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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte mi, abych Vám jménem všech 
zaměstnanců Obecního úřadu v  Dob-
ré srdečně popřál hodně zdraví, štěstí 
a úspěchů v osobním i pracovním životě 
a všechno nejlepší v novém roce 2018. 

V pondělí 18. prosince minulého roku 
proběhlo 17. jednání zastupitelstva obce, 
na kterém jsme projednali a schválili nové 
obecně závazné vyhlášky, které se týkají 
stanovení nočního klidu nebo poplatku za 
provoz systému sběru komunálních odpa-
dů. Zastupitelstvo, dle doporučení Rady 
obce Dobrá, schválilo stávající výši platby 
poplatku, která činí 440,-  Kč na osobu za 
rok, včetně osvobození od platby poplatku 
pro děti do 10 let a občany nad 80 let. Děti 
od 11 do 15 let mají nárok na 50% slevu. 
Také jsme odsouhlasili finanční příspěvek 
ve výši 373 000,- Kč, který slouží k zajištění 
veřejné autobusové dopravy. Zastupitelstvo 
schválilo rozpočet obce Dobrá na rok 2018 
s příjmy a výdaji ve výši 73 730 700,- korun, 
a rozhodlo o poskytnutí dotací občanským 
sdružením a spolkům působícím na území 
obce v celkové výši 694 000,- korun. V růz-
ném se mohli přítomní občané dotázat na 
to, co je zajímá, tentokrát se nejvíc disku-
tovalo o  záměru výstavby PENNY marke-
tu Dobrá. Investorem je firma A+R, s.r.o., 
která plánuje výstavbu obchodního centra 
na pozemcích, které jsou v areálu bývalého 
zemědělského družstva a jsou ve vlastnictví 
soukromé osoby.

2. prosinec 2017 patřil v naší obci nové 
kulturní akci, kterou bylo Rozsvícení vá-
nočního stromu u  kostela sv.  Jiří. Děku-

jeme všem vystupujícím, organizátorům, 
a  hlavně všem účastníkům, kteří přišli 
v hojném počtu. 

V sobotu 16. prosince se uskutečnil tra-
diční Vánoční jarmark a Den otevřených 
dveří Základní školy. V průběhu této akce 
jsme měli možnost nejen si nakoupit nej-
různější vánoční ozdoby, ale i  zhlédnout 
úžasné dětské vystoupení „Anděl Páně“. 
Moc děkujeme všem žákům, učitelům i or-
ganizátorům, kteří nám připravili hezké 
dopoledne. 

V úterý 19. prosince se poprvé uskuteč-
nil Vánoční jarmark Mateřské školy, kte-
rý byl také velmi úspěšnou akcí. Prodávaly 
se zde výrobky těch nejmenších a  výtěžek 
byl určen právě pro děti z  naší mateřinky, 
na pořízení zahradních stojanů na pitnou 
vodu. 

Těsně před vánočními svátky jsme, jako 
každý rok, s panem místostarostou a člen-
kami Komise pro rodinu a  občanské zále-
žitosti navštívili naše seniory v  domovech 
a  penzionech, kde jsme jim předali dárko-
vé balíčky od Ježíška. Všichni z  nich měli 
opravdu upřímnou radost a také máme vy-
řídit poděkování a pozdravy všem v Dobré.

Právě v  těchto dnech možná i  u vás 
doma zazvonili tříkráloví koledníci. Zpíva-
li koledy a  popisovali dveře symbolickým 
nápisem K+M+B+2018. Zároveň vybíra-
li finanční příspěvky do pokladniček, aby 
tak pomohli těm, kdo to nejvíce potřebují. 
Děkuji srdečně nejen koledníkům, ale také 
všem dárcům, kteří přispěli na Tříkrálovou 
sbírku. 

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Vážení občané, na sklonku roku 2017 proběhla distribuce kalendářů obce Dobrá do va-
šich domácností. Naší snahou bylo kalendáře doručit tak, aby to bylo pro vás co nejpoho-
dlnější, to znamená přímo do vašich domovních schránek. Avšak ne každá schránka měla 
dostatečnou velikost, aby se do ní kalendář vešel, proto ho někteří z vás dosud nemají. 
Nedoručené kalendáře na vás čekají na Obecním úřadě v Dobré, kde si je můžete osobně 
vyzvednout. Omlouváme se za způsobenou komplikaci. 

Martina Gorošová – vedoucí správního odboru

Zastupitelstvo obce Dobrá na svém pro-
sincovém jednání schválilo rozpočet obce 
pro rok 2018 a  jeho součástí je také plán 
investičních akcí, oprav a  rekonstrukcí. 
Dovolte, abychom vás o  některých těchto 
velkých stavebních akcích, jejichž předpo-
kládané finanční náklady jsou pro tento rok 
celkem ve výši 29,4 milionu korun, blíže in-
formovali.

V současné době, díky velmi příznivým 
klimatickým podmínkám, pokračuje reali-
zace akce Rekonstrukce a výstavba zpev-
něných ploch kolem budovy obecního 
úřadu v Dobré, která byla zahájena v září 
2017. Ve veřejné soutěži tuto zakázku zís-
kala stavební společnost Skanska, a.s., po-
bočný závod Ostrava, za nabídkovou cenu 
22  517  549,-  Kč (bez DPH). Dokončení 
stavby je plánováno v  srpnu 2018. Stav-
ba je tvořena zpevněnými plochami pro 
pěší i pro automobily, v rámci stavby bude 
provedeno rozšíření množství parkovacích 
ploch, které jsou již nevyhovující pro na-
růstající dopravu v  obci. S  tím bude řešen 
i  bezbariérový přístup do všech důležitých 
vstupů v objektu. Parkoviště se rozšíří cel-
kem na 74 stání. Součástí rekonstrukce je 
úprava komunikací pro pěší, jež zahrnují 

dlážděné chodníky, schodiště a  rampy pro 
osoby ZTP. 

Pokračuje projektová příprava stavby 
Chodník od křižovatky s  MK 4c Na Špi-
ci, zjednodušeně jde o  propojení chodníku 
u autobusové zastávky s odbočkou na místní 
komunikaci. V současné době se dokončuje 
územní řízení a  bude pokračovat příprava 
projektu pro stavební povolení a  následně 
budeme žádat o  dotaci ze  Státního fondu 
dopravní infrastruktury ČR. Celkové nákla-
dy jsou odhadovány na 2 miliony korun. 

S Moravskoslezským krajem jsme uza-
vřeli rámcovou smlouvu o  spolupráci při 
přípravě a  realizaci stavby okružní křižo-
vatky silnic č. II/648 a III/4773 h. Na zá-
kladě této smlouvy se obec zavázala k zajiš-
tění projektové dokumentace, na což máme 
vyčleněno 500 tisíc korun.

Pro akci Rozšíření kapacity Mateřské 
školy Dobrá se dokončuje územní řízení 
a  po vydání územního rozhodnutí bude 
pokračovat zpracování dokumentace pro 
stavební povolení a realizaci stavby. Na pro-
jekty je vyčleněno 300 tisíc korun. Předpo-
kládáme realizaci stavby za účasti státního 
rozpočtu a budeme žádat o dotace z přísluš-
ného ministerstva.

Informace o investičních aktivitách obce 
a stavebních akcích v roce 2018
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V neděli 3. prosince 2017 v odpoledních ho-
dinách se Dobrá dočkala obnovení předvánoční 
tradice – společně a slavnostně jsme rozsvítili 
vánoční strom v naší obci!

Neuvěřili byste, kolik let se vedení obce 
spolu s kulturními komisemi snažilo tuto akci 
uspořádat, aby se to konečně po sedmi letech 
podařilo. Ať už byly důvody, které v minulosti 
bránily organizaci předvánoční akce, jakékoliv, 
na sklonku minulého roku se na ně rázně za-
pomnělo a členové kulturní komise spolu s ve-
dením školy, školky i obce se domluvili a začali 
slavnost připravovat.

Zde bych rád zmínil zvýšenou aktivitu čle-
nů kulturní komise. Těm bylo od začátku jas-
né, že se bude jednat o novou, chcete-li nově 
pojatou akci a že nelze podcenit žádný detail, 
žádnou maličkost. Zvolili místo konání před 
budovou základní školy, spolu s panem Pavlem 
Peterkem řešili a realizovali rozmístění stanů 
a stánků, jejich osvětlení, všichni společně s pa-
nem Mgr. Jiřím Nohlem věnovali pozornost 
ozvučení akce. Do práce se aktivně zapojili také 
naši skauti.

Vzhledem k tomu, že se od začátku vědělo, 
že se bude jednat o akci venkovní (o jiné vari-
antě se vůbec neuvažovalo…), vše záleželo na 
počasí. I proto byla oslovena vedení základní 
a mateřské s prosbou o zajištění jen krátkého 
vystoupení svých žáků, respektive dětí. Paní 
ředitelky Mgr. Radka Otipková i  Bc. Jana Ma-
ďová prezentaci dětí přislíbily a už chybělo jen 
vyřešit občerstvení, vybrat prodejce vhodných 
předvánočních předmětů a…pozvat občany!

A jak vypadala ona slavnostní neděle? 
Všem lidem, kteří se přišli na vlastní oči pře-

svědčit, že je možné před vánocemi připravit 
akci, která svým obsahem nejen neurazí, ale 
dokáže lidi spojit, moc děkujeme. 

Program zahájila moderátorská dvojice 
manželů Lucie a Vojtěcha Mališových. Infor-
movala přítomné o možnostech zakoupení ma-
lých dárků, např. ve stánku maminek z Dobré, 
adventních věnců, domácích sýrů, nasměrovala 
je k místům s občerstvením, neopomněla sta-
novit čas slavnostního rozsvěcení vánočního 
stromu, který dodal pan Karel Klimek, jemuž 
patří velký dík.

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

Dále pokračuje příprava výstavby Ko-
munitního domu pro seniory v  Dobré. 
Máme k dispozici studii novostavby a bude 
zahájena soutěž na zhotovitele projektu. 
V rozpočtu je vyčleněna částka 500 000,- Kč. 
Na realizaci budeme také podávat žádost 
o státní dotaci.

Intenzivně se připravuje výstavba a  re-
konstrukce Veřejného osvětlení a  chodní-
ku k  nádraží. Celkové náklady jsou odha-
dovány ve výši 2,5 milionu korun a budeme 
žádat o  dotaci z  programu podpory Místní 
akční skupiny Pobeskydí. Připravujeme také 
opravy dalších místních a účelových komu-

nikací, ale narážíme na nedořešené vlastnic-
ké vztahy. Z tohoto důvodu zatím není mož-
né stanovit, v  jakém rozsahu se budou tyto 
opravy letos realizovat. 

V objektu domu služeb vedle obecního 
úřadu, kde je mimo jiné pošta a  lékárna, 
bude zahájena rekonstrukce zdravotechni-
ky, na kterou je v rozpočtu vyčleněn 1 milion 
korun. Pro kuchyni mateřské školy pořídí-
me konvektomat v hodnotě 250 000,- korun 
a pro základní školu elektrický kotel do ku-
chyně za 165 000,- korun.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Poděkování patří i dětem, které doma vyro-
bily a v rámci slavnostní akce na strom pověsily 
své ozdoby (a že jich bylo…).

Pro historiky uvádím počasí v době oslavy: 
jasno, bezvětří, teplota těsně pod bodem mrazu, 
sníh (led) na chodnících (i před stánky).

Po skončení první části, která se odehrávala 
před školou, se všichni přítomní návštěvníci 
přesunuli ke kostelu sv. Jiří a zde čekali na ten 
okamžik, kdy se strom rozsvítí. Zatím se mohli 
zaposlouchat do písní v podání Chrámového 
sboru, sledovat pana faráře Otce Marka Kozáka, 
kterak žehná adventní věnce, pozorovat spous-
tu dětmi vyrobených ozdob, kterými byl vánoční 
strom opravdu obsypán.

Děti i dospělí se dočkali, vánoční strom se 
rozzářil a osvětlil radostné a spokojené výra-
zy všech zúčastněných. Ti se pomalu loučili 
s  ostatními a  ubírali se – snad s  příjemným 
pocitem – ke svým domovům.   

A tady by mohla reportáž končit, ovšem 
opak je pravdou. Každá premiéra mívá své 
problémy, hluchá místa, a správný a odpověd-
ný pořadatel je dokáže rozeznat, pojmenovat 
a k pochybení se přiznat s tím, že při akci ná-
sledující se bude snažit o jejich odstranění, do-
plnění, zlepšení.

Děti si rozhodně zaslouží pro svá vystoupení 
pódium.

(Nebylo je vidět, mnozí přítomní spatřili jejich 
vystoupení až z video záznamu, který pořídil 
pan Michal Návrat.)

Zvuková aparatura nestačila té „záplavě“ lidí, 
její nedostatečnost zbavila kouzla nejen vystu-
pující děti, ale také moderátory.

Stánky s občerstvením (punčem, svařeným ví-
nem) musí být umístěny dál od pódia.

(Navíc – punč připravený s láskou členy Sbo-
ru dobrovolných hasičů Dobrá „došel“ po 
dvou hodinách, vše zachraňoval „svařák“ na-

šich fotbalistů – zde je důležité připomenout, 
že nikdo nemohl tušit, kolik (jaká spousta…) 
lidí si zvolí pro nedělní odpoledne účast právě 
na této akci – těmto moc děkujeme a omlouvá-
me se všem, kteří punč či svařák neochutnali, 
přestože moc chtěli.)

Stánkaři si mohli upravit prostranství před svými 
stánky.

(Problémem byl ušlapaný sníh a led, které mu-
seli kupující či zájemci překonávat.)

Chrámový sbor nutně potřebuje ozvučení.

(Před nazdobeným stromem se totiž sešlo tolik 
lidí, že písně v podání sboru zcela zapadly v ti-
chém hovoru ostatních.)

Velmi vhodným se jeví odpočítávání před samot-
ným rozsvícením.

(V dalším roce moderátoři přejdou ve druhé 
části oslavy ke kostelu a budou provázet čin-
nostmi a písněmi i tam.)

V kalendáři se již píše rok 2018, čas uhání 
velmi rychle kupředu, ale v samotném závě-
ru roku 2017 jsme se mohli společně v nedě-
li 3. prosince v pozdním odpoledni a brzkém 
podvečeru zastavit, pozdravit se s přáteli, za-
vzpomínat, zahřát se na těle i na duši, někdo 
si vybral punč, jiný zase písně nejmenších…
dobrá věc se podařila a  závěrem mi dovolte 
poděkovat zejména pořadatelům akce, kultur-
ní komisi v čele s Ing. Janem Marenčákem, 
vedení obou školských zařízení, vystupujícím 
dětem i pedagogům, kteří se nácviku programu 
věnovali, našim milým hasičům, fotbalistům, 
skautům, pracovníkům obecního úřadu…
Karlovi za nádherný strom a vám všem, kdož 
jste neváhali a akci svou přítomností podpořili 
– děkuji a přeji všem krásný celý rok 2018.

Milan Stypka
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Poplatek ze psů – sazba poplatku činí ročně 100,- Kč. 
   Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 % sazby. 
   Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Poplatek je možno uhradit od ledna do konce března daného roku.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1341 + čp.

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2018

II. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

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 od ledna do konce září daného roku.
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 31. 9. 2018

POZOR DŮLEŽITÁ ZMĚNA oproti minulým letům u poplatku za odpady

Od 01. 01. 2018 musejí poplatníci, kteří mají nárok na osvobození či úlevu od poplatku za odpa-
dy 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) 

Informace k místním poplatkům pro rok 2018
I.  Místní poplatek ze psů 
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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, ma-

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

bození a úlevy 

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.

III. Místní poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z vybraného vstupného na: 
                kulturní akci, sportovní akci, prodejní nebo reklamní akci. 
                                               - úlevu ve výši 50 % se poskytují organizacím a místním politickým 
                                                 stranám, které mají sídlo, nebo působí v obci Dobrá.

Poplatník (fyzická nebo právnická osoba), který akci pořádá, je povinen nejpozději 5 dnů 
před konáním akce ohlásit (vyplnit formulář) správci poplatku (Jana Kolářová, dveře č. 17) 
druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného.(dle OZV Obec Dobrá č.5/2014)

POPLATEK  JE  SPLATNÝ  DO 15 DNŮ ode dne skončení akce

IV. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství
– se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových 
prací, umístění dočasných staveb a  zařízení sloužících pro poskytování prodeje a  služeb, pro 
umístění staveních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a  jiných obdobných 
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství 
pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Poplatník místního poplatku (fyzická nebo právnická osoba), který užívá veřejné prostranství 
způsobem výše uvedeným a není vlastníkem tohoto pozemku. V případě vzniku platební povin-
nosti v důsledku realizace stavebních prací je poplatníkem vždy investor.
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Poplatek se platí od prvního dne užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání 
skončilo.

Výši tohoto poplatku určuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2014, čl. 12.

Místa veřejného prostranství jsou uvedená v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí Obecně 
závazné vyhlášky č.5/2014.  

POZOR – ZMĚNA U TŘÍDĚNÍ SKLA 
OD 1. 1.  2018 SE JIŽ NEBUDE ZVLÁŠŤ TŘÍDIT SKLO ČIRÉ A BAREVNÉ

Dochází ke sloučení sběru a svozu čirého a barevného skla
Oznamujeme všem občanům obce, že po dohodě se svozovou společností Frýdecká sklád-
ka, a.s. dochází s účinností od 1. 1. 2018 ke sloučení sběru a svozu čirého a barevného skla 
tzn., že sběr a svoz skla z bílých a zelených nádob bude prováděn společně. 
Ke změně systému sběru skla přistoupila společnost na základě požadavků mnoha obcí 
sloučit sběr a svoz čirého a barevného skla a také s ohledem na skutečnost, že sklárny jsou 
v dnešní době schopny dotřídit čiré sklo od barevného na svých třídicích linkách a není 
proto nutné třídit sklo přímo u původce.
S ohledem na zavedení změny ve sběru skla budou zvony na bílé sklo označeny ze-
lenou nálepkou „Barevné sklo“ a bude do nich možné odkládat bílé i barevné sklo. 

Tedy – od ledna 2018 vhazujeme veškeré sklo do nádob zelených i bílých.

Změna v systému zpětného odběru  
malých domácích elektrospotřebičů

Vážení spoluobčané,
z důvodu Vašich stížností, které se týkají 

neustálého vykrádání a poškozování kontej-
nerů na zpětný odběr malých elektrospotře-
bičů (mixéry, varné konvice, fény, žehličky 
atd.), a přes veškerou snahu zabránit těmto 
nekalým praktikám, jsme se rozhodli, že 
k  31. 1. 2018 zrušíme stávající síť těchto 
kontejnerů. 

Od 1. 2. 2018 bude pro zpětný odběr 
těchto elektrospotřebičů sloužit pouze 

sběrný dvůr obce v době provozních hodin. 
K zajištění možnosti zbavit se malého spo-
třebiče v době mimo provozu sběrného dvora 
bude jeden kontejner umístěn na parkovišti 
před sběrným dvorem. Doufáme, že touto 
úpravou bude zajištěn jak stálý zpětný odběr 
malých elektrospotřebičů, tak dojde i k za-
mezení vykrádání a poškozování sběrných 
kontejnerů.

Ing. Tomáš Chýlek,  
vedoucí odboru správy majetku a investic



- 8 -



1/2018

- 9 -



- 10 -



1/2018

- 11 -



- 12 -

Tašky na třídění odpadu od společnosti 
EKO-KOM a.s.

Vzhledem k tomu, že se my, občané Dob-
ré, stále zlepšujeme a více a více třídíme od-
pad a následně využíváme nádob na separo-
vaný sběr v obci, pořídila Obec Dobrá sady 
tašek společnosti EKO-KOM a.s., které 
všem rodinám usnadní třídění odpadu pří-
mo v jejich domovech. Tašky jsou tří barev, 
po jejich naplnění je – prosím – vysypejte do 
nádoby podle příslušné barvy – děkujeme.

Sada se skládá z tří tašek: 
 MODRÁ – papír
 ŽLUTÁ – plast
 ZELENÁ  - sklo

Sady tašek budou rozvezeny do Vašich 
domácností během ledna a února 2018.

Jana Kolářová

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2018 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, 
tj. 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5. 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
5. 2., 5. 3., 9. 4., 7. 5., 4. 6., 2. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12. 2018 – příspěvky v tyto 
termíny je možné zasílat vždy pouze do 12 hodin.

Jak se vybíraly fotografie do kalendáře na rok 2018
Obec vydala kalendář na rok 2018. Rada 

obce stanovila 7 člennou pracovní skupinu, 
která pracovala od června do listopadu. Ka-
lendář tvoří 27 fotografií, z nichž je 17 ze sou-
těže a 10 je z různých akcí, které se uskuteč-
nily v průběhu roku 2017. 

Do vyhlášené soutěže poslalo 9 místních 
fotografů 76 fotografií. Fotografie, které 
neodpovídaly stanoveným pravidlům, jsme 
museli vyřadit, přestože některé byly pěkné. 
Věřte, že vybírání a rozhodování o nejlepší 
z  nich nebylo snadné, protože fotografie 
byly velmi zdařilé. Příklad pro vaši předsta-
vu - s podzimní a zimní tématikou přišlo přes 

30 fotek, použít do kalendáře jsme mohli jen 
několik. 

Vítězná fotografie se jmenuje „Koneč-
ně jaro“, její autorkou je Tamara Friedlová 
a v kalendáři ji najdete na straně pro 8. a 9. tý-
den roku. Vítězce soutěže gratulujeme. 

Děkujeme všem fotografům, kteří se 
soutěže zúčastnili. Těm, jejichž fotky se do 
kalendáře nedostaly, vzkazujeme – nevzdá-
vejte se. Rádi bychom pro rok 2019 opět vy-
dali kalendář s fotografiemi místních autorů. 
O podmínkách soutěže Vás budeme informo-
vat v Doberských listech.

Drahomíra Gongolová, členka rady obce
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KULTURA V DOBRÉ V ROCE 2018
Drazí spoluobčané, dovolte mi vás po-

zvat na letošní kulturní akce připravované či 
podporované kulturní komisí při Radě obce 
Dobrá.

V sobotu 20. ledna se můžete těšit na 
Obecní ples. Vstupenky je možno zakoupit 
na OÚ Dobrá u paní Kolářové. 

V průběhu února vás budeme informo-
vat o již připravované přednášce týkající se 
zdraví a zdravé výživy. 

V pátek 9. března pak společně s žáky ZŠ 
a MŠ oslavíme MDŽ. 

V dubnu bychom rádi potěšili naše nej-
menší nedělním divadelním představením. 

5. května jste srdečně zváni do areálu fir-
my Jewa na oslavy výročí konce II. světové 
války a v neděli 13. května potěší na duši 
naše drahé maminky žáci ZŠ a MŠ při oslavě 
Dne matek. 

2. června pro změnu oslavíme naše děti  
Dnem dětí, pro které budou opět připraveny 
stanoviště s úkoly a další atrakce.

1. září se společně můžeme těšit na Vel-
kou doberskou, na které bude bezesporu 
o zábavu postaráno. S novinkou přicházíme 
v měsíci září, kdy bychom rádi uspořádali 
akci s pracovním názvem Záchranný den, 
kde si budete moci vyzkoušet vaše doved-
nosti při první pomoci v kritických situa-
cích. 

V říjnu se vám pokusíme nabídnout vý-
stavu obrazů místních umělců. 

Listopad by pak měl být ve znamení Kate-
řinské zábavy a to sice 24. 11. 2018. 

V prosinci bychom rádi navázali na zno-
vuobnovenou akci Rozsvěcení vánočního 
stromu a nemohu opomenout ani vánoční 
jarmark v prostorách ZŠ.

PLÁN PRÁCE ZO ČZS Dobrá na rok 2018
1. Dne 16. ledna v klubovně organoleptické 

hodnocení odrůd jablek s  mezinárodní 
účastí

2. Výroční členská schůze

3. Dne 28. 2. 2018, přednáška na téma Novin-
ky v jádrovinách, peckovinách a drobného 
ovoce

4. Dne 14. 3. 2018, předjarní práce na za-
hrádce a novinky v řezu ovocných stromů 
a drobného ovoce

5. Dne 2. 5. 2018, Ochrana a výživa ovoce 
a zeleniny na našich zahrádkách

6. Zájezd 12. 5. 2018 arboretum Nový Dvůr, 
Hřebčín Albertovec

7. Tradiční smažení vaječiny dne 2. 6. 2018

8. Výstava ovoce a zeleniny dne 15 – 17. 9. 
2018

Výbor Základní organizace ČZS Dobrá, 
předseda Čestmír Jež

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici Dobrá.
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Nakonec mi dovolte rozloučit se slovy Jana 
Wericha: „Civilizace není dobrá, když je bez 
kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokoje-
nosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. 
Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.“

Za celou kulturní komisi Vám přeji spo-
kojenost, a to nejen tu tělesnou, ale i duševní, 
přeji Vám pokoj v srdci a abyste se měli pořád 
na koho a na co těšit.

Za kulturní komisi Marenčák Jan

Tříkrálový turnaj v sálové kopané
V sobotu 6. 1. 2018 se uskutečnil v Dobré 

další ročník tradičního Tříkrálového turnaje 
v sálové kopané, který pořádal TJ Sokol Dob-
rá ve spolupráci se sportovní komisí Rady 
obce Dobrá.

Letošního ročníku se oproti loňským ro-
kům zúčastnilo pouze 7 týmů, ale na druhou 
stranu se zvýšila vyrovnanost týmů a hlavně 
hrací doba se prodloužila z 2x5 na 2x8 mi-
nut, což se hlavně na konci turnaje začalo 
projevovat na fyzické připravenosti družstev.

Systémem každý s každým nakonec tur-
naj opět po roce obhájil tým Havana, který 
prošel turnajem bez ztráty bodu. Na druhém 
místě skončil tým Broken Legs a na třetím 
tým Bílí indiáni.

Nejlepším střelcem se stal Kamil Tomíček 
z týmu Havana z 18 góly.

Všem oceněným týmům byly předány po-
háry a dárkové koše z rukou starosty Dobré 
Jiřího Carbola a místostarosty Milana Stypky. 

TABULKA TURNAJE:
1.  Havana   12 bodů
2.  Broken Legs  10 bodů
3.  Bílí indiáni     6 bodů
4.  Ti nejstarší    6 bodů
5.  Mezi kopci     4 body
6.  Žermanice     2 body
7.  Jogurti     2 body
Děkujeme všem za účast a těšíme se na 

příští ročník.
Za organizátory Jan Filipčík

Florbalový turnaj – ČEPS CUP
20. prosince minulého roku se konalo okr-

skové kolo florbalového turnaje ČEPS Cup ve 
sportovní hale v Raškovicích. Tým naší školy 
tvořený staršími žáky vybojoval pěkné 3. místo, 
když porazil ZŠ Raškovice 3:0, 4. ZŠ Komen-
ského F-M 3:2, remizoval se 7. ZŠ F-M 1:1 
a podlehl pouze 6. ZŠ F-M 0:2 a 8. ZŠ F-M 1:3. 

Celý tým přistoupil k turnaji velmi zod-
povědně a hrál se pěkný florbal. Velkým pře-

kvapením a příslibem do budoucna jsou dva 
hráči - Ondřej Fojtík a Kryštof Antoníček 
z 6. ročníku. Kluci podali fantastický výkon 
i  s  ohledem na to, že hráli proti mnohdy 
dvoumetrovým deváťákům a vstřelili spous-
tu branek a přidali několik asistencí. Celému 
družstvu chci poděkovat za vzornou repre-
zentaci naší školy.

Mgr. Jiří Šmahlík

Základní škola Dobrá informuje…
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Soutěž „Ladovy sedmičky“
Každým rokem o Vánocích můžeme všu-

de vidět krásné obrázky Josefa Lady, které 
všichni známe z  různých dětských knížek 
nebo alespoň vánočních pohlednic. V pro-
sinci loňského roku uplynulo již 130 let od 
narození pana Lady a 60 let od jeho úmrtí. 
Chtěli jsme našim dětem připomenout jeho 
dílo - ilustroval více než 110 knih a mnohé 
z nich také i sám napsal.

Na jeho památku jsme proto uspořádali 
minivýstavu jeho různých obrázků a  knih 
instalovanou v prostorách chodby v 1. patře 
u tříd 1. stupně. Zároveň jsme vyhlásili vý-
tvarnou soutěž pro žáky 1. stupně nazvanou 
Ladovy sedmičky. Žákům jednotlivých tříd 
každá třídní učitelka přiblížila život i  dílo 

Lady tak, aby děti pochopily pojmenování 
soutěže a její smysl. Zájemci se pak měli po-
kusit namalovat svůj obrázek pro pana Ladu 
a přinést ho na výstavu.

Počet soutěžících výtvarníků se nakonec 
přiblížil k číslu 40 a bylo opravdu náročné 
vybrat ty nejlepší. Ocenění byli všichni účast-
níci – někteří knihou Josefa Lady, jiní jeho 
pohlednicemi, pexesem, omalovánkami, 
taškami či obrázky – vše „ladovsky laděné“. 
Věříme, že pro děti tato akce měla smysl a pa-
mátku Josefa Lady se nám všem podařilo 
uctít a možná i zase jednou přivolat krásnou 
„ladovskou“ zimu. 

Mgr. Jana Kavková, Mgr. Petra Svobodová

Malí výtvarníci získali za svoje krásné obrázky pěkné ceny.
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Krajské finále v halové kopané dívek

Vánoční jarmark a Den otevřených dveří

7. prosince se konalo krajské finále v halo-
vé kopané dívek. Akce se konala ve sportovní 
hale v Novém Jičíně. Na turnaj se kvalifiko-
vali vítězové okresní kol z celého moravsko-
slezského kraje. Naše škola reprezentovala 
okres Frýdek-Místek a vybojovala fantastické 
2. místo. 

Na cestě za tímto úspěchem jsme porazili 
Kopřivnici 5:2 a Stěbořice 2:0.  Hořkost po-
rážky jsme okusili pouze s týmem z Ostravy, 
který byl tvořen hráčkami z FK Vítkovice. Dě-

kuji žákyním za bojovný výkon na hranici 
jejich možností. 2. místo v kraji je mimořádný 
výkon a pevně věřím, že se nám podaří na 
tento výkon navázat i v příštím roce. Družstvo 
dívek bylo složeno z Kristýny Kubíčkové, 
Nely Škanderové, Veroniky Bednárové, 
Natálie Majdlochové, Terezy Musiolkové, 
Anny Kokořové, Radky Saranové, Denisy 
Tomančákové a Michaely Špokové.

Mgr. Jiří Šmahlík

V sobotu 16. prosince se již tradičně 
v  předvánočním čase otevřely dveře naší 
školy, aby uvítaly vzácné hosty z řad rodičů, 
bývalých žáků a všech dobrých lidí z Dobré 
a širokého okolí. U vstupu do školy návštěvní-
kům zpíval malý žákovský sbor koledy, chod-
by školy zaplnily stánky s vánočním zbožím, 
které přinesli a vyrobili naši žáci. Nebylo snad 
člověka, který by si u malých prodavačů ne-

koupil nějakou tu vánoční drobnost. Výtěžek 
z prodeje putoval do třídních fondů a děti zís-
kané prostředky mohou v průběhu školního 
roku využít na své různé třídní aktivity. 

Zavřeny zvědavým hostům nezůstaly ani 
třídy a  odborné učebny. Bývalí žáci mohli 
zavzpomínat, kde seděli, kde potkali svého 
nejlepšího kamaráda, případně si nyní již 
vesele vybavit své školní průšvihy. V odbor-

Naše reprezentantky bojovaly jako lvice a dosáhly na skvělé stříbro.
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ných učebnách se návštěvníci seznamovali 
s možnostmi moderní výuky, zejména pak 
s technickými vymoženostmi, které zlepšují 
kvalitu vyučování. Hlad a žízeň bylo možno 
utišit v prostorách žákovské kuchyňky, kde 
se za lidové ceny podávaly znamenité nápoje 
a chutné dobroty.

Kdo toužil po zábavě ze soudku umění, 
zamířil do školního sálu, kde proběhla dvě 
představení pro veřejnost. Letos naši malí 
herci, zpěváci a muzikanti nastudovali diva-

delní představení na motivy známé televizní 
pohádky Anděl Páně. Bravurní herecké vý-
kony doprovázela hudební a pěvecká čísla 
a diváci zaslouženě ocenili vystupující bouř-
livým potleskem. 

Věříme, že se všem našim hostům v před-
vánoční škole líbilo a že si odnášeli domů kou-
sek té neopakovatelné pohody, která může 
vzniknout jen tam, kde se lidé dobré vůle mají 
rádi a snaží se společně stát se nejen dobrými 
žáky a učiteli, ale především dobrými lidmi. 

Mgr. Jan Lörinc

Žáci 6. C vítali všechny milé hosty zpěvem koled.

Stánky jednotlivých tříd překypovaly rozkošnými vánoč-
ními drobnostmi.

Naše veselá divadelně-hudební společnost měla z diváckého úspěchu velkou radost.
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Neúprosný čas nám se svou pravidelnou přesností ukrajuje zdárně dny nového roku 2018, 
ale měsíc leden nám zatím nedostál svému jménu. Děti čekají na příval sněhu, aby si mohly 
užít zimních her, sportů a radovánek. My si však ještě připomeneme závěr roku minulého, kdy 
se těsně před Vánocemi konal náš první Vánoční jarmark:

Mateřská škola informuje…

VÁNOČNÍ JARMARK NAŠÍ ŠKOLKY 

Náš první Vánoční jarmark proběhl v úte-
rý 19. prosince v sále místní ZŠ. Rodiče spolu 
se svými dětmi postupně přicházeli, aby si 
prohlédli výrobky s vánoční tématikou. Ty vý-
robky, které se jim nejvíce líbily, si mohli rodi-
če zakoupit a následně měli možnost posedět 
v tom předvánočním shonu a občerstvit se. 

Občerstvení zajistily naše šikovné ma-

minky, které napekly všechny možné lasko-
miny, buchty, zákusky či cukroví. O nápoje se 
zase postaraly naše paní kuchařky.

Jak jsme již psali dříve, všechny vánoční 
výrobky vytvořili naši rodiče společně s dět-
mi, naše paní učitelky a děti z  jednotlivých 
tříd. Byly zde k vidění a zakoupení vánoční 
věnce a věnečky, stromečky, andílci, hvěz-
dičky, sněhuláčci, zvířátka, to vše a mnoho 
jiného vyrobeno z nejrůznějších materiálů, 
třeba i z těstovin, oříšků či papírových sáčků.

K příjemné vánoční atmosféře přispěly ty 
děti, které za klavírního doprovodu paní uči-
telky Marušky, zazpívaly přítomným známé 
koledy i jiné vánoční písně.

Tuto naši akci navštívila také nadace 
ADRA, která zde měla svůj stánek. U stoleč-
ku si pak děti měly možnost vytvořit si pomocí 
pracovnic této nadace vánoční ozdobu dle 
vlastní fantazie.



Tato akce zcela určitě splnila svůj účel, 
neboť za utržené peníze pořídí naše školka 
nerezové pitné fontánky (pítka) na naši za-
hradu. 

Zde píše naše paní ředitelka:
V prosinci proběhl první ročník Vánoční-

ho Jarmarku naší MŠ. Díky této akci jsme se 
v Adventním čase příjemně naladili na hřejivou 
atmosféru Vánoc. Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří přispěli svou aktivitou k velmi potěšují-
címu průběhu tohoto Jarmarku: rodičům, dě-
tem, rodinným příslušníkům, ale také hlavně 
personálu MŠ a  pod-
pory vedení naší obce. 

Chtěla bych Vám 
také poděkovat za 
projevenou důvěru 
a  spolupráci v  minu-
lém roce a  do nového 
roku 2018 přeji hlav-
ně pevný krok, duševní 
klid a bezstarostné žití 
s láskou v srdci.

Bc. Jana Maďová, 
ředitelka MŠ Dobrá

Tolik tedy k našemu Vánočnímu jarmar-
ku. A co naše děti čeká v měsíci lednu? Přihlá-
šené děti se mohou těšit na lyžařský výcvik, 
který bude probíhat na Bílé.

Čeká nás každoměsíční divadelní před-
stavení, tentokrát o sněhové vločce, a třída 
Delfínků se vydá do Jump centra.

Ale v  současné době by dětem udělala 
zcela určitě největší radost sněhová nadíl-
ka, aby si mohly konečně užít sněhu a s ním 
spojených radovánek. Tak snad se dočkají…

Mgr. D. Dvořáčková, učitelka MŠ Dobrá



Klub BHC Dobrá pořádal každoroční 
zakončení sezóny, vyhlášení a předávání 

cen nejlepším hráčům klubu pro rok 2017
Mistrem naší interní ligy se stal DALIBOR HÁJEK

Rok nám uplynul jako voda a my opět 
mohli zrekapitulovat sezónu 2017. Toto za-
končení a večírek našeho klubu se nesl ve 
velmi svátečním a vánočním duchu. Letos 
jsme si to naplánovali na 22. 12. 2017 a bylo 
se na co těšit. Byli jsme moc rádi, že na po-
slední chvíli k nám mohl dorazit i náš pán 
starosta Ing.  JIŘÍ CARBOL, aby společně 
s naším předsedou LADISLAVEM HÁJKEM 
mohli předávat nádherné ceny všem vítězům 
tohoto roku. V tomto roce jsme mezi námi 
mohli přivítat i nejmladší nadšence šprtce, 
a to VÍTKA ČERNOCHA, KLÁRU MADEN-
SKOU, ŠTĚPÁNA BERKA a  KRYŠTOFA 
SKOKANA. Snažili jsme se je zapojit i do 
turnajů jako je Šprtec tour 17-18, ve kterých 
si nevedli vůbec špatně a snažili se čím dál tím 
více zlepšovat. Co se týče nás dospělejších, 
tento ročník jsme neměli vůbec jednoduchý. 
Ve 2. lize nám uteklo finále jen o vzájemný 
zápas s Boskovicemi. Na Mistrovství Čes-
ké Republiky v  jednotlivcích se probojovali 

KAMILA ŽVAKOVÁ, JOSEF STUDENIČ 
a PETR HADAŠČOK. Čekala se od nich ně-
jaká medaile, bohužel se to nepovedlo a sami 
byli velmi nespokojeni se svými výkony.

My se však vracíme zpět do klubu, aby-
chom mohli přejít k předávání cen pro rok 
2017. Cenu pro nejlepšího nováčka převzal, 
a to po zásluze, ŠTĚPÁN BEREK. My mu 
gratulujeme a přejeme mu hodně úspěchu 
i v novém roce. Vzácnou cenu pro oddanost 
klubu letos přebírá žena a tou nemohla být 
žádná jiná než naše pokladní NAĎA HADA-
ŠČOKOVÁ, která se moc hezky stará o naše 
finance a hlavně i díky ní klub funguje jak má. 
Další cenou je pohár naděje, o který se utkali 
dva nejhorší hráči naší interní ligy. Už podru-
hé o ní bojoval HONZA ROMANIDIS, který 
letos vyzval LADISLAVA HÁJKA, ale ani teď 
se nepodařilo Honzovi prolomit prokletí a po-
hár naděje tak přistál v rukou LADISLAVA 
HÁJKA. Teď už se věnujme základní části 8. 
ročníku naší interní ligy. Vítězem základní 
části se stal DALIBOR HÁJEK a tato cena 
mu po právu patří. Cenu pro nejlepší obranu 
8. ročníku převzal LIBOR HOUDA a musím 
dodat, že se mu branky střílejí těžko. Ofen-
zíva, to je to, co v letošním ročníku zdobilo 
JOSEFA SVOBODU, nasázel nejvíce branek 
a po zásluze si odnáší cenu pro nejlepší útok. 
Co se týče play off, tak nejužitečnějším hrá-
čem ve vyřazovacích bojích se stal JOSEF 
SVOBODA, který prošel až do finále 8. roč-
níku, ale v každé sérii, kterou odehrál, mu-
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sel rozhodovat až sedmý 
zápas. Ve dvou případech 
se mu povedlo zvítězit, do 
třetice, a to ve finále, se 
mu to nepodařilo, přesto 
mu tato cena zaslouženě 
patří. V roce 2011 se ve 
finále utkali naposledy, 
tehdy tento souboj vyhrál 
DALIBOR HÁJEK, po 
šesti letech se utkali zno-
vu. DALIBOR HÁJEK 
vyzval ve finále JOSEFA 
SVOBODU, bylo to dra-
ma se vším všudy, co šprtec nabízí. Musel roz-
hodnout až sedmý rozhodující duel, v němž 
nervy udržel na uzdě DALIBOR HÁJEK 
a mohl tak slavit svůj druhý titul za posled-
ních sedm let. Boj o třetí místo zvládnul lépe 
a překvapivě JOSEF STUDENIČ, kterému 
se podařilo udolat dobrou obranu LIBORA 
HOUDY, a oslavil svůj zatím největší úspěch 
v interní lize.

Tento rok tak máme úspěšně za sebou. 
Děkuji všem, kteří se podíleli na zakončení 
sezóny a našem večírku. Hlavní poděková-
ní patří našemu starostovi panu JIŘÍMU 
CARBOLOVI za předávání cen. Věřím, že 

v novém roce budeme úspěšnější, než v tom 
minulém a  že každý cizí klub, který proti 
nám nastoupí, nás bude brát s respektem. 
Pro nás už nová sezóna začala, pomalu se bu-
deme připravovat na další turnaj Šprtec tour  
17-18, který se bude konat 17. února ve Vsetí-
ně a bude to už v pořadí třetí turnaj. Od února 
se rozběhne naše interní soutěž, už 9. ročník 
a potřetí se představíme ve 2. lize skupiny 
Morava. Máme se tak na co těšit, čekají nás 
nové zážitky úspěchy i neúspěchy. Za celý 
klub BHC Dobrá přejeme šťastný a úspěšný 
nový rok, hlavně zdraví a štěstí všem obyva-
telům v naší obci.

Ceny pro rok 2017:
Nejlepší nováček    CALDER TROPHY:  ŠTĚPÁN BEREK

Oddanost a věrnost klubu   BILL MASTERTON TROPHY: NAĎA HADAŠČOKOVÁ

Pohár naděje    CALDER CUP:   LADISLAV HÁJEK

Vítěz základní části      PRESIDENT TROPHY:  DALIBOR HÁJEK

Nejlepší obrana    VEZINA TROPHY:  LIBOR HOUDA

Nejlepší útok    HART TROPHY:   JOSEF SVOBODA

Nejužitečnější hráč play off   CONN SMITH TROPHY:  JOSEF SVOBODA

Vítěz 8. ročníku interní ligy   STANLEY CUP:   DALIBOR HÁJEK

Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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Žijí tady s námi – znáte je!   David Stypka

První rozhovor nového roku bude patřit zdejšímu talentovanému zpěvákovi – Davidu Styp-
kovi. Pokud jej neznáte osobně, jsem si jistá, že jste o něm už určitě slyšeli… Nebo jste alespoň 
zaslechli jednu z jeho písní, ať už v rádiích, hudebních televizích či přímo na koncertech. David 
se svou kapelou Bandjeez vydal již dvě alba (Čaruj a Neboj.) a společně s Ewou Farnou natočil 
duet Dobré ráno, milá, který je v současné době čtvrtou nejhranější českou písní tuzemských rádií. 
Mimochodem, hádáte správně – nejde pouze o shodu jmen – jedná se opravdu o syna našeho 
pana místostarosty. A teď už dost úvodních informací, pojďme se podívat, co nám o sobě tento 
osmatřicetiletý zpěvák prozradil… 

Kdy ses začal zajímat o hudbu?
Řekl bych, že mi mohlo být tak osm, možná 
méně. Pamatuju si, jak jsem skákal po gauči 
a řval, když hrála deska Nové růže. 

Navštěvoval jsi hudební výchovu, nebo jsi byl 
samouk?
Chodil jsem do hudební přípravky, pak na flétnu 
a nakonec i chvíli na klasickou kytaru do frý-
decké hudebky. 

Podporovali tě v tom rodiče?
Jo, první akordy mi ukázala máma. A  první 
oblíbené desky byly ty tátovy. 

Pamatuješ si, kdy jsi napsal svoji první píseň 
a o čem byla?

Mlhavě si pamatuju, že to byla zhudebněná 
báseň z čítanky na základní škole. A vyslov slovo 
listopad, víří v něm listy, let a pád… Nahrával 
jsem si to na magneťák a bylo to něco ve stylu 
avantgardního rocku. 

Jak ve tvé kapele vznikají písně? Texty i hudbu 
píšeš převážně ty?
Prozatím v podstatě výhradně já. Něco donesu, 
a pak se tím s klukama zabýváme, dokud z toho 
není hotová píseň. 

Kde bereš inspiraci?
V životě. Většina mých písniček začíná nějakou 
(většinou zoufale existenciální) otázkou a přes 
vnitřní boj přechází dál ve snahu na tu otázku 
najít odpověď. 

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří Ing. Václavu Baranovi 

a  jeho manželce, kteří nám o těchto Váno-
cích připravili pásmo příběhů, jak to bylo 
při Ježíškově narození v  městě Betlémě.                                                                                           
Tento „Živý Betlém“ Vašek nejen zrežíroval 
a zhudebnil, doprovázel na kytaru, ale i nacvi-
čil všechny zpěvy v provedení mladých skautů 
a zorganizoval i filmovou produkci.

Doberský kostel byl plný zvědavých 
poutníků, kteří šli hledat Ježíška do Betlé-
ma. Zazpívali si koledy, ohřáli se u ohníčku 
a mohli se posilnit teplým čajem a menším 
pohoštěním, které připravily ženy z farního 
společenství.

Děkujeme všem, kdo se zasloužili o tento 
krásný vánoční zážitek.

Vojtěška Gavlasová
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Jaké kapely ovlivnily tvoji tvorbu a tvůj 
hudební vývoj?
Těch je mnoho. Z českých v dětství a během 
dospívání třeba Lucie, Vlasta Redl nebo Buty 
a ze zahraničních určitě Pearl Jam, Sting nebo 
třeba Incubus. 

Tvé texty patří k těm složitějším a publiku, dle 
mého, chvilku trvá, než si ke tvé hudbě najde 
cestu… Vnímáš to tak?
Chvíli to trvá, to asi jo. Těžko ale říct, jestli jsou 
zrovna složitější než jiné. Zakládám si na tom, 
aby dávaly smysl, abych si neprotiřečil a aby 
to nebyl text plný nicneříkajících jinotajů. 
Snažím se, aby každý text dával smysl jako 
příběh. Takže z určitého úhlu pohledu mohou 
být naopak jednodušší, než rozličné fantaskní 
romantické konstrukce kolegů. 

Kde jsi studoval a jaká je tvá původní profese?
Skončil jsem gymnáziem ve Frýdku-Místku. 
Pak jsem dělal všechno možné, ale časově nej-
déle jsem byl novinářem a později pak grafikem. 

Co považuješ za největší zlom ve své kariéře?
Setkání s mým současným vydavatelem Mar-
tinem Červinkou. Patří k nejlepším hudebním 
manažerům v zemi a spolupracoval s obrov-
ským množstvím umělců, má čich na písničky 
a začínám mít podezření, že je obdařen i něčím, 
jako je šestý smysl.   

V jedné písni z alba „Neboj.“ spolupracuješ 
s Ewou Farnou… Plánuješ v budoucnu spolu-
práci s dalšími známými hudebníky?
Spolupráce s  Ewou byla úžasná zkušenost. 
Píseň Dobré ráno, milá jsme loni zahráli 
poměrně mnohokrát naživo, tak se z nás stali 
docela kamarádi. Ewa má můj naprostý respekt, 
je to profík každým coulem a nejlepší zpěvačka 
v této zemi. Spolupráce s talentovanými lidmi je 
výborná věc. Vždycky to kapelu někam posune, 

něco nového se přiučí. Nic takového ale neplá-
nujeme. Uvidíme, většinou si o to řeknou samy 
písničky.  

Jaký typ koncertů tě baví hrát nejvíce?
Takové koncerty, kde je možný kontakt s publi-
kem, kde je vidět lidem do tváří. Rád hraju v létě 
venku, ale stejně tak mám rád kluby.  

V polovině prosince jsi měl koncert ve vypro-
daném frýdecko-místeckém Stounu, kde se na 
tebe přišlo podívat mnoho známých, ale jak jsi 
sám řekl, také nových tváří. Býváš před domá-
cími koncerty více nervózní než obvykle? A jak 
bys tento večer zhodnotil?
Tenhle koncert byl hodně specifický. Dlouho 
jsme doma nehráli, byl to poslední koncert 
turné a navíc bylo, jak říkáš, vyprodáno. Byl to 
úžasný večer a tolik lidí s námi snad ještě nikdy 
nezpívalo. Neřekl bych, že jsem byl nervózní. 
Spíš vděčný a trochu naměkko.  

Jaký je tvůj vztah k obci Dobrá?
Můj vztah k Dobré je velmi blízký. S krátkou 
přestávkou tady žiju od narození a  mám tu 
dědinu rád. Pokud se navíc stane malý zázrak, 
někteří spoluobčané přestanou v zimě topit let-
ním obutím svých vozů a já se nebudu muset 
stěhovat s  rozkašlanými dětmi výše do hor, 
může se stát, že tady zůstanu natrvalo. Pořád 
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se mě někdo ptá, jestli už se budeme stěhovat 
do Prahy a já pořád odpovídám, že ne.

A jaké jsou tvé cíle pro rok 2018?
Určitě bychom rádi na podzim vydali třetí 
desku. Právě jsme se pustili do přípravy, tak 
snad to všechno stihneme a snad bude to album 

stát za poslech. Mám pocit, že by mohlo…

Davide, děkuji za rozhovor a přeji mnoho 
úspěšných koncertů a vydaných desek…
Já děkuji.

Monika Návratová 

Změna ordinační doby  
DS Dobrá MUDr. Kučerová Iva

25. 1. 2018   čtvrtek   - Neordinujeme

    1. 2. 2018   čtvrtek  -  Neordinujeme

Nutné případy ošetří Dětské středisko Politických obětí /u bývalého autobusového 
stanoviště/MUDr. Heidrichová  - tel:558 435 721.

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Sportovní areál U medvěda

Přijme servírku – recepční.
Nástup možný od 1. 4. 2018.

Informace na tel. č. 606 746 551 nebo manager@jewa.cz
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NÁDRAŽNÍ BUDOVA V DOBRÉ MÁ 130 LET
Před 130 lety se stranou obce, uprostřed polí, na jih od jejího středu,

něco velkého dělo. Desítky rukou denně upravovaly násep, po němž má
jezdit vlak. Formani nyní začali svážet cihly, písek, vápno a kamenné dílce,
dříví, cihlové střešní tašky a kovové okapy ke stavbě nádražní budovy. Lidé
ji odpočátku neměli rádi a mnozí ji doslova nenáviděli. Poklidnou vesnici,
žijící z úrody na polích, už před dvaceti lety probudila do nové doby stavba
továrny (Lichtensternovy apretárny na místě prostředního mlýna, pozdější „posádky“
u fotbalového hřiště a nynější firmy Ekomat) — a teď tu bude jezdit dokonce „ancikrist“, jak
se lokomotivě s vlekem (tedy vlaku) tehdy říkalo. Železnice byla neoblíbená z mnoha důvodů
— formani přijdou o práci, v Dobré nebude bezpečno (už byly odjinud hlášeny desítky nehod
při křížení silnic s tratí), hluk a pískání nás bude budit, z dýmu se otrávíme (všechny vlaky
byly na parní pohon, tedy topilo–hajcovalo se v nich uhlím, které vydávalo nepříjemný
smrad), další z německých vynálezů se dere už až na dědinu a pod hory, které budeme mít
začazeny sazemi, od jisker nám vyhoří chalupy a úroda na poli, koně se budou plašit, zvířectvo
se bude bát a přestane dojit a nejhorší je, že to „panáček“ (pan farář) ještě podporuje!

Nejvíce ale lidi namíchlo, že ačkoli byla trať už vyměřena v prostoru severně od obce, podél
Bílého potoka (téměř v místech nynější dálnice), v poslední chvíli, kdy už byl vykácen i kus
lesa Nižiny, byl projekt změněn a kácelo se na jiném místě, aby vlak jezdil co nejblíž
Lichtensternově továrně. Kvůli němu, aby měl co nejblíž k železné dráze a dovážel a vyvážel
„tovar“, byly přeříznuty velké lány prý nejúrodnější půdy. Namíchlo je to také proto, že mnohé
z argumentů, které byly i do značné míry opodstatněné, padly a pro případné protesty bral
rebelantům nový projekt „vítr z plachet“. Železnice sice dvakrát přeťala silnici, dokonce
císařskou, což bývalo jen zřídkakdy, ale už nehrozily tolik požáry, hluk, saze atd. Ovšem nyní
dostala železnice velkého odpůrce, faráře, neboť ten přišel o nejlepší kus pole. Nyní už
nemohl couvnout, a tak mlčky odevzdal půdu, ale Lichtensternovi (jenž byl žid, tedy nekatolík
a nekřesťan) to nikdy neodpustil, neboť bylo veřejným tajemstvím, jak u Severozápadní dráhy
za změnu projektu ve svůj prospěch usiloval a (ale to je jen domněnka) sázel zlaťáky na stůl
před úředníky, kteří o tom, kudy železnice povede, rozhodovali. Tak tedy máme železnici tam
kde je a už 130 let po ní cestujeme. A také nádraží, které považujeme za snad už poslední
budovu v obci, která neprošla přestavbami, jež by nějak výrazně změnily její vzhled.

Nádražní budova byla postavena v zimě 1887—1888; na jaře již stála, a nejen ona. Autorem
byl nepochybně projektant Severní dráhy Ferdinandovy Antonín Dachler, podle jehož návrhu
je postaveno i novorenesanční nádraží v Českém Těšíně v roce 1888. Nicméně patří budovy
nádraží v Dobré a třeba i v Hnojníku a Ropici k typizovaným objektům podle jednotných
plánů rozpracovaných do nejmenších detailů. Původně patřily k nádraží tři budovy ze
stejného roku 1887 — č. p. 253 strážní domek železniční, č. p. 254 strážní domek u nádraží
a č. p. 255 železniční stanice (nádraží). Ve strážním domku č. p. 253 má bydliště rodina
železničního zaměstnance Emanuela Noska (kde asi stála?). Č. p. 254 stojí dosud, je to
přízemní budova východně od budovy nádražní. 

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
O nádraží bude letos psáno ještě více.

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  7.1.18  22:13  Stránka 59
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INFORMACE PRO OBČANY
Ve středu 31. ledna skončí lhůta pro 

podání přiznání k dani z nemovitých věcí 
na rok 2018, a také možnost přihlásit se 
k placení této daně na rok 2018 prostřed-
nictvím  soustředěné inkasní platby oby-
vatelstva (SIPO).

Povinnost podat přiznání se týká pře-
devším nových vlastníků pozemků, zdani-
telných staveb, bytových a nebytových jed-
notek (včetně majitelů bytových jednotek 
převedených v roce 2017 z družstevního do 
osobního vlastnictví). Do daňového přizná-
ní se uvádí všechny zdanitelné stavby (budo-
vy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové 
a nebytové jednotky, které se nachází na úze-
mí Moravskoslezského kraje. Rozhodný je 
stav vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2018.

Zpozornět by ale měli také vlastníci ne-
movitostí, kteří v roce 2017 všechny nemo-
vitosti nebo část svých nemovitostí umís-
těných v Moravskoslezském kraji prodali, 
darovali nebo je jiným způsobem převedli na 
nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům ne-
movitých věcí totiž zákon ukládá povinnost 
komunikovat s finančním úřadem, a to buď 
formou podání daňového přiznání (pokud 
byli ke dni  1. 1. 2018 vlastníky jiných nemo-
vitých věcí v obvodu územní působnosti Fi-
nančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) 
nebo formou písemného oznámení, že v roce 
2017 přestali být vlastníky nemovitých věcí 
a nadále již nejsou vlastníky žádné nemo-
vité věci ani poplatníky daně za nemovité 

věci v obvodu územní působnosti FÚ pro 
Moravskoslezský kraj. 

Důvodem pro podání daňového přizná-
ní je i provedená digitalizace katastrálních 
území, která proběhla v roce 2017. Tímto 
úkonem ve většině případů dochází ke změ-
ně poplatníka u parcel pronajatých zeměděl-
ským subjektům, dále ke změně číslování 
a ke změně výměry parcel. 

Pokud vlastník nemovité věci, která se 
nachází v Moravskoslezském kraji, podával 
přiznání k dani z nemovitých věcí Finanč-
nímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v   
uplynulých letech a  nezměnily se skuteč-
nosti rozhodné pro výpočet daně, daňové 
přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že 
došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo 
výše místního koeficientu není sama o sobě 
důvodem pro podání daňového přiznání. 

Vlastník nemovité věci umístěné na úze-
mí Moravskoslezského kraje, který tuto ne-
movitou věc zahrnul do přiznání k dani z ne-
movitostí podaného v uplynulých letech, má 
povinnost podat daňové přiznání zejména, 
pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo 
naopak části stavby zlikvidoval, v případech, 
kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků 
nebo ke změně druhu pozemku, zvýšení po-
čtu nadzemních podlaží apod.

Více informací k dani z nemovitých věcí 
i k placení prostřednictvím SIPO najdete na 
www.financnisprava.cz/sipo

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava 

Tel.: 596 651 111



1/2018

Nabídka pronájmu 
bytových a podnikatelských prostorů  

v Dobré č. p. 480 (bývalý objekt Policie ČR)

Nabízíme bytové prostory o velikosti 1+KK a 1+1. 
Bytové prostory jsou vybavené kuchyňskou linkou včetně spotřebičů, WC, 

sprchou a zrcadlovou skříňkou.

Dále nabízíme 
podnikatelské 

prostory o velikosti  
1+1 (36,2 m2)  

a 1+1 (41,66 m2)

Veškeré informace  na tel. č. 730 893 048

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE
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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 5. 2. 2018 do 12.00 hodin.






