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Slovo starosty
Vážení občané,

na pondělí 12. března bylo svoláno  
18. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, 
které mělo na programu schválení nových 
investičních akcí, prodloužení Smlouvy  
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě, kterou se zajišťuje provoz auto-
busů o víkendech, dále dodatek Smlouvy  
o spolupráci při zajištění dopravní obsluž-
nosti, která se týká linek MHD z Frýdku-
-Místku do Dobré a Nošovic, darovací 
smlouvu mezi TJ Sokol Dobrá a obcí a další 
materiály. Jednání zastupitelstva jsou dle 
zákona veřejná a občané se mohou celého 
průběhu účastnit.

V lednovém vydání Doberských listů 
jsme Vás informovali o investicích pro le-
tošní rok. Nejrozsáhlejší stavbou letos je 
dokončení akce „Rekonstrukce a výstavba 
parkovacích ploch kolem budovy Obecního 
úřadu“, která bude dle smlouvy provedena 
do 30. srpna tohoto roku. Součástí této stav-
by je rovněž nová budova garáží pro obecní 
auta a multikáry. 

Na jednání zastupitelstva byly také na-
vrženy ke schválení další investiční akce 
a opravy. Navrhujeme opravy některých 
místních komunikací, kde probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele. Bohužel u některých 
připravovaných staveb narážíme na neo-
chotu soukromých vlastníků pozemků pod 
komunikacemi. Bez jejich souhlasu není 
možné získat stavební povolení. V základní 
škole se bude realizovat projekt – Bezbarié-
rové úpravy a jazyková učebna v ZŠ Dob-
rá, v hodnotě 4,4 miliony korun, na který 
získala škola dotaci z Integrovaného regio-

nálního operačního programu. Rovněž bu-
deme revitalizovat povrch hřiště pro malou 
kopanou na víceúčelovém hřišti u základní 
školy. Celkové předpokládané náklady na 
investice a opravy pro rok 2018 jsou ve výši 
36,66 milionu korun.

Dále bych chtěl poděkovat společnosti 
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., 
která z nadačního fondu „Dobrý soused“  
a „Dobrý soused společně“ podpořila 
projekt předložený vedením Sokola Dobrá  
a na který získali finanční příspěvek v celko-
vé výši 75.000,- Kč. V rámci projektu bude 
podpořena doprava sportovců na sportovní 
utkání a výstavba diváckého zázemí v blíz-
kosti sportoviště.

Srdečně bych chtěl pozvat všechny zá-
jemce jménem komise pro rodinu a občan-
ské záležitosti na VELIKONOČNÍ KRE-
ATIVNÍ TVOŘENÍ, které se uskuteční  
v pondělí 26. března 2018 v 17 hodin v sále 
Základní školy v Dobré. Bližší informace 
najdete na našem webu www.dobra.cz.  
Děkuji organizátorům za uspořádání této 
hezké akce. 

V druhé polovině měsíce března zahá-
jíme jarní práce na čištění ulic. Čištění bu-
deme provádět našim čisticím a kropicím 
vozem a veškeré takto smetené nečistoty 
jsou nebezpečným odpadem, který musí být 
uložen na skládku. 

Na závěr bych Vám všem velmi rád 
popřál radostné prožití blížících se veli-
konočních svátků, dostatek životní ener-
gie po dlouhé zimě, hodně jarní pohody  
a osobní spokojenosti.

 
Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Chybička se vloudí...
…a problém je na světě.

Vedení obce si velmi váží všech sponzorů (dárců), kteří neopomenou podpořit 
významnou akci na začátku každého roku a přispějí cenou (darem) do tomboly, která 
je součástí obecního plesu.

Také letos se tímto způsobem rozhodlo podpořit obecní ples mnoho fi rem a podni-
katelů z Dobré i širokého okolí. Za jejich přístup a pomoc vedení obce nikdy nezapome-
ne poděkovat prostřednictvím Doberských listů. 

V letošním roce jsme však ve výčtu dárců opomenuli uvést manžele Romanidiso-
vy, paní Karlu a pana Stanislava (obchod s potravinami v budově starého národního 
výboru).

Za toto nedopatření přijímám plnou zodpovědnost, neboť veškeré dary jsou shro-
mažďovány na obecním úřadě a těsně před termínem konáním plesu je vyhotoven se-
znam cen se jménem dárce a tento předán organizátorům plesu, kulturní komisi. Stalo 
se, že paní Karla předala dar přímo členu kulturní komise, tudíž tento nebyl zanesen 
do seznamu. Přistoupili jsme k nápravě stavu tím, že všechny dary, počínaje obecním 
plesem v roce 2019, budou muset „projít“ obecním úřadem. Vyhneme se tak podobným 
nedopatřením.

Osobně se vám, manželé Romanidisovi, omlouvám a děkuji za vaše pochopení 
a vstřícnost.

 Milan Stypka

Milí spoluobčané, dovoluji si vás seznámit s obsahem tiskové zprávy Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR. Přečtením snadno zjistíte, k  jakým změnám (novinkám) dochází 
s účinností v průběhu stávajícího roku.

Pokud budete potřebovat více informací k některým změnám, obraťte se – prosím – na 
pracovníky Úřadu práce ve Frýdku-Místku. 

Co se mění v roce 2018? 
Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Nový rok přináší řadu změn v oblasti práce a sociálních věcí. Už od ledna půjde vyčer-
pat rodičovský příspěvek rychleji, na přídavky na dítě dosáhne více rodin a výrazně se 
zvyšují důchody i minimální mzda. V průběhu roku 2018 pak budou zavedeny dvě nové 
dávky, tzv. otcovská a dlouhodobé ošetřovné. 
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VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ 
A ZARUČENÁ MZDA 
Od 1. ledna se zvyšuje minimální mzda, 
a to z 11 000 Kč na 12 200 Kč za měsíc. 
Minimální hodinová mzda vzroste z 66 Kč 
na 73,20 Kč. V návaznosti na to se valori-
zují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 
zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány 
v kolektivních smlouvách, a pro zaměst-
nance ve veřejných službách a správě, kteří 
dostávají plat. V souvislosti se zvýšením mi-
nimální mzdy dojde od 1. ledna 2018 také ke 
zvýšení příspěvku u zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením. 

VYŠŠÍ DŮCHODY
- starobní, invalidní, vdovské, vdovecké  
a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018 
se zvýší od splátky důchodu splatné po  
31. prosinci 2017 tak, že se 
• základní výměra zvyšuje o 150 Kč na  
2 700 Kč, 
• procentní výměra zvyšuje o 3,5 % 
procentní výměry, která náleží ke dni,  
od něhož se procentní výměra zvyšuje. 

Důchody se tak zvýší v průměru o 475 
korun. Zvýšení provede Česká správa soci-
álního zabezpečení automaticky, není třeba  
o ně žádat. 

Prvky konstrukce výpočtu důchodů při-
znávaných od roku 2018: 
• všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 
ve výši 28 250 Kč, 
• výše přepočítacího koeficientu pro úpravu 
(aktualizaci) všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2016, který činí 1,0612 
• první redukční hranice pro stanovení vý-
počtového základu ve výši 13 191 Kč, 

• druhá redukční hranice pro stanovení vý-
počtového základu ve výši 119 916 Kč, 
• výše základní výměry starobního, inva-
lidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího 
důchodu od roku 2018 činí 2 700 Kč. 

RYCHLEJŠÍ ČERPÁNÍ 
RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU 
A VYŠŠÍ PŘÍDAVEK NA DÍTĚ 
Díky novele zákona o státní sociální pod-
poře dojde k rychlejšímu čerpání rodičov-
ského příspěvku. Celkovou částku příspěv-
ku ve výši 220 000 korun bude tak možné 
vyčerpat mnohem rychleji. 

• Zruší se současné omezení horní hrani-
ce výše čerpání rodičovského příspěvku ve 
výši 11 500 Kč za měsíc, čímž bude umož-
něno čerpat dávku až ve výši odpovídající 
peněžité pomoci v mateřství (až 32 640 Kč). 
Celá částka rodičovského příspěvku tedy 
bude moci být vyčerpána za kratší dobu než 
v současnosti (až 6 měsíců). Rodiče s vyšší-
mi příjmy tak mohou celou částku příspěv-
ku vyčerpat rychleji než dosud. 
• Ti, kteří v současnosti nemají nárok na 
peněžitou pomoc v mateřství, a čerpají ro-
dičovský příspěvek v pevných částkách bez 
možnosti volby až do čtyř let věku dítěte, 
budou moci nově volit čerpání až do výše 
7 600 Kč za měsíc a zkrátit si tak dobu 
čerpání až na tři roky. Jedná se především 
o studenty, OSVČ bez nemocenského pojiš-
tění a nezaměstnané. 

• Rodiče dvojčat a vícerčat budou moci 
čerpat vyšší rodičovský příspěvek, namís-
to současných 220 000 korun půjde nově  
o 330 000 korun, což se týká i rodičů dětí 
narozených před 1. 1. 2018, kterým ještě 
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nejsou čtyři roky. Musí ale podat novou žá-
dost o rodičovský příspěvek. 

• Rozšíří se okruh rodin, které budou mít 
nárok na přídavek na dítě, zvyšuje se hra-
nice příjmu z 2,4 na 2,7násobek životního 
minima. Dále se zvyšují částky přídavku 
na dítě o 300 korun pro děti pracujících 
rodičů (alespoň jeden z rodičů musí mít pří-
jem ze závislé činnosti, samostatné výděleč-
né činnosti či dávky nahrazující tento pří-
jem). Nově tak budou činit 800, 910 a 1 000 
korun měsíčně podle věku dítěte. Rodiny, 
které uvedené příjmy nemají, budou nadále 
pobírat přídavek na dítě v dosavadních (zá-
kladních) částkách. O navýšení dávky není 
třeba žádat. Při splnění podmínek Úřad 
práce ČR zvýší dávku po doložení Dokladu 
o výši čtvrtletního příjmu automaticky. 

• Pro všechny příjemce rodičovského pří-
spěvku platí, že změnu volby výše čerpání 
rodičovského příspěvku podle nové právní 
úpravy lze provést kdykoli od 1.ledna2018, 
bez ohledu na datum, kdy ji měnili napo-
sled. Bez podání žádosti o změnu volby 
nebude výše rodičovského příspěvku 
změněna a od ledna 2018 bude vypláce-
na ve stejné výši, jaká náležela za prosi-
nec 2017. Po první provedené volbě výše 
dávky podle nové úpravy bude zachována 
dosavadní možnost měnit ji jednou za tři 
měsíce.

• Možnost změny volby rodičovského pří-
spěvku se bude týkat všech rodičů, tedy  
i těch, kterým se dítě narodilo před účin-
ností novely zákona, a to samozřejmě za 
předpokladu, že budou splňovat podmínky 
nároku na příspěvek (pokud např. limit na 

příspěvek nevyčerpají ještě před účinností 
novely zákona atd.).

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 
Dlouhodobě nemocní budou mít od roku 
2018 nárok na vyšší nemocenské dávky: 
• od 31. kalendářního dne dočasné pracov-
ní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje 
sazba z 60 % na 66 % denního vyměřova-
cího základu a dále 
• od 61. kalendářního dne dočasné pracov-
ní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje 
sazba z 60 % na 72 % denního vyměřova-
cího základu. 

Redukční hranice týkající se denního vymě-
řovacího základu, na základě kterého se vy-
počítá například nemocenské, jsou pro rok 
2018 následující: 
• první redukční hranice činí 1 000 Kč, 
• druhá redukční hranice činí 1 499 Kč, 
• třetí redukční hranice činí 2 998 Kč. 

DÁVKA OTCOVSKÉ POPORODNÍ 
PÉČE, TZV. OTCOVSKÁ – zavádí se 
s účinností od 1. února 2018 
Cílem otcovské je zejména umožnit otcům 
podílet se v době krátce po porodu na péči 
o novorozené dítě a zároveň tak významně 
pomoci matce v obtížném období krátce po 
porodu. 

• Nárok na dávku bude mít otec dítěte, který 
o dítě pečuje a osoba (muž nebo žena), která 
převzala dítě do péče nahrazující péči rodi-
čů. 
• Nástup na otcovskou nastává dnem, kte-
rý si muž určí v období šesti týdnů ode dne 
narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, 
jestliže dítě nedosáhlo sedmi let věku. 
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• Výše dávky činí 70 % denního vyměřo-
vacího základu a výplata náleží za dobu 
sedmi kalendářních dnů bez přerušení. 
• Podat žádost o dávku a nastoupit na ot-
covskou bude možné sice až od 1. února, 
nárok na dávku však od tohoto dne vznik-
ne i v těch případech, kdy se dítě narodilo 
v období 6 týdnů před tímto datem, tj. 21. 
prosince 2017 nebo později. 

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ, 
zavádí se s účinností od 1. června 2018 
Dlouhodobé ošetřovné pomůže v době bez-
prostředně po propuštění ošetřovaného 
blízkého z nemocnice, například po vážném 
úrazu nebo nemoci. 
Podmínky pro nárok: 
• u ošetřovaného muselo dojít k náhlému 
zhoršení zdravotního stavu, který vyža-
doval alespoň sedmidenní hospitalizaci v 
nemocnici a v den propuštění bude potvrze-
no, že potřeba celodenní péče bude trvat 
nejméně dalších 30 dnů, 
• ošetřovaný musí dát písemný souhlas k 
ošetřování konkrétní osobě, 
• pokud splní ostatní podmínky nároku na 
tuto dávku, bude dlouhodobé ošetřovné 
náležet nejen nejbližším příbuzným ošet-
řovaného (rodičům, prarodičům, dětem, 
sourozencům a jejich manželům nebo dru-
hům), ale například i strýci nebo manželce 
synovce, 
• u ošetřujícího bude vyžadována čekací 
doba; nemocenské pojištění muselo u za-
městnance trvat v posledních čtyřech mě-
sících alespoň 90 dnů, OSVČ musela být 
nemocensky pojištěna v posledních třech 
měsících, 
• ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování 
vykonávat žádnou výdělečnou činnost, 

• v průběhu 90 dnů se mohou ošetřující li-
bovolně střídat v ošetřování, 
• dávka bude náležet ve výši 60 % reduko-
vaného denního vyměřovacího základu 
maximálně po dobu 90 kalendářních dnů 
ode dne propuštění z nemocnice; nenáleží 
však za dobu, kdy dlouhodobá péče není 
poskytována (např. z důvodu další hospita-
lizace), 
• nárok na další dlouhodobé ošetřovné 
vznikne nejdříve po uplynutí 12 měsíců od 
skončení předchozí dlouhodobé péče, 
• zaměstnavatel může odmítnout poskyt-
nutí volna ze zaměstnání, pouze pokud mu 
brání vážné provozní důvody, 
• zaměstnavatel nemůže dát pečujícímu 
po dobu ošetřování výpověď a po skončení 
ošetřování musí zaměstnance zařadit na 
jeho původní práci a pracoviště. 

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ 
ZABEZPEČENÍ 
Nejvýznamnější změny: 
• částka průměrné mzdy pro účely pojistné-
ho je 29 979 Kč, 
• maximální vyměřovací základ pro placení 
pojistného činí 1 438 992 Kč, 
• rozhodná částka (daňový základ) zakláda-
jící účast na důchodovém pojištění OSVČ, 
která vykonává vedlejší činnost, je 71 950 
Kč ročně, 

• minimální měsíční základ pro placení 
záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající 
hlavní činnost je 7 495 Kč – z toho mini-
mální záloha na pojistné činí 2 189 Kč, 
• minimální měsíční vyměřovací základ pro 
OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou 
činnost je 2 998 Kč – z toho minimální zá-
loha na pojistné činí 876 Kč. 
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VYŠŠÍ PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU 
Zvyšuje se příspěvek na mobilitu (ze 400 Kč
na 550 Kč měsíčně), poskytuje se těm, kte-
ří mají nárok na průkaz osoby se zdravot-
ním postižením ZTP nebo ZTP/P. 

VÝHODNĚJŠI PŘÍSPĚVEK NA 
ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU NA POŘÍZENÍ 
MOTOROVÉHO VOZIDLA 
Mění se způsob stanovení výše této dávky. 
Četnost a důvod dopravy a celkové sociální 
a majetkové poměry již nebudou zkoumány. 
Na výši dávky bude mít vliv pouze příjem 
osoby a její rodiny. Maximální výše dávky 
zůstává na hranici 200 000 Kč, nově se za-
vádí výše minimální, a to 100 000 Kč. 

VYŠŠÍ PLATY PRO ZDRAVOTNÍKY 
Nové nařízení vlády o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
snižuje počet stupnic platových tarifů v pří-
lohách k nařízení (ze sedmi na pět). Dále se 
valorizují stupnice platových tarifů, podle
kterých jsou odměňováni zaměstnanci po-
skytovatelů zdravotních služeb, od 1. ledna

2018 o 10 %. Novelou nařízení vlády o plato-
vých poměrech státních zaměstnanců byla
obdobně od 1. ledna 2018 valorizována o 10 %
stupnice platových tarifů pro lékaře orgánů
sociálního zabezpečení a pro lékaře orgá-
nů ochrany veřejného zdraví; ta byla již od 
1. listopadu 2017 dorovnána na úroveň 
stupnice platových tarifů pro lékaře posky-
tovatelů zdravotních služeb.  

CESTOVNÍ NÁHRADY 
– SAZBY A STRAVNÉ 
Mění se sazba základní náhrady za používá-
ní silničních motorových vozidel (v případě 
osobních silničních motorových vozidel 
jde oproti roku 2017 o zvýšení o 0,10 Kč za 
1 km), stravné se zvyšuje v jednotlivých 
časových pásmech v rozmezí od 6 do 15 Kč
a průměrná cena pohonných hmot činí 30,50 
Kč a 32,80 Kč u benzinu 95 oktanů a 98 ok-
tanů a 29,80 Kč u motorové nafty. Hodnoty 
jsou stanoveny podle aktuálních údajů zve-
řejněných Českým statistickým úřadem. 

Petr Sulek  Zpracoval a upravil
tiskové oddělení  Milan Stypka

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2018 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, 
tj. 4. 4., 2. 5. 2018 v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21 
– bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2018
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.

Pátek 30. 3. 2018 - ZAVŘENO
Sobota 31. 3. 2018 - 8.00–12.00 hodin
Pondělí 2. 4. 2018 - ZAVŘENO

Otevírací doba 
sběrného dvora v Dobré 
o velikonočních svátcích
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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. 

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

Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440,- Kč. 
                Děti od 11-15 let včetně – ve výši 50 % sazby.

Osvobozeni od poplatku jsou:  - děti do věku 10 let včetně
    - občané obce Dobrá starší 80 let včetně.
 Poplatek je možno uhradit během března až 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) 

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2018

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
POPLATEK ZE PSŮ JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2018 

Komise pro rodinu a občanské záleži- 
tosti při RO Dobrá uspořádala ve dnech  
2. a 3. března 2018 ve víceúčelovém sále ZŠ 
v Dobré burzu dětského jarního a letního  
oblečení. 

Na burzu se zaregistrovalo 33 maminek, 
které dohromady nabídly k prodeji 859 kusů 
pěkného dětského oblečení a obuvi.

V sobotu přišlo na burzu nakupovat 36 
maminek. Prodalo se 244 věcí celkem za 
6730,- Kč.  Tyto peníze jsme zpětně vyplatili 

prodávajícím maminkám. Myslím, že spoko-
jené byly i nakupující maminky, které měly 
radost, že levně nakoupily pěkné věci pro své 
děti.

Věci, které se neprodaly, věnovaly ně-
které maminky na charitu, za což jim velice 
děkujeme. Jako každý rok toto oblečení bylo 
věnováno Charitě Frýdek-Místek.

Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti 
Žižková Marie

Z činnosti Komise pro rodinu
a občanské záležitosti
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Informace pro občany
V měsíci dubnu budou probíhat stavební práce na silnici č. II/648 mezi Frýdkem-

-Místkem a obcí Dobrá, které ponesou jistá dopravní omezení.
Jak vyplývá z vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková orga-

nizace, středisko Frýdek-Místek, které bylo zasláno obci Dobrá, byla v minulém roce 
provedena Oprava povrchu silnice II/648 Frýdek-Místek – Dobrá. 

Investorem (objednatelem) této akce byl Moravskoslezský kraj v zastoupení Sprá-
vy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Frýdek-Místek. Jednalo se úsek od 
křižovatky Hlavní třídy s ul. Slezskou ve Frýdku-Místku, po koleje před restaurací „Na 
Špici“ v Dobré.  Zhotovitelem této stavby byla fi rma ALPINE Bau CZ a.s. Po provedení 
díla odmítl objednatel jeho převzetí s odvoláním na vady díla spočívající v nedostateč-
né tloušťce ložné a obrusné vrstvy. Po provedené reklamaci bude vozovka v jarních 
měsících dodavatelem  opravena, což se negativně  projeví na plynulosti dopravy.

V úseku, kde se budou provádět opravy (od křižovatky u OC Albert po cca VÚHŽ) 
bude probíhat úplná a částečná uzávěra provozu. Investor stavby tímto žádá o shovíva-
vost a pochopení.

Od 6. 4. 2018 do 13. 4. 2018 bude probíhat frézování živičného krytu vozovky, které 
si vyžádá částečné omezení provozu na komunikaci a dále pokládka asfaltové vrstvy, 
za úplné uzavírky provozu, bude dle předloženého harmonogramu probíhat ve dnech 
20. 4. 2018 až 24. 4. 2018.

Jak dopadly 1. rady pro zahrady
Je nám všem známo, že v naší obci je ně-

kolik zájmových organizací a spolků, které ne-
pracují jen pro své potěšení, ale i pro všechny 
občany obce. Za tímto účelem uspořádala naše 
komise ve spolupráci se ZO ČZS (základní 
organizací Českého zahrádkářského svazu) 
zajímavou přednášku, na téma „Novinky 
v jádrovinách, peckovinách a drobném ovoci“. 
Předseda ZO ČZS pan Čestmír Jež nám pomo-
cí diaprojekce ukázal několik druhů ovocných 
stromů a keřů. Vysvětlil, které jsou vhodné 
k výsadbě v našem prostředí a jak o ně správně 
pečovat. V následné besedě pak poradil a od-
pověděl všem na otázky. Rovněž jsme si u něj 
mohli objednat různá hnojiva, která již brzy 

budeme potřebovat. Sama vím, že na jarní 
práce je nutné se již nyní připravovat.

Co však bylo smutné, že z 29 přítomných 
byla převážná část z okolních obcí, (Hnojník, 
Komorní Lhotka, Raškovice, Lubno), kteří 
měli zájem získat zdarma cenné rady.

Další informace z cyklu přednášek „Co 
má znát každý zahrádkář“, jak bylo uvedeno 
v Doberských  listech v únoru, můžete získat 
ve středu 14. 3. 2018 a 2. 5. 2018 vždy v 17 
hod. v sále hasičské zbrojnice v Dobré. Dou-
fáme, že příště naše řady doplní ve větší míře 
i občané z Dobré.

Za Komisi pro rodinu
a občanské záležitosti 

Gryžboňová Drahomíra
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Zahrádkáři informují
Zahrádkáři z Dobré bilancovali práci za 

uplynulý rok na výroční členské schůzi kona-
né dne 18. 4. 2018, která se uskutečnila v sále  
Hasičské zbrojnice. Jako host a patron naší 
základní organizace byl přítomen starosta 
ing. Jiří Carbol, za Územní sdružení Frýdek 
Místek paní Věra Bednárková. 

Zahrádkáři jako spolek mají v naší obci 
dlouhou tradici. Již za války byl založen spo-
lek Praisler a 11. dubna roku 1954 byl založen 
Čsl. Ovocnářský a zahrádkářský svaz, který 
je činný až do dnešních dnů.  Že zde bylo 
už v minulosti vyspělé sadovnictví, svědčí 
zbytky sadů pod Vrchy. Také každý domek 
i grunt měl ve své zahradě ovocné stromy 
a jen soustavná péče a starost o sad zajisti-

la každoroční sklizeň a obohatila jídelníček 
v zimních měsících.  Dlouholetý zájem o pěs-
tování ovoce byl důvodem, proč byl původně 
ovocný strom v roce 1966 navržen pro náš 
obecní znak a prapor.  

Po letech diskuse jsme se rozhodli i my 
zahrádkáři pro naši zahrádkářskou organi-
zaci navrhnout a za fi nanční podpory naší 
obce nechat vyrobit prapor – vidíme strom, 
kterému poskytuje vše k životu matička země, 
čtyři roční období, pohled z naší obce na 
Lysou horu a znak zahrádkářů. To je náš pra-
por. Na výroční schůzi jsme jej poprvé spatřili 
v celé své kráse.

Prapor nám slavnostně požehná na mši 
svaté otec Marek v kostele sv. Jiří, a to v ne-
děli 15. 4. 2018 v 10.30 hodin. 

 
Předseda zahrádkářů Čestmír Jež
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ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
Vždy první čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici Dobrá.

Program činnosti
Klubu seniorů na 2. čtvrtletí

Středa 18. dubna - beseda v klubovně na téma, vliv magnetického pole na naše zdraví,
  možno nakoupit přípravky.

Středa 9. května - oslava Dne matek v hasičské zbrojnici s vystoupením
  souboru Paprsek v 15:00 hodin.

Středa 23. května - smažení vaječiny v Kačabaru v15:00 hodin.
  Vajíčka, pažitku a dobrou náladu s sebou.
  Bude se vybírat záloha na zájezd ve výši 200 Kč na osobu.

Středa 13. června - zájezd do Litovelského Pomoraví, odjezd v 8:00 hodin od kostela, 
  cena 200 Kč na osobu.

Projekt Zdravý životní styl
V týdnu od 19. – 23. února 2018 probí-

hal ve všech 2. třídách celotýdenní projekt 
s názvem Zdravý životní styl, aneb mám to 
v hlavě, jíme zdravě. Žáci se seznamovali 
s pojmem zdravý životní styl a samozřejmě 
s různými oblastmi tohoto tématu.

Nejvíce času věnovali oblasti stravování 
– plnili úkoly, ve kterých se dozvěděli, co jsou 
zdravé a nezdravé potraviny, jaká by měla být 
skladba denního jídelníčku, jaké nápoje jsou 
nejvhodnější a kolik by jich měli denně vypít 
a proč, sháněli recepty pro přípravu jednodu-
chých pokrmů a sami také ve škole věnovali 
jeden den nakupování potravin a následně 
jejich přeměně ve zdravý pokrm.

Svou pozornost zaměřili i na tzv. pyrami-
du pohybu, díky které se seznámili s různý-
mi formami pohybu a především s nutností 
dodržovat denní dávku pohybu – výborně 
jim nahrávalo i to, že právě v tomto období 
probíhala zimní olympiáda, takže projekt 
byl laděn i sportovně. V rámci dodržování 
pohybové aktivity a také duševní hygieny si 
zacvičili jógu a seznámili se s jejími účinky 
na lidské tělo. Nevynechali ani ostatní té-
mata důležitá pro zdravý život – zjišťovali, 
co dělat, aby byli spokojení sami se sebou, 
měli dobré vztahy se svými kamarády a ro-
dinou, hledali možnosti, jak zahnat starosti 
a špatnou náladu atd.

Základní škola Dobrá informuje…
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Naši recitátoři postupují
do okresního kola

Recitace má na naší škole velkou tradici 
a pravidelně se účastníme Celostátní přehlíd-
ky dětských recitátorů, kterou každoročně 
vyhlašuje ministerstvo školství. Školní kola 
recitace probíhají na 1. a 2. stupni odlišně. Na 
1. stupni proběhlo školní kolo v pátek 9. února

v sále školy. Ve třech kategoriích postoupili 
do okrskového kola Eva Kontriková, Václav 
Kyrych a Vojtěch Smolka (O. kategorie – 
1. třídy), Kryštof Pavlásek, Anna Beloritová 
a Karolína Kubenková (1. kategorie – 2. a 3.
třídy), Daniel Rojíček, Markéta Vlčková 

Téma bylo opravdu široké a zasahova-
lo do všech předmětů. Všem účastníkům 
se podařilo během týdne sestavit si svou 
vlastní „příručku“ zdravého životního stylu 
a věříme, že získané a vyzkoušené informace 

budou využívat ve svém dalším životě, aby 
mohli být opravdu zdraví, hraví, vyrovnaní 
a šťastní!

Mgr. Jana Kavková

Žáci 2. C se chlubí diplomy za splnění všech úkolů v rámci projektu.
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a Lukáš Peterka (2. kategorie – 4. a 5. třídy). 
Okrskové kolo se uskutečnilo 22. února opět 
v naší škole za účasti recitátorů z okolních 
škol v Nošovicích, Raškovicích, Domaslavi-
cích, Dobraticích a na Lučině. Zde se z našich 
reprezentantů nejlépe představily Markéta 
Vlčková ze 4. B a Karolína Kubenková ze 
3. B, obě postoupily do okresního kola sou-
těže, které proběhne 7. března ve Frýdku-
-Místku.

Na 2. stupni slouží jako školní kolo sou-
těže naše vlastní recitační přehlídka Za tro-
chu lásky, o které jsme psali už na podzim. 
Okrskové kolo proběhlo 20. února na 2. ZŠ 
ve Frýdku-Místku. Reprezentovaly nás čtyři 
žákyně – Zuzana Kajzarová ze 6. B, Klára
Kateřina Školová ze 7. B, Nela Žáková 
z 8. A a Hana Heinrichová z 9. B. Porotu 
nejvíce zaujaly Nela Žáková, která skonči-
la ve své kategorii druhá, a Klára Kateřina 
Školová, jejíž čtvrté místo ještě stačilo na 
postup do kola okresního. To se uskuteční 
14. března rovněž ve Frýdku-Místku.

Všem našim recitátorům děkujeme za 
vzornou přípravu a oduševnělý přednes. Po-
stupujícím do okresního kola přejeme pevné 
nervy a lehký jazyk. Hodně štěstí.

Mgr. Jan Lörinc

Nejlepší recitátoři mezi prvňáčky.

Poseidon, Artemis, Hefaistos, kentaur, pegas...
Ve škole jako na Olympu.

Projekt Řecko a bohové
Kultura a mytologie starověkého Řecka 

tvoří nedělitelnou součást společné evropské 
identity. Naše demokracie vyrůstá z odkazu 
antických republik, významná část slovní zá-
soby v evropských jazycích má svůj základ 
v řečtině, příběhy řeckých hrdinů a bohů 
zná snad každý a s řeckou mytologií a historií 
se potkáváme v knihách, fi lmech i počíta-
čových hrách. Ostatně nedávná olympiáda 
prokázala, že řecký duch nás nepřestává in-
spirovat ani v moderní době. 

Každoroční projekt šestých tříd Řecko 
a bohové nabízí žákům možnost nahlédnout 
do bohatého kulturního světa starověkých 
Řeků a také letos se děti přestrojily za řecké 
bohy a celý den, pátek 23. února, se věnova-



3/2018

- 13 -

Sbírka pro šimpanzy v Zoo Ostrava
V novém roce, kdy jsme se sešli po vá-

nočních prázdninách ve škole, se uskuteč-
nila již tradiční sbírka na naše chráněnce 
v ZOO Ostrava – šimpanzy z Pavilonu evo-
luce. Samotné fi nanční sbírce ovšem před-
cházela delší příprava. Členové školního 
ekotýmu se několikrát sešli, aby vyrobili 
v naší keramické dílně čtyřlístky pro štěstí. 
Ty jsme pak museli vybarvit a označit lísteč-
kem s poděkováním. 

Sbírkou se nám letos podařilo vybrat 
neskutečných 6 620 Kč!

Vybrané fi nance pomohou zlepšit šim-
panzům jejich bydlení, stravu a celkové život-
ní podmínky. Děkujeme všem, kteří se podí-
leli na přípravě a prodeji výrobku. A hlavně 
děkuji těm, kteří si čtyřlístek zakoupili, a tím 
přispěli na příjemný pobyt šimpanzů v ZOO. 
Děkuji jak jednotlivcům, žákům či zaměst-
nancům školy, tak i třídním kolektivům. 

Mgr. Květoslava Lysková,
koordinátorka EVVO

ly vybraným tématům spojeným s řeckým 
starověkem. Žáci si četli o aktuálním tématu 
olympijských her, seznámili se s okolnostmi 
trojské války, hráli pexeso s mytologickými 
postavami a také si připravovali prezenta-
ci vybraného boha či bytosti. Již předtím si 
v hodinách výtvarné výchovy každá třída vy-

robila velký plakát zobrazující hlavní postavy 
řecké mytologie. 

Věříme, že se projekt dětem líbil a že si 
domů odnášely onen důležitý poznatek, který 
nejlépe shrnul veliký Goethe: „Kdo nezná své 
kořeny tři tisíce let nazpět, žije jenom ze dne 
na den.“

Mgr. Jan Lörinc

Členové ekotýmu s vyrobenými čtyřlístky.
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V minulých týdnech zaujal celý svět výkon Ester Ledecké na zim-
ní olympiádě, kdy získala dvě zlaté medaile v rozdílných sportovních 
disciplínách a stala se obdivovanou sportovkyní. Podobně univer-
zální talent se nám rodí i na naší doberské škole. Nepoužívá však 
snowboard ani lyže, nýbrž exceluje na vznešeném poli jazykovědy. 

Žákyně 9. B Karolína Zemanová se úspěšně umístila na přelomu 
ledna a února hned na dvou olympiádách, a to z českého jazyka 
a německého jazyka. V obou případech se jednalo o okresní kolo. 
V těžké konkurenci nejlepších žáků z celého okresu Frýdek-Místek 
vybojovala 4. místo na češtinářské olympiádě, v němčině se dokonce 
postavila na symbolickou medailovou pozici, když skončila třetí. 

Karolíně blahopřejeme, jsme hrdí na to, že studuje na 
naší škole a přejeme jí mnoho úspěchů na přijímacích 
zkouškách na vysněnou střední školu. 

Mgr. Jan Lörinc

Velký úspěch na zeměpisné olympiádě
Naši žáci každým rokem soutěží v země-

pisné olympiádě, kterou vyhlašuje minister-
stvo školství. Školního kola zeměpisné olym-
piády se zúčastnilo přes 40 žáků 2. stupně ve 
třech kategoriích. V kategorii A (6. ročník) 
zvítězil Pavel Gongol z 6. C, kategorii B 
(7. ročník) ovládla Adéla Svobodová ze 7. C 
a konečně v kategorii C (8. a 9. ročník) nejvíce 
bodů získal Jan Blahuta z 8. A. 

Okresní kolo se konalo 20. února na 6. ZŠ 
ve Frýdku-Místku. Naše obrovská geografi c-
ká naděje Pavel Gongol proplul minovým po-
lem náročných otázek a úkolů jako starý moř-
ský vlk a celkově skončil ve své kategorii na 
úžasném 2. místě. Tímto si zajistil postup do 
krajského kola. Podobného úspěchu dosáhl 
náš žák naposledy před devíti lety, úspěšným 
řešitelem zeměpisné olympiády byl tehdy 
Jakub Syřínek. Ani zbylí dva žáci se nemusejí 
za své výkony stydět. Adéla Svobodová skonči-

la na 11. místě z 22 soutěžících a Jan Blahuta 
na 8. místě v konkurenci 24 soutěžících.

Blahopřejeme všem našim malým geo-
grafům k úspěšné reprezentaci školy a Pav-
líkovi přejeme mnoho štěstí v krajském kole.

Mgr. Lukáš Kubiena

Pavel Gongol, šťastný majitel diplomu za 2. místo 
v okrskovém kole zeměpisné olympiády.

Karolína Zemanová (vpředu) na archivní 
fotografi i. Reprezentace školy na jazykových 
olympiádách se obešla bez zranění.

Úspěchy Karolíny Zemanové
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Skončil nám nejkratší měsíc roku, který dětem sice dopřál hodně sněhové nadílky, ale 
také pěkný mráz. Konec února byl tak moc mrazivý, že děti nemohly ven a hrály si pouze ve 
svých třídách a hernách. Přesto patří měsíc únor k těm měsícům, které mají děti rády hlavně 
proto, že většinou koná karneval naší školky.

Mateřská škola informuje…

KARNEVAL NAŠÍ ŠKOLKY 

Náš karneval opět probíhal v sále ZŠ, kde 
se dva dny po sobě děti radovaly, tancovaly 
a dováděly. První den se sešly děti z Delfínků, 
Včeliček a Koťátek, následující den pak děti 
ze Sluníček, Broučků a Motýlků společně se 
svými rodiči, prarodiči i dalšími příbuznými.

Tentokrát děti bavili klauni z Balónkova, 
kteří si pro děti připravili program plný pís-

niček, tanečků a soutěží. Klauni z Balónkova 
uměli taky kouzlit a hlavně tvarovat instant-
ní žížaly, ze kterých dětem, jež měly velkou 
trpělivost, vytvarovali zvířátko či jiný před-
mět dle jejich přání.

Rodiče si po denním pracovním shonu 
odpočinuli, ale také jim to nedalo a se svými 
dětmi si někteří rádi zatancovali a zaskotačili.
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Za odměnu si pak rodiče dali třeba kafíč-
ko, děti zase pitíčko a k tomu něco dobrého 
na zub. 

Odpoledne uteklo jako voda a tak se děti 
pomalu loučily s klauny, kteří dětem neú-
navně do poslední chvíle tvarovali oblíbená 
zvířátka z balónkových žížal.

DIVADLO SMÍŠEK V MŠ 

V měsíci únoru navštívilo naši školku di-
vadlo Smíšek, které si pro naše děti připravilo 
pohádku o Severním pólu, který je v ohrože-
ní, neboť se otepluje a je třeba jej zachránit.

Samozřejmě, že děti také přispěly svou 
snahou k tomu, aby Severní pól byl zachrá-
něn a s ním i lední medvěd, který zde žije. Děti 
si s radostí zazpívaly zimní písničky, které 
dobře znají i ze školky.
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ZÁPIS DĚTÍ DO Mateřské školy DOBRÁ 

Zápis dětí do MŠ Dobrá pro školní rok 2018/2019 proběhne ve středu
16. 05. 2018 od 8:00 do 16:00 hodin. 

Zákonný zástupce (s průkazem totožnosti) se dostaví s dítětem a jeho rodným listem.
K celodenní docházce budou přijímány děti ve věku od 2 do 6 let. Veškeré potřebné 

(aktuální) formuláře budou ke stažení na našich stránkách v sekci dokumenty  
od dubna 2018, nebo si je zákonní zástupci mohou vyzvednout v ředitelně MŠ.  

Zákonní zástupci mohou donést k zápisu již lékařem potvrzené povinné  
očkování na evidenčním listě.

Pohádka dobře dopadla a děti odcházely 
spokojené zpátky do svých tříd.

V měsíci březnu na děti čekají jejich  
oblíbené Muzikohrátky a naše předškoláky 

Velikonoční pokusy, o kterých si blíže povíme 
v měsíci dubnu.

Mgr. D. Dvořáčková

Žijí tady s námi – znáte je!  Jana Maďová

Tentokrát jsme pro vás vyzpovídali ředitelku naší Mateřské školy – paní Janu Maďovou. Prozra-
dila nám, co všechno její profese obnáší, jak si na ni zvyká, ale také třeba, co ráda dělá ve svých  
volných chvílích…

Na úvod by mě zajímalo, jak jste se k této profesi 
vlastně dostala? 

Pro mě to byla v životě jasná volba. Již od dět-
ství jsem měla blízký vztah k dětem. Jako nác-
tiletá jsem vyhledávala možnost, kdy nějaká 
známá potřebovala pohlídat svou ratolest. A já 
byla jako první, která se dobrovolně, s úsmě-
vem na tváři, hlásila. Proto studovat Střední 
pedagogickou školu v Přerově pro mě byl zcela 
jasný směr. Během střední školy jsem se také 
začala podílet na organizování letních táborů, 
činností s dětmi během celého roku. Tyto akti-
vity mě vždy velmi bavily a hlavně naplňovaly.  
A o to přece jde – dělat to, co nás naplňuje, nabíjí. 
Hned po střední škole jsem se dostala k profesi  

v praxi. Nastoupila jsem do MŠ na pozici uči-
telky a můj sen se stal realitou. Během této 
pozice jsem vystudovala Pedagogickou fakultu 
Ostravské univerzity. 

Kde jste pracovala předtím a co vás přivedlo 
zrovna k nám do Dobré? 

Jak již zmiňuji v předchozí odpovědi, hned po 
střední škole se mi dostalo přednosti pracovat  
v oboru. Práci učitelky v MŠ na pár let vystřídala 
role maminky dvou dětí a tuto roli na pár měsíců 
opět vystřídala pozice učitelky v MŠ, než se mi 
dostalo této příležitosti a pozice, na které jsem 
nyní. Je velmi těžké popsat čtenářům, proč jsem 
se rozhodla pro tuto práci, ale pro mě je to zcela 
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jasná cesta. Mám ráda výzvy, vyšší cíle, obje-
vování nového, rozvíjení sama sebe v různých 
oblastech. Snažím se přijímat životní výzvy 
a díky nim se vždy můžu naučit něčemu novému. 

Můžete čtenářům ve zkratce přiblížit, co všechno 
obnáší profese ředitelky školky?

Při seznámení se s touto otázkou mi hned na 
mysl vyskočilo mnoho otazníků a vykřičníků, 
protože vůbec není lehké tuto profesi popsat. 
Nejen, že člověk se musí stát a být manaže-
rem, koordinátorem, plánovačem, analyti-
kem, prognostikem, ale nedílnou součástí jsou 
schopnosti, které nesmí scházet. Schopnost 
komunikovat, motivovat, vnímat, schopnost 
týmové práce a vedení týmu, schopnost sebe-
řízení a řízení času, schopnost tvořivosti, apod. 
Mohla bych zcela jistě pokračovat a rozepiso-
vat,… nechci tím říct, že tyto všechny vlastnosti 
mám. To vůbec, ale jak jsem již v předchozích 
odpovědích zmiňovala – učím se. Hlavně tato 

profese obnáší velkou zodpovědnost, kterou si 
člověk před vstupem do této funkce asi nedo-
káže plně představit. 

Jaký je současný stav školky, co se týče počtu 
dětí, oddělení, atd.?

Kapacita MŠ je plně obsazena. Máme celkem 
149 dětí rozmístěných v šesti třídách v rozpětí 
od dvou do 6-7 let. Třídy jsou věkově hetero-
genní, jen jednu třídu máme vyhrazenou (na 
přání rodičů) pro děti předškolního věku, která 
se nám velmi pozitivně osvědčila, což vnímají i 
paní učitelky ZŠ v Dobré. 

Blíží se termín zápisu, ze stran rodičů bude jistě 
opět velký zájem umístit své dítě právě do naší 
školky… Čím je tak oblíbená? Co nabízí oproti 
školkám v okolí?

Myslím si, že velké obliby se této MŠ dostalo 
díky její dostupnosti a zároveň jejímu umístění 
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v blízkosti přírody. Dle mého názoru tento 
aspekt hraje při výběru MŠ velmi silnou roli. 
Děti se dostanou do přírody a neprocházejí se 
po sídlišti. Velká přednost dnešní doby. Samo-
zřejmě nelze opomenout také kvalitní peda-
gogický sbor, díky kterému jsou dětem předá-
vány důležité lidské hodnoty. Velmi si vážím 
jejich práce a přístupu nejen k dětem, ale také 
k rodinným příslušníkům a okolí. Myslím si, že 
atmosféra, která na této školce panuje, prosa-
kuje i navenek. A to je pro nás velmi pozitivní. 
Dalším velkým aspektem je samozřejmě vnitřní 
vybavenost MŠ a zahrady, a to díky dobré  
a příjemné spolupráci s vedením obce. 

Jaké zájmové kroužky MŠ nabízí a v jaké míře 
je děti využívají?

Na velmi vysoké úrovni děti navštěvují krou-
žek juda, pro sportovní vyžití se děti zapojují  
v józe. Tvořivost rozvíjejí v kroužku keramika  
a jazykové dovednosti mohou rozvíjet v krouž- 

ku angličtiny. Hbitý jazýček navštěvují děti, 
které potřebují pusinku trochu rozpohybovat. 
Během roku se některé děti účastní i plavec-
kého výcviku a lyžařského kurzu. O zmiňované 
aktivity je velký zájem a jsou naplněny. 

Čemu se ráda věnujete ve volných chvílích?

Vzhledem k tomu, že na mě doma každý den 
čekají dvě malé děti, je o mé volné chvíle posta-
ráno. I když skoro všechny volné chvíle pro-
žíváme společně, mám mnoho aktivit. Ráda 
sportuji – lyžuji, běhám, jezdím na kole. Velmi 
ráda trávím volný čas v přírodě – může se jed-
nat jen o procházky, nebráním se také větším 
zátěžovým túrám. Kromě aktivních prožitků 
volného času jsem také velmi společenská, 
tudíž vyhledávám kontakt s přáteli, kteří mě 
pozitivně posouvají dál. 

Monika Návratová

Březen, do knihovny vlezem
Již po šesté můžete využít akce naší 

knihovny a zaregistrovat se nebo si obnovit 
registraci v knihovně Dobrá  zdarma, v rámci 
akce Března - měsíce čtenářů, na 6 měsíců. 
Nakoupili a zpracovali jsme letos již 514 knih 
v ceně 135.000,- Kč, z toho 172 novinek jen pro 
čtenáře v Dobré. Samozřejmě si můžete už půj-
čit Počátek od Dana Browna, Hotel Sacher, Cizí 
ložnice, Nejtemnější hodinu, Divokou zemi, 
Slepou mapu, Koukám a co nevidím, Stín větru 
nebo si můžete zavzpomínat u knih Můj rok 
1958, 1968 a 1978. Máme i nové tituly časo-
pisů - Forbes, Téma, Eniologie člověka, Báječná 
školka, Junior -21. století nebo Primáček a 
Minecraft pro děti. Stále nabízíme elektronic-
kou formu výpůjček do čtečky, do tabletu nebo 
do mobilu. Můžete si nastavit nebo požádat v 

knihovně o zasílání týdenních přehledů kniž-
ních novinek. Ve vestibulu knihovny si můžete 
prohlédnout další fotografie našich čtenářů na 
cestách - tentokrát z Izraele. Knihy, které nena-
jdete v naší knihovně, vám opatříme z jiných 
knihoven v ČR nebo ze světa, prostřednictvím 
meziknihovní výpůjční služby. Pokud potřebují 
naši čtenáři odborné články ke studiu, zajišťu-
jeme jim fotokopie těchto článků ze specializo-
vaných knihoven. Naši čtenáři také využívají 
digitalizované dokumenty a audio knihy. Nově 
si můžete půjčit třeba Deník Anne Frankové, 
Kristinu Vavřincovou, Jméno růže nebo Dědic-
tví od Evy Tvrdé. Novinky si mohou čtenáři 
rezervovat ihned po zpracování a knihovnice 
jim pošlou e-mail nebo SMS ihned, když jsou 
už připravené. Pro čtenáře i pro knihovnice 
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je lepší, když si takto rezervují knihy, pro-
tože je mohou pro ně připravit v době mimo 
půjčovní dobu. Protože během jednoho dne 
naší knihovnu pravidelně navštěvuje pře 100 
uživatelů, někdy není možné všechny knihy 
čtenářům zajistit, protože máme hodně knih 
v externím skladu. 

Chci opět požádat naše čtenáře, kteří mají 
možnost navštívit knihovnu v dopoledních 
hodinách nebo po 16 hodině, aby toho více vyu-
žívali. V době mezi 12 a 15 hodinou navštěvují 

knihovnu desítky dětí a nejsme schopni zajistit 
klidnou atmosféru v knihovně. Jsme však velmi 
rádi, že děti do knihovny chodí a knihy jsou 
pevnou součástí jejich života.

Kontakty:
tel.: 558 641 016, +420 725 144 014,
e-mail: knihovnadobra@dobra.cz
web: www.knihovnadobra.cz

Marie Mališová, ředitelka

 

 

 

 

 

 

Tak neváhej a s  se 
jedním z nás. 
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Víkendovka ve Frýdku-Místku 1. oddíl

V pátek 2. 3. 2018 vyrazil první oddíl na 
víkendovku do skautské klubovny ve Frýdku-
-Místku. Nejdříve se měla víkendovka konat 
v Horní Suché, ale kvůli spoustě nemocným 
se přesunula do Frýdku. 11 statečných a zdra-
vých dětí se sešlo v 16:00 na vlakovém nádraží 
v Dobré, kde jsme naši víkendovku zahájili. 

Hned po příjezdu jsme si dali večeři, kterou 
nám naše maminky doma připravily, a hned 
poté jsme vyrazili do místního parku, kde jsme 
se i přes velice chladné počasí zahráli společně 
pár her. Poté jsme se přesunuli zpět do klu-
bovny, kde jsme si zahráli městečko Palermo, 
protože tato hra patří mezi nejoblíbenější. 

Večer jsme si udělali spíše v klidném duchu, 
kdy jsme si pustili fi lm 8 statečných, který vel-
kou spoustu z nás opravdu dojal. Kolem 22:00 
jsme společně zazpívali večerku a unavení 
jsme ulehli do svých spacáků. Ráno nesměla 
chybět samozřejmě rozcvička. Jelikož ve frý-
decké skautské klubovně se nachází i menší 

tělocvična, měli jsme možnost zahrát i pár 
pohybových her během dopoledne. Na oběd 
nám naše paní kuchařky uvařily výborné kuře 
na kari, na kterém jsme si všichni pochutnali. 

Hned po obědě jsme vyrazili do Jump Cen-
tra, kde jsme se všichni pořádně vyblbli a vybili 
svou přebytečnou energii. 

Když jsme se vrátili okolo 15:00 zpět do 
klubovny, dali jsme si menší pauzu a pořádně 
jsme si odpočinuli. Poté jsme opět vyrazili 
ven na místní hřiště. Děti nerozhodil ani sníh 
a všechny průlezky si užily i tak naplno. Celý 
den byl opravdu velice náročný. Ráno jsme spo-
lečnými silami celý prostor uklidili, odebrali se 
na vlakové nádraží ve Frýdku-Místku a zamířili 
jsme zpět domů. 

Doufáme, že se všem dětem víkend líbil 
a už se zase těší na další víkendovou akci. 

Lenka Turoňová
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Skautský ples 2018

V sobotu 3. února 2018 se konal v mul-
tifunkčním sále Základní školy v Dobré již 
5. ročník skautského plesu. Téma letošního 
plesu se neslo v duchu ledového království. Sál 
byl vyzdoben velkou spoustou vloček a zim-
ních dekorací. Při vstupu na všechny čekala 
uvítací půlka a pro ženy byl ještě přichystaný 
menší dárek v podobě ledové vločky. Kolem 
20:00 hodiny byla večeře, kterou nám uvařily 
paní kuchařky ze školní jídelny, tímto jim moc 
děkujeme za jejich věnovaný čas. 

Během celého večera hrála kapela La 
Fiesta, která hrála nejrůznější písničky, 
a všichni se do sytosti vytančili. Skauti si také 
připravili vtipné scénky a spoustu soutěží, jejíž 
vítězové vyhráli i menší ceny. Na své si přišli 
také milovníci míchaných drinků, kterých byla 
opravdu bohatá nabídka. Kolem půlnoci byla 

samozřejmě připravená také tombola, ve které 
byla letos  velká spousta hodnotných cen. 

Tímto patří velký dík sponzorům: Stře-
disko Doberčata, C2NET, Paliva Dobrá, 
JR Obuv, Obecní úřad Dobrá, Ovoce & 
zelenina p. Poláková, České potraviny 
Romanidis, Sport relax club JEWA, Auto-
motoslužby Jan Nondek & Libor Mlčák, 
DOBRÉ BARVY DOBRÁ, Kosmetické studio,
RELAX – Obecní úřad Dobrá, Pedikúra
a manikúra - Obecní úřad Dobrá, Fotbalisti 
z Dobré, Santini, Pálenice Dobrá, Vinotéka 
u Lexy, Zdravá výživa v Dobré, Lékárna 
v Dobré, Motozem, Radegast, Carbol-uze-
niny, Pekařství Dobrá, Restaurace Kolovna, 
Kožešnictví a galanterie - paní Březinová, 
Autopneu servis - Jaroslav Vaníček, VUHŽ, 
Autopneu sevis - Ivo Janulek, Potraviny 
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Papoušci na Barnošce
Účastníci akce se sešli v pátek 2. 3. 2018 

v odpoledních hodinách na autobusové 
zastávce, odkud se za pomoci autobusu dopra-
vili s mezipřistáním v Raškovicích až k jim 
dobře známé stezce k chatě. 

Sotva uplynulo pár hodin a temno uvnitř 
zahnalo světlo svítilen a plápolajícího ohně, 
který účastníky zahřál na těle i na duši. Záhy 
však byla objevena zamrzlá umyvadla, jež spolu 
se zamrzlým přívodem vody rázem daly akci 
divočejší ráz. Zbytek večera strávili rychlým 
občerstvením, svědomitým vytápěním chaty 
a vyprávěním rozmanitých zážitků.

Ráno se dva z výletníků vydali vstříc svým 
dvěma druhům, kteří se nemohli dostavit dne 

předchozího. Zbytek osazenstva se jal chystání 
oběda, už také s tekoucí vodou. Na výborném 
guláši si pak pochutnalo všech 8 kluků. Po 
obědě následoval krátký odpočinek a potom 
již odpoledne strávené kupříkladu testováním 
fyzických možností, zkoumáním vlastností 
sněhové pokrývky, či rozvíjením všeobecného 
přehledu. Večer zazněly odpovědi na mnohé 
otázky, mnohé další byly vzneseny, stejně jako 
bylo za doprovodu praskajícího dřeva prodis-
kutováno mnoho témat a vypovězeno mnoho 
příběhů. 

Dalšího dne sešlost brzy vstala, pečlivě 
uklidila chatu a připravila pro další návštěv-
níky, kvapně pojedla a vydala se zpátky domů.

Dominik (Koci) Sýkora

Pernicová – Můjobchod, Kadeřnictví Le 
Charme, Železářství u Byrtuse, Prodej košil, 
Monicafe, VKelmotel s.r.o., IVARA BAU s.r.o.,
Pneuservis U Krystiany, Polagro, Manželé 
Kahánkovi, Farma Vrubel, Střední škola 
řemesel ve FM, Pekárna Vaněk v Dobré. 

Ples trval až do brzkých ranních hodin 
a všichni si to velice užili. Velký dík patří hlav-
ním organizátorům Lukáši Vláčilovi a Ond-
řeji Gryžbovi, kteří vše výborně zorganizovali. 
Nesmíme také zapomenout poděkovat všem 
skautům, kteří se podíleli na přípravě celého 
plesu a výzdobě sálu. Už se zase moc těšíme na 
další rok a doufáme, že zase přijdete. 

Vedoucí 1. Oddílu
Lenka Turoňová
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Šprtec tour 2017 - 2018
VSETÍN 17. 2. 2018

Po příchodu do BHC Dobrá dokazuje JIŘÍ DOHNAL, 
že bude platnou posilou, turnaj s přehledem vyhrál.

Už potřetí v této sezóně běžela obnovená 
soutěž Šprtec tour. Tento velkolepý turnaj ten-
tokrát hostilo mužstvo ze Vsetína. Turnaje se 
zúčastnilo celkem 75 hráčů a hráček ze severní 
Moravy. Naši hráči se činili, PETR HADAŠ-
ČOK po delší době opět předvedl parádní výkon 
a odváží si zaslouženou bronzovou medaili. Na 
turnaji kraloval jediný hráč a to JIŘÍ DOHNAL, 
ze sedmi odehraných zápasů měl pouze jedi-
nou remízu a po přestupu do našeho klubu 
si odváží zasloužené zlato. Dařilo se i našim 
dalším hráčům, za skvěle předvedený výkon 
si JOSEF STUDENIČ vybojoval šestou příčku. 
Do první desítky se ještě probojovala KAMILA 
ŽVAKOVÁ a pro ni to musel být jeden z dobrých 
výsledků, protože vyhrála i svou kategorii žen 

a zaslouženě si mohla vyzvednout zlatou 
medaili. KRYŠTOF SKOKAN náš mladičký 
hráč se zlepšuje od zápasu k zápasu, ve své 
kategorii žáků vybojoval skvělé třetí místo 

a patří mu velká gratulace. První zku-
šenosti a premiéru v našem dresu si 
odbyla DENISA SEHNOUTKOVÁ,
která také pochází až z Čech tak 
jako náš LIBOR HOUDA a špatně 
si nevedla, do budoucna to může být 
už jenom lepší. Všem našim hráčům 
děkuji za reprezentaci a už teď se 
těšíme na další skvělé bitvy.
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Kategorie muži:
1. JIŘÍ DOHNAL (BHC DOBRÁ)
2. DANIEL FILA (VSETÍN JOKERS)
3. PETR HADAŠČOK (BHC DOBRÁ)

Kategorie ženy:
1. KAMILA ŽVAKOVÁ (BHC DOBRÁ)
2. LUCIE KUBÍKOVÁ (ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA)
3. NATAŠA KALENDOVÁ (BHC TJ SOKOL BOHUMÍN)

Kategorie st. žáků:
1. LUKÁŠ KOVÁŘ (VSETÍN JOKERS)
2. ONDŘEJ ORSÁG (VSETÍN JOKERS)
3. TOMÁŠ PÍREK (VSETÍN JOKERS)

Kategorie ml. žáků:
1. TADEÁŠ KAMAS (VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ)
2. JAROSLAV HERTL (BHC TJ SOKOL BOHUMÍN)  Josef Svoboda
3. KRYŠTOF SKOKAN (BHC DOBRÁ)  (BHC Dobrá)

Služba u sv. Antonína na Prašivé
V mnoha historických materiálech se 

můžeme dočíst, jak hora Prašivá, kterou 
máme z Dobré „na dohled“, lidi po staletí 
přitahovala, ať už na tradiční poutě k sv. 
Antonínovi nebo na manifestační tábory 
lidu. Zdejší dřevěný kostelík stojí na vrcholu 
Malé Prašivé (706 m. n m.) bezmála 400 let 
a někteří možná neví, že od r. 1791 patří pod 
správu Římskokatolické farnosti Dobrá. 

V projektu „Otevřené chrámy 2017“ se 
přitažlivost místa jen potvrdila v nečekaných 
číslech návštěvnosti kostela (7 800 návštěv-
níků), která předčila i mnohem dostupnější 
a větší chrámy, nacházející se ve městech. 
Projekt ostravsko-opavského biskupství byl 
podpořen Moravskoslezským krajem, cel-
kem bylo v kraji přístupno veřejnosti o víken-
dech 29 chrámů, ty největší z nich potom 
i během týdne a až do konce roku.

Služba průvodce v kostele sv. Antonína 
Paduánského na Prašivé ve víkendových 
dnech od května do října byla výzvou zažít 
něco neobvyklého a přitom posloužit dobré 
věci. Pokud někdo čekal, že tady sotva nějaký 
návštěvník najde cestu, protože kostel nikdy 
předtím nebyl, s výjimkou mší a poutí, volně 
otevřen pro veřejnost, mýlil se. I ve dnech, 
kdy byste tzv. „ani psa ven nevyhnali“, byla 
návštěvnost 50 – 120 lidí, ve dnech s ideálním 
letním počasím kulminovala kolem tří sto-
vek. Mnozí návštěvníci tvrdili, že na Prašivou 
chodívají 30-40 let, ale na otevřený kostel zde 
ještě nikdy nenarazili. O zahraniční návštěv-
níky také nebyla nouze, ať už byli z Kanady, 
USA, Brazílie, Litvy, o Polsku a Slovensku 
ani nemluvě.

V tichu dřevěného kostelíčka se v prů-
běhu průvodcovské služby našel čas i k roz-
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jímání a modlitbám. Zvláště ve dnech nepří-
znivého počasí si člověk připadal jako sám 
někde na moři nebo v poustevně. Mlha přišla 
až ke dveřím kostela, nešlo dohlédnout ani 
k blízké turistické chatě a kostelík jakoby plul 
v tichu a bezčasí. Na kopci také vál často silný 
vítr a rval otevřené okenice a dveře, jednou 

je dokonce povytáhl i z pantů. Ve velkých 
vedrech naopak dřevěná stavba poskytla pří-
jemný stín, který návštěvníci uměli ocenit.

Průvodcování vás postupně donutí shánět 
si další a další informace, lidé jsou zvídaví, děti 
v otázkách otevřené, někdo vás jen zkouší, 
co znáte, aby potom triumfoval vlastními 
vědomostmi. Jiný se bojí do kostela vejít, jen 
nesměle nahlíží, z jeho váhavosti či odmítnutí 
lze jen vytušit nějaké starší šrámy na duši. 
Pravidelně velkému zájmu se těšil podrobnější 
výklad ze života sv. Antonína, či možnost 
poslechnout si zvuk 216 let starých varhan. 
V srdci zůstávají nečekaná a milá setkání, 
například s maminkou, která chtěla svému 
právě očekávanému potomkovi dát jméno 
Antonín, s dvěma malými chlapci, kteří 
se chlubí, že tady měli svatbu jejich rodiče 
a obraz visící nad dveřmi věnovala jejich 

babička, s dvěma Slovenkami, které na pout-
nické cestě do Santiaga de Compostela ušly už 
2 tisíce kilometrů, s dvaceti pozorně naslou-
chajícími evangelickými misionáři, setkání 
s panem Bližňákem, který je autorem dřevě-
ných modelů kostelů a kaplí z našeho kraje, 
či s bývalými vojáky z nedalekých kasáren 

ministerstva vnitra, kteří 
před 42 lety vybíhali kopec 
„v plné polní“ až ke kostelíku 
a nyní se každý rok sjíždějí 
z celé republiky i s manžel-
kami na dovolenou právě do 
těchto míst v Beskydech, aby 
zavzpomínali, a tím potvrdili 
přitažlivost tohoto místa.

Téměř všechny zápisy 
v návštěvní knize děkují za 
umožnění přístupu do kos-
tela, mnozí píší, že se sem rádi 
vrátí. Lidé tak bezprostředně 

sami zhodnotili, že projekt Otevřené chrámy 
má smysl, dali také podnět k dalšímu rozvoji 
obdobných aktivit do budoucna. Projekt Ote-
vřené chrámy je znovu zahájen pro náš kraj 
i v roce 2018, informace o tom, které kostely 
a kdy budou otevřeny, lze nalézt na:
http://www.doo.cz/otevrenechramy.

   Jana Liberdová

Foto Miroslav Lysek

Foto Miroslav Lysek
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K LETOŠNÍMU VÝROČÍ NAŠICH ŠKOL – 1

Letos má „osmičková“ výročí nejen náš stát, ale i naše obec, přesněji
škola a školství. Budeme si připomínat 

450 let (1568) první zmínky o učiteli v Dobré,
110 let (1908) „vysoké“ školy u hlavní silnice, které se říká nesprávně

„stará škola“ (nesprávně proto, že ještě starší je budova bývalé „dvojtřídky“
naproti vchodu do kostela, jež byla postavena v roce 1842; dnes jsou v přízemí prodejny
domácích potřeb a papírnictví a dvě učebny v patře),

50 let (1968) od postavení mateřské školy (budovy dále od silnice, blíže školnímu hřišti),
40 let (1978) od postavení nynější základní školy.

Malé, „poloviční“ výročí má letos i jiná škola, na kterou přemnozí dodnes a v dobrém
vzpomínají. Všiml jsem si, že když o ní „padne řeč“, pamětníci tak podivně zjihnou a skoro
vždy se usmějí. Mají totiž s ní spojenou poustu zážitků a prožitků, naprosto neopakova-
telných, poněvadž — jak sami říkají — „to by dneska nešlo“…

Patřím ke generaci, která zažila tuto jednu školní zvláštnost a rád bych tudíž připomenul
malé výročí, totiž 65 let od postavení pavilonové školy, které jsme jinak neřekli než
„dřevěnka“. Učilo se v ní 20 let, od února 1953 do června 1974. Než zavzpomínáme na školní
léta, připomínám, že budova byla původně vojenským lazaretem přizpůsobeným vyučování
v deseti třídách. Nebyla podsklepena a vznikla jako nahrážka za novou školu, kterou se
desetiletí postavit nedařilo. Byla tedy provizorní školou s odhadovanou životností 5 let.

Přicházíme po cestě vydlážděné říčními kameny, vedoucí kolem kostela a hřbitova, a
scházíme z mírného svahu ke dveřím. Zamykaly se až po skončení vyučování, během dne
byly stále otevřené — vstup do školy byl víceméně volný. Před dveřmi byla železná rohož a
po stranách dvě škrabky na odření bláta z bot. Vešli jsme do spojovací chodby (spojovala
novou školu se starou, totiž se stojícími dvěma srostlými školními budovami z roku 1842 a
1908) a dali se doleva. Spojovací chodba byla osvětlená velkým oknem, před nímž stála
pionýrská zástava, aktualizovaná nástěnka a vpravo schody do staré školy (napravo železná
„hrana“, na kterou se mělo vyzvánět při leteckém poplachu, totiž při odchodu do krytu —
tato varianta civilní obrany byla každoročně s žáky nacvičována).

Do „dřevěnky“ se vcházelo „lítačkami“ (s madly), ještě před nimi byly dvě malé místnůstky
se šatnami prvňáků (1. A a 1. B). Před námi dlouhá temná chodba s podlahou z velkých
terasových dlaždic, v nichž se zrcadlila řada světel a na samém konci prosklené dveře
nářaďovny. Šetřilo se elektřinou, chodba byla učiteli a dozorem neustále zhasínána („kdo
tam zase rozsvítil!?“), svítilo se jen o přestávkách a při příchodu a odchodu. Pokračujeme
dále: Napravo vstup do šaten — „klece“ z pletiva (červeně natřené), lavičky, povalující se
trepky, boty, šály, zapomenuté tužky, tu a tam list papíru, čepice — napravo tři šatny (jedna
šatna byla pro dvě třídy), nalevo dvě. Za „lítačkami“ napravo dále kabinet s množstvím
obrazů, map, vycpaných zvířat, nalevo pionýrská klubovna a obsluha školního rozhlasu —
„fu, fu (chvili ticho) věnujte pozornost školnímu hlášení…“ Pak chrčení, kvílení a — „konec
hlášení“. A už jdeme po chodbě, vespod okachlíkované černými a bílými obkládačkami, a
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míjíme třídy — vlevo dvoje dveře, vpravo dvoje dveře, za nimi se učí — píší písemky, zkouší,
přednáší, zpívá… (O hodinách ve třídách „dřevěnky“ budeme číst jindy.)

Uprostřed chodby se nad hlavami „rozsvítí“ — ve střeše je světlík, skleněná „stříška“. Po
stranách chodby výklenky. Nalevo dívčí záchodky (a před nimi v koutku umývadlo s tekoucí
vodou), vpravo chlapecké záchodky. Následují tři a tři třídy než staneme před zamčenými
dvoukřídlými dvěřmi, za kterými je naskládáno tělocvičné nářadí — žíněnky, koza, kůň,
můstek, lavičky. Chodba je o tuto prostoru zkrácena. 

Všechny „zdi“ školy včetně venkovních jsou dřevěné, ze dvou vrstev desek a s tepelnou
vložkou. Jen záchody jsou vyzděné z cihel a kouty v učebnách, jimiž prostupují komíny. Až
do roku 1967 se v každé třídě ráno zatápí a během dne učitelé, ve vyšších třídách i žáci,
přikládají hnědé uhlí z uhláků, kterého se spotřebuje nejméně kbelík, někdy i dva a které
uklízečky a školnice natahají navečer ze dvora, kde je složeno. Teplo je i při mrazech brzy, ale
jen v prvních lavicích. Přikládáním se ukrojí z vyučovací hodiny, nejméně jednou za zimu
kamna „bouchnou“, protože v uhlácích je i uhelný prach a kluci dobře ví, že jím (jimi
o přestávce) přidušené ohniště časem vzplane a dvířky vyrazí oblak nedýchatelného smradu.
Dva tři žáci vyvolají zmatek, předstírají, že se dusí, hodina je fuč, protože se musí vyvětrat
(takže „rychle“ do šaten pro kabáty a bundy) a soudružka učitelka právě přichází o krásný
nový žlutý svetřík. Též proto se každý rok bílí kouty a stěny (nalakované) drhnou mýdlovým
práškem. Ke škole patří nedovírající okna, takže v zimě dovnitř „nafučí“ i něco málo vloček.

Prostor mezi školní budovou a plotem oddělujícím školní pozemek od cesty dlážděné
„kočičími hlavami“ je dlouhou úzkou školní zahrádkou s růžemi. Ty mají na starost žačky
z vyšších tříd, které o ně pečují v hodinách pracovního vyučování. Provádí se především
plevání a úklid. Ten se provádí dvakrát ročně a „vynese“ několik kil vyházeného papíru coby
„odpadu“, zbytky i celé svačiny, přezůvky a třeba i učebnici, která nikomu neschází. Čili všeho,
co vyházeli žáci za pár měsíců z oken. Na západní straně budovy se prostírá nedlážděný školní
dvůr (dlážděný je jen chodník) a stojí při něm budovy školních dílen, skladiště a skleník. Ten
je vybudován (vlastnoručně, jak ukazují fotografie) učiteli a rodiči žáků o prázdninách 1961. 

Samotný odstaveček je nutno věnovat školnímu hřišti, jakž takž rovnému plácku mezi
školou a jižním plotem pozemku, tedy asi tam, kde je dnes jídelna, kuchyně a přístavba
schodiště do školního sálu. Píše-li se o našem školním hřišti, že je víceúčelové, je to proti
„školáku“ 60. let usměvná nadsázka. Na školním hřišti se totiž odbývaly nástupy na začátku
a na konci školního roku (s projevy a hudbou), shromáždění při slavnostech a při formování
průvodů, vyučovalo se zde „zahrádkám“ čili již vzpomenutému pěstování, ale i přesazování,
štěpování, roubování, sklízení, a také malování v přírodě (třeba stromů v Nondkově zahradě
a velké lípy v rohu hřbitova). Především hřiště ale sloužilo tělocviku.

Na důtklivé urgence, že vyučování je v náhradním dřevěném pavilonu nevyhovující a
nedůstojné, se z vyšších míst odepisuje řediteli, že je třeba upřednostnit důležitější stavby a
že na novou školu není dost „prostředků“ (tj. peněz a pracovníků). Léta běží a škola dostává
z okresu alespoň malinkou náplast na její neduhy — v již uvedeném roce 1967 je do budov
zavedeno trubkové ústřední topení. Neuvěřitelné, ale mnohé práce se konají v době
vyučování… Některé hodiny se pro silné bouchání a řezání odučí „tak nějak“…

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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U rodinného domu Dobrá č. p. 91 ve Staré Dědině se našlo
opřené o plot dětské kolo. Informace na místě.

MUDr. Moravec, obvodní lékař Dobrá
informuje o uzavření ordinace ve dnech 19. – 23. 3. 2018.

Zástup: MUDr. Karpeta, Lučina.

MUDr. Iva Kučerová, dětské středisko
Změna ordinační doby

16. 3. 2018  Pátek     7.30 – 9.00 hod.
  6. 4. 2018  Pátek     7.30 – 9.00 hod.

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!

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE
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ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do 
přírody nedostává velké množství nebezpečných 
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, 
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky 
recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

?

• ZDARMA je můžete kdykoli 

odevzdat u prodejce

- aniž byste si museli pořídit nový 

- nebo při koupi nového spotřebiče 

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst 

– informujte se na obecních 

úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Úředníci  Finančního úřadu pro Mo-

ravskoslezský kraj vyjíždí od 5. března za 
občany do vybraných obcí kraje, aby tam 
poskytovali informace i tiskopisy přizná-
ní k dani z příjmů fyzických osob a vypl-
něná přiznání od občanů v obcích osobně 
přebírali. Nejčastěji je najdete v prosto-
rách městských a obecních úřadů. 

Zaměstnanci finančního úřadu zavíta-
jí do 12 obcí Moravskoslezského kraje. 
Do čtyř obcí, kde bývá zájem o osobní kon-
zultace a osobní předání daňového přiznání 
největší, tj. do  Vítkova, do Rýmařova, do 
Vrbna pod Pradědem a do Frenštátu pod 
Radhoštěm, přijedou úředníci opakovaně. 

Posledním dnem lhůty pro podání při-
znání k dani z příjmů fyzických osob za rok 
2017 je úterý 3. dubna 2018. Uloží-li však 
fyzická osoba před uplynutím této lhůty  
u správce daně plnou moc udělenou daňo-
vému poradci ke  zpracování a podání při-
znání k dani z příjmů fyzických osob za rok 
2017, nebo má-li fyzická osoba dle zákona 
o účetnictví povinnost ověřit účetní závěrku 
auditorem, podává daňové přiznání ve lhůtě 
do 2. července 2018. Ve lhůtě pro podání da-
ňového přiznání je daň také splatná. 

Poplatníci, kteří dávají přednost osobní-
mu předání daňového přiznání na podatel-
nách územních pracovišť finančního úřadu, 
mohou využít rozšířené úřední hodiny po-
datelen, a to od 26. března do 29. března 
od 8:00 do 17:00 hodin a v poslední den 
lhůty 3. dubna od 8:00 do 18:00 hodin.

Občané, kteří pobírali v uplynulém roce 
2017 pouze příjmy od zaměstnavatelů, mo-
hou i letos využít zjednodušený dvoustrán-
kový tiskopis přiznání k dani z příjmů fy-
zických osob (podmínkou je, že tito občané 
neměli jiné druhy zdanitelných příjmů než 
příjmy ze závislé činnosti). 

K podání daňového přiznání však návště-
va územního pracoviště finančního úřadu 
ani osobní předání úředníkovi není nutné. 

Tiskopisy daňového přiznání včetně všech 
jeho příloh, pokyny k vyplnění tiskopisů, in-
formace potřebné ke správnému vyplnění tis-
kopisů, odpovědi na nejčastější dotazy veřej-
nosti k problematice daně z příjmů fyzických 
osob a stanoviska Finanční správy ČR jsou 
k dispozici na www.financnisprava.cz. 

Nejsnadněji lze přiznání vyplnit a podat 
elektronicky prostřednictvím aplikace Elek-
tronická podání pro Finanční správu na Da-
ňovém portálu na www.daneelektronicky.cz. 
Vyplnění elektronického formuláře je usnad-
něno automatickými nápovědami, součty  
a kontrolami. 

V případě, že uživatel aplikace v průběhu 
vyplňování elektronického formuláře zjis-
tí, že nemá dostatek informací a podkladů 
pro správné   vyplnění daňového přiznání, 
lze pracovní verzi elektronického formuláře 
uložit a kdykoliv později se k  ní vrátit pou-
žitím volby „Načtení souboru“. Vyplňování 
elektronického tiskopisu lze výrazně urychlit 
využitím volby „Průvodce“. Umožněn je také 
tisk vyplněného daňového přiznání. 

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

Tel.: 596 651 111
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Pokud má daňový subjekt nebo jeho zá-
stupce zpřístupněnou datovou schránku 
nebo má zákonem uloženou povinnost mít 
účetní závěrku ověřenou auditorem, je po-
vinen podat daňové přiznání elektronic-
ky, datovou zprávou ve formátu a struk-
tuře zveřejněné správcem daně. 

Jak daňové přiznání podat elektronic-
ky? Nejsnadněji pomocí aplikace Elektro-
nická podání pro Finanční správu na www.
daneelektronicky.cz, ve které je po vyplnění 
elektronického formuláře nutno učinit jeden 
z těchto kroků:

vyplnit a odeslat podání opatřené kvalifiko-

vaným (zaručeným) elektronickým podpisem,
vyplnit a odeslat podání s ověřenou iden-

titou podatele způsobem, kterým se lze při-
hlásit do jeho datové schránky,

vyplnit a vložit podání v patřičné struk-
tuře a formátu do své datové schránky, poté 
prostřednictvím své datové schránky dato-
vou zprávou odeslat správci daně.

 
V Ostravě
dne 1. března 2018

Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí Finančního úřadu

pro Moravskoslezský kraj 

Obec Den Hodina Místo

Rýmařov
28. 3. 2018 12:00 – 17:00 Středisko volného času, 

Okružní 10, Rýmařov

3. 4. 2018 12:00 – 17:00 Středisko volného času, 
Okružní 10, Rýmařov

Vrbno pod 
Pradědem

28. 3. 2018 12:00 – 17:00 Přístavba MÚ

3. 4. 2018 08:00 – 14:00 Přístavba MÚ

Krmelín 14. 3. 2018 12:00 - 17:00 Obecní úřad

Morávka 14. 3. 2018 12:00 - 17:00 Obecní úřad

Hnojník 19. 3. 2018 09:00 - 16:00 Obecní úřad

Jablunkov 19. 3. 2018 09:00 - 16:00 Městský úřad

Mosty u 
Jablunkova 21. 3. 2018 09:00 - 16:00 Obecní úřad

Studénka 14. 3. 2018 08:00-11:30 12:30-16:00 MěÚ

Bílovec 14. 3. 2018 08:00-11:00 12:00-16:00 MěÚ

Odry 14. 3. 2018 08:00-11:30 12:00-16:00 MěÚ-info centrum

Frenštát pod 
Radhoštěm

5. 3. 2018 08:00-12:00 13:00-16:00
MěÚ

7. 3. 2018 08:00-12:00 13:00-16:00

Vítkov
8. 3. 2018 09:00 - 16:00 MěÚ

15. 3. 2018 09:00 - 16:00 MěÚ
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Nová služba pro občany
k placení daně z nemovitých věcí

Víte, že i Vy, pokud stále k úhradě daně z nemovitých věcí 
používáte klasickou složenku, máte možnost přihlásit se 

do 15. března 2018 k novému a výhodnému placení této daně?
Výhody z přihlášení ke službě zasílání údajů pro

placení daně z nemovitých věcí e-mailem:

Veškeré potřebné údaje Vám budou zasílá-
ny elektronicky (e-mailem), budete tak mít 
perfektní přehled a informace vždy na jed-
nom místě. Zaslaný e-mail obsahuje shod-
né informace jako tištěná daňová složenka 
+ specifický QR kód. 
Zabráníte vzniku chyb při přepisování úda-
jů z daňové složenky – velká část poplatníků 
si nechává zasílat tištěnou daňovou složen-
ku jen proto, aby měli k dispozici údaje pro 
bezhotovostní příkaz k úhradě. Elektronic-
ká forma vyúčtování je pro ně výhodnější, 
protože odpadá nutnost „ručního“ přepi-
sování údajů. Stačí údaje jednoduše zkopí-
rovat do internetového bankovnictví, nebo 
použít unikátní QR kód, který po načtení 
mobilní platební aplikací jednoznačně iden-
tifikuje a odvede Vaši platbu. 
V případě neuhrazení daně v zákonné lhůtě 
Vám bude finančním úřadem zaslán e-mail 
s upozorněním na nedoplatek. Tuto službu 
správce daně v jiných případech neposkytuje. 
Aktivace služby je zcela zdarma. Stačí 
na územním pracovišti finančního úřadu 
podat vyplněnou „Žádost ve věci zasílání 
údajů pro placení daně z  nemovitých věcí 
e-mailem“ (formulář je dostupný na www.

financnisprava.cz pod záložkou „daňové 
tiskopisy“).
Aktivací této služby se vlastník nemovitosti 
nezavazuje ani neomezuje ve způsobu pla-
cení. Zůstává na Vašem rozhodnutí, zda 
daň uhradíte bezhotovostním převodem, 
prostřednictvím internetového bankovnic-
tví, nebo pomocí mobilní platební aplikace 
– načtení QR kódu. 
Přihlášením k této službě  také prospějete 
životnímu prostředí, protože  nebude po-
třeba tisknout  papírovou složenku. 

Bližší informace jsou zveřejněny na http://
www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-
z-nemovitych-veci/dzn-Zasilani-udaju-
pro-placeni-dane-emailem

Výše uvedené se netýká  poplatníků, kteří 
platí daň prostřednictvím SIPO, nebo kterým 
jsou údaje o placení daně z nemovitých věcí 
doručovány do jejich datových schránek. 

Pokud žádost nestihnete podat do 15. března 
2018, bude  Vám služba aktivována pro ná-
sledující zdaňovací období, tj. pro daň z ne-
movitých věcí na  rok 2019.

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

Tel.: 596 651 111
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DUBEN 2018 
V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK 

ZÁMEK FRÝDEK 
         

-    
TEL.: 558 628 001  
FAX. : 558 630 452     
e-mail: info@muzeumbeskyd.com 
www.muzeumbeskyd.com 
 

doba: 
  8.00-12.00 12.30-16.00 

   8.00-12.00 12.30-17.00 
   13.00-17.00 (LISTOPAD - DUBEN) 

 
VÝSTAVY:  
LEOPOLD PARMA 

-

v

                                                                           Výstava potrvá do 22. dubna 2018.

                                                                            

MUZEU:  

.

Leopolda Parmy. 
Od 14.00-17.00 hod. – -

let 1900-
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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

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 9. 4. 2018 do 12.00 hodin.






