na Mechuli sešli příz-
nivci zdravého hraní v přírodě a připravili pro 
děti malý lesní závod a pár veselých soutěží. 

Také se v  příjemném les-
ním prostředí mohly projet 
na koních. Nakonec si děti 
přebraly drobné odměny 
a  utíkaly domů k  obědům. 
Hřiště se začalo připravovat 
na samotný vrchol odpole-
dne – zápas. 

Oba týmy byly nažha-
veny na velký souboj, velká 
příprava – hlavně co se týče 
dresů, nebyla podceněna. 
Úderem třetí hodiny se 
hráči do boje vrhli opravdu 
po hlavě a nechali na hřišti 

Jubilejní 50. ročník fotbalového zápasu 
svobodní – ženatí 

Okresní přebor mladších žáků OFS F-M 2018/2019
 

Datum Čas Domácí vs. Hosté Místo
neděle 02.09. 14:00 Dobratice : Dobrá Dobratice
středa 12.09. 16:00 MFK FM : Dobrá Sedliště
středa 12.09. 17:00 Sedliště : Dobrá Sedliště
pátek 28.09. 10:00 Dobrá : Hukvaldy Dobratice
pátek 28.09. 11:00 Dobrá : Ostravice Dobratice
středa 17.10. 16:00 Frýdlant n. O. : Dobrá Pržno
středa 17.10. 17:00 Pržno : Dobrá Pržno
neděle 28.10. 10:00 Dobrá : Nebory/Smilovice Dobrá
neděle 28.10. 11:00 Dobrá : Písek Dobrá

Velký dík patří obci Dobrá a našim věrným sponzorům za jejich podporu. Pevně doufáme, že jim 
budeme dělat radost i nadále našimi sportovními výsledky.
Více aktuálních informací naleznete na www.sokoldobra.cz

TJ Sokol Dobrá – oddíl kopané 
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vše. A  výsledek? Zápas skončil zaslouženou 
remízou 4:4. 

Jsme moc rádi, že tento tradiční zápas se 
stále těší velké přízni fanoušků. Děkujeme 
všem, kdo se na realizaci podílejí.

Už se zase těšíme na příští rok – jak tradičně 
první sobotu v srpnu.

Organizátoři
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Prázdniny skončily a  fotbalová sezóna je 
v plném proudu. Naši nejmenší borci již zahá-
jili přípravu v srpnu. Po úspěšné minulé sezóně 
jsou nažhavení na pokračování ve vynikajících 
výsledcích, kdy např. kluci z  ročníku 2011 
dosáhli vítězství v krajské lize předpřípravky.

Svými výsledky kluci zaujali i mládežnické 
skauty z okolních měst a největší poctou a oce-
nění trenérské práce byl pro nás zájem fot-
balových skautů z Baníku Ostrava. Kluci byli 
pozváni na několik fotbalových kempů tohoto 
vrcholového oddílu, kterých se samozřejmě 
s radostí účastnili.

Zveme všechny děti předškolního a školního 
věku, aby rozšířily naše řady a poznaly krásu 
nejoblíbenějšího a  nejkrásnějšího kolektiv-
ního sportu u nás. Děti se zde naučí základům 
atletiky se základními prvky gymnastiky. Dále 
v dnešním individuálním světě vycházet v kolek-
tivu a umět se prosadit. Fotbal je vynikající alter-
nativou k dnešní „tabletové“ době, kdy děti tráví 
většinu času bez pohybu na čerstvém vzduchu.

SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ  
Za TJ Sokol Dobrá

trenér Martin Budinský
Tel: 724 420 203

Přijď mezi nás!
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Společnost Hyundai Motor Manufacturing 
Czech s.r.o. se sídlem v Nošovicích nám v rámci 
programu Dobrý soused – Společně – pomohla 
sestavit a financovat nové lavičky do našeho 
areálu na Spartě. Tímto bychom jí chtěli vyjádřit 
velké poděkování. 

Celá akce se uskutečnila v pátek 10. srpna 
a zúčastnilo se ji přes dvě desítky lidí. Jednak 
ze strany dobrovolníku firmy Hyundai, činov-
níků místního klubu, představitelů obce Dobrá 
a vedoucích pracovníků ze sousední automobilky.

Chtěli bychom také poděkovat panu Františ-
kovi Jelénkovi za jeho sponzorský dar v podobě 
dřeva na lavičky. Skvělou práci také odvedl 
Matěj Tvrdý v jeho zámečnické dílně a v nepo-
slední řadě si velice vážíme podpory obce Dobrá 
při samotné realizaci.

Ještě jednou děkujeme všem a těšíme se na 
další spolupráci!

TJ Sokol Dobrá – oddíl kopané 

Poděkování za realizaci 10 laviček  
v areálu na Spartě
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Tento tým má mít budoucnost v naší obci. Už 
před pěti lety se parta kluků formovala, schá-
zeli se v tělocvičně a hráli mezi sebou florbal. 
Zpočátku to brali hlavně jako zábavu a nabírali 
kondici, ale postupem času těch kluků přibývalo 
a tak si řekli, že v Dobré založí nový sportovní 
klub v odvětví florbalu a ze začátku tohoto roku 
vznikl název STALKERS DOBRÁ 2018. Ofi-
ciálně to ještě na papíře není, ale je otázkou 
času, kdy tento klub bude patřit v  naší obci 
k těm registrovaným. Tréninky bývají jednou 
týdně, ale časem by se tréninkové dávky zvýšily. 
V měsíci dubnu odehráli svůj historicky první 
turnaj v  nedalekých Raškovicích, kde tento 
tým skončil na výborném čtvrtém místě. Tento 
mančaft svého kapitána či 
lídra momentálně nemá, 
v týmu najdeme převážně 
hráče z klubu BHC Dobrá, 
ale i hráče, kteří pocházejí 
z naší obce nebo blízkého 
okolí. Dokonce už jsou 
na světě i  nové klubové 
dresy, které nesou barvy 
černé a  zelené. Známe 
i  sestavu tohoto týmu. 
V  brance můžeme vidět 
MARKA HRABCE, který 
hraje dokonce florbal 
na profesionální úrovni, 
takže v  brankovišti to 
vypadá velmi slibně. Jako 
druhý gólman a  náhrad-
ník je LIBOR HOUDA. 
V obraně najdeme zkuše-
ného hráče DALIBORA 
HÁJKA, ten by měl převzít 
kapitánské céčko, ale ještě 

to definitivní není. V obraně dále jsou JAKUB 
ŠANĚK, DANIEL PASTRŇÁK, FILIP KŘI-
ŽÁK a DANIEL KLIKA. V útoku najdeme taky 
kvalitní hráče a těmi jsou JOSEF STUDENIČ, 
PETR JURSA, PETR HADAŠČOK – DAVID 
ŠRETR, FILIP ŠEBESTIK, JAN ROMANI-
DIS – MAREK BORDOVSKI, JIŘÍ HULÁK. 
Tato sestava zatím není konečná, těch hráčů 
v klubu je více. 

STALKERS DOBRÁ 2018 chce být další 
úspěšným sportovním klubem v  obci Dobrá 
a kdo by měl zájem a má rád florbal, může se 
k tomuto týmu připojit a stát se jeho součástí.

Josef Svoboda (Stalkers Dobrá)

Představujeme florbalový klub
STALKERS DOBRÁ 2018
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Už pátý ročník viděla Ostrava turnaj Ossiko 
cup 2018. Turnaj byl rozdělený do dvou kate-
gorií, a  to na ELITE, kde se převážně utká-
valy týmy velkých kvalit a na REKRE, kde se 
představil poprvé i náš tým Stalkers Dobrá. 
V kategorii REKRE byly týmy rozdělené do 
čtyř skupin po čtyřech, takže celkem bojovalo 
šestnáct týmů. Náš tým bojoval ve skupině B, 
kde ho čekaly týmy jako FC Šepebara, IBK 
Budweis a AC Omyl. První hrací den v pátek 
od 12.00 hodin vyzval náš tým k  prvnímu 
zápasu mančaft FC Šepebara. Hned v úvodu 
to nebylo vůbec nic jednoduchého, hráči se 
teprve sehrávali a  nebýt brankáře LIBORA 
HOUDY, dopadli bychom ještě hůře. Prohra 
3:1 byla po prvním zápasu celkem k zamyšlení. 
Stalkers Dobrá měli dvě a půl hodinky na to, 
aby se oklepali z první porážky a do druhého 
klání vlétli naplno. Druhý zápas nás čekal IBK 
Budweis. Tito hráči potřebovali taky bodovat, 
protože z prvního duelu si také odnesli porážku 
s týmem AC Omyl 3:4. Ale naši hráči byli jako 
vyměnění, zakousli se do nich hned ze začátku 
a dokráčeli k prvnímu vítězství ve skupině 5:2. 
Poslední zápas jsme odehráli až druhý den 
v sobotu, takže jsme se mohli zregenerovat, 

nabrat síly a pokusit se vybojovat postup ze 
skupiny. V sobotu od 11.40 hodin našeho času 
jsme vyzvali v posledním zápase ve skupině 
tým AC Omyl, a pokud jsme chtěli jít v turnaji 
dále, nic víc než vítězství by nestačilo. Zápas 
byl velmi vyrovnaný, šla vidět i nervozita na 
obou stranách, rozhodovaly malé chybičky, 
přesto po jedné chybě se mohlo na naší straně 
slavit. V důležitém zápasu o postup se nám 
podařilo porazit tým AC Omyl těsným výsled-
kem 2:1. Ve skupině jsme tak obsadili krásné 
druhé místo a čekalo se na soupeře pro osmi-
finále, který měl vzejít ze skupiny D z třetího 
místa. Tím byl tým IBK Saláti a od 14.35 hodin 
mohlo vypuknout osmifinále 5. ročníku Ossiko 
cup 2018. Jelikož Stalkers Dobrá se poprvé 
uvedl na větší akci, naši kluci podali fantastický 
výkon, dokázali přes osmifinále přejít výsled-
kem 3:1 a zabojovat tak o cenné kovy i peněži-
tou výhru, která za vítězství v kategorii REKRE 
činila 10 000 Kč. V sobotu v podvečer se konalo 
čtvrtfinále, kde nás čekal tým IBK Bobrky, kteří 
byli suverénní v základní skupině A a nepro-
hráli doposud ani jediné utkání. Bylo těžké 
se na tohoto soupeře připravit, hráli skvělý 
florbal. Taky se to i v zápasu potvrdilo. Celou 

Florbalový turnaj OSSIKO CUP 2018 17. 8. – 19. 8. (Ostrava)

STALKERS DOBRÁ při své první  
větší akci nepřešli přes čtvrtfinále
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dobu jsme tahali za kratší provaz, povedlo se 
nám dotáhnout nepříznivý výsledek, jenže dva 
přesné zásahy do naší sítě znamenaly konec 
všem nadějím zabojovat o  medaile. Přesto 
tento tým STALKERS DOBRÁ má velký obdiv, 
je hezké je na hřišti sledovat, jakou mají chuť ze 
hry a chtějí bojovat o ty nejlepší pozice. Všem 
těmto hráčům děkuji za krásnou předvedenou 
hru a mohu říci, že na tomto turnaji žádnou 
ostudu neudělali. Těšme se na další jejich 
krásné zážitky a super turnaje.

Sestava STALKERS DOBRÁ:

Brankář: LIBOR HOUDA

Obrana: DALIBOR HÁJEK, JAKUB   
 ŠANĚK, DANIEL PASTRŇÁK,
 FILIP KŘÍŽÁK, DANIEL KLIKA

Útok: JOSEF STUDENIČ, PETR JURSA,  
 PETR HADAŠČOK, DAVID  
 ŠRETR, FILIP ŠEBESTÍK, JIŘÍ  
 HULÁK, JAN ROMANIDIS,  
 MAREK BORDOVSKI

Výsledky:
Kategorie REKRE: skupina B
PÁ 12.00 FC Šepebara STALKERS Dobrá 3:1
PÁ 12.35 IBK Budweis AC Omyl 3:4
PÁ 14.20 STALKERS Dobrá IBK Budweis 5:2
PÁ 14.55 AC Omyl FC Šepebara 3:5
SO 11.40 STALKERS Dobrá AC Omyl 2:1
SO 12.15 FC Šepebara IBK Budweis 4:1

Osmifinále:
SO 14.35 STALKERS Dobrá IBK Saláti 3:1

Čtvrtfinále:
SO 16.45 IBK Bobrky STALKERS Dobrá 4:2

Vítězové turnaje  
OSSIKO CUP 2018  
v kategorii REKRE:
1. FBK Pobřeží Kocoviny
2. IBK Bobrky
3. Zvadlý listy

Sponzoři turnaje:
Partneři, kteří mají rádi florbal
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Doberské judo dosáhlo v  průběhu letoš-
ního roku již několika významných úspěchů, 
když jeho reprezentanti vybojovali medailová 
umístění na mistrovských a pohárových soutě-
žích doma i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější 
výsledky patří především bronz družstva star-
ších žaček na mistrovství republiky. Stříbro 
Natálie Filipcové, bronz Karolíny Kubíčkové 
a Simony Gregušové z Mistrovství republiky 
juniorek. Judisté z Beskyd se stali nejúspěšněj-
ším týmem kraje v kategorii dorostu a skončili 
druzí v kategorii staršího žactva. Členové klubu 
zařazení do výběru státní reprezentace úspěšně 
bodovali na zahraničních soutěžích evropského 
poháru. Karolína Kubíčková vybojovala bronz 
v Rusku. Vendula Mecová zlato a Eliška Kubíč-
ková stříbro v Rakousku. 

Doberští byli také mimořádně aktivní 
o prázdninách. Zúčastnili se letního tábora 
v  Dolní Lomné a  týdenního tréninkového 
kempu v  Raškovicích, kterého se zúčastnil 
také reprezentační výběr působící ve vrcholo-
vém středisku v Olomouci. Uskutečnění této 
akce bylo významným signálem k  budoucí 
spolupráci doberských s  vrcholovým judem. 
Ve vedení tréninkových jednotek se zde vystří-
dali nejlepší čeští a polští trenéři, vedení Japon-
cem Genem. Naši mladí si sáhli na dno a určitě 
nasbírali neocenitelné zkušenosti. Závěrem 
prázdnin ještě proběhlo tradiční soustředění 
na skalické základně. 

Doberské judisty čeká nový nábor členů 
a závěr mistrovské sezóny. Podzimní závodní 
sezóna bude pro naše judisty ve znamení vět-

šiny mistrovských soutěží. 
V kategorii žactva i dorostu 
patří doberští k favoritům 
a budou bojovat o repub-
likové tituly. Ambice bojo-
vat ve finále nejvyšší sou-
těže mají zejména Eliška 
a  Karolína Kubíčkovy, 
Vendula Mecová a Šimon 
Filipec. Úspěšně bodo-
vat na nejvyšší soutěži 
mohou také dorostenci 
Kamil Kisza, Luděk Kubí-
ček, Vojtěch Hronek. Žáci 
Iveta Kočí, Ondřej Sláma 
a  Tobias Burkot a  Adam 
Siuda. Své nejvyšší sou-
těže, krajského přeboru 
se v závěru roku zúčastní 
nejmladší benjamínci 
klubu. Také oni budou 
patřit k  favoritům. Jejich 
poctivá příprava v průběhu 

Doberští judisté o prázdninách nezaháleli
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prázdnin by měla přinést úspěšné 
výsledky. V Dobré se připravuje 
140 dětí, které mají možnost 
trénovat ve skupinách dle vyspě-
losti. Přínosem je kroužek juda 
pro družinu a mateřskou školku. 
Většinu trénujících dětí tvoří nej-
mladší benjamínci a žáci prvního 
stupně základní školy. V  září 
a říjnu proběhne rozsáhlý nábor 
nových členů. Vždy v úterý a čtvr-
tek pátek od 16,30 do 18,00 hod. 
v tělocvičně ZŠ. Družina a školka 
v úterý od 14,15 hod. Předseda 
Luděk Kubíček „V náboru cílíme 
na děvčata, potřebujeme posílit 
dívčí tým, který patří k  nejú-
spěšnějším v republice. Přilákat 
je může velký rozsah gymnas-
tiky a taky nácvik technik, které 
vedou k  sebeobraně. U nás je 
výhodou, že hlavní trenérkou je 
žena „mistryně“ Pavla Prőllová. 
Určitě je jednou z nejúspěšněj-
ších trenérek českého juda. Pro 
kluky je judo vhodné k  využití 
přebytku energie a  rozvinutí 
pohybové všestrannosti. Divocí 
se zklidní a z ustrašených se sta-
nou bojovníci. 

„Vážení spoluobčané.
Blíží se volby do zastupitel-

stva a  já bych jménem oddílu 
juda chtěl poděkovat zastupite-
lům a vedení obce za podporu, 
kterou nám po celé volební 
období poskytovali. Naše spolu-
práce byla vždy na velmi dobré 
úrovni. Přeji borcům úspěch ve 
volebním klání.“ 

Luděk Kubíček, 
předseda oddílu juda v Dobré
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K LETOŠNÍMU VÝROČÍ NAŠICH ŠKOL – 4
Každý nosíme vzpomínky na školní léta. Při letošním výročí našich škol

si dovolím zveřejnit na pokračování vzpomínky těch, kteří již nežijí. Možná
se při nich pobavíme, zavzpomínáme, trochu poučíme, určitě ale podivíme,
co všechno bylo kdysi jinak než dnes, i když jsou vzpomínky z různých dob…

Když šla fronta (1945), ve škole se učilo málo. Učitel Tesarčík si s kolegou
Pavlovským vypomáhali. Když někdo z nich chyběl, druhý učil obě třídy,
A i B, což bylo až 60 a více dětí najednou! Když byla škola zavřená a v ní vojenský lazaret pro
zraněné německé vojáky, svolal učitel děti do dělnického domu (na sokolském hřišti) a dal
jim úkoly do příštího dne nebo i na dobu pozdější a poslal je domů s vyhrůžkou, aby se nikde
netoulaly. Děti ale z toho neměly radost, protože nemohly ven, k potoku a jinde, kde byly
zvyklé. Také kamarádi ve škole jim chyběli, hlavně přestávky, a být mezi svými.

Doma nebyl klid na domácí úkoly, protože v jedné místnosti byly čtyři i více osob a děcka
se nemohla tak dobře naučit jako venku. Bylo zvykem jít se učit na Vrchy na cesty do polí.
Tudy chodila i učitelka dějepisu, a ta to ráda viděla, že se děti učí. Známky byly hnedle lepší…

Při stavbě dřevěné pavilonové školy vypomáhali kromě učitelů rodičové i starší žactvo
pomocnými manuálními pracemi — rozhazovali štěrk, osívali písek, rozváželi škváru — to
vše až po vyučování, brigádnicky, zdarma. Lilo skoro denně, vzpomínala pamětnice na deštivý
podzim 1952. Spojovací chodba ještě nebyla a chodilo se ze „studené“ školy (tak se říkalo
zděné budově u silnice) do „dřevěnky“ pod deštníky.

Při stavbě nynější školy (1974—1978) se učily 7., 8. a 9. třídy ve Frýdku. „Bylo to zbrklé,
honem do jídelny, na autobus, některý řidič ráno dětem zastavil u Gustlíčka a ony vyskákaly
ven, ale to byla spíše výjimka. Obyčejně musely až na Veselou a pak pěšky zpět. Též s vlaky to
bylo podobné. Jednání s drahami o posunutí odjezdu vlaků do Dobré se za tři roky
nepodařilo. Dokonce se pokoušelo vedení školy o zřízení vlakové zastávky na Nových
Dvorech, kam by děti došly pohodlně, kdyby by jim vlak zastavil. Předpisy staré více jak sto
let nedovolovaly mít tak hustě zastávky  na trati. Přitom šlo jen o dva spoje denně…
V Olomouci, na krajském národním výboru, nikde nevyhověli — a trpěli tím učitelé i žáci.“

Na naše žáky byl ve Frýdku přísnější metr, zašlapaná podlaha, ušpiněné stěny — vše se na
ně svedlo, přitom se opravdu chovali vzorně. Měli celý pavilon, tři podlaží nad sebou.

Stéla před školou je od sochaře z Ostravy. Vyjadřuje soužití lidí různých postavení. Je tam
matka a dítě, dělník, nahoře družice Sputnik, „jakože se otevíráme vesmíru, ke hvězdám“.
Učitel Laník ve staré sborovně prohlásil, že to má radionku (pánská pokrývka hlavy), pak
učitelé kamennému sloupu jinak než »radionka« neřekli.

Součástí otevření školy v roce 1978 bylo vydání útlé brožurky. Na přední straně je fotografie
nové školy před dostavbou. Byly obavy, že se nestihne termín. Vyfotit školu dříve nešlo kvůli
jeřábům  a neskutečnému nepořádku, jakož i skládce materiálu. Stavbyvedoucí učitele
uklidňoval — nebojte, do listopadu ještě tu travička poroste, a stalo se. Při tom fotografování
se muselo až na věž kostela po zpráchnivělých schodech — vedení školy a fotografka Jarka
Vencálková. Za nimi šel farář Bury se sekyrou — musel odbíjet desky, kterými byl zatlučen
oblouk, z něhož jediného se dalo fotografovat. Nakonec jim to v tiskárně „zmršili“, protože
fotka je otištěna zrcadlově obrácená… Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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K LETOŠNÍMU VÝROČÍ NAŠICH ŠKOL – 4
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Zůstat doma až do konce není pro nevy-
léčitelně nemocné samozřejmost. Existují 
však organizace, které Vám v tom pomohou.

Ne vždy je možné, aby umírající člověk 
v  posledním stádiu nemoci zůstal doma 
a nemusel strávit toto období v nemocnici 
nebo jiných zařízeních. Můžete se ale obrátit 
na mobilní hospice, které Vám pomohou. 
Mobilní hospic Ondrášek pečuje bezplatně 
o  nevyléčitelně nemocné děti a  dospělé 
v  jejich domovech, aby mohli závěr svého 
života strávit mezi svými blízkými. „Speci-
alizovanou paliativní péčí ulevujeme paci-
entům od fyzických i  psychických obtíží, 
které nemoc přináší. Současně podporu-
jeme rodiny, které pečují o svého blízkého,“ 
vysvětluje Bc. Bronislava Husovská, DiS, 
ředitelka Ondrášku. Pracujeme v multidis-
ciplinárním týmu, který tvoří lékaři, zdra-
votní sestry, fyzioterapeutka, sociální pra-
covnice, psychologové a duchovní. Všichni 
naši pacienti mají k dispozici pohotovostní 
číslo, na které mohou volat 24 hodin denně 
7 dní v  týdnu. „Naši lékaři i sestry vyjíždí 
každý den za pacienty domů. Našim cílem 

je udržet vysokou kvalitu života až do úpl-
ného konce. Není to lehká práce, ale vždy nás 
povzbudí, že ji děláme dobře. Důkazem toho 
jsou dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje 
Bronislava Husovská. Jedním z takovýchto 
dopisů je i vzkaz od paní pečující o svého 
muže: „Manžel se denně těšil na příchod 
sestřiček. Byly milé, veselé a komunikativní. 
Byla to jedna z nejhezčích chvilek našeho 
utrápeného dne. Bez jejich pomoci (morální 
i odborné) nevím, jak bychom celou situaci 
zvládli. Nikdy nepřestanu být vděčná lékaři, 
který mě na tuto možnost upozornil. Kéž by 
tuto možnost měli všichni umírající.“ Ond-
rášek působí i na území vaší obce. Nebojte 
se nás kontaktovat.

Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník 
kampaně DOMA., do kterého se zapojilo 
dalších 11 hospiců po celé ČR. Více infor-
mací se dozvíte na www.darujpapuce.cz 
nebo www.umiratdoma.cz. 

Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, 
o.p.s., Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, 
tel.: 727 805 329, 603 566 336. Více infor-
mací naleznete také na www.mhondrasek.cz. 

Doma až do konce
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

 
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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až 4 000 Kč pro 4člennou rodinu 
třeba na sportovní aktivity

rodina
 je u 211 a ví proč 

chytrá

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září 

Bonusy

Program 
slev 

a výhod

Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Zdraví



 

Místní úklidová firma nabízí tyto služby: 
- úklidy bytů, rodinných domů, kanceláří a firem 
- úklidy po řemeslnících 
- generální úklidy domácností 
 
Můžete nás kontaktovat na tel. čísle: 737 589 827  
nebo písemně na uklidfrydek@gmail.com 
Více informací najdete na našich stránkách www.uklidfrydek.cz 
 

 

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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Komise pro rodinu a občanské záležitosti při RO Dobrá uspořádá pro Diakonii Broumov

sbírku použitého ošacení a jiných věcí:

Diakonie Broumov, 
sociální družstvo

 Více na www: diakoniebroumov.cz

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

 Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
 Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
 Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené 
 Přikrývky, polštáře a deky, pouze péřové 
 Záclony, závěsy – nepoškozené
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Knihy
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 znečištěný a vlhký textil
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola, kočárky- transportem se poškodí
 lyže, lyžáky
 nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán

Sbírka se uskuteční:

dne: 15. 10. 2018 (pondělí)
čas:         10,00 hod až 11,30 hod a 15,30hod až 17,00 hod
místo:      OBŘADNÍ SÍŇ OBECNÍHO ÚŘADU DOBRÁ

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme všem občanům, kteří touto sbírkou pomohou lidem, kteří to potřebují. 
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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 8. 10. 2018 do 12.00 hodin.
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www.dobra.cz

Začátek školního roku

2. TURISTICKÝ VÝLET NA ONDŘEJNÍK

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

PROCHÁZKA POHÁDKOVÝM LESEM

VÝSTAVA VÝTVARNÍKŮ Z DOBRÉ A OKOLÍ


