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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych Vás pozval na další, 
v tomto volebním období zřejmě poslední 
jednání Zastupitelstva obce Dobré, kte-
ré se uskuteční v  pondělí 10.  září 2018 
od 17  hodin ve společenském sále základní 
školy. Jednání zastupitelstva jsou veřejně pří-
stupná a program bude zveřejněn na úřední 
desce a také na všech informačních tabulích.

V okolí úřadu finišují stavební práce na 
akci: Rekonstrukce a  výstavba zpevně-
ných ploch kolem budovy Obecního úřa-
du Dobrá. Součástí stavby jsou rovněž nové 
chodníky, plochy a samozřejmě bezbariérové 
přístupy. Předpokládaný termín dokončení 
je 31. srpna 2018. Omlouváme se Vám všem 
za způsobené problémy s dostupností úřadu 
a děkujeme za pochopení. 

Přestože jsme teprve v  druhé polovině 
prázdnin, tak v naší základní škole panuje čilý 
stavební ruch, tentokrát hned ve vstupních 
prostorách. Stavební firma Tokama  s.r.o. 
provádí kompletní rekonstrukci podlah a po-
vrchů stěn. Věříme, že výsledek předčí očeká-
vání a žáci i učitelé se mohou po prázdninách 
těšit do hezkých prostor. Základní škola bude 
v září 2018 slavit kulaté výročí a již nyní se na 
to připravuje. Rád bych poděkoval ředitelce 
paní Mgr. Radce Otipkové a vedení základní 
školy za spolupráci při koordinaci stavebních 
prací.  

Ukončili jsme výstavbu veřejného osvět-
lení v  části obce nad kinem, probíhá re-
konstrukce chodníku u  nádraží a  současně 
dokončujeme projekty na připravované in-
vestice: Navýšení kapacity Mateřské školy 
Dobrá a  Novostavbu Komunitního domu 
pro seniory. Ve výběrovém řízení jsme vybra-

li společnost Dopravoprojekt Ostrava, a.s., 
k  vypracování Investičního záměru pro-
jektu okružní křižovatky silnic č.  II/648 
a  III/4773 h (křižovatka nad kinem). V těch-
to dnech jsme dále zahájili realizaci Oprav 
místních komunikací. Tyto bude provádět 
stavební společnost PORR, a.s., Ostrava, 
která vyhrála výběrové řízení s  nejnižší na-
bídkovou cenou 3,1 mil. Kč.

Intenzivní stavební práce ale probíhají 
také na dalších místech v  centru obce. Jed-
nou z nich je právě zahájena obnova budovy 
fary. Investorem této stavby je Farnost Dob-
rá. Zde bude mimo jiné vybudována zbrusu 
nová přístavba, ve které budou mít svou 
klubovnu doberští skauti. Celá historická 
budova fary přitom projde velmi potřebnou 
rekonstrukcí. 

Sportovní komise při radě obce uspořá-
dala v  minulých týdnech dva tradiční letní 
turnaje na hřišti u restaurace Zanzibar, kde 
ty nejlepší týmy a také jednotlivci samozřej-
mě obdrželi hezké ceny. Děkuji všem členům 
komise, a  především panu René Křižákovi, 
za organizaci a  zajištění těchto sportovních 
zápolení. 

Závěrem mi dovolte, abych Vás všech-
ny srdečně pozval na společné setkání v so-
botu 15.  září, kdy se bude konat tradiční 
DEN OBCE – VELKÁ DOBERSKÁ 2018. 
Přijďte se pobavit se svými přáteli do areálu 
víceúčelového hřiště, kde bude pro všechny 
připraven velmi rozmanitý kulturní program 
a  bohaté občerstvení. Další zajímavé infor-
mace, nejen k této společenské akci, najdete 
na webových stránkách (www.dobra.cz). Tě-
šíme se na Vás!

 Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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V E L K Á   D O B E R S K Á    2 0 1 8 
sobota 15. září 2018

multifunkční hřiště při ZŠ Dobrá

Tento text je navazujícím pokračováním 
pozvánky z minulého vydání Doberských listů 
a dozvíte se vše podstatné z další nabídky pro-
gramu Dne obce Dobrá 2018, abyste si mohli 
vybrat, čím a jak se necháte zlákat a tuto nejvý-
znamnější akci v naší obci navštívíte.

Ve 13 hodin je na programu tradiční soutěž 
v přípravě bramborových placků – PLACKIÁ-
DA. Již několik let mívá přívlastek mezinárodní 
a ani letos tomu nebude jinak. 

Obracím se na odpovědné zástupce Sboru 
dobrovolných hasičů, Mysliveckého sdružení 
Vrchy, Českého svazu včelařů, Českého zahrád-
kářského svazu, Klubu seniorů, TJ SOKOL, 
BHC, oddílu juda a další občany, aby neváhali 
a poslali svou závaznou přihlášku co nejdříve 
na adresu mistostarosta@dobra.cz

Pro úplnost informací zopakuji, že soutě-
ží tříčlenné týmy, že nebudete potřebovat ani 
brambory, ani náčiní, ani koření… jen snad taj-
nou ingredienci dobře schovanou v kuchařské 
zástěře. Jde o prestiž, jde o zábavu, ale první 
místo se počítá!

Z PROGRAMU vybírám…

Bezprostředně po slavnostním zahájení 
a  předání Cen obce za rok 2018 se představí 
místní, původně školní, nadějná kapela Náho-
da (podrobné informace o kapele jste si mohli 
přečíst v červencových DL). Věřím, že jednak 
nezklame všechny své fanoušky, jednak ná-
vštěvníky „zahřeje“ na provozní teplotu, neboť 
po Náhodě poprvé v Dobré vystoupí náš rodák 
se svou kapelou.

David Stypka & Bandjeez

Zde si – z jistých důvodů - vypomohu mate-
riálem z pera níže uvedeného redaktora pana 
Martina Janouška, který letos na jaře udělal 
s Davidem následující rozhovor:

„Naše deska je o  strachu“, říká držitel 
Anděla David Stypka

Zpěvák a  textař David Stypka je pova-
žován za frýdeckomístecký fenomén, jeho 
druhá deska s typograficky nezvykle psaným 
názvem „neboj.“ se loni stala událostí a letos 
i díky ní Stypka získal Anděla coby nejlepší 
mužský interpret. Inspirací se mu přitom sta-
ly vlastní obavy a strachy ze života, z toho, 
jak vystoupit před publikem a zůstat svůj. 
Pomohl mu rovněž duet s Ewou Farnou – 
aktuální hit Dobré ráno, milá.

O to větším fenoménem je i samotný Frýdek-
-Místek, protože na Andělech bodovali další dva 
tamější interpreti: kapela Mirai jako Objev roku 
a Marian Friedl v kategorii Folk. David Stypka 
i jiní pak věří, že jde o ovoce, které vyrostlo také 
díky jedinečnému festivalu Sweetsen fest.

Vaše deska je podle vás plná strachu, sou-
visí to nějak i s poetikou hororu jako umělec-
ké tvorby?

Naše deska je o strachu. Nestrašíme na ní ale 
lidi. Horory se z principu nezabývám. Strach na 
naší desce je třeba vidět z druhé strany. Začal 
jsem analyzovat, jak moc věcí se v  jaké míře 
bojíme. Myslím obecně, mnohdy aniž bychom 
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si to uvědomovali nebo připouštěli. Jak moc 
nás strach ovlivňuje během dne. Třeba strach 
z ponížení, vyčlenění, čehokoliv. Kolik jich je 
a jak moc nám brání být normální. Speciálně 
to platí u té mé a u starších generací, jež byly 
ve strachu vychovány.

Byli jsme daleko lépe ovladatelní, když jsme 
se báli. Strach má ale kořeny všude, kamkoliv 
se podíváme.

Jak vás napadlo, že by to mohlo být vhodné 
téma právě na CD?

Nebylo to tak, že bych měl nějaké téma a pak 
se rozhodl k němu zpracovat desku. Až když 
byly písničky na desku pohromadě, ukázalo se, 
že to bude celkem monotematické album.

Není to tak trochu vnitřní fikce, že žijeme 
neustále ve strachu?

Myslím, že do jisté míry strach ovlivňuje 
naprosto všechno.

Strach je ale přirozenou součástí člověka, 
a to docela potřebnou, je součástí pudu sebe-
záchovy, naší každodenní existence…

Jistě, strach měl svou funkci, když jsme 
prchali před mamuty. Teď naopak může ten 
sociální strach hodně svazovat. Zejména po-
kud jej v sobě nosíme od nevyřešených srážek 
z dětství. Lidé chodí na terapie, seance... Vždy 
se najde nějaký průšvih ve formě strachu. Tím 
se na desce „neboj.“ zabývám.

Takže autoterapie. Jakou jste měl špatnou 
zkušenost?

Vždycky jsem byl citlivka a jsem vlastně do-
dneška. Věci kolem sebe vnímám intenzivněji 
než ostatní. Kamarádi prožili celkem klidné dět-
ství, kdežto já hloubal nad tím, jestli náhodou 
něco není špatně. Myslím, že i díky této desce se 
mi řadu mých obav podařilo neutralizovat. Už 
se tolik nebojím. Přitom s tím souvisí i strach 

vyjít s tím, co děláte, před lidi, což je velmi klíčo-
vý moment. Přišlo mi, že pokud jsem upřímný 
a myslím to vážně, tak se mohu bát jedině ve 
chvíli, když si myslím, že nejsem pro své poslu-
chače opravdový. Což mi pomohlo i s tím, jak 
vyjít před lidi s větším sebevědomím nebo větší 
jistotou. Navíc nemít v dnešní době úzkostné 
pocity nad stavem světa je celkem kumšt.

Máte rodinu, tři děti a ty jste se rozhodl 
přivést do světa, který je pro vás zdrojem 
obav…

Ano, hodně jsem to řešil, nejprve si říkal, že 
je to ode mě nezodpovědné, ale pak mi došlo, že 
s tímto přístupem bychom vymřeli. Každá doba 
v sobě měla něco zlého a mí rodiče by mohli 
mít z toho důvodu třeba násobně větší dilema. 
Máme u nás doma mix benevolence a snahy 
o nějaký řád. Není to dobré, tedy pokud nechci, 
aby z mých dětí nevyrostli rozervaní umělci. Vy-
padá to, že se tomu nevyhneme, ale já se nemohu 
nechat převychovat. Určitá míra svobody dětí je 
klíčová. Je to dáno od školních let. Když si třeba 
vzpomenu na to chození po chodbách dokola 
a strachem vynucený respekt k umělým autori-
tám, nechce se mi posílat své děti do systému, 
jenž se ideově nezměnil od dob Marie Terezie.

Jaké pro vás bylo v tomto ohledu prostředí 
na Andělech?

Nejsem ten, kdo by příliš vítal načančané 
oslavy. Spíše z nich mívám trošku hrůzu. Ač-
koliv Andělé jsou pro mě těmi nejlepšími z těch 
možných, které mohu navštívit. Shodou okol-
ností ony dva poslední ročníky, na kterých jsem 
byl přítomen, představují první vzkříšení mo-
mentu, kdy Anděly dělá jiná produkce. Snaží se 
jim dát čerstvý, civilní rozměr. Loni jsem to ještě 
tolik nedocenil, ale je mi to velmi sympatické. 
Letošní přenos byl super, v sále i zákulisí, vše 
dávalo smysl, hrály kapely, které mám rád, vše 
do sebe dobře zapadlo.
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Na ceremoniálu jste společně s Ewou Far-
nou zahráli váš hit Dobré ráno, milá, bylo to 
těžké, hrát v přímém přenosu?

Šlo o živé vystoupení, což znamená dva dny 
zkoušení. Tak intenzivně, že vám ta písnička 
přestane pod rukama hrát, protože už vám 
nedává smysl, ale adrenalin přímého přenosu 
udělá své. Navíc nám bubeník chystal překváp-
ka, takže jsme nakonec zahráli dobře. Lidskost, 
vřelost, všude kolem vás kámoši, kterých si vá-
žíte. Takže z obávaného andělského večera byl 
velice příjemný zážitek. Soška Anděla je v tom 
případě příjemný bonus. Máme ji ve zkušebně 
vedle dalších ocenění.

Co ještě pro vás tedy soška Anděla zna-
mená?

Psychicky dodá určitou vzpruhu. Uvědomíte 
si, že akademici, kterých je opravdu hodně a je 
proč si jich vážit, tak pro ně jste nejlepší in-
terpret za desku „neboj.“, což je prostě dobré. 
Došlo mi to až tři dny potom. Že bychom se tím 
ale opájeli, to zrovna ne.

Autor: Martin Jiroušek, převzato z iDNES, 
redakčně kráceno, 29. 3. 2018

V  Dobré jsme si už tak trochu zvykli, že 
v rámci oslav Dne obce chceme naživo vidět 
stálice české populární hudby. Letos k nám za-
vítá paní Petra Janů a věřím, že se pro mnohé 
z vás její vystoupení stane kvalitním kulturním 
zážitkem. 

Petra Janů s kapelou Amsterdam 

Svou uměleckou dráhu započala v roce 1972, 
kdy vystupovala v divadle Semafor. Od roku 
1977 zpívala se skupinou Pro-rock, se kterou 
vydala své první album Motorest. V roce 1978 
skončila ve Zlatém slavíku na druhém místě. 
V roce 1980 vydala album Exploduj! a stala se 

ojedinělou rockerkou na naší hudební scéně. 
V tomtéž roce natočila s plzeňskou skupinou 
Bumerang film Koncert. V tomto období byla 
významná zejména spolupráce s Otou Petři-
nou, který psal pro Petru Janů téměř všechny 
její písně.

Ve druhé polovině osmdesátých let vznikla 
komerčně velmi úspěšná alba Jedeme dál (s Pe-
trem Jandou), Už nejsem volná a S láskou... 
Petra Janů v tomto období volně přešla z čistě 
rockové hudby do vod pop-music.

V roce 1987 se poprvé stala „Zlatou slavicí“. 
V 90. letech se objevila v několika muzikálech 
a začátkem nového tisíciletí se opět vrací ke 
spolupráci s Petrem Jandou a Otou Petřinou, 
s nimiž natočila album Jedeme dál II. V roce 
2009 vydává studiové album Kouzlo s popovými 
nahrávkami převážně zahraničního původu. 
U příležitosti životního jubilea pak v roce 2012 
vyšla 3CD kompilace Má pouť - Zlatá kolekce, 
která obsahuje 60 nahrávek, přičemž přibližně 
20 z nich do této doby buď nevyšlo vůbec, nebo 
nebyly k dispozici na CD.

Petra Janů oslavila v roce 2012 své životní 
jubileum beznadějně vyprodaným tour po Če-
chách a Moravě, které zakončila 19.11 2012 
megakoncertem v pražské Lucerně.

Mimořádně úspěšný rok 2013 vyplněný bez-
počtem koncertů po celé republice vyvrcholil 
vánočním galakoncertem - opět ve vyprodané 
pražské Lucerně.

Na podzim roku 2014 odstartovala mimo-
řádně úspěšná série beznadějně vyprodaných 
koncertů, kdy Petra Janů vystupovala na jed-
nom pódiu společně s Věrou Špinarovou. Ob-
rovský úspěch tohoto projektu si vynutil jeho 
opakování v listopadu a prosinci 2015. Celkově 
vystoupily obě zpěvačky během turné na 21 zce-
la vyprodaných koncertech ve velkých městech 
po celé ČR a na Slovensku.

V té době začala Petra Janů spolupracovat 
s kapelou Amsterdam a vrátila se tak ke svým 
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rockovým kořenům. S  Amsterdamem v  roce 
2016 objela více než 50 koncertů a díky muzi-
kantské chemii, která mezi zpěvačkou a kapelou 
působí, se Petra Janů rozhodla přijmout návrh 
kapely k natočení autorského CD. Nové album 
Blázni, které vyšlo v roce 2017, si tak zpěvačka 
nadělila ke svému výročí 45 let na české hudební 
scéně. Vydavatelství Supraphon k tomuto ju-
bileu jako dárek vydalo 4CD Petra & Petřina, 
na kterém jsou zmapovány zpěvaččiny rockové  
začátky.

Několikanásobná Zlatá slavice zpěvačka 
Petra Janů představí v rámci vystoupení nové 
rockové úpravy svých největších hitů, ale i zce-
la nové písně. Několik skladeb je zaranžováno 
i v unplugged verzi. Za doprovodu své nové ka-
pely Amsterdam zazpívá například Je mi líto, 
Jedeme dál, Není nám už sedmnáct, Moje malá 
premiéra, Říkej mi, Už nejsem volná či Pár slov.

Přejme si, aby zpěvačce vydrželo zdraví 
a mohla nás spolu s kapelou Amsterdam přijet 
potěšit a pobavit.

DOPROVODNÝ PROGRAM

CHARITA FRÝDEK-MÍSTEK
Každým rokem, již celých osm let, je part-

nerem Dne obce Dobrá – Velké Doberské 
Charita Frýdek-Místek.

Také letos si budou snažit pracovnice Chari-
ty FM přilákat pozornost dětí i dospělých a na 
svých stanovištích nabídnou spoustu zajíma-
vých aktivit.

Dejme prostor PR manažerce Charity Frýdek- 
-Místek paní Mgr. Janě Opluštilové:

„Klub Nezbeda si připraví pohybové aktivity 
(překážkovou dráhu, chytání myšek a házení 
míčku do lví tlamy) a také tvořivou činnost (na-
vlékání korálků a zdobení plátěných pytlíčků).

Centrum Pramínek si připravilo tvořivou čin-
nost – výroba papírových prasátek.

Terénní služba Rebel bude mít pro děti spor-
tovní kolečko, které bude mít tři stanoviště, na 
každém z nich si budou moci vyzkoušet různou 
pohybovou dovednost (rovnováha, obratnost, 
koordinace celého těla apod.) Pro starší děti 
bude toto sportovní kolečko ozvláštněno ještě 
tajenkou.

Pro dospělé jsme si připravili možnost nechat 
si změřit tlak a také hladinu cukru v krvi.“

Děti si opět najdou cestu k jednotlivým sta-
novištím pracovnic Charity F-M. Najdou je po-
dle tradičních červených triček a usměvavých 
tváří. Dospělí zpravidla neminou kasičku, aniž 
by do ní vhodili nějaké penízky, tolik potřebné 
možná i pro naše blízké.

Děti si jistě celý areál obejdou, aby si vyzkou-
šely i další atrakce, protože v jejich blízkosti mo-
hou objevit zajímavé zpestření Dne obce (více 
informací dále v textu).

CENTRUM RADOSTI
Rovněž Centrum radosti má již stabilní 

místo i prostor na naší nejvýznamnější akci.
Vybírám z  charakteristiky společnosti to 

podstatné, a pokud jste v minulých letech tuto 
zastávku neučinili, zkuste to letos. A o čem Cen-
trum radosti tedy je?

„Děláme svět šťastnější a  zdravější“, 
říká paní Markéta Šupalová“ a pomáháme pře-
devším těm, kteří chtějí dosáhnout ideální váhy, 
dobrého zdraví, vnitřní spokojenosti a šťastného 
života. Členy nejen vzděláváme, ale vedeme je 
k zařazení získaných vědomostí do každodenní 
praxe, díky čemuž dosahují skvělých výsledků, 
které si nadále udržují.  
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Do centra přicházejí lidé, kteří mají nadváhu 
i podváhu, nejrůznější zdravotní komplikace, 
ale i lidé hledající prevenci. 

Zaměřujeme se komplexně na oblast výživy, 
pohybu a psychiky. Hlavními pilíři práce s klien-
ty našeho Centra Radosti jsou kurzy správného 
stravování a psychické pohody s názvem Jídlo 
jako radost, kurz zaměřený na 4 pilíře šťastné-
ho života (prosperita, šťastné vztahy, profese, 
čas pro sebe) s názvem Kurz úspěchu a cvičení 
s vlastním tělem pro každou věkovou kategorii 
s názvem Fit klub.

Klienty nejen vzděláváme, ale také vedeme 
ke každodenní praxi a díky tomu dosahují skvě-
lých výsledků.

Od druhé světové války byl učiněn nesmírný 
pokrok v oblasti lékařské vědy a technologie. 
Byl však namířen více na léčbu akutních one-
mocnění, než na prevenci. Zároveň však také 
přišla změna životního stylu. Lidé se začali 
stěhovat z venkova do měst, čerstvý vzduch 
vyměnili za smog a pohyb za vysedávání u te-
levize.

Místo abychom chodili do práce pěšky, 
jezdíme metrem nebo auty. Po druhé světové 
válce se také velice rozšířilo kouření cigaret, 
pití alkoholu a užívání drog. Z pohledu délky 
života žijeme déle.

Ale žijeme kvalitně? Budeme trávit po-
sledních dvacet let života v nemocnicích a lé-
čebnách? To je to, co si přejeme? Nebo je to 
úplně něco jiného?
1. Připusťme si větší zodpovědnost za péči o své 

zdraví.
2. Nespoléhejme se na „akutní léčbu“, ale za-

měřme se na prevenci.
3. Řekněme životu „ano“. Není nutné umírat 

předčasně nebo trávit posledních dvacet let 
v nemocnicích.

4. Postupně měňme svůj způsob života. Není 
to založeno na principu „buď všechno, nebo 
nic“.

5. Zkoušejme jednu radost za druhou. Pokusme 
se získat někoho blízkého a přesvědčit ho, aby 
nám ve změně pomohl.

6. Cvičme jednu radost za druhou a netrapme 
se, když uděláme nějakou chybu nebo vždy 
všechno nedodržíme.

7. Klíčem k úspěchu je růst – to znamená, jít za 
světlem pravdy, tak jak se před námi otevírá.“

Na setkání s vámi se těší tým Centra radosti.     

AVON SHOWROOM
Svou tradici si v rámci této významné obecní 

akce budují aktivní účastí také reprezentantky 
značky AVON.

Dejme prostor jedné z nich, paní Darině 
Črtvrtkové:

„Rády bychom vás pozvaly do našeho rů-
žového Avon stánku, kde si můžete vyzkou-
šet novinky, přivonět k novým letním vůním 
a odnést si svůj prázdninový katalog. Pro děti 
máme připraveny balonky, pro maminky lako-
vání nehtů a poukázky na vyšetření prsou. A sa-
mozřejmě nesmí chybět ani soutěž o krásné 
kosmetické balíčky! Budeme se na vás těšit“. 

LASERTAG – VÁLEČNÁ ZÓNA

CO JE TO LASERTAG?
Akční hra s laserovými zbraněmi, sport, out-

doorová zábava. Týmová herní simulace boje, 
založená na využívání vojenské školící techno-
logie, taktiky a strategie.

Tato realistická simulace boje není jen 
pro drsňáky. Je zcela bezpečná a bezbolestná 
a právě proto je pro všechny. Mamky, taťky, tety, 
strejdy, a děti. Je pro každého, kdo se rád baví. 
Hra zaznamenala úspěch také na školních 
a  team buildingových akcích, rozlučkách se 
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svobodou a rodinných oslavách. A snad udělá 
radost i účastníkům Velké Doberské jako zcela 
nový zábavní prvek!

Ve „Válečné zóně“ stojí proti sobě šestičlenné 
týmy, které jsou vybaveny zbraněmi, autentický-
mi maketami, s funkčním propracovaným zaří-
zením, které umožní maximální požitek ze hry.

Toto vybavení používá infračervené paprsky 
(znáte třeba z TV ovladačů), které zaznamená-
vají citlivá čidla, umístěná na protihráčích. Na-
rozdíl od laser-game je LaserTag outdoorový 
sport, podobný airsoftu či paintballu, ale mno-
hem bezpečnější!

Výhodou LaserTagu je šetrnost k prostředí, 
ve kterém se hraje, a také k samotným hráčům, 
jelikož se nestřílí žádnými barevnými, či plasto-
vými kuličkami, nýbrž paprskem.

Po zaznění povelu START začíná hra, která 
je na principu fair play a od tohoto se také odvíjí 
pravidla. Elektronické vybavení sleduje herní 
proces (zásahy, životy, počet nábojů, atp.), tudíž 
je vcelku nemožné hru jakýmkoliv podvodem 
ovlivnit. I přesto je na místě několik pravidel, 
které jsou účastníci povinni dodržovat, pokud 
si hru chtějí skutečně užít.

Chcete-li se zúčastnit souboje týmů ve „Váleč-
né zóně“, nezapomeňte si přečíst Pravidla hry, 
které spolu s dalšími informacemi najdete na 
internetových stranách www.valecnazona.cz/ 
lasertag/

Instrukce pro zájemce o účast 
Po dohodě s provozovatelem zóny vás nyní 

seznámím s následujícím postupem při přihlá-
šení vašeho šestičlenného týmu.

Válečná zóna bude umístěna v areálu mul-
tifunkčního hřiště (oplocený kurt). Začátek 
prvního souboje bude ve 14 hodin, začátek po-
sledního souboje pak v 17.45 hodin. Abychom 
předešli dlouhým frontám a zástupům zájemců 

a abychom dali přednost našim místním „bojov-
níkům“, vymysleli jsme s provozovatelem plán, 
s nímž se můžete seznámit na www.dobra.cz, 
pokud kliknete na plakát Velké Doberské 2018. 
Přečtěte si, prosím, instrukce velmi pozorně, 
dejte dohromady tým šesti osob a přihlaste se! 
Dejte také pozor na zahájení (datum a čas) pro 
podávání přihlášek!

A na závěr – součástí atrakce s  laserovými 
zbraněmi bude soutěž v rychlostřelbě. Ta bude 
rozdělena jen na dvě kategorie - ženy a muže.

O velmi zajímavé ceny se mohou utkat stejně 
tak chlapci jako dospělí muži, slečny či paní. Ob-
sluha bude jednotlivé dosažené časy zapisovat 
a po skončení doprovodné části programu (cca 
v 18 hodin) budou dekorováni vítězové. K účasti 
v soutěži v rychlostřelbě se přihlásíte až na hřišti. 

HRAJE SE O VELMI ZAJÍMAVÉ A HOD-
NOTNÉ CENY!

Začínáme stejně jako s válečnou zónou ve 
14 hodin! 
………………………………………………………

Průvodci našich hostů
Na tomto místě bych chtěl požádat členy 

Klubu seniorů, zda by se také letos neujali role 
průvodců našich hostů ze Slovenska a Polska. Zá-
jemce prosím, aby kontaktovali paní Drahušku 
Gryžboňovou nebo pana Čeňka Juřicu. Právě 
oni si povedou seznam průvodců a po dohodě 
všem předají slušivá žlutá trička.

Sraz průvodců bude před budovou základ-
ní školy v 11.45 hodin. 

Děkuji Vám za vstřícnost.

Moderátoři
Nemohu zapomenout ani na jména moderá-
torů. 
Od 14 hodin se své role ujme zkušená dvojice 
ve složení Natálka Pajdlová a Kryštof Skokan. 
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V pozdním odpoledni předají štafetu moderá-
toru Radia ČAS Janu Gavelčíkovi. Ale to není 
všechno – připravujeme ještě jedno překvape-
ní – uvedení na moderátorskou scénu… dal-
šího, nadějného… juniora z naší školy. Pokud 
vše dobře dopadne, spatříte jeho premiéru při 
PLACKIÁDĚ od 13 hodin!

A jedna NOVINKA na závěr.
Dlouholetý a velmi aktivní sponzor Velké Do-
berské, pan Jakub Milata, hodlá každý ročník 
ozvláštnit něčím jiným, novým, vhodným a za-
cíleným zejména na děti. 

Díky jeho nápadu a  podpoře se budou moci 
všechny děti do 15 let od 14 do 18 hodin ob-
čerstvit ve speciálním pavilónu. 
Zde pro ně budou připraveny nápoje, ovoce, 
zdravé pochutiny a  to vše ZDARMA! Kubo, 
děkujeme… 

Vedení obce zve všechny občany k návštěvě are-
álu multifunkčního hřiště. Přijďte se pobavit, 
pozdravit své známé, nechat se unést tancem 
i zpěvem, přijďte prožít příjemný Den obce spo-
lu s námi všemi.

Milan Stypka

K O U Z E L N É   N Á R A M K Y

V minulém vydání Doberských listů jste byli in-
formováni o tom, že končí soutěž ve sbírání kou-
zelných náramků. Podle vylosovaných barev jste 
provedli sčítání bodů za všechny náramky, které 
jste za tu dlouhou dobu nasbírali a teď se dozvíte, 
kam se s nimi dostavíte, abyste mohli být registro-
váni do soutěže a v případě dostatečného množ-
ství bodů i mohli postoupit do velkého FINÁLE!

POZOR!
Ještě stále existuje poslední šance získat kou-
zelné náramky. Instrukce, jak na to, jsou na 
www.dobercata.cz 
Do 10. září můžete ještě nějaké náramky získat!

REGISTRACE

Členové Skautského oddílu Doberčata budou 
přijímat vaše náramky 
10. září (pondělí) od 17 do 17.30 hodin a
13. září (čtvrtek) od 16 do 16.30 hodin
v budově hasičské zbrojnice. 

Dobře si datum, čas i místo zapište, neboť to 
budou jediné dvě možnosti, jak se do soutěže 
zaregistrovat. 

Spolu se skauty vám všem děkujeme za aktivitu 
při sbírání (hledání) náramků a současně přeje-
me štěstí a hodně bodů postačujících k postupu 
do FINÁLE!

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

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

Místní poplatky 

POZOR DŮLEŽITÁ ZMĚNA oproti minulým letům u poplatku za odpady

Od 1. 1. 2018 musejí poplatníci, kteří mají nárok na osvobození či úlevu od poplatku za odpady 
a budou chtít tento nárok uplatnit, napsat žádost o poskytnutí osvobození či úlevy, a ne jen tuto 
skutečnost doložit, jak tomu bylo doposud. Pokud takto neučiní do 15 dnů ode dne, kdy nárok 
na toto osvobození či úlevu vznikl, pak tento nárok na toto osvobození či úlevu zaniká.

Kdo nepodává písemnou žádost
1. zákonní zástupci dětí do věku 10 let včetně (úplné osvobození od poplatku)
2.  zákonní zástupci dětí od 11–15 let včetně (úleva 50 % z poplatku)
3.  občané obce Dobrá starší 80 let včetně (úplné osvobození od poplatku) 
4.  vlastník stavby určené k individuální rekreaci nebo vlastník rodinného domu, ve kterém není 

hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to v případě, že vlastník nebo alespoň jeden 
ze spoluvlastníků má v obci trvalý pobyt. (úplné osvobození od poplatku)  

Kdo musí podat písemnou žádost do 15 dnů
1.  studenti, kteří studují a  jsou ubytováni mimo své trvalé bydliště, alespoň 6 měsíců v  roce,  

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

zení a úlevy (vyjímaje těch, kteří jsou uvedeni v předchozím odstavci tohoto textu – Kdo nepodá-
vá písemnou žádost)

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.
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Nové STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ  
pro separovaný odpad v lokalitě  

za řekou Morávkou!!!!

Obnova technologie silničního světelného 
signalizačního zařízení přechodu  

pro chodce na silnici II/648, v Dobré

Vážení spoluobčané,
s ohledem na množící se požadavky obča-

nů obce Dobrá z lokality za řekou Morávkou 
o umístění stanoviště kontejnerů na separo-
vaný odpad i do této lokality, obec vyslyšela 
tyto hlasy. Po jednání s Frýdeckou skládkou 
a.s. jsme umístili kontejnery na plast a papír 
v prostoru křižovatky u č.p. 482. V nejbližší 

době k těmto kontejnerům přibude rovněž 
i kontejner na sklo. Věříme, že výběr toho-
to stanoviště, které je v pořadí již 26-tým, 
přispěje ke spokojenosti obyvatel naší obce 
z lokality za řekou Morávkou.

Ing. Chýlek Tomáš
vedoucí odboru

správy majetku a investic

Pro zvýšení bezpečnosti jsme se rozhodli 
obnovit a doplnit technologii světelného sig-
nalizačního zařízení (dále jen SSZ) přechodu 
pro chodce. Tato obnova proběhne v měsíci 
září. Stávající žárovková návěstidla budou 
nahrazena novými s technologií LED, které 
mají větší svítivost a tím jsou lépe viditelné, 
i za zhoršených světelných podmínek (hustý 
déšť, sněžení, mlha nebo při slunečním osl-
nění). S touto obnovou je spojena i výměna 
řídícího mikroprocesového řadiče. Pro vět-
ší bezpečnost a  lepší viditelnost budou na 
výložníky umístěná návěstidla zvětšeného 
průměru. 

Současně s obnovou technologie je na-
ším záměrem doplnit světelnou signalizaci 
o systém kontroly rychlosti vozidel, jeho 
nastavení včetně dopravního řešení bude 
ještě projednáno s policií ČR, v rámci zklid-
nění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců 
v řešené lokalitě. Doufáme tedy, že k tomu-

to nastavení SSZ budou vstřícní a dopravní 
řešení schválí s kladným vyjádřením. V čem 
systém kontroly rychlosti spočívá? Světelná 
signalizace bude doplněná o stacionární mi-
krovlnný radar, který bude snímat rychlost 
vozidel v rozmezí 120-50m před přechodem. 
V případě překročení nastavené rychlosti pře-
dá radar informaci do řadiče a ten na světel-
né signalizaci rozsvítí červenou signalizaci 
(STOP). Rychle jedoucí vozidlo bude muset 
zpomalit, radar tuto informací vyhodnotí 
a pokud vozidlo pojede povolenou rychlos-
tí, automaticky se rozsvítí zelené návěstidlo 
(VOLNO), vozidlo bude tedy pokračovat dále 
povolenou rychlostí a plynule v jízdě.

Doufáme, že touto obnovou a doplněním 
dojde ke zklidnění dopravy v centru naší obce.

Ing. Chýlek Tomáš
vedoucí odboru

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

Nebezpečné šíření plevele
Vážení občané,
byli jsme upozornění ekology na nebez-

pečné šíření různých druhů plevelů, které 
při silném výskytu dokáží zcela potlačit 
okolní rostliny. Jejich konkurenční schop-
nosti jsou vysoké a mají vysoké nároky na 

odběr vody a živin. Škodí ve všech poros-
tech a zamořují zemědělskou i nezeměděl-
skou půdu. Výskyt těchto rostlin v poslední 
době významně vzrostl.

Mezi nejrozšířenější druhy plevele patří 
mimo jiné tyto druhy:

Popis rostliny
Vytrvalý, ostnitý, výběžkatý plevelný 

druh, který dlouhodobě setrvává v půdě mo-
hutným systémem vodorovných a svislých 
kořenových výběžků, pronikajících hluboko 
do půdních vrstev (až přes 200 cm).

Pcháč rolní – nebezpečný plevel
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Výskyt
Roste po celém území od nížin až do hor-

ských oblastí. Zamořuje zemědělskou i neze-
mědělskou půdu. V posledních letech četnost 
jeho výskytu rychle stoupá.

Je velmi odolným a houževnatým plevelem, 
ohrožujícím všechny jednoleté i vytrvalé kultu-
ry. Pcháč patří mezi velmi nebezpečné plevele 
s vysokou konkurenční schopností. Při silném 
výskytu dokáže zcela potlačit okolní rostliny, 
vylučuje svými kořeny alelopatické látky, které 
působí na ostatní druhy inhibičně. Pcháč má 
vysoké nároky na odběr vody a živin. Škodí 
ve všech porostech, žádná divoká či kulturní 
rostlina není schopná se s konkurencí pcháče 
vyrovnat! V případě většího výskytu působí 
ztráty při sklizni kulturních rostlin, nebo skli-
zeň zcela znemožňuje. 

Pcháč úporně setrvává na stanovišti mno-
ho let a tvoří na polích tzv. hnízda, kde zákla-
dem byla jediná rostlina vzešlá ze semene. 
Odtud se šíří do krajiny především semeny na 
značné vzdálenosti. Avšak množí se zde také 
následným zpracováním a kultivací půdy, kdy 
z rozrušeného kořenového systému vzniká celá 
řada nových mladých rostlin, jejichž kořeny se 
navzájem prolínají.

Šíření podporuje špatná péče o nezemě-
dělskou půdu (příkopy, okraje cest, stavební 
proluky, haldy, navážky zeminy, nekosené 
louky, zanedbaná pole a úhory aj.), což odtud 
umožňuje šíření semen na pozemky a půdu do-
sud nezaplevelenou. Pcháč oset reaguje velmi 
citlivě na kvalitu zpracování půdy a nevhodně 
provedené aplikace herbicidů, což se projeví 
rychlou regenerací z kořenového systému ve-
getativní cestou.

Reprodukční šíření
Rozmnožuje se generativně i vegetativně. 

Kvete od června až do podzimu a na jedné 

rostlině se vyprodukuje 3 000 – 5 000 nažek. 
Je to ono jemné chmýří známé jako „babí 
léto“. Již po uzrání jsou nažky vysoce klíči-
vé, nejlépe klíčí v hloubce do 2 cm. Klíčivost 
semen v půdě je uváděna až 20 let

Likvidace
Základem je prevence – zabránění šíře-

ní této rostliny. V žádném případě nenechat 
rostliny vykvést a dozrát nažky, které se pak 
šíří daleko do krajiny. Mechanická likvidace je 
žádoucí ale sečení nebo vytrhání pouze brání 
vykvetení rostliny avšak v žádném případě 
tento úporný plevel s dvoumetrovým koře-
nem nezahubí! Účinně působí bohužel pouze 
nasazení totálního herbicidu a to aplikované 
ve správný čas. Ohniska výskytu je vzhledem 
k regeneračním schopnostem pcháče nutno 
sledovat i po chemickém zásahu po mnoho let. 
Omezování výskytu pcháče rolního je dlouho-
dobá a drahá záležitost, avšak nečinnost se 
v budoucnu prodraží více – viz křídlatka.

Zlatobýl kanadský – invazní plevel

Popis rostliny
Vytrvalý druh, s lodyhou 30-150 cm vy-

sokou zavlečený k nám ze Severní Ameriky, 
který se rychle šíří podél vodních toků a cest, 
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na rumištích, výsypkách a  jiných zanedba-
ných plochách. Jediná rostlina produkuje 
tisíce semen, které jsou větrem roznášeny 
do okolí, které posléze zamořuje souvislými 
porosty. Kvete od srpna do podzimu. Někteří 
občané si jej pěstují i v zahrádkách!

Likvidace
Kosením porostu před počátkem kvetení, 

mechanická likvidace kořenů, popř. chemic-
ká likvidace postřikem na list.

Turan roční – invazní plevel

Popis rostliny
Jednoletá, velmi přizpůsobivá bylina za-

vlečená ze Severní Ameriky. Dorůstá i přes 
1 m a šíří se na podobná místa jako zlatobýl 
kanadský, kde potlačuje původní naši květe-
nu i kulturní plodiny.

Likvidace
Posečením na počátku tvorby květů. 

Prosíme občany o  pomoc při likvidaci 
těchto nebezpečných plevelnatých rostlin, 
a to nejen na svých zahrádkách, ale zejména 
na pozemcích, které nejsou tak často a pra-
videlně sečeny.  

Plážový fotbálek
Dne 21. 7. 2018 se konal již 12. ročník 

plážového fotbálku sportovní komise obce 
Dobrá. Slunečné počasí dodalo tu správ-
nou atmosféru, ve které soupeřilo 7 týmů 
mezi sebou. Celkem 21 zápasů se protáhlo 
do odpoledních hodin. O stupně vítězů se 
bojovalo do posledního utkání.  
Konečné pořadí je následující: 
1. D. Baran, M. Miček, R. Přikryl, J. Šaněk
2. P. Milich, R. Foldyna, J. Štihel, L. Mol-

nar, R. Feike
3. H. Filipčík, H. Pánek, L. Šmahaj, 

D. Šmahaj, P. Maléř

Děkuji p. Ondruškové za bezplatný pro-
nájem plážového hřiště, p. Herníkovi za fo-
todokumentaci, kterou můžete zhlédnout 
na stránkách obce Dobrá a níže uvedeným 
fi rmám a osobám, které přispěly svými dary 
do závěrečné tomboly.

Obec Dobrá, Hyundai Glovis, pivovar 
Radegast, vrakoviště Milata, areál U Med-
věda, Hyundai Mobis, Dobré barvy (p. Ra-
míková), obuv (p. Růžičková), projížďky 
v O. T. (p. Kokoř), uzenářství Carbol a Můj 
obchod (p. Pernicová). 

Těšíme se na další setkání.                                                                                                                       

Za sportovní komisi René Křižák
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Ohlédnutí za cyklovýletem
Dne 16. 6. se uskutečnil cyklovýlet k jis-

tebnickým rybníkům, počasí nám bylo naklo-
něno, najeli jsme téměř 70 km, šikovní cyk-
loturisté zvládli v provizorních podmínkách 

i opravu kola a  jelo se dál. Projeli jsme si 
známou Galerijní ulici i nedaleký rybník.  

Děkujeme všem a  těšíme se na další 
ročník.

Za sportovní komisi Renata Friedlová
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ZO ČZS Dobrá pořádá

VÝSTAVU
ovoce a zeleniny

  

společenský sál Základní školy Dobrá 
ve dnech 15. 9. — 17. 9. 2018
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Se svými produkty a výstavkou se představí také včelaři.   
Čtvrtý ročník soutěže o nejkrásnější jablíčko obce Dobrá.

Podmínkou soutěže je, že soutěžící vystaví další tři ovoce stejné odrůdy.
Vyhlášení vítěze soutěže bude v neděli 16. 9. 2018 v 16 hodin.Vyhlášení vítěze soutěže bude v neděli 16. 9. 2018 v 16 hodin.

Svými výpěstky se pochlubí pěstitelé ovoce, zeleniny a květin.Svými výpěstky se pochlubí pěstitelé ovoce, zeleniny a květin.
Nad celou výstavou převzal patronát náš starosta Ing. Jiří Carbol.Nad celou výstavou převzal patronát náš starosta Ing. Jiří Carbol.   

Na Vaši účast se těší 
zahrádkáři z Dobré.

Slavnostní zahájení je 
v sobotu 15. 9. 2018 v 9 h.

Vystavené exponáty si 
můžete prohlédnout:

15. 9. 2018 od 9-17 hod.
16. 9. 2018 od 9-17 hod.

17. 9. 2018 od 8-12 hod. jen 
pro školy a školky.

Prodej hnojiv a odborná 
poradna.

Občerstvení zajištěno.

Slavnostní zahájení je 
v sobotu 15. 9. 2018 v 9 h.

Vystavené exponáty si 
můžete prohlédnout:

15. 9. 2018 od 9-17 hod.
16. 9. 2018 od 9-17 hod.

17. 9. 2018 od 8-12 hod. jen 17. 9. 2018 od 8-12 hod. jen 
pro školy a školky.

Prodej hnojiv a odborná Prodej hnojiv a odborná 
poradna.

Občerstvení zajištěno.

Slavnostní zahájení je 
v sobotu 15. 9. 2018 v 9 h.

Vystavené exponáty si 
můžete prohlédnout:

15. 9. 2018 od 9-17 hod.
16. 9. 2018 od 9-17 hod.

17. 9. 2018 od 8-12 hod. jen 
pro školy a školky.

Prodej hnojiv a odborná 
poradna.

Občerstvení zajištěno.

Na Vaši účast se těší 
zahrádkáři z Dobré.

Zahradníkovo

Zahradníkovo

Zahradníkovo

Zahradníkovo
kolo štěstí

kolo štěstí

kolo štěstí
2. ročník





www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu
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Pozvánka na burzu  
dětského zimního oblečení 

Komise pro rodinu a občanské záležitosti 
při RO Dobrá Vás opět zve na burzu dětské-
ho zimního oblečení, která se uskuteční ve 
dnech 7. a 8. září 2018 ve víceúčelovém sále 
ZŠ v Dobré. Pro ty, kdo o burze ještě neslyšeli 
nebo na ni nikdy nebyli, uvádíme následující 
informace.

Do prodeje můžete nabídnout zimní ob-
lečení do 10 let věku dítěte a zimní vybavení 
(lyže, brusle apod.) vše dohromady v maxi-
málním počtu 30 kusů. 

Pro urychlení vybíraní oblečení je nutná 
registrace maminek. Maminka, která bude 
chtít nabídnout věci k prodeji, se předem při-
hlásí na email: komiseprorodinu@post.cz

Po té jí bude přidělen registrační kód, 
kterým označí své věci (lístkem připíchnu-
tým nebo přilepeným), společně s uvede-
ním ceny a zároveň sepíše seznam věcí vč. 
ceny, který předá členům komise. Je nutné 
zajistit, aby označení bylo stabilní a nedo-

cházelo k jeho odlepení nebo odpadnutí. 
Registrace bude probíhat od 27. 8. 2018 
do 5. 9. 2018

Burza proběhne s následujícím progra-
mem:

Oblečení se bude vybírat v sále ZŠ v Dob-
ré v pátek 7. 9. 2018 v době od 9,30 hod do 
11,00 hod a od 15,00 hod do 17, 00 hod.  

V sobotu 8. 9. 2018 v době od 9,00 hod 
do 11,00 hod proběhne samotná burza, na 
které můžete jiné zboží zase nakoupit.

Výdej peněz a vrácení neprodaných kusů 
se uskuteční rovněž v  sobotu 8. 9. 2018 
v době od 14,30-15,00 hod. Nevyzvednuté 
věci, budou věnovány na charitu.

Věci musí být čisté a v dobrém stavu.
Věříme, že si pro své děti vyberete vhodné 

oblečení. Těšíme se na Vás. 

Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti  
Žižková Marie

Výstava ovoce zeleniny 15.-16. 9. 2018  
Společenský sál ZŠ Dobrá

Léto je sice ještě v  plném proudu, ale 
ZO Českého zahrádkářského svazu Dobrá 
se již pilně připravuje na svůj vrchol sezóny 
– tradiční Výstavu ovoce a zeleniny. Velice se 
těšíme na každoroční soutěž o nejkrásnější 
jablíčko. Protože nám v červenci pořádně 
zapršelo a naopak v srpnu nám přeje slu-
níčko, jsou jabloně obsypány nádhernými 

plody a určitě bude z čeho vybírat – soutěž je 
určená široké veřejnosti a své jablíčko může 
přinést do soutěže každý občan obce Dob-
ré, bez ohledu na to, zda je či není členem 
ZO ČZS.

Už loni sklidilo velký úspěch Zahradní-
kovo kolo štěstí, a proto jsme se toto zpest-
ření výstavy rozhodli zopakovat i letos. Ka-
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Hvězda floristiky z Dobré
Ve čtvrtek dne 31. 5. 2018 jsem se zú-

častnila zemského kola fl oristické soutěže 
v Prostějově pořádané Českým svazem za-

hrádkářů. Našim soutěžním úkolem bylo vy-
tvořit slavnostní, kulatou kytici a slavnostní 
vypichovanou misku. Tam jsem skončila na 

ždý z návštěvníků výstavy bude mít možnost 
odnést si domů při troše štěstí zajímavou 
výhru, kterou do soutěže věnují členové 
a sympatizanti ZO ČZS Dobrá. Už teď se 
můžete těšit na láskyplně vypěstované ovo-
ce a zeleninu, venkovní i pokojové rostliny 
a určitě se najde i skvělá domácí marmelá-
da, sklenice medu či nějaký ten rukodělný 
výrobek. 

Příjem jablíček do soutěže, stejně tak 
jako cen do Zahradníkova kola štěstí je v pá-
tek 14. 9. od 8-17 hod ve společenském sále 
ZŠ Dobrá. Vzhledem k tomu, že se letošní 
výstava koná ve stejném termínu jako Velká 
Doberská, neváhejte přijít včas, aby na Vás 
nějaká ta výhra zbyla!

Již teď se na Vás těší ZO ČZS Dobrá
Čestmír Jež

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

Obrázek 1 Právě začínáme
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čtvrtém místě. A do celostátního kola po-
stoupily jen soutěžící, které se umístily na 
prvních třech místech. Ale protože termín ce-
lostátní soutěže byl v prázdninovém období 
(13. července) a jedna soutěžící jet nemohla, 
jela jsem jako náhradník.

Den před soutěží jsme dorazili do Lysé 
nad Labem, kde se právě konala každoroč-
ní výstava Květy pořádaná Českým svazem 
zahrádkářů, v rámci které mělo proběhnout 
celostátní kolo fl oristické soutěže. 

Letošním tématem bylo hippies. V ce-
lostátním kole jsme se jako vždy dělili na 
kategorie:
- žáci do 15 let (to jsem já) měli udělat věne-

ček do vlasů,
- junioři do 19 let měli nazdobit znak peace,
- senioři od 25 let měli za úkol nazdobit ma-

ketu kytary umělými květy.

Společným úkolem pro všechny katego-
rie bylo uvázání luční kytice.

Jelikož můj taťka má narozeniny 13.7. 
(v den kdy se konala soutěž), dala jsem mu 
prý krásný dárek když, jsem vyhrála 1. mís-
to. Zároveň je to dárek pro paní Mázlovou 
a  pana Ježe z  Českého svazu zahrádkářů, 
kteří mi dali důležité rady k  vazbě kytice 
a dalším fl oristickým technikám. A taky pro 
všechny ostatní, kteří mi ve fl oristice fandí. 
Děkuji moc za vaši podporu!

Alexandra Gregorová

Obrázek 2 Vyhlášení vítězů

Obrázek 3 Mé soutěžní výrobky

Obrázek 4 Diplom
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Náš dobrodružný výlet začal tím, že jsme se 
sešli v pátek 6. 7. u vlakového nádraží ve Frýd-
ku Místku. Po chvilce čekání přijel obrovský 
dvoupatrový autobus, který byl našim domo-
vem po naší dlouhou cestu až do slunečného 
Chorvatska. Rozloučili jsme se s rodiči, naložili 
kufry do autobusu a naše cesta mohla začít. Po 
pár hodinách cesty byl náš autobus kompletní 
a mohli jsme zamířit mimo Českou republiku. 
Pro nás jako skauty tato 18 hodinová cesta ne-
byla tolik zdlouhavá, protože jsme si ji zkrátili 
ať už hraním karet, povídáním nebo dokonce 
hraním na ukulele. Zamířili jsme tedy na Slo-
vensko a následně do Maďarska což bylo pozdě 
v noci. Většina z nás deštivou noc prospala. 
Ráno nás probudil krásný slunečný pohled na 
skály a následně i na moře. Z autobusu jsme 
vystupovali jako první, a to ve vesničce Sta-

niči. Všichni už se nemohli dočkat na moře, 
a tak jsme rychle zamířili k našemu apartmánu. 
Ubytovat jsme se mohli až později, tak jsme 
všechny naše věci schovali do garáže a vyrazili 
k moři. Moře bylo krásně čisté, takže jsme hned 
skočili do vody. Po koupání v moři byl čas na to 
se ubytovat a odpočinout si po náročné cestě. 
Po odpočinku a obědu jsme nafoukli lehátka 
a šli znovu k moři. Téměř každý večer jsme 
se sešli na společné terase a povídali si. Naše 
volné chvíle jsme také strávili hraním karet. 
Každý den jsme chodili k moři, ať už odpočívat, 
lovit ryby nebo se potápět. Počasí nám naštěstí 
přálo, a proto bylo moře teplé. Také jsme vy-
razili mini autobusem na výlet do Omiše, kde 
bylo velmi živo, protože se ten den hrál fotbal. 
V Omiši někteří z nás vyrazili na zříceninu a jiní 
sledovali fotbal v obrovském stanu s nadšený-

Chorvatsko 2018 Lentilky a Papoušci
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mi fanoušky. Při západu slunce jsme se prošli 
až na konec mola, kde jsme si sedli a vedoucí 
nám předávali jejich zkušenosti s vedením, 
což bylo velmi zajímavé. Dohodli jsme se, že 
zpátky do apartmánů půjdeme pěšky. Naši 
cestu zpátky doprovázelo troubení šťastných 
Chorvatů z výhry. 

Další den jsme byli samozřejmě u moře 
a kluci lovili ryby. Ten den se jim podařilo ulo-
vit dost ryb, takže je usmažili a ten kdo chtěl, 
mohl vyzkoušet. Když jsme se jako vždy sešli 
na terase, měli pro nás vedoucí připravené po-
vídání o věcech, které se nám budou ve vedení 
hodit a také o skautském slibu. Myslím, že tě-
mito přednáškami jsme se dozvěděli spoustu 

nových věcí. Při našem polehávání na pláži 
jsme si všimli, že si můžeme za peníze koupit 
projížďku na vodní atrakci, což nás zaujalo 
a šli jsme se zeptat. Už jsme byli nachystaní, 
ale provozovatel nám řekl, že jsou moc velké 
vlny a že je to nebezpečné, i přes to jsme si to 
vynahradili skákáním do velkých vln. 

Co se týče jídla, obědy jsme si vařili spo-
lečně, snídaně, svačinky a večeře si vařil každý 
sám nebo podle domluvy. Jednou k večeru jsme 
se domluvili, že půjdeme plavat do moře v noci, 
prvně jsme si sedli na pláž, povídali si a pak 
jsme skočili do moře, vrátili se do apartmánů 
a šli spát. Bohužel se blížil konec naší dovole-
né tak jsme se dohodli, že půjdeme na večeři 
do pizzerie. A byl tady poslední den. Sbalili 

jsme se a dali naše kufry do přízemních pokojů 
k vedoucím, protože do těch našich přijeli noví 
lidé, kteří si přijeli užívat krásy Chorvatska. 
Pan majitel byl tak hodný, že nám dovolil zůstat 
až do našeho odjezdu. Posnídali jsme a napo-
sledy se vydali k moři. Jelikož nebyly moc velké 
vlny, mohli jsme jít na vodní atrakci, která byla 
skvělým završením našeho posledního dne. Po 
koupání jsme dobalili všechny věci, rozloučili 
se s mořem, apartmánem a vydali se čekat na 
autobus. Trasa naší cesty zpátky byla stejná 
jako tam. Cesta utekla docela rychle, ale byli 
jsme rádi, když jsme věděli, že už budeme 
doma. Dojeli jsme v pořádku, šťastní a plní 
nových zážitků z úžasné dovolené. Děkujeme 
moc vedoucím, že nám poskytli prožít tak skvě-
lou dovolenou. 

Anna Růžičková
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Vážení občané,

Dovolte mi, abych Vás pozval na první roč-
ník SOS ZÁCHRANNÉHO DNE. 

Uvažovali jste již někdy, jak byste se zacho-
vali v tíživé situaci při střetu se zraněným? 
Přijďte si to vyzkoušet! 

V sobotu 8. září si pro Vás připraví Kultur-
ní komise Rady obce Dobrá ve spolupráci 
se skautským střediskem Doberčata reál-
ně vypadající fingovaná zranění. Na území 
obce Dobrá budou rozmístěny stanoviště. 
Na každém z nich došlo k havárii a budou 
zde poranění lidé. Setkáte se například s au-
tonehodou, poraněním hlavy, pobodáním 
hmyzem, ale také s amputací končetiny, to-
nutím, tepenným krvácením, nebo zástavou 
dechu a bude toho mnohem víc.

Stanoviště můžete projít formou soutěže. 
Každý soutěžní tým se musí skládat z 3 až 
5 členů, přičemž minimální věk jedno-
ho z nich musí být 15 let. Mohou se tedy 
účastnit i děti, avšak berte prosím v potaz, že 
zranění budou vypadat velice reálně. Každý 
tým se musí registrovat nejpozději týden 
před zahájením akce tj. 1. 9. 2018. Re-
gistrovat se můžete na email pepanmalis@
seznam.cz. Jako předmět uveďte „SOS den“ 
a do zprávy vypište název družiny, jméno 
velitele a  jména členů. Registrace a účast 
je zdarma. Pro všechny, kteří projdou sta-

noviště, bude připravena odměna – kapes-
ní lékárnička. Nejlepší týmy budou zvlášť 
ohodnoceny. Hlavním cílem není vyhrát, ale 
ověřit si, jak jsem na tom a zda bych dokázal 
v těžkých situacích obstát. 

Po přihlášení týmu Vám budou zaslány po-
drobná pravidla a mapa se stanovišti.

Pokud nemáte zájem soutěžit, ale chtěli bys-
te si vyzkoušet ošetření, nebo se jen podívat, 
jak to má správně vypadat, jste také srdečně 
vítáni. Můžete si libovolně procházet jednot-
livá stanoviště. 

Zahájení akce je v sobotu 8. září v 9:00 ho-
din na hřišti TJ Sokol Dobrá. Akce potrvá 
do 13:00. Během akce bude na fotbalovém 
hřišti připraveno občerstvení.

Pokud se Vám tento nápad líbí, neváhejte 
ho podpořit, sežeňte si tým a přihlaste se!

Závěrem bych Vás chtěl poprosit, k usku-
tečnění akce bude potřeba velké množství 
obvazového materiálu. Pokud máte doma 
staré obvazy, nebo třeba prošlé autolékár-
ničky a budete ochotni nám je k těmto úče-
lům poskytnout, kontaktujte Michala Bojka 
na tel. 603 705 575. Budeme velice vděčni.

Zdraví zdar!     
    Petr Mališ

SOS Záchranný den
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Návštěva řeholní sestry Agnes v Dobré
V průběhu července navštívila naši obec 

řeholní sestra Agnes. Mnozí ji známe, protože 
velkou část svého dětství až po ranou dospě-
lost prožila zde v Dobré. Její civilní jméno 
je Jana Muroňová. Nyní je již devatenáct let 
členkou římskokatolického řeholního řádu 
Misionářky lásky založeného Matkou Tere-
zou. Klášterní domy, ve kterých žije celkem 
kolem pěti tisíc těchto řeholnic, se nacházejí 
v mnoha zemích všech světadílů. V České re-
publice mají dům v Praze a v Ostravě. Sestra 
Agnes v minulosti působila v Polsku, Etiopii, 

krátce na Slovensku a nyní několik let žije 
v Římě. Posláním těchto řeholnic ve světě 
je služba nejchudším z chudých. A nejde jen 
o chudobu materiální, ale hlavně o chudobu 
duchovní. Přinášejí paprsky naděje a Boží lás-
ky do míst, kde se nejvíce rozmohla temnota 
opuštěnosti, beznaděje a smutku. Pečují o lidi 
na okraji společnosti, nemocné, umírající 
a opuštěné, zejména v nejchudších oblastech.

Sílu čerpá sestra Agnes v životě v Bohu. 
My, kteří jsme se s ní setkali, víme, kolik po-
koje, radosti, štěstí a  lásky z ní vyzařovalo. 

Základní škola informuje…

Naši malí atleti nám ostudu rozhodně neudělali.Naši malí atleti nám ostudu rozhodně neudělali.
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Její návštěva zde a svědectví jejího života je 
velikým povzbuzením a výzvou pro každé-
ho z nás. Pro život v plnosti. Aby i skrze nás 
přicházela Láska tam, kde se právě nachá-

zíme, do všeho, co právě děláme, k těm, se 
kterými jdeme životem a které na naší cestě 
potkáváme.

Martina Koloničná

Příloha: společné foto. Autor fotografi e: Markéta Skarková  

Změna ordinační doby DS Dobrá
MUDr. Iva Kučerová v době od 29. 8. - 31. 8. 2018

NEORDINUJE SE 

Nutné případy ošetří
DS Raškovice /St, Pá/               DS Morávka /Čt/

tel.: 733 685 195

 DS Polit. obětí Místek /staré autob. nádraží/

Děkujeme
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200 LET VĚŽE NAŠEHO KOSTELA
Na přelomu let 1817—1818 byla dokončena hrubá stavba kostelní věže

a na jaře 1818 nad ní vztyčena střešní báň, jak bylo zmíněno v minulém
čísle Doberských listů. Četli jsme, že vršek byl opatřen dvojitým křížem. Ten
byl posvěcen v den sv. Anny (tj. v neděli 26. července), spolupatronky
kostela, a nahoře vztyčen za radostného jásotu všech účastníků. 

Píše se, že „při té oslavě zazněl také poprvé hlas nového, prostředního
zvonu, který byl zároveň s křížem na věž vytažen“. Do věže byly vytaženy tedy celkem tři
zvony, kromě zmíněného ještě dva staré z dřevěné zvonice, která byla po dostavbě věže
odstraněna. První zvon byl prý od P. Ibrama z roku 1755, druhý, menší, měl nápis dokola
„Darmo za volání toho zvonu k modlení pospícháme, jestli v srdci ducha lásky a pobožnosti
nemáme!“. Pod nápisem byl obraz Panny Marie Frýdecké, na straně protější sv. Jiří bojující
s drakem. Tento zvon měl zvláštní osud. Pukl ještě ve staré zvonici roku 1806 v čas morové
nákazy a musel být odvezen, roztaven a znovu přelit, což se stalo v roce 1817 — jak dosvědčo-
val nápis „Tento zvon přelit jest Františkem Stankem v Opavě“. Tomuto zvonu se říkalo starý
zvon a jeho přelití stálo (převedeno na dnešní peníze) asi 110 000 Kč, což bylo zaplaceno
„z jmění kostela v Dobré a Prašivé“ a z příspěvku přifařených obcí. Podle záznamů faráře Kul-
hánka právem mu říkali starý, protože pocházel ještě ze starého dřevěného kostela, jehož
stáří dosvědčoval gotický nápis kolem dokola, avšak pro P. Kulhánka nečitelný. Zaznamenáno
je, co říkali lidé: „Jaký div tedy, že zvon v době moru dosloužil, když nemoc ve farnosti tak
strašně řádila“. Kronikář pak dodává: Jmenoval se též mariánský zvon, jelikož se jím třikrát
denně zvonilo k modlitbě Anděl Páně. Ke zvonům musíme doložit neradostnou skutečnost,
že dva byly zrekvírovány na válečné účely v roce 1916, třetí v roce 1917, takže až do zhotovení
nových zvonů v roce 1920 se v Dobré nevyzvánělo…

Do báně byly v roce 1818 vloženy ještě 3 staré listiny, pamětní peníze a krátký nástin dějin
farnosti dobrozemské, což je v ní dodnes. Krov „cibule“ stojí neporušený od roku 1885, byť
vícekrát opravovaný a pokrývaný, naposled v roce 1989 měděným plechem. Jen pro zají-
mavost — mezi lety 1818—1885 byla báň pokryta dřevěnými šindely. 

Krásná štíhlá věž je od základů po špici kříže vysoká 33 metrů a je všeobecně velebena
jako ozdoba kostela i celého okolí, „vynikající svou souměrností a úpravou nad všechny věže
venkovských kostelů daleko široko“. V roce 1823 napsal o ní cestovatel českým Slezskem, že
„Dobrá je pozoruhodná spanilou věží“. Jen prý hodiny na ní, které byly majetkem obce, „mi-
mojdoucím špatně ukazovaly“. Je vskutku skvostným klasicistním dílem a dovedeme ji ob-
divovat stále, aniž by se omrzela.

Ještě o pár generací zpět lidé věži říkali „ruská“. Mělo to dvě příčiny, které splynuly lidovým
vyprávěním v jednu. Vznikla totiž pověst, že věž byla stavěna za peníze, které daroval faráři
Kulhánkovi ruský car. Není to pravda, ten Dobrou navštívil až o Vánocích 1818, kdy věž už
stála, avšak jméno ji dali obyvatelé po spojeneckém ruském vojsku. To se během stavby věže
vracelo z protinapoleonských válek domů, na východ, tedy i skrze naší Dobrou. Výjimečné
bylo, že se chovalo — na rozdíl třeba od Francouzů — všude řádně a naše obyvatelstvo mu za
to všude vycházelo vstříc. Píše se, že „selský venkov poskytl pro dopravu trénu 560 vozů
»foršponu« (zásob) a pro dopravu ruských vojáků 693 vozů.“

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  5.8.18  14:24  Stránka 69
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Rozpisy fotbalových utkání podzimní 
části sezóny – TJ Sokol Dobrá

Dorost - Okresní přebor 2018/2019 
Datum Čas Domácí vs. Hosté
sobota 18.08. 14:30 Dobrá : Jablunkov
neděle 26.08. 10:00 Nýdek : Dobrá
středa 29.08. 17:00 Oldřichovice : Dobrá
sobota 01.09. 14:00 Dobrá : Vendryně
neděle 09.09. 13:30 Raškovice : Dobrá
sobota 15.09. 13:30 Dobrá : Písek
sobota 22.09. 13:30 Hukvaldy : Dobrá
středa 26.09. 16:00 Dobrá : Vojkovice
sobota 29.09. 13:00 Dobrá : Bukovec
neděle 07.10. 12:30 Hrádek/Milíkov : Dobrá
sobota 13.10. 12:30 Dobrá : Čeladná
sobota 20.10. 11:30 Dobrá : Mosty/Návsí
sobota 27.10. 11:30 Sedliště : Dobrá

Muži - 1.A třída sk.B 2018/2019 
Datum Den Čas Domácí vs. Hosté
12.8.2018 Neděle 17:00 Libhošť : Dobrá

18.8.2018 Sobota 17:00 Dobrá : Dobratice
25.8.2018 Sobota 17:00 Jablunkov : Dobrá
1.9.2018 Sobota 16:30 Dobrá : Vratimov
8.9.2018 Sobota 16:00 Slávia Orlová : Dobrá
15.9.2018 Sobota 16:00 Dobrá : Bystřice
23.9.2018 Neděle 16:00 Smilovice : Dobrá
29.9.2018 Sobota 15:30 Dobrá : Baník Albrechtice
6.10.2018 Sobota 15:00 Hrabová : Dobrá
13.10.2018 Sobota 15:00 Dobrá : Jistebník
20.10.2018 Sobota 14:00 Dobrá : Lučina
27.10.2018 Sobota 14:00 Staré Město : Dobrá
3.11.2018 Sobota 14:00 Dobrá : Stonava



 
Nabízíme: 

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

*interiérové a fasádní barvy. 

*míchání barev na počkání, výběr z 3000 odstínů.  

*stavební chemie Soudal: tmely, montážní pěny. 

*silikony, lepidla, hydroizolace. 

*válečky, štětce, teleskopické tyče, zakrývací materiál. 

*odborné poradenství, zvýhodněné nákupy pro firmy. 

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

Otevírací doba: Po-pá 7:30 - 16:00 

                         Sobota 8:00 - 11:00 

       tel: 602 562 149   www.barvyinva.cz  

               (zdarma parkování 30 min) 
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Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
zve na výstavy.

Letošní léto je ve znamení výstav z bohatých sbírkových fondů muzea.
Výstava Srpen 1968 představuje nově určené fotografi e z fotoarchivu 

muzea. 
Výstava Historie hudebních automatů rozehrává výstavní síně zámku 

melodiemi fl ašinetů, orchestrionů i gramofonů. Výstava potrvá do 2. září 
2018.

Maminky a holčičky si přijdou na své ve výstavě Kočárky aneb kdo se 
nevozil, jako by nebyl. Výstava potrvá do 9. září 2018.

V zámeckém glorietu, který je součástí Zámeckého okruhu můžete na-
vštívit připomínku výstavy 1918 - 100. výročí založení Československé re-
publiky.

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Místní fi rma dodává
a montuje na klíč:

Klimatizace a tepelná čerpadla 
světových i domácích značek.

Vypracování návrhu systému 
a měření u Vás doma zdarma.

Vyřízení kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo profesionály.

Doprava zdarma

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

www.klimatizaceova.cz
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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 3. 9. 2018 do 12.00 hodin.



Zahrádkáři

Plážový nohejbal

Plážový fotbálek
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BURZA DĚTSKÉHO ZIMNÍHO OBLEČENÍ

VELKÁ DOBERSKÁ 2018

BURZA DĚTSKÉHO ZIMNÍHO OBLEČENÍBURZA DĚTSKÉHO ZIMNÍHO OBLEČENÍBURZA DĚTSKÉHO ZIMNÍHO OBLEČENÍ

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY


