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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vás pozval na plánované 
jednání Zastupitelstva obce Dobré, které se 
uskuteční v pondělí 7. září 2020 od 17 ho-
din ve společenském sále základní školy. 
Jednání zastupitelstva jsou veřejně přístupná 
a program bude zveřejněn na úřední des-
ce a  také na všech informačních tabulích. 
Je  možné, že bude jednání zastupitelstva 
probíhat za zvýšených hygienických opat-
ření. V  takovém případě budeme všechny 
občany o případných zpřísněních a dalších 
podmínkách informovat prostřednictvím 
webu a mobilního rozhlasu.

Jistě jste zaregistrovali, že byla zahájena 
stavba: Zateplení budov OU Dobrá, která 
přináší různá omezení v okolí obecního úřadu 
a vedlejšího domu služeb. Všem se omlou-
váme za způsobené komplikace a prosíme 
o dodržování bezpečnostních opatření v mís-
tě stavby. 

Předpokládáme, dle dostupných informa-
cí z tisku, že zahájení školního roku proběhne 

již za obvyklých podmínek. Přestože jsou 
ještě prázdniny, tak v naší základní škole 
panuje čilý stavební ruch v objektu kuchyně 
a jídelny. Probíhá složitá rekonstrukce podlah 
a dále ve škole další údržbové práce, takže 
se žáci i učitelé mohou těšit po prázdninách 
do hezkých a upravených školních prostor. 

Sportovní komise rady obce uspořádala 
v měsíci červenci několik sportovních akcí, 
na kterých si změřili síly plážoví volejbalisté 
nebo hráči nohejbalu. Děkuji všem členům 
komise, zvláště René Křižákovi, za organizaci 
a zajištění těchto sportovních zápolení. 

Závěrem mi dovolte, abych Vás srdeč-
ně pozval na Kulturní den SOPM nejen 
pro seniory, který se bude konat v neděli 
16. srpna 2020, v době od 15 do 18 hodin, 
v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách. Za-
hrají skvělí Neo Chess Sunny Rock ´n´ Roll 
Band. Akce se koná za každého počasí, na 
místě možnost zakoupení občerstvení, zveme 
i ostatní příznivce vystupujících.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Dopravní okénko

Naše obec se nikterak neliší od podob-
ných obcí v České republice. Také u nás máme 
„páteřní“ místní komunikace. Ty jsou širší 
než ostatní silnice, avšak mnohdy nemají 
statut silnice hlavní. Nemůžeme (my řidiči) 
je používat jako hlavní silnice, pokud nejsou 
označeny příslušnou dopravní značkou. 

Při jejich projíždění si musíme uvědo-
mit, že platí pravidlo pravé ruky – dáváme 
přednost ostatním (jejich popis najdete níže 
v  textu) řidičům či dalším účastníkům sil-
ničního provozu.

S předností zprava se můžeme setkat na 
mnoha místech v obci. 

Troufám si tvrdit, že většina účastníků 
silničního provozu toto pravidlo zná a umí jej 
použít v praxi. Je tomu tak i v Dobré, avšak 
najdou se takoví, kteří jako by zapomněli na 
výuku v autoškole. 

Proto vznikl i  tento text, který by měl 
„oprášit“ znalosti pravidel silničního provo-
zu. A za tip na pokračování Dopravního okén-
ka děkuji panu Milanu Celnerovi, občanovi 
Dobré.

CO ŘÍKÁ ZÁKON
O  pravidle pravé ruky slýchávají již 

děti na základních školách, následně je 
toto pravidlo vyučováno také v  autoško-
lách při získávání řidičských zkušeností. 
Pro pohyb na pozemních komunikacích 
je toto pravidlo jedno z  nejdůležitějších 
a  nejzákladnějších, které musí každý ři-
dič znát. Je zakotveno v zákoně o provozu 

na pozemních komunikacích (zákon 
č. 361/200 Sb.).

Přednost zprava definuje zákon tím-
to bodem: 

„Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustano-
vení odstavce 1 (přednost daná dopravními 
značkami, poznámka autora), musí dát 
řidič přednost v  jízdě vozidlům nebo jezd-
cům na zvířatech přijíždějících zprava nebo 
organizované skupině chodců nebo průvod-
cům hnaných zvířat se zvířaty přicházejí-
cím zprava.“

Pokud není tedy jasně dána přednost 
v  jízdě, jede dříve ten, kdo přijede zprava. 
Pokud tedy mám po pravé ruce jiné auto 
(nebo další výše definované účastníky silnič-
ního provozu), musím mu dát přednost.

PARKOVIŠTĚ
Na většině parkovišť nejsou dopravní 

značky. V tu chvíli zde platí přednost zpra-
va. Je tak nutné dávat přednost všem autům, 
která přijíždějí zprava, i  když my jedeme 
rovně, tj. pocitově po hlavní silnici. Neza-
pomínejte na pravidlo pravé ruky především 
při návštěvě super nebo hypermarketů!

JAK TO DĚLAT SPRÁVNĚ
Pravidlo je jasné; pokud není dáno, kdo 

má přednost - značkami, semafory nebo 
pokyny policisty - platí pravidlo pravé ruky. 
Přednost zprava říká, že první projede křižo-
vatkou to auto, které přijíždí po pravé ruce jiné-
ho auta a samo nemá po pravé ruce další auto.

PŘEDNOST ZPRAVA / 
PRAVIDLO PRAVÉ RUKY/
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Stavba splaškové kanalizace ve Skalici
Na přelomu měsíců července a srpna byla 

zahájená stavba splaškové kanalizace ve Frýd-
ku-Místku místní části Skalice. Stavebníkem 
je statutární město Frýdek-Místek, zhotovi-
telem stavby je společnost METROSTAV a.s. 
I když se jedná o stavbu, která v převážné míře 
bude probíhat ve Skalici, část trasy, a to výtlač-
né potrubí, je vedena na pozemcích katastru 
obce Dobrá u Frýdku-Místku. Jedná se o tra-
su, která začíná u restaurace Zanzibar a bude 
pokračovat protlakem pod řekou Morávkou 
a dále podél komunikace až do prostoru are-
álu fotbalového hřiště na SPARTĚ, kde bude 
potrubí zaústěno do stávající kanalizace.

Stavba bude probíhat po celý rok 2021 
a ukončena bude v 02/2022.

V  průběhu stavby dojde jak omezením, 
tak i k uzavírkám některých komunikaci, kte-
ré jsou nutné k  provedení stavby. V  případě 
uzavírek jsou vždy navržené objízdné trasy. 
K některým omezením a uzavírkám již došlo 
ke konci měsíce července a v průběhu měsíce 
srpna. Po celou dobu výstavby musí stavba za-
jistit průjezd vozidel IZS (HZS, ZZS a PČR). 

Co se týká průjezdnosti přes most u re-
staurace Zanzibar, tak ta by měla být za-
jištěná po celou dobu stavby.

K  prvnímu omezení již došlo a  to od 
29. 7. 2020 a bude trvat až do 25. 9. 2020. 
V  tomto období budou probíhat stavební 
práce na trase od restaurace Zanzibar po 
centrální stanoviště kontejnerů ve Skalici 
v části Kamenec. 

O  tomto omezení již zhotovitel občany 
informoval a rovněž vyvěsil oznámení obča-
nům na sloupy společnosti ČEZ. 

V  průběhu stavebních prací upozorňu-
jeme občany na zvýšený pohyb stavebních 
strojů a  žádáme, abyste dbali vlastní bez-
pečnosti v případě, že se budete pohybovat 
v blízkosti stavby.

Kontaktní údaje na odpovědné osoby za 
stavebníka a zhotovitele stavby:
•	 Stavebník: statutární město Frýdek-Mís-

tek, Zdeněk Konečný tel.: 558 609 267 
mob.: 775 893 986

•	 Zhotovitel: METROSTAV a.s., Ing. Matěj 
Bohuš mob.: 732 329 717

•	 Technický dozor stavebníka: Ing. Ladislav 
Čech st. tel. +420 736 614 324, e-mail: 
cechst@cech-eng.cz

Tomáš Chýlek

Na všech křižovatkách je nutné dávat vel-
ký pozor, protože se na nich často chybuje.

Na závěr mi dovolte důležité sdělení. 
Dlouhodobým trendem odpovědných pra-
covníků Magistrátu města Frýdek-Místek 
a policistů z Dopravního inspektorátu Poli-
cie České republiky bývají negativní stano-
viska k označování některých silnic v obcích 
dopravní značkou „Hlavní silnice“. Někdy 

by zástupci obcí i protestovali proti takové-
mu postupu, ale na druhou stranu je třeba 
uznat, že „neoznačenou“ křižovatkou by 
měli řidiči projíždět velmi obezřetně, pod-
statně pomaleji a s významným ohledem na 
další účastníky silničního provozu, zejména 
cyklisty a chodce. Ochrání tím jejich zdraví.

(Zdroj: internet - část textu)       
Milan Stypka
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Místní poplatky
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 2020. 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 jednotlivé osoby – nesta-
čí 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. 2020

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. Pokud takto neučiní do 30 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 30 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. 2/2019 článek 
6. Osvobození a úlevy (vyjímaje těch, kteří jsou uvedeni v předchozím odstavci toho-
to textu – Kdo nepodává písemnou žádost)



8/2020

- 5 -

ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
Informuje o plánovaném přerušení  

dodávky elektřiny

Žádost o poskytnutí osvobození či úlevy si můžete vyzvednout na Obecním úřadě 
Dobrá, kancelář č. 17, kde Vám budou i zodpovězeny dotazy, jak si úlevu, či osvobození 
vyřídit, a hlavně kdy, což je nejdůležitější.Informujte se s dostatečným předstihem, ať 
o svou možnost úlevy, či osvobození od poplatku za odpady nepřijdete.

Dne 18. 8. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin 
bude přerušena dodávka elektřiny, která se 
dotkne domů s č.p.:

197, 227, 250, 287, 339, 340, 360, 
372, 428, 454, 460, 469, 470, 476, 478, 
479, 638, 999, 1012, 1057, 1065, parc. č. 
1476/3, parc. č. 1476/4, parc. č. 1476/4, 
parc. č. 1476/12, parc. č. 1476/14, parc. č. 

1480, parc. č. 1495/27, parc. č. 1495/35, 
parc. č. 1495/47, parc. č. 1537/1, č. VO, č. 
p. č. 248/1.

Přerušení dodávky elektřiny je pláno-
váno pouze v  nezbytně nutném rozsahu, 
a to z důvodu prací spojených se zajištěním 
bezpečného a spolehlivého provozu distri-
buční sítě.

Termíny uzávěrek 
Doberských listů na rok 2020

7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2020
 - příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.

Právní poradna 
pro občany obce Dobrá bude v roce 2020 probíhat vždy první středu v měsíci,  

od 16 hodin, tj. 2.9., 7.10., 4.11., 2.12. 2020 
 v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21.  

Pro občany obce Dobrá je poradna zdarma.
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Činnost klubu seniorů je letos značně  
omezen, ale ne zcela zrušen

Knihovna informuje

Dle počasí se ve čtvrtky sejde 7-10 osob 
na školním hřišti a hrajeme pétanque. Není to 
zatím na reprezentaci, ale hlavně pro zábavu.

Sledujeme, kam můžeme i v malém po-
čtu vyrazit v blízkém okolí.

17. června jsme se autobusem vydali 
na Hukvaldy. Po společném obědě jsme 
se prošli oborou, někteří došli až k hradu. 
Domů jsme si vezli třeba frgály nebo huk-
valdské uši. 

Dne 1. července jsme se vlakem zajeli 
podívat do Ostravice na vyřezávané dřevě-
né sochy. Byla to opravdu hezká podívaná 
a  počasí tentokrát přálo. Ve Frýdlantě nad 

Ostravicí proběhla výstava historických 
voskových figurín v  životní velikosti s  ko-
mentovaným výkladem.

Účast starších osob byla zajištěna auty, 
ostatní jeli vlakem. Bylo nás 11 a své dojmy 
si povykládali u společného oběda.

Určitě zase něco dalšího příště naplánu-
jeme, proto sledujte informace v naší vývěsní  
skřínce. Těšit se třeba můžeme na bowling, 
až bude znovu otevřena restaurace Družba.
Pozvánka seniorům

Dne 2. 9. 2020 proběhne opékání klobás 
v Kačabaru od 15.00 hodin.

Za výbor seniorů Drahomíra Gryžboňová

V době  prázdnin je knihovna otevřena:
Pondělí  12.00-16.30
Úterý a čtvrtek 9.00-11.00 
  12.00-16.30

Zprovoznili jsme naše webové stránky 
www.knihovnadobra.cz a  můžete si zase 
rezervovat knihy, které jsou vypůjčené 
nebo si objednat vybrané knih přes elekt-
ronický katalog knih. Stačí se přihlásit pod 
číslem svého čtenářského průkazu a  hes-
lem je datum narození ve formátu RRMM-
DD  např. 651201, nar. 1. 12. 1960. Knihy 
si zarezervujete a můžete si pro ně poslat 
do knihovny i někoho z příbuzenstva. Od 
1. 8. zase zasíláme týdenní přehledy kniž-
ních novinek. Také z  tohoto přehledu si 
můžete přímo rezervovat knihy. Můžete si 
také  půjčovat zdarma elektronické knihy 
do svých tabletů, čteček nebo mobilů.

Knihovna stále nabízí občanům možnost 
nákupu knih se slevou přes internet na portálu

V  současné době nabízí portál slevový 
kupon 100,- Kč při každém nákupu knih 
nad 799,- Kč. Kupony je možné si vyzved-
nout v knihovně v Dobré a jejich platnost je 
do 30. 11. 2020.

Do knihovny v  Dobré jsme nakoupi-
li a  zpracovali 595 nových knih a  dalších 
310 knih pro knihovny v  okolí. Mezi no-
vinkami najdete všechny bestsellery. Po-
kud máte zájem o  koupi nějakého titulu, 
který v  naší knihovně není, napište na 
adresu: knihovnadobra@dobra.cz nebo 
volejte na 558 641 016 nebo 725 144 014 

Marie Mališová, ředitelka
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2. Bleší trh pro „čtyřlístkové“ hafany
Milí spoluobčané obce Dobrá, 

jelikož měl charitativní „blešák“, který 
se v naší obci konal 26.-28. června, úspěch – 
rozhodli jsme se letos uspořádat ještě jeden. 

Akce se bude konat pátek až nedě-
le, 28. 8. - 30. 8. v Restauraci San-
tini vždy od 10:00 do 19:00 hodin.

Celý výtěžek z této akce bude opět pře-
dán psímu útulku naruby - útulku Čtyř-
lístek pro hafany, z.s., který jsem před 
rokem začala sledovat.  https://ctyrlistek-
prohafany.cz/

Na jejich facebookových stránkách 
najdete jak fotky z naší charitativní akce, 
tak fotky hafanů, kteří už díky 
nim mají své doma nebo ještě 
svého páníčka hledají. https://
www.facebook.com/ctyrlistek-
prohafany

Díky prvnímu blešímu 
trhu, který jsme pořá-
dali jsme tomuto útulku 
mohli předat 54 283,- 
a  krabici jídla a  dobrot 
přímo pro chlupáče. 

Zde je odkaz na mi-
nulou akci z června: htt-
p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
events/245125646584330. 

Pokud se vám tento nápad 
líbí, můžete podpořit hafany 
i  tím, že donesete něco přímo 
pro ně. Například konzervy, 
granule, pamlsky, hračky apod. 

Věříme, že se akce povede a  podaří se 
vybrat opět hezká částka, která půjde na 
dobrou věc a pomůže těm, kteří za svůj osud 
nemůžou. Budu tedy moc ráda, za vaši účast 
na této akci a za každou finanční i materiál-
ní pomoc pro tyto čtyřnohé kamarády. Zde 
je odkaz na akci na Facebooku, kde může-
te sledovat vše, co pro vás chystáme. Není 
toho málo! https://www.facebook.com/
events/638481313431483

Moc děkuji těm, kdo přišli a  podpořili 
nás v červnu a předem děkuji i těm, kdo nás 
jakkoliv podpoří i v srpnu.

JSME Z DOBRÉ, TAK BUĎME DOB-
ŘÍ LIDÉ A POMÁHEJME. 

Aneta Kwaczková
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Letní turnaj ve šprtci
Wooden cup 2020

V pátek 24. 7. 2020 proběhl už 8. ročník 
letního poháru ve šprtci Wooden cup. Sešlo 
se celkem 8 hráčů z naší domácí ligy, z toho 
hned pětice borců nastupuje pravidelně ve 
druhé lize za náš tým. Turnaj byl rozdělen 
a nalosován do dvou skupin po čtyřech hrá-
čích. Skupiny byly rozděleny takto.

Skupina A:
JIŘÍ DOHNAL
JOSEF SVOBODA
PETR HADAŠČOK
VÍTĚZSLAV FOLTÝN

Skupina B:
DALIBOR HÁJEK
ADAM KURÁŇ
LIBOR HOUDA
LADISLAV HÁJEK
Hned od prvního zápasu to byly ner-

vy a  vyrovnané duely. JIŘÍ DOHNAL na 
úvod porazil PETRA HADAŠČOKA 3:2, 
ale nutno dodat, že nevyhrál lepší hráč. Ve 
skupině A si to rozdali JOSEF SVOBODA 
s  VÍTĚZSLAVEM FOLTÝNEM a  bylo se 
na co koukat. Víťa vedl nad Pepou už 3:0 
a  měl nakročeno k  nečekanému vítězství 

Plážový fotbálek
V sobotu 25. 7. 2020 jsme se sešli u Za-

nzibaru, abychom si již po čtrnácté zasou-
těžili a dobře pobavili. Počasí se nám velmi 
vydařilo a  celý turnaj proběhl ve výborné 
náladě. Děkuji Kamilu Křižákovi za bezplat-
ný pronájem hřiště a dále našim tradičním 
sponzorům: obec Dobrá, Hyundai Mobis, 
Hyundai Glovis, rest. Kolovna, rest. Obec-
ník, obuv p. Jana  Růžičková, hospůdka 
Kačabar, automotoslužby p. Libor Mlčák, 
kosmetika Santini a p. Slávka Poláková. Fo-
todokumentaci, kterou můžete zhlédnout 
na stránkách obce, pořizoval p. David Her-
ník. Díky patří taky rozhodčímu p. Josefu 

Svobodovi a p. místostarostovi Mgr. Milanu 
Stypkovi, s  kterým jsme společně předali 
mnoho krásných cen.
Konečné pořadí: 
1. místo   Dalibor Hájek, Libor Houda, Petr 

Hadaščok, Jakub Šaněk
2. místo   René Křižák, Milan Janšík, Václav 

Korecký, Petr Jursa
3. místo   Petr Milich, Jakub Štihel, Martin 

Beneš, Robert Foldyna

Těšíme se na další akce a setkání při růz-
ných příležitostech. 

Za sportovní komisi René Křižák
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nad jasným favoritem, jenže třetí třetina 
byla totální zkázou Víťovy defenzívy. Pepa 
roztočil brankostroj a  dokonal obrat 6:4. 
Ve skupině B LIBOR HOUDA zdolal na 
úvod ADAMA KURÁŇĚ 5:3 a LADISLAV 
HÁJEK překvapil dalšího favorita a porazil 
DALIBORA HÁJKA 3:2.

Druhé zápasy ve skupinách byly taky 
dramatické. Ve skupině A  ve vyrovnaném 
boji nakonec PETR HADAŠČOK zvládnul 
bitvu s  VÍTĚZSLAVEM FOLTÝNEM 5:4 
a JIŘÍ DOHNAL v poslední minutě zápasu 
s  JOSEFEM SVOBODOU rozsekl nerozh 
odný výsledek a zvítězil 3:2. O první debakl 
ve skupině B se postaral ADAM KURÁŇ, 
který deklasoval LADISLAVA HÁJKA vyso-
ko 13:3 a DALIBOR HÁJEK si lehce poradil 
s LIBOREM HOUDOU 5:1.

Ve třetích zápasech už se rozhodovalo, 
kdo proti komu nastoupí ve čtvrtfinále. Ve 
skupině A  VÍTĚZSLAV FOLTÝN zaskočil 
všechny přítomné diváky, když premiérově 
dokázal udolat lídra skupiny JIRKU DO-
HNALA 4:2. Drama bylo i  v  zápasu mezi 
PETREM HADAŠČOKEM a  JOSEFEM 
SVOBODOU, šťastnější nakonec mohl být 
Petr, vstřelil o jednu branku více a zaslouženě 
vyhrál 3:2. Ve skupině B ADAM KURÁŇ ne-
měl nárok, inkasoval od DALIBORA HÁJKA 
pět branek a  prohrál 0:5. LIBOR HOUDA 
si napravil reputaci a v posledním zápasu ve 
skupině porazil LADISLAVA HÁJKA 5:1.

Skupinu A tak vyhrál JIRKA DOHNAL 
a  ve skupině B se stal vítězem DALIBOR 
HÁJEK a oba tito hráči měli nejlepší pozici 
do čtvrtfinále.

Čtvrtfinále:
DALIBOR HÁJEK vyzval posledního 

ze skupiny A  VÍTĚZSLAVA FOLTÝNA. 

Bohužel se Víťovi nepodařilo navázat na 
dobrý výkon z posledního zápasu ve skupi-
nách a prohrál s Daliborem vysoko 6:1. Vy-
rovnaná bitva byla k vidění mezi PETREM 
HADAŠČOKEM a ADAMEM KURÁŇĚM. 
Po velké a náročné bitvě se mohl více rado-
vat Adam, který rozhodl tento zápas a pora-
zil Petra těsně 2:1.

JOSEF SVOBODA chtěl prolomit sé-
rii špatných výsledků ze čtvrtfinále, jenže  
LIBOR HOUDA byl značně proti. Jeho tak-
tická bitva a  dobré napadání dělalo Pepovi 
značné problémy a dvě chyby Pepy zname-
naly, že i tentokrát se dál než do čtvrtfinále 
nepodívá - prohrál 0:4.

Překvapení se ale nakonec přece jenom 
konalo. Velký favorit JIRKA DOHNAL měl 
s hrou LADISLAVA HÁJKA výrazné problé-
my a zápas tak musel dojít až do samostat-
ných nájezdů, kde k překvapení všech, co při-
hlíželi, dokázal Láďa udolat na nájezdy Jirku 
a postoupit mezi nejlepší čtyřku 1:2 po sn.

Semifinále:
DALIBOR HÁJEK si to v  semifiná-

le o  jedno volné místo do finále rozdal 
s  ADAMEM KURÁŇĚM. Tento zápas na-
konec lépe zvládnul Dalibor, který porazil 
Adama 2:0 a už mohl doufat, že po roce ten-
to dřevěný pohár opět zvedne nad hlavu.

Druhá bitva mezi LIBOREM HOUDOU 
a  LADISLAVEM HÁJKEM byla taky dra-
matická, nakonec rozuzlení přinesl Libor 
a doplnil Dalibora ve finále za vítězství 4:2.

Finále:
LIBOR HOUDA, který vyhrál na-

posledy tento pohár v  roce 2014, chtěl 
tento úspěch po dlouhé době zopakovat. 
Jenže DALIBOR HÁJEK nesouhlasil, za 



- 10 -

každou cenu chtěl obhájit Wooden cup. 
Naposledy se mu to podařilo, když vyhrál 
dvakrát po sobě v ročnících 2012 a 2013. 
A  i  tentokrát se mu to povedlo. Nebyl to 
jednoduchý zápas, rozhodla pouze jediná 
branka a  to v  prodloužení. Dalibor doká-
zal obhájit Wooden cup a  patří tak mezi 
naše nejlepší hráče, kteří dokázali vyhrát 
pohár už čtyřikrát.

O 3. místo:
O  bronzový stupínek se nakonec utkali 

ADAM KURÁŇ s  LADISLAVEM HÁJ-
KEM. Tento zápas už byl celkem pro diváky, 
padlo hodně branek a Adam mohl slavit as-
poň třetí příčku za vítězství 7:4.

Všem, kteří se zúčastnili turnaje, děkuji 
a věřím, že příští rok se opět sejdeme mini-
málně v 8 hráčích.



8/2020

- 11 -

15. 8. 2020 Sobota 17:00 Dobrá - Lučina
22. 8. 2020 Sobota 17:00 Dobratice - Dobrá
29. 8. 2020 Sobota 17:00 Dobrá - Libhošť
6. 9. 2020 Neděle 16:30 Baník Albrechtice - Dobrá
12. 9. 2020 Sobota 16:00 Vratimov - Dobrá
19. 9. 2020 Sobota 16:00 Dobrá - Smilovice
26. 9. 2020 Sobota 16:00 Dolní Lutyně - Dobrá
3. 10. 2020 Sobota 15:30 Dobrá - Hnojník
10. 10. 2020 Sobota 15:00 Slavia Orlová - Dobrá
17. 10. 2020 Sobota 15:00 Dobrá - Staré Město
25. 10. 2020 Neděle 14:00 Jistebník - Dobrá
31. 10. 2020 Sobota 14:00 Dobrá - Jablunkov
7. 11. 2020 Sobota 14:00 Stonava - Dobrá

Rozpis mistrovských utkání - TJ Sokol Dobrá muži - 1.A třída sk.B -  2020/2021

15. 8. 2020 Sobota 14:30 Dobrá - Dětmarovice
23. 8. 2020 Neděle 14:00 Vlčovice - Dobrá
29. 8. 2020 Sobota 14:30 Dobrá - Příbor
5. 9. 2020 Sobota 10:00 Loko. Petrovice - Dobrá
12. 9. 2020 Sobota 13:45 Kopřivnice - Dobrá
19. 9. 2020 Sobota 13:30 Dobrá - Fryčovice
26. 9. 2020 Sobota 13:30 Vendryně - Dobrá
3. 10. 2020 Sobota 13:00 Dobrá - Petřvald
11. 10. 2020 Neděle 10:00 Slavia Orlová - Dobrá
17. 10. 2020 Sobota 12:30 Dobrá - Staré Město
25. 10. 2020 Neděle 11:45 Inter. Petrovice - Dobrá
31. 10. 2020 Sobota 11:30 Dobrá - Český Těšín
8. 11. 2020 Neděle 11:00 Bystřice - Dobrá

Rozpis mistrovských utkání - TJ Sokol Dobrá dorost - Krajská soutěž -  2020/2021
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Učitel Jan WoJnar — 2
[Slíbené dovyprávění příběhu z minulého čísla o učiteli Janu Wojnarovi.]
Nadučitel Jan Wojnar doučil. Zanechal tři děti a poněvadž byl 18 let

vdovcem, zůstala po něm zařízená domácnost („dle inventury na zaplacení
útrat potřebných a snad nějakých požadavků”, píše se v úředním úmrtním
oznámení). Seznam věcí po zesnulém učiteli dává nahlédnout do jeho
soukromí, jakož i do soukromí vyšších vrstev na vesnici. Nejprve k rodině
— pozůstalí jsou syn Jan Woynar, „kněhvedoucí v Hačíně (Hejčín) u Olomouce“, Marie,
provdaná Kuběnová, nadučitelová v Raškovicích, a Emilie, provdaná Blaščíková, vdova ve
Frýdlantě nad Ostravicí.

Poněvadž se jedná o osobu veřejně činnou a významnou, uvádím všechny položky z jeho
pozůstalosti, jakož i jména těch, kteří je v licitaci–dražbě koupili a které po něm nosili nebo
užívali. Tak se píše, že „10 sklenic, stůl, šálek na cukr, lože (postel), matraci, 4 plachty
(prostěradla), 3 servetky (ubrusy), 3 zhlavky (polštáře), peřinu“ koupil v dražbě tehdy 29letý
hostinský Alois Brumovský, který se u nás zabydloval. Ostatní sklenice, šálky, zrcadlo, cestovní
kabát, kožich (za 4 zlaté, asi 1200 Kč) koupil v dražbě František Matera; „šálky, divan, barevné
cíchy, 2 páry střevíců, svícen, plech“ (plotna?) získala jistá vdova Merklová; „lahev,
2 stojaky, kanape“ (za 11 zl. 50 krejc; 3450 Kč) obchodník Reichert; prádelník, 2 stolky získal
Gottlieb; „2 páry nožů a vidliček, lože, mísu, talíře“ připadly Gongolovi; „hodinky (za 6 zl.; tj.
1800 Kč), mísu, sklenice, almarku, brutvaň“ koupil starosta Vojkovský; drahý servis za 10
zlatých (3000 Kč), lampu za 3 zl. (900 Kč) získal v dražbě nastupující nadučitel Jan Krasula
a hodinky za 50 krejcarů Kuběnová (zřejmě tchýně jeho dcery). Dále se prodaly „šatník, věšák,
2 obrazy, psací stůl, 6 stolků, 30 sklenek, samovar, karafindel (nádobky, kořenky), 2 lžičky,
stůl pro kuchyň, 15 košil, 9 párů gatí, bílé cichy, cicha na spodní peřinu, 4 vesty, svrchník, 4
krátké kabátky, kabát domácí, slaměný klobouk, hrnce, hliníky (hliněné nádobí), 3 rendlíky“.
Odhadní cena byla 72 zl. 37 krejc., skutečný zisk přes 170 zlatých, tj asi 55 000 Kč. Cylindry
(vysoká pokývka hlavy) „se neprodaly”, zapisuje dražitel a přiznává, že jednu „beranicu kdosi
ukrad”. — Nás možná překvapí, že ačkoli se Wojnar hlásil k „dajčům“ — proněmecky
smýšlejícím Čechům, jak již bylo psáno minule, je celý zápis o pozůstalosti napsaný česky.

Jan Wojnar zemřel na podzim (12. října) 1886 „na ružu” (erysipelas; nakažlivou kožní
nemoc) ve věku 64 let a je pochován na bývalém hřbitově. Jeho hrob s pomníkem stál
u hřbitovní zdi. Nekrolog nevyznívá ale pochvalně — „ač byl mužem ve všem zběhlý, učený,
v posledních letech pro své pohoršení, jaké dával, nemilován, a proto také neoplakáván”. Tak
o něm psaly noviny a takové bylo i veřejné mínění. Ještě po čtvrt století, v roce 1912, je o něm
nelichotivě zmíněno v jinak pochvalné řeči o naší škole: „Máme (v Dobré) českou školu
a uvědomělé učitelstvo. Horší by bylo, kdyby tato nehájila svůj národní ráz, kdyby přišel
správce školy podobný pánů Wojnarů, Krasulů atd. z dřívějška.” Farníci ale na Wojnara
nezapomněli; ještě počátkem 21. století (2008) mi přisvědčovali letití pamětníci, že slýchávali
za první republiky, jak „v Dobré jsme kdysi měli učitele Vojnara, který se zasloužil o naši školu
a na hřbitově měl hrobku”.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  1.8.20  17:32  Stránka 107
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DNY
RODIN
Vezměte své děti a navštivte s nimi 
zdarma krásná místa našeho kraje

pořádá 
pod záštitou náměstka 
hejtmana kraje pro sociální 
oblast Jiřího Navrátila 

Hrad
Sovinec

19.

Dolní
Vítkovice

13.

Archeopark 
Chotěbuz

-Podobora

20.

ZÁ
Ř

Í

Zámek
Nová
Horka

12.

Hrad
Hukvaldy 

26.

Zámek
Kravaře

27.

VOLNÉ 
VSTUPY

Zábavný program pro děti a dospělé bude zajištěn v čase
od 13:00 do 17:00 hodin.

Pojďte s Moravskoslezským krajem v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“ strávit tři nezapomenutelné víkendy!

Těšíme se na Vás!

12. 9. Zámek Nová Horka
13. 9. Dolní Vítkovice
19. 9. Hrad Sovinec
20. 9. Archeopark Chotěbuz-Podobora
26. 9. Hrad Hukvaldy
27. 9. Zámek Kravaře

2020

 INFORMACE  
 O NÁHRADNÍ 
 RODINNÉ PÉČI 

 SOUTĚŽE

 ZÁBAVA

 HRY a další

www.dejmedetemrodinu.msk.cz

Změna programu vyhrazena!

Podrobný program naleznete:

Změna programu vyhrazena!
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Zařízení pro tepelnou výměnu
chladící automaty, lednice, klimatizace, čerpadla

Obrazovky, monitory  
a zařízení obsahující obrazovky  

o ploše větší než 100 cm2

televize, počítačové monitory

Světelné zdroje
lineární zářivky, úsporné zářivky a výbojky

Velká zařízení
pračky, sporáky, hudební zařízení, elektronické nástroje

Malá zařízení
domácí spotřebiče, spotřební elektronika, hračky, vybavení pro volný čas

Malá zařízení  
informačních technologií  

a telekomunikační zařízení
klávesnice, myši, malé tiskárny, telefony

Společnost ASEKOL zajišťuje  
plnění ve všech níže uvedených skupinách.  
Nové členění elektrozařízení do 6 skupin

NABÍDKA •  INZERCE •  NABÍDKA •  INZERCE

Chceme koupit dům nebo pozemek  

v Dobré a okolí .

Budeme rádi za každou nabídku.

Volejte klidně i o víkendu.

 607 175 827
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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

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník

Správce multifunkčního hřiště:
605 887 443 Martin Svěrkoš

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace DL. 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 7. 9. 2020 do 12.00 hodin.

Dovoz a odvoz kontejneru na bioodpad:
733 745 008 Pavel Peterek






