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Slovo starosty
Vážení občané,

dva měsíce prázdnin uběhly a také čas 
letních dovolených pomalu končí. V naší 
základní škole ovšem během prázdnin pro-
bíhal čilý stavební a provozní ruch, protože 
probíhala investiční akce zateplení budov. 
Stavební práce byly zahájeny 14. června 
2013 a dle schváleného časového harmono-
gramu mají být ukončeny do konce listopa-
du.  Během prázdnin se podařilo dokončit 
všechny potřebné třídy a hlavní budovy 
a tak v pondělí 2. září 2013 mohly nastoupit 
děti do krásně vyzdobených místností a za-
hájit školní rok. Tímto chci poděkovat všem, 
kteří se uvedení školy do provozuschopné-
ho stavu podíleli. Především pracovníkům 
společnosti První KEY-STAV, s.r.o., vedení 
a zaměstnancům školy, a také všem, kteří se 
podíleli na úklidu a vyzdobení školy. Všem 
žákům základní školy pak přejeme hodně 
úspěchů ve studiu v tomto školním roce 
a zvláště novým prvňáčkům přejeme úspěš-
ný start do školních let.

Poslední srpnová sobota již tradičně 
patřila oslavě Dne obce – Velké Doberské 
2013. Počasí nám přálo a mohli jsme si tak 
užít příjemný den. Odpolední dešťová pře-
háňka nám náladu nepokazila a tak díky 
pomoci mnoha dobrovolníků, členů komisí, 
zaměstnanců obecního úřadu a členů ob-
čanských spolků jsme připravili pro všech-
ny návštěvníky širokou nabídku sportovní 
i kulturní zábavy. K tomu bylo zajištěno 
také nejrůznější občerstvení, takže si snad 
všichni mohli vybrat podle své chuti. Velmi 
rád bych poděkoval také všem sponzorům, 
protože bez jejich finanční či materiální 

podpory bychom těžko mohli podobnou 
akci v takovém rozsahu uspořádat. Všem, 
kteří jste obětavě pomáhali, velmi srdečně 
děkuji. Zvláštní poděkování patří pracovni-
cím školní kuchyně, které připravily obědy 
pro naše zahraniční hosty a vystupující, kte-
ří nešetřili slovy chvály. Doufám, že se všem 
na obecních slavnostech líbilo a že se opět 
za rok na VELKÉ DOBERSKÉ 2014 spo-
lečně setkáme. 

V sobotu 17. srpna 2013 proběhla ještě 
jedna kulturní akce, a to Den seniorů s kul-
turním programem, kterou uspořádalo 
Sdružení obcí povodí Morávky. Jelikož jsme 
členem sdružení, tak také z naší obce přijel 
do kulturního areálu Kamenité ve Vyšních 
Lhotách autobus, který zdarma přivezl seni-
ory z Dobré . Počasí se vydařilo a na pódiu 
se vystřídaly celkem tři hudební soubory, 
které hrály k poslechu i tanci. Na tuto akci 
byli pozváni senioři ze všech obcí od Moráv-
ky až po Dobrou. Pokud jste se účastnili 
a  chcete se podělit o zážitky, napište nám 
své postřehy, pošlete fotografi e, a my je rádi 
uveřejníme. 

Na závěr této pravidelné informace 
mi dovolte, abych Vám sdělil, že jsme se 
rozhodli vydat pro příští rok 2014 obecní 
kalendář, který bude zdarma doručen do 
všech domácností v Dobré. Rozhodli jsme 
se podle výsledku ankety na našich webo-
vých stránkách, kde se celkem 83 procent 
respondentů ankety vyjádřilo, že by vydání 
obecního stolního kalendáře s vyznačením 
konání akcí, splatností poplatků a dalšími 
informacemi o veřejných službách uvítali.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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V pondělí 2. září 2013 se ministr Tomáš 
Jan Podivínský zúčastnil slavnostního uví-
tání prvňáčků ve Frýdku-Místku v ekoškole 
Lískovec a poté navštívil naši obec Dob-
rou. Po přivítání na obecním úřadě se mini-
str pozdravil se všemi zaměstnanci úřadu. 
Starosta obce Jiří Carbol ministrovi Podi-
vínskému ukázal stav prací při 
zateplení místní školy, na které 
fi nančně přispělo Ministerstvo 
životního prostředí. „Zateplení 
a rekonstrukce škol, školek a ne-
mocnic, navíc spolufi nancované 
z evropských peněz, to jsou přes-
ně ty projekty, kvůli kterým stojí 
za to podstupovat často příšerně 
byrokratickou mašinérii s úřa-
dy. Práce na rekonstrukci školy 
pokračují v  termínu a  opravené 
a zateplené školní budovy budou 
sice sloužit především žákům, 
ale uspoří také nemalé fi nanční 
prostředky za vytápění a  zlep-

ší vzhled okolí vedle opraveného kostela 
– a vlastně vzhled celé obce,“ říká ministr 
životního prostředí Tomáš Jan Podivín-
ský. Na závěr své cesty po Moravskoslez-
ském kraji zavítal ministr Podivínský do 
nejmladšího českého pivovaru Radegast 
v Nošovicích. 

Ministr životního prostředí navštívil Dobrou
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Informace a zhodnocení akce připraví místostarosta Mgr. Milan Stypka do dalšího 
vydání Doberských listů.

Zajištění sběru biologicky rozložitelných odpadů
Opět nabízíme občanům možnost sběru biologicky rozložitelných odpadů. Sběr bude zajiš-

těn přistavením velkoobjemového kontejneru na stanoviště „Za obecním úřadem“ (u garáže):

 Přistavení kontejneru:  v pátek dne 20. 9. 2013 
 Odvoz kontejneru: v pondělí dne 23. 9. 2013

Kontejner bude přistaven v těchto následujících termínech (pátky):  4. 10.,  18. 10.

Kontejner bude označen cedulí „Určeno ke sběru biologicky rozložitelných odpadů“ 
včetně informací, co lze do kontejneru odložit:

Prosíme občany, aby do kontejneru odkládali pouze kompostovatelné odpady dle uvede-
ných pokynů. V případě, že bude biologicky rozložitelný odpad znečištěn nežádoucími od-
pady např. objemnými, nebezpečnými odpady apod. nebude Frýdecká skládka, a.s. schopna 
tento odpad využít, ale bude nutno jej odstranit uložením na skládce.

Jsme rádi, že jste si již v minulém roce zvykli na možnost využití kontejneru na BRO, 
který stává za obecním úřadem. Podle sdělení pracovníků Frýdecké skládky a.s. se akce po-
dařila a nepokračovat v ní by jistě nebylo správné. Proto směle pokračujme!

NEVHAZUJTE!!!      
-  větve z ořezu stromů a keřů
-  odpady živočišného původu
-  tekuté nebo kašovité odpady
-  odpady v obalech
-  stavební odpady
-  jiné odpady (sklo, plasty, kovy apod.)

UKLÁDEJTE 
-  trávu, seno
-  listí, jehličí
-  zbytky ovoce a zeleniny
-  piliny

Právní poradna

pro občany obce Dobrá proběhne  2.10. 2013, 6.11.2013 a 4.12.2013 od 16 hodin, tedy 
vždy první středu v měsíci, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací míst-
nost č. 21 – bývalé foto.

Proběhla Velká Doberská 2013 – 31.08.2013
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 
25. října 2013 a v sobotu 26. října 2013.

Volební místnosti v obci Dobrá budou připraveny obvyklým způsobem v Základní ško-
le Dobrá, společenský sál v 1. poschodí. Tato informace bude upřesněna na úřední desce 
Obecního úřadu, na vývěskách v obci a na webových stránkách obce.

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY
ze dne 28.08.2013

o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby se na území České republiky 
konají ve dvou dnech, kterými jsou pá-
tek a  sobota; hlasování probíhá v pátek 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je 
státní občan České republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volební místnost
Voliči jsou o době a místě konání voleb 

v  obci informováni oznámením starosty 
obce nejpozději 15 dnů přede dnem voleb. 
Je-li na území obce zřízeno více volebních 
okrsků, uvede starosta obce, které části obce 
náleží do jednotlivých volebních okrsků. 
V oznámení jsou uvedeny adresy volebních 
místností. Pověřený obecní úřad a krajský 
úřad zveřejní na webových stránkách pře-
hled o telefonním spojení do každé volební 
místnosti ve svém správním obvodu.

Ve volební místnosti budou na viditel-
ném místě vyvěšeny vzory hlasovacích líst-
ků označené nápisem „VZOR“, dále prohlá-

šení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo 
odvolání kandidátů; pokud byla doručena 
do 48 hodin před zahájením voleb, při zjiš-
ťování výsledků voleb se k hlasům odevzda-
ným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále 
i případná informace o zřejmých tiskových 
chybách na hlasovacích lístcích s uvedením 
správného údaje. Volební místnost musí být 
pro každý volební okrsek rovněž vybavena 
zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Par-
lamentu České republiky a o změně a dopl-
nění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, který musí být voličům 
na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi svou totož-
nost a státní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem, nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním 

Informace o způsobu hlasování na území České 
republiky ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky
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průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebu-
de hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, 
aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební míst-
nosti s voličským průkazem, je povinen 
tento průkaz odevzdat okrskové volební 
komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvlášt-
ního seznamu voličů. Voličský průkaz 
opravňuje k zápisu do výpisu ze zvlášt-
ního seznamu voličů ve dnech voleb v ja-
kémkoli volebním okrsku na území České 
republiky, popřípadě zvláštním volebním 
okrsku vytvořeném při zastupitelském 
nebo konzulárním úřadě České republiky 
v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo 
zvláštního seznamu voličů obdrží volič od 
okrskové volební komise prázdnou úřední 
obálku opatřenou úředním razítkem pří-
slušného obecního nebo městského úřadu, 
magistrátu, úřadu městského obvodu nebo 
městské části. Volič, který hlasuje s volič-
ským průkazem, obdrží zároveň hlasovací 
lístky pro volební kraj, v němž se nachází 
volební okrsek, kam se volič dostavil.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně 

pro každou politickou stranu, politické hnu-
tí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je 
uvedeno číslo určené losem. Hlasovací líst-
ky týchž politických stran, politických hnutí 
a koalic musí být ve všech volebních krajích 
označeny stejným vylosovaným číslem. Po-
kud některá politická strana, politické hnutí 
nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve 
všech volebních krajích, zůstane v daném 
volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhle-
dem k tomu nemusí hlasovací lístky, které 
volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou 

číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak 
nemusí obsahovat všechna čísla.

Na hlasovacím lístku těch politických 
stran, politických hnutí a koalic, u kterých 
bylo při registrace rozhodnuto o škrtnutí 
kandidáta, zůstává pořadové číslo na hla-
sovacím lístku, původně určené pro tohoto 
kandidáta, neobsazené.

Hlasovací lístky jsou starostou obce dis-
tribuovány voličům nejpozději 1 den přede 
dnem voleb. V případě, že dojde k jejich 
poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že 
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je 
možné požádat ve volební místnosti okrsko-
vou volební komisi o vydání nové kompletní 
sady hlasovacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně 

hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. V pří-
padě, že se volič neodebere do tohoto pro-
storu, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacích lístků volič vloží do úřední obálky 
jeden hlasovací lístek té politické strany, 
politického hnutí či koalice, pro niž se roz-
hodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve pro-
spěch vybrané politické strany, politického 
hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na 
hlasovacím lístku vybrané politické strany, 
politického hnutí, koalice zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uve-
dených na témže hlasovacím lístku vyzna-
čit, kterému z kandidátů dává přednost. 
Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku ne-
mají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Ve prospěch politické strany, politického 
hnutí nebo koalice se počítají i takové hla-
sovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů 
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škrtnuta, změněna nebo dopsána. K  tako-
vým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal 
na hlasovacím lístku přednostní hlas více 
než 4 kandidátům, počítá se takový hlaso-
vací lístek ve prospěch politické strany, po-
litického hnutí nebo koalice, k přednostním 
hlasům se však nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které 
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací 
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací líst-
ky, které nejsou vloženy do úřední obálky. 
Poškození nebo přeložení hlasovacího líst-
ku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou 
z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je 
neplatný, je-li v úřední obálce několik hlaso-
vacích lístků.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro 

úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední 
obálku s hlasovacím lístkem před okrsko-
vou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupe-
ní není přípustné. S voličem, který nemůže 
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou 
vadu anebo nemůže číst nebo psát, může 
být v prostoru určeném pro úpravu hlasova-
cích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však 
člen okrskové volební komise, a  hlasovací 
lístek za něho upravit, vložit do úřední obál-
ky, popřípadě i úřední obálku vložit do vo-
lební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (ze-

jména zdravotních) důvodů obecní úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu volební-
ho okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. V takovém případě okrsko-
vá volební komise vyšle k voliči dva své čle-
ny s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky.

Volič, který se nebude zdržovat v době 
voleb do Poslanecké sněmovny konaných 
ve dnech 25. a 2 6. října 2013 ve volebním 
okrsku v místě svého trvalého pobytu, může 
hlasovat za podmínek stanovených zákonem 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a  doplnění ně-
kterých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon, o  volbách do 
Parlamentu“) na voličský průkaz v jakémko-
liv stálém volebním okrsku na území České 
republiky nebo ve zvláštním volebním okrs-

ku v zahraničí (blíže viz Možnost volit při 
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky v roce 2013 v zahraničí).

Způsob a podmínky vydání voličského 
průkazu pro volby do Poslanecké sněmov-
ny jsou uvedeny v § 6a zákona o volbách do 
Parlamentu.

Zákon o volbách do Parlamentu v tomto 
ustanovení upravuje dva způsoby, jak lze již 
dnes požádat obecní úřad příslušný podle 
místa trvalého pobytu voliče o vydání volič-
ského průkazu, a to

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky v roce 2013
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• osobně; v tomto případě není písemná 
žádost vyžadována, neboť volební orgán, 
který je oprávněn voličský průkaz vydat, 
o žádosti voliče po prokázání jeho totož-
nosti učiní úřední záznam, ve kterém veš-
keré potřebné údaje uvede; o vydání volič-
ského průkazu lze požádat do okamžiku 
uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 
23. října 2013 do 16.00 hodin.

• podáním doručeným nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. do 18. října 2013, 
příslušnému obecnímu úřadu. Pro písem-
né podání o vydání voličského průkazu 
není žádný předepsaný formulář. Podání 
může být učiněno ve třech formách: 
° v listinné podobě opatřené úředně ově-

řeným podpisem voliče; ověřený podpis 
žadatele zákon o volbách do Parlamentu 
vyžaduje proto, aby byl volič, který o vy-
dání voličského průkazu žádá, chráněn 
před zneužitím tohoto institutu.

Úřední ověření podpisu voliče provádějí 
1. úřady, kterými jsou podle zákona č. 

21/2006 Sb., o ověřování shody opisu 
nebo kopie s listinou a o ověřování pra-
vosti podpisu a o změně některých záko-
nů (zákon o ověřování), ve znění pozděj-
ších předpisů, 
 krajské úřady, obecní úřady obcí s rozší-

řenou působností, obecní úřady, úřady 
městských částí nebo městských obvo-
dů územně členěných statutárních měst 
a úřady městských částí hlavního města 
Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí 
právní předpis, újezdní úřady, 
držitel poštovní licence a Hospodářská 

komora České republiky 
2. notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., 

o notářích a jejich činnosti (notářský řád), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Při ověření podpisu u správních úřadů 
(viz shora ad 1a) lze využít osvobození od 
správního poplatku podle ustanovení §  8 
odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou 
osvobozeny úkony pro účely využití voleb-
ního práva. Tuto skutečnost správní úřad 
u úkonu vyznačí.
• v elektronické podobě podepsané uzná-

vaným elektronickým podpisem voliče. 
• v elektronické podobě zaslané pro-

střednictvím datové schránky. 

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 
15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října 2013, 
předá osobně voliči nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského prů-
kazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou 
adresu, a to i do zahraničí; voličský průkaz 
lze zaslat na základě žádosti voliče i na ad-
resu zastupitelského úřadu, kde se volič 
rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí 
v den voleb dostavit na tento zastupitelský 
úřad, kde bude voličský průkaz předaný 
a následně je možné přistoupit k hlasování.

Na základě ustanovení § 6a odst. 3 zá-
kona o volbách do Parlamentu opravňuje 
voličský průkaz voliče k hlasování ve dnech 
voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli 
volebním okrsku poté, co jej okrsková vo-
lební komise zapíše do výpisu ze zvláštního 
seznamu voličů.

Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 zá-
kona o volbách do Parlamentu, při samot-
ném aktu hlasování, volič, který hlasuje na 
voličský průkaz, po příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným cestov-
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ním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem 
nebo platným občanským průkazem; záro-
veň odevzdá okrskové volební komisi volič-
ský průkaz; ta jej přiloží k výpisu ze zvlášt-
ního seznamu voličů (§ 19 odst. 5 zákona 
o volbách do Parlamentu). Po záznamu ve 
výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdr-
ží od okrskové volební komise sadu hlaso-
vacích lístků (pokud volič hlasuje v jiném 
volebním kraji nebo nemá hlasovací lístky 
v rámci „svého“ volebního kraje k dispozici) 
a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li vo-
lič svou totožnost a státní občanství České 
republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Dostaví-li se volič s voličským průkazem 
do volební místnosti volebního okrsku, kde 
je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém 
seznamu voličů, okrsková volební komi-
se poznámku o vydání voličského průkazu 
zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze 
stálého seznamu voličů.

Při ztrátě nebo odcizení voličského prů-
kazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz může vydávat také 
zastupitelský úřad, za stejných podmínek 
jako obecní úřad, na žádost voliče, který 
je u něj zapsán ve zvláštním seznamu vo-
ličů.

Jestliže se bude fyzická osoba v době 
voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2013 
zdržovat v zahraničí, má právo volit a hodlá 
hlasovat na tamním zastupitelském úřadě, 
má dvě možnosti jak postupovat, odvislé do 
určité míry od charakteru svého pobytu, a to 
zda půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí 
umožňuje § 6 odst. 5 zákona č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu České repub-
liky a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon o volbách do Parlamentu“), za-
psání do zvláštního seznamu voličů vede-
ného zastupitelským úřadem nebo konzu-
lárním úřadem České republiky, s výjimkou 
konzulárních úřadů vedených honorárními 
konzulárními úředníky (dále jen „zastupi-
telský úřad“) v místě pobytu. Na základě 

ustanovení § 6 odst. 5 zákona o volbách do 
Parlamentu vedou zvláštní seznam voličů 
zastupitelské úřady pro voliče, který má by-
dliště mimo území České republiky, a to na 
základě jeho písemné žádosti o zápis, dolo-
žené originálem, popřípadě ověřenou kopií 
dokladů potvrzujících totožnost žadatele, 
jeho státní občanství České republiky a byd-
liště v územním obvodu zastupitelského úřa-
du, kde má být zapsán do zvláštního sezna-
mu, žádost musí být doručena nebo předána 
zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů 
přede dnem voleb, což je 15. září 2013. Pro 
žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 
vedeného zastupitelským úřadem není žád-
ný předepsaný formulář. V případě, že bude 
volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů 
vedeném zastupitelským úřadem v zahrani-
čí v místě svého pobytu, bude moci uplatnit 

Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 2013 
v zahraničí
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své volební právo při volbách do Poslanecké 
sněmovny ve volební místnosti zřízené u to-
hoto zastupitelského úřadu.

Pokud se volič nebude vyskytovat v době 
voleb do Poslanecké sněmovny v územním 
obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může 
mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti 
podle ustanovení § 6a zákona o volbách do 
Parlamentu voličský průkaz, na který je po-
tom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvlášt-
ním volebním okrsku v zahraničí a samozřej-
mě v jakémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky. Na základě ustanovení § 6a 
odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu může 
volič již od dnešního dne požádat o vydání 
voličského průkazu u příslušného zastupitel-
ského úřadu, kde je zapsán ve zvláštním se-
znamu voličů, a to osobně do okamžiku uza-
vření zvláštního seznamu voličů, tj. 23. října 
2013 do 16.00 hodin, nebo podáním doru-
čeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, 
tj. do 18. října 2013; toto podání musí být 
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče nebo v elektronické podo-
bě podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové schránky. 
Zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 
15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října 2013, 
předá osobně voliči nebo osobě, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným podpisem vo-
liče žádajícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle.

Je třeba upozornit na skutečnost, že v pří-
padě zápisu do zvláštního seznamu voličů 
vedeného zastupitelským úřadem v zahrani-
čí, bude tento volič automaticky vyškrtnut ze 
stálého seznamu voličů vedeného obecním 
úřadem, v jehož územním obvodu má místo 
trvalého pobytu. Pokud by tento volič po-

tom v budoucnu chtěl volit na území České 
republiky, např. při volbách do zastupitel-
stev obcí, které se budou konat na podzim 
v roce 2014, bude nutné žádat zastupitelský 
úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu 
voličů. Tento zastupitelský úřad voliči vydá 
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů 
potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat 
přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož 
územním obvodu má volič místo trvalého 
pobytu, nebo v den voleb okrskové volební 
komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého 
pobytu (posledně uvedené neplatí v případě 
voleb do Evropského parlamentu; při těchto 
volbách je nutné toto potvrzení předat přede 
dnem voleb přímo obecnímu úřadu).

V případě krátkodobého pobytu v za-
hraničí, je vhodnější volit při volbách do 
Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastu-
pitelském úřadě na voličský průkaz, který 
voliči vydá na základě ustanovení § 6a zá-
kona o volbách do Parlamentu obecní úřad, 
v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém 
seznamu voličů je zapsán. Na základě usta-
novení § 6a odst. 2 zákona o volbách do 
Parlamentu může volič již od dnešního dne 
požádat o vydání voličského průkazu u obec-
ního úřadu, kde je zapsán ve stálém sezna-
mu voličů, tj. v místě svého trvalého pobytu, 
a to osobně do okamžiku uzavření zvláštní-
ho seznamu, tj. 23. října 2013 do 16.00 ho-
din, nebo podáním doručeným nejpozději 7 
dnů přede dnem voleb, tj. do 18. října 2013; 
toto podání musí být v listinné podobě opat-
řené úředně ověřeným podpisem voliče nebo 
v  elektronické podobě podepsané uznáva-
ným elektronickým podpisem voliče nebo 
v elektronické podobě zaslané prostřednic-
tvím datové schránky; obecní úřad voličský 
průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 
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10. října 2013, předá osobně voliči nebo oso-
bě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
popisem voliče žádajícího o vydání voličské-
ho průkazu, anebo jej voliči zašle a to i do za-
hraničí; voličský průkaz lze zaslat na základě 
žádosti voliče i na adresu zastupitelského 
úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. (blíže 
viz Možnost hlasovat na voličský průkaz při 
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky v roce 2013).

Voličský průkaz vydává jak obecní úřad, 
tak i zastupitelský úřad, záleží jen na tom, 
u jakého úřadu je volič zapsán v seznamu vo-
ličů. S voličským průkazem lze při volbách 
do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakém-
koliv volebním okrsku na území České re-
publiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí.

Seznam zastupitelských úřadů, u kte-
rých je možné podat žádost o zápis do zvlášt-
ního seznamu voličů nebo žádost o voličský 
průkaz, včetně kontaktů na ně je k dispozici 
na internetových stránkách Ministerstva za-
hraničních věcí http://www.mzv.cz , ikona 
O  ministerstvu – Adresář diplomatických 
misí – Zastoupení ČR v zahraničí.

Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 zá-
kona o volbách do Parlamentu, při samot-
ném aktu hlasování, volič po příchodu do 

volební místnosti prokáže svou totožnost 
a  státní občanství České republiky platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem nebo platným občanským prů-
kazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého se-
znamu nebo zvláštního seznamu obdrží od 
okrskové volební komise (na území České 
republiky) nebo zvláštní okrskové volební 
komise (v zahraničí) prázdnou úřední obál-
ku a sadu hlasovacích lístků. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občanství České 
republiky, nebude mu hlasování umožněno. 
Volič, který se dostavil do volební místnosti 
s voličským průkazem, je povinen tento prů-
kaz odevzdat okrskové volební komisi nebo 
zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přilo-
ží k výpisu ze zvláštního seznamu (§ 19 odst. 
5 zákona o volbách do Parlamentu).

Na základě ustanovení § 27 zákona o vol-
bách do Parlamentu Státní volební komise 
dne 30. srpna 2013 určila losem Středočes-
ký kraj jako kraj, kterému budou podřazeny 
všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. 
Z předchozího vyplývá, že všichni voliči, kte-
ří budou volit v zahraničí na zastupitelských 
úřadech, budou volit kandidáty ze Středo-
českého volebního kraje.

Při pobytu v nemocnici, porodnici, sana-
toriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném 
ústavu a zařízení může oprávněný volič za 
splnění podmínek zákona č. 247/1995 Sb., 
o  volbách do Parlamentu České republiky 

a o změně a doplnění některých dalších zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon o volbách do Parlamentu“), rov-
něž uplatnit své aktivní volební právo. Má 
několik možností, jak postupovat, odvislých 

Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 2013 
v nemocnici nebo v obdobném zařízení
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do určité míry od charakteru jeho hospitali-
zace, a to zda půjde o hospitalizaci dlouho-
dobou či krátkodobou.

V případě, že lze předpokládat, že bude 
volič dlouhodobě hospitalizován v nemoc-
nici nebo v obdobném ústavu a zařízení 
a bude tam i v době voleb do Poslanecké sně-
movny v roce 2013, správa tohoto zařízení by 
měla voliče informovat o možnosti zápisu do 
zvláštního seznamu voličů, na základě které-
ho by potom mohl uplatnit své volební právo.

Volič v takovém případě hlasuje do pře-
nosné volební schránky, se kterou se za 
voličem dostaví členové okrskové volební 
komise ustanovené v územním obvodu pří-
slušného zařízení. Volič hlasuje pro kandi-
dáty z volebního kraje, ve kterém je zařízení 
umístěno, hlasovací lístky i úřední obálku 
mu vydá okrsková volební komise před hla-
sováním.

Na základě ustanovení § 6 odst. 2 zákona 
o volbách do Parlamentu zapíše do zvláštní-
ho seznamu tyto voliče obecní úřad. Údaje 
o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na 
základě svého zápisu do zvláštního seznamu 
voličů, předá správa příslušného zařízení 
obecnímu úřadu (městskému úřadu, magis-
trátu, úřadu městské části nebo městského 
obvodu územně členěného statutárního 
města anebo úřadu městské části hlavního 
města Prahy) v jejich územním obvodu nej-
později 7 dnů před začátkem hlasování (tj. 
18. října 2013 do 14.00 hod.); údaje jsou po-
dle potřeby aktualizovány. Skutečnost o pro-
vedeném zápisu sdělí obecní úřad, u které-
ho byl volič zapsán do zvláštního seznamu, 
obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán 
ve stálém seznamu voličů. Na základě usta-
novení § 1 odst. 6 vyhlášky č. 233/2000 Sb., 
o provedení některých ustanovení zákona 

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění ně-
kterých dalších zákonů, ve znění zákona 
č.  212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu 
uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona 
č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů, (dále jen „vyhláška“), dva dny před 
zahájením voleb (tj. 23. října 2013 v 16.00 
hodin) obecní úřad zvláštní seznam uzavře 
a předá okrskovým volebním komisím vý-
pis ze zvláštního seznamu voličů obsahující 
údaje shodné s údaji zvláštního seznamu 
voličů, samostatně pro každý ústav nebo za-
řízení. S tímto výpisem, přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími 
lístky se okrsková volební komise dostaví do 
příslušného zdravotnického zařízení, kde po 
prokázání totožnosti a státního občanství 
voliče, a to platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem, voliči umožní 
hlasovat.

Jak zákon o volbách do Parlamentu, tak 
i vyhláška připouštějí ve svých ustanoveních 
po předání podkladů pro zápis a po uzavření 
zvláštních seznamů voličů pouze aktualizaci 
údajů resp. změnu zápisu, tzn. skutečností 
již ve zvláštním seznamu uvedených a nikoli 
provedení nového zápisu po uplynutí záko-
nem o volbách do Parlamentu stanovených 
lhůt. Tomu odpovídá i ustanovení § 1 odst. 9 
vyhlášky, podle kterého lze ve zvláštním se-
znamu voličů pouze zrušit zápis a následně 
zrušit poznámku o tomto zápisu ve stálém 
seznamu voličů, pokud se volič dostaví k hla-
sování v okrsku, kde je přihlášen k trvalému 
pobytu, a prokáže se, že v okrsku, kde byl za-
psán ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů 
nehlasoval a tento zápis byl zrušen.
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V případě krátkodobé hospitalizace 
nebo v případě, že volič neví, kde se přesně 
ve dny voleb bude nacházet (např. předpo-
kládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhod-
nější vyřízení voličského průkazu, na který 
volič může volit v jakékoliv volební místnosti 
na území České republiky. V případě, že si 
volič vyřídil voličský průkaz (viz Možnost 
hlasovat na voličský průkaz při volbách do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky v roce 2013) a ve dny voleb nakonec bude 
v nemocnici nebo v  obdobném zdravotnic-
kém zařízení, může na tento voličský průkaz 
v této nemocnici nebo v  tomto obdobném 
zdravotnickém zařízení hlasovat. Hlasování 
v těchto zdravotnických zařízeních zajistí 
okrsková volební komise, v jejímž územním 
obvodu se dotčené zařízení nachází, a to 
po předchozím požádání buď příslušného 
obecního úřadu, v jehož správním obvodu se 
zdravotnické zařízení nachází, nebo ve dny 
voleb příslušné okrskové volební komise, 
nejlépe prostřednictvím správy příslušného 
zdravotnického zařízení. Voličský průkaz 
poté volič odevzdá členům okrskové volební 
komise, kteří se dostaví do zdravotnického 
zařízení s přenosnou volební schránkou a po 
prokázání totožnosti a státního občanství 
platným občanským průkazem nebo cestov-
ním dokladem České republiky volič obdrží 
úřední obálku s úplnou sadou hlasovacích 
lístků a bude moci hlasovat.

Může nastat i situace, že volič, který je 
hospitalizován v nemocnici nebo v obdob-
ném zdravotnickém zařízení, má místo tr-
valého pobytu ve stejném volebním okrsku 
jako tato nemocnice či zařízení. V tomto 
případě lze využít ustanovení § 19 odst. 7 
zákona o volbách do Parlamentu, na základě 
kterého volič může požádat ze závažných, 

zejména zdravotních důvodů, obecní úřad 
nebo ve dnech voleb okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, avšak pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči dva 
své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hla-
sování postupují členové volební komise tak, 
aby byla zachována tajnost hlasování.

Voliči hospitalizovaní v době mezi ode-
vzdáním údajů do zvláštního seznamu obec-
nímu úřadu (tj. od 18. října 2013 od 16.00 
hodin) a uzavřením stálého seznamu voličů 
(dva dny přede dnem voleb, tj. do 23. říj-
na 2013 do 16.00 hodin), mohou hlasovat 
pouze na voličský průkaz, který si zajistí 
prostřednictvím osoby, kterou vybaví plnou 
mocí k podání žádosti o vydání voličského 
průkazu a jeho převzetí s úředně ověřeným 
podpisem podle § 6a

zákona o volbách do Parlamentu, a to 
u obecního úřadu, v jehož územním obvodu 
mají trvalý pobyt a v jehož stálém seznamu 
voličů jsou zapsáni.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zaří-
zení mimo území volebního okrsku, kde 
má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého 
seznamu voličů, tj. ode dne 23. října 2013 
od 16.00 hodin, je tato skutečnost pova-
žována za faktickou překážku ve výkonu 
volebního práva.

Voliči, který je v nemocnici nebo v ob-
dobném zdravotnickém zařízení, a není 
zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo 
nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý po-
byt v okrsku, kde se nemocnice nebo obdob-
né zdravotnické zařízení nachází, nemůže 
okrsková volební komise umožnit hlasování.
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Sportovní komise
Plážový fotbálek - vyhodnocení

Dne 17.8.2013 jsme se sešli již na 7.ročníku plážového fotbálku u Zanzibaru pořádaný 
sportovní komisí obce Dobrá . Opět se mi podařilo vymodlit krásné počasí a zbytek už byl 
na soutěžících a divácích, kteří vytvořili výbornou atmosféru a dobrou náladu. Děkuji Kamilu 
Křižákovi za bezplatný pronájem plážového hřiště a zázemí pro občerstvení. Poděkování patří 
také mým dětem Anetce, Denisce a Filipovi, 
které si rozdělily obsluhu hráčů, jak při tur-
naji v nohejbale, tak u plážového fotbálku. 
Jako každý rok, po skončení turnaje pro-
běhlo náhodné losování a odměnění hráčů 
atraktivními cenami, které věnovali: Obec 
Dobrá, p.  Růžičková (obuv), p. Carbolová 
(autopotřeby), pivovar Radegast, p. Nikl, 
p. Kurka, p. Kokoř ml., p. Mališ (fa Tchas), 
řeznictví Carbol , čímž všem moc děkuji. 

Konečné umístění bylo následující:
1. místo -  P. Jursa, V. Ševčík, T. Mičulka, F. Golasovský
2. místo -  P. Svoboda, D. Hájek, L. Houda, M. Hrabec, F. Tvrdý
3. místo -  M. Bohačík, M. Bohačík, L. Bohačík, M. Mikeska, D. Sasín

Jsem rád, že je o veškeré sportovní akce takový zájem a je vždy nejlepší odměnou vidět, 
jak se všichni dobře baví. 

Děkuji a těšíme se na další setkání při různých akcí.        Za sportovní komisi René Křižák
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Základní škola Dobrá informuje…

První školní den pro prvňáčky
Prázdniny utekly jako voda a první záři-

jové pondělí přivedlo do lavic i v naší obci 
všechny děti školou povinné. Samozřejmě 
nejvíc se těšili prvňáčci, proto jim naše škola 
přichystala malé překvapení v podobě slav-
nostního přivítání nových žáků. 

43 malých prvňáčků tak společně s je-
jich rodiči a prarodiči uvítalo vedení školy 
i obce a jejich nové třídní učitelky. Děti ob-
držely kornouty naplněné dobrotami a po-
hádkovou knížku, kterou si určitě již brzy 

Pozvánka na burzu dětského zimního oblečení
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při OÚ Dobrá Vás opět zve na burzu dětského 

oblečení, která se uskuteční ve dnech 11. a 12. října  2013 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 oblečení do 10-ti let věku dítěte a zimní vybavení 
(lyže, brusle apod.) vše dohromady v maximálním počtu 50 kusů. 

Burza proběhne s následujícím programem :
Oblečení se bude vybírat v sále ZŠ v Dobré v pátek 11.10.2013  v době od 10,00 hod do 
11,30 hod a od 15,00 hod  do 17, 00 hod.  
V sobotu 12.10.2013 v době od 8,00 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 12.10.2013 v době od 
14,00-15,00 hod. Nevyzvednuté věci , budou věnovány na charitu.
Věci musí být čisté a v dobrém stavu.

Přijďte podpořit dobrou věc a pozvěte i své známé.
Věříme, že si pro své děti vyberete vhodné oblečení.     

  
   Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti Žižková Marie

Pan starosta rozdával prvňáčkům kornouty plné laskomin.
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Škola začala…
Prázdniny tohoto roku jsou už neodvrat-

ně za námi a nový školní rok 2013/14 je ve 
svém začátku.

2. září 2013 se otevřely dveře naší zá-
kladní školy, do které zavítalo celkem 
442  žáků, a to 214 na 1. stupeň a 229 na 
2. stupeň. Po celý školní rok se jim bude vě-
novat 34 pedagogických pracovníků včetně 
vychovatelů a asistentů pedagoga.

Letní prázdniny proběhly ve znamení 
revitalizace, která potrvá až do listopadu, 
a všichni jsme si v neděli 1. září oddychli, 
když se provedly závěrečné úklidové práce 
v hlavních učebních pavilonech a škola byla 
připravena pro děti. Za to, že se vše podaři-
lo, patří poděkování fi rmě První KEY-STAV, 
ale především našim paním uklízečkám, 
paní školnici, pánům údržbářům a také pa-

A 1. B rozhodně nezůstává pozadu. Třída 1. A je připravena k zahájení školního roku.

přečtou. Všechny přítomné dospělé hřály u srdce srdečné úsměvy a rozjásané pohledy ma-
lých školáků.

Nezbývá než našim prvňáčkům a také všem dětem naší školy popřát krásný a úspěšný 
školní rok, žádné slzy a samé úsměvy.

Mgr. Markéta Turoňová

ním kuchařkám. Ti všichni trávili poslední 
dny úklidem a opravami. Aby se děti vrátily 
nejen do čistého, ale i do příjemně útulné-

Venkovní práce na novém kabátu školy jsou 
stále v plném proudu ...
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... uvnitř však již žáky vítají nově vyzdobené chodby 
a třídy.

Místní knihovna Dobrá informuje…

Týden knihoven 30. 9. – 4. 10. 2013
Místní knihovna v Dobré zve všechny 

přátele a milovníky dobré četby k návštěvě, 
v rámci celostátní akce Týden knihoven. 
Registrovaní návštěvníci si mohou zdarma 
prodloužit registraci na dalších 6 měsíců 
a noví čtenáři se mohou rovněž zdarma 
zaregistrovat. Těm, kteří pozapomněli kni-
hy vrátit včas, a přišla jim upomínka, těm 
promineme všechny pokuty. V prostorách 
knihovny můžete zhlédnout výstavu foto-
grafi í pana Jiřího Pastora o Dobré. Na 
pátek 4. 10. 2013 v 17 hodin jsme pro vás 
připravily další besedu o zdravé výživě, spo-
jenou ochutnávkou „Co nám dávají ořechy 
a oleje“. Přednášet nám bude paní Soňa
Jerglíková. Všechny zájemce srdečně zveme!

V červenci proběhla v naší knihovně re-
vize knihovního fondu, při které byly zkon-
trolovány všechny knihy a časopisy. Opo-
třebované a dlouho nepůjčené knihy byly 
vyřazeny. Tyto vyřazené dokumenty nabízí-

me k prodeji v prostorách knihovny do kon-
ce září. Knihy á 5,- Kč a časopisy á 2,- Kč.

Stále nabízíme možnost zarezervo-
vat si knihy a časopisy přes internet na
www.knihovnadobra.cz. Pak si je můžete 
vyzvednout v knihovně v době, která Vám 
nejlépe vyhovuje. Individuální návštěvu si 
můžete domluvit telefonicky mimo otevíra-
cí dobu na těchto číslech: 558 641 016 nebo
725 144 014 nebo e-mailem na adrese: 
knihovnadobra@dobra.cz.

Půjčovní doba ve školním roce je  :

Pondělí 12.00 – 17.30
Úterý 
a Čtvrtek             8.00 – 11.00   12.00 – 17.30
Každá lichá 
sobota              8.00 – 11.00

Marie Mališová, ředitelka knihovny

ho prostředí, na tom se zase podíleli všichni 
pedagogové.

Přeji všem žákům, rodičům a zaměst-
nancům školy, ať jim elán a síla načerpaná 
o prázdninách vydrží co nejdéle!

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy
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Místní knihovna Dobrá pořádá přednášku

Co nám dávají ořechy a oleje

Přijďte s námi prožít příjemné podzimní odpoledne. 

Dozvědět se spoustu zajímavostí o léčivých účincích a možnosti použití nejen 
při vaření a ochutnat některé druhy ořechů a dobrot z těchto surovin.

4. 10. 2013 v 17 hodin v knihovně

Zahrádkáři informují
Základní organizace zahrádkářského svazu Dobrá, pořádá výstavu ovo-

ce a zeleniny ve společenském sále základní školy dne 21. 9. - 23. 9. 2013. 
Bude uskutečněna soutěž o největší a nejtěžší, ovoce vystaveného. Tato 
soutěž je přístupná široké veřejnosti, nad touto soutěží přebral patronát 
starosta obce Dobrá ing. Jiří Carbol.
Výpěstky se přijímají  20. 9. 2013 do 17 hod.
Na vaší účast se těší pořadatelé zahrádkáři.

Předseda ZO  Čestmír Jež

Klub Seniorů informuje…
Sdružení obcí povodí Morávky uspořá-

dalo akci Den seniorů s kulturním progra-
mem, která se konala ve Vyšních Lhotách 
v  areálu „Kamenité“ v sobotu 17. srpna 
2013 se začátkem v 15 hodin. 

Pro účastníky z obce Dobrá zajistil obec-
ní úřad autobus, který měl odjezd od budovy 
OÚ ve 14.30 hodin. Po příjezdu autobusu 
jsme nastoupili a odjeli na Kamenité, kde se 
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již scházeli účastníci z ostatních obcí. Akci 
zahájila paní starostka z Vyšních Lhot a kul-
turní program začala dechová kapela Huťař-
ka, která rozezpívala mnoho účastníků a tři 
páry seniorů z Dobré naladila k tanci. Na vy-
prahlém trávníku se za nimi jen prášilo. Jako 
druhá vystoupila se svým programem cim-
bálová muzika, která byla motivací k vese-
lému zpěvu. Jako poslední účastník kultur-
ního programu vystoupila kapela mladých 
muzikantů Šuba Duba Band. Po celou dobu 
programu bylo možno se občerstvit různými 
druhy nápojů, koláčky, opékanou klobásou 
nebo gulášem. Počasí bylo příznivé. Pro-
gram končil v 19 hodin. Autobus pro účast-

níky z Dobré však byl přistaven v 18.30,což 
některým účastníkům trochu pokazilo nála-
du. Zkrátka byl to

první ročník a tak pokud se bude příští 
rok akce opakovat, bude vše v pořádku.

Čeněk Juřica

Plán činnosti Klubu seniorů na 4. čtvrtletí 2013

středa  9.10. návštěva dolní oblasti Vítkovice. Odjezd autobusem
  Morávka-Ostrava s odjezdem z Dobrá střed v 12:03 hod.

středa 23.10.  výšlap ke Koníčkovi nebo na Kohútku, podle domluvy.
  Sraz ve 13:30 na nádraží ČD.

středa 6.11.  promítání pana Přidala z jeho cest. Sraz v klubovně v 15:00
  hod., promítat se bude v 16:00 hod. Začne se vybírat na
  výroční schůzi 100 Kč na osobu.

středa 27.11.  výroční schůze, která se bude konat v sále Základní školy
  od 15:00 hod. Nezapomeňte dárky do tomboly.

středa 11.12. mikulášská nadílka v klubovně od 14:00 hod. Dobrou náladu sebou.

pondělí 30.12. rozloučení se starým rokem v klubovně od 14:00 hod. Přebytky
  z vánoc a dobrou náladu sebou.
 
Ostatní středy tj. 2.,16., 30.10, 13., 20.11. a 4., 18.12. bude klubovna otevřena od 14:00 hod.
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Po vydařeném letním 
táboře soustředění 
v Polsku

Zatím, co letního tábora v Poličné se 
zúčastnilo šedesát dětí z řad judistů a je-
jich kamarádů, pouze šest vybraných čle-
nů oddílu z řad mladších a starších žáků 
se zúčastnilo soustředění v polské 700 km 
vzdálené polské Besii. Za účasti 400 judistů 
z celé Evropy se zde zdokonalovali ve svém 
sportu. Kromě dvoufázového tréninku ne-
chyběl ani zajímavý doplňkový program. 
Koupání, jízda na raftech, cyklistika, ná-
vštěvy zajímavých míst v okolí. Luděk a Ka-
rolína Kubíčkovi, Daniel Šimek a Filip Ko-
loušek, Matěj Silvestr a Ondra Sláma, byli 
doporučeni k účasti krajským svazem juda 
jako perspektivní reprezentanti kraje v  na-
stávající podzimní sezóně. Petra Stachová 
a Nikola Šimková se ve stejném termínu 
zúčastnili tréninkového kempu státní repre-
zentace v Teplicích.

Ani o prázdninách 
nepodceňujeme 
prezentaci a propagaci 
naší činnosti.

V průběhu července předvedli doberští 
judisté své umění v exhibičních ukázkách 

na společenských a sportovních akcích 
v okolí. První se uskutečnila v rámci rodin-
ného srazu a dětského dne u Kiszů, druhá 
při jubilejní sešlosti v Dobré, třetí při tra-
dičním okresním turnaji malého fotbalu 
v obci Myslík. Důležité bylo také vystoupení 
s novým úspěšným programem, který sklidil 
velký potlesk, na letošní Velké Doberské.

V druhé polovině srpna 
se členové závodního 
týmu připravovali 
v dvoufázovém tréninku 
na základně Skalice.

Stejně jako v minulých letech, i letos za-
čala pro závodní tým náročná příprava již 
v polovině srpna. Ti, kteří se zúčastnili sou-
středění reprezentačního výběru, se tak prak-
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ticky nedočkali odpočinku. Základna ve ska-
lici se stala střediskem, které je stále častěji 
využíváno k přípravě nejen doberských spor-
tovců. Probíhají zde „Prázdniny ve městě“ 
pořádané Frýdecko-místeckým střediskem 
„Klíč“, a nabíhá další kurz jógy. V průběhu 
letošního roku přibylo vybavení posilovny 
a bylo vybudováno šplhací zařízení.

Se začínajícím školním 
rokem začíná také 
nový nábor do oddílu 
a školního kroužku. 
Těšit se mohou také 
děti v mateřské školce.

Školní kroužek, který má již dlouhole-
tou tradici a jistě také patří k úspěšným re-
prezentantům školy a obce, čeká na nové 
zájemce o  přípravu ve všestranném sportu, 
který může být nejen vhodným doplňkem 
pro každé dítě dnešní doby, ale také nejlep-
ší průpravou pro ostatní, zejména kolektivní 
sporty. Rodiče, přijďte se podívat na trénink 
a přiveďte své děti. Uděláme vám z nich bor-
ce. Místo u nás najdou i děti, které se zrovna 
necítí být sportovci. Máme zájem o malé, vel-

ké, lehké i těžké váhy. S námi může sportovat 
každý. Tréninky a nábor probíhají celé září 
na multifunkčním hřišti. Každé úterý a čtvr-
tek od 16,30 do 18,00 hod. Také v mateřské 
školce se v září rozbíhá pokračování kroužku 
juda. Přihlásit se mohou další zájemci. Bliž-
ší informace na www.judo-morava.cz. nebo 
na tel.č. 605513429, 605513443. Email:
judoskpova@seznam.cz

Pohár olympijských 
nadějí se uskuteční 
v Dobré pod širým 
nebem.

Mimořádnou událostí v novodobé histo-
rii českého juda bude turnaj, který se usku-
teční v obci Dobrá 28. září letošního roku. Na 
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multifunkčním hřišti, pod dvěma velkokapa-
citními stany se uskuteční souboje až tří sto-
vek judistů. Chlapci a děvčata v žákovských 
kategoriích budou bojovat ve venkovním 
prostředí pod širým nebem. Protože turnaje 
v Dobré mají vysokou úroveň a dobrou po-
věst, očekáváme také na této soutěží zájem 
mnoha klubů z České republiky i zahraničí. 
Doberští judisté se rozhodli uspořádat sou-
těž, jaká tu ještě nabyla. Jedním z cílů je také 

zpřístupnění turnaje juda širší veřejnosti. 
Multifunkční hřiště pojme mnohem více di-
váků, než stísněné prostory tělocvičen. Slav-
nostní zahájení proběhne v 11,00 hod. Před-
pokládané ukončení v 16,00 hod. Doberští 
judisté budou patřit k favoritům. 

PŘIJĎTE SE PODÍVAT A POVZBUDIT 
DOMÁCÍ BORCE.

Charita Frýdek-Místek opět na Velké doberské
Již po druhé měla Charita Frýdek-Místek 

možnost přispět k obohacení programu Vel-
ké doberské a současně to byla i velká příleži-
tost více přiblížit naše služby občanům obce 
Dobrá. Naše poděkování patří vedení obce, 
které nám toto umožnilo. 

Zaměstnanci Charity Frýdek-Místek 
spolu s několika dobrovolníky si na oplátku 
připravili zdarma program pro děti i pro do-
spělé. Děti si mohly na několika stanovištích 
ověřit svou zručnost a šikovnost. Čekaly na 
ně úkoly jako třeba lovit papírové rybičky, 
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poslat tajnou zprávu v Morseově abecedě, 
absolvovat slalom, strefi t se míčkem do lví 
tlamy, zahrát si zvířátkový minigolf, vyrobit 
si z papíru medvídka Teddyho, složit puzzle, 
pokusit se uložit jednou rukou zápalky do 
krabičky nebo spolu s rodiči si vytvořit ob-
rázek ze zažehlovacích perliček. Zhotovené 
výrobky si děti odnesly s sebou a za každý 
splněný úkol dostaly sladkou odměnu. 

Dospělým se věnovaly tři pracovnice cha-
ritní ošetřovatelské a pečovatelské služby, 
které jim změřily krevní tlak, glykemický cukr 
a  pokud naměřené hodnoty nebyly v normě, 
přidaly i dobrou radu k úpravě životosprávy. 
Pracovnice také zodpovídaly dotazy k námi 
poskytovaným službám. 

V sousedním stánku jsme za symbolické 
ceny prodávali výrobky zhotovené našimi kli-
enty, kteří navštěvují Denní centrum Maják 
pro psychicky nemocné. O výrobky klientů 
byl opravdu velký zájem a návštěvníci si od-
nášeli polštářky, košíky z pedigu, šité hračky, 
plátěné tašky, gelové svíčky  a jiné. 

Naše  stánky a stanoviště byly po celé od-
poledne doslova v obležení. Velký zájem dětí 
i dospělých nás opravdu překvapil a  potěšil.

Další příjemnou událostí sobotního od-
poledne bylo naše krátké setkání s preziden-
tem panem Kim Jun Ha a viceprezidentem 
panem Lim Sung Ho fi rmy Hyundai Motor 
Manufacturing Czech, s.r.o., kteří Velkou 
doberskou navštívili. Díky jejich laskavosti 
jsme měli příležitost jim osobně poděkovat 
za podporu našim projektům a předat panu 
prezidentovi jako výraz vděku drobný dárek, 
vyrobený našimi klienty. Na památku těchto 
okamžiků máme společnou fotografi i.

Velká doberská byla pro nás úspěšná. Při 
prodeji výrobků se nám podařilo zís-
kat 1 700  Kč a do připravených po-
kladniček jste věnovali 334 Kč. Velmi 
vám za to děkujeme a těšíme se na 
další Velkou doberskou. Pokud jste 
na Velkou doverskou nemohli přijít 
a přesto byste nás chtěli podpořit kou-
pí výrobků našich klientů, můžete si 
tyto výrobky na našich internetových 
stránkách prohlédnout v  katalogu, 
vybrat si a kontaktovat pracovnice 
střediska Denní centrum Maják.  

Za Charitu Frýdek-Místek
 Ing. Drahomíra GongolováDěti se dobře bavily a s velkým nasazením plnily disciplíny, 

foto archiv Charity FM. 

Poděkování představitelům HMMC s.r.o. 
Zleva prezident pan Kim Jun Ha, pracovnice Charity 
Frýdek-Místek Olga Hrušková, Martina Petrová, Draho-
míra Gongolová, viceprezident HMMC pan Lim Sung Ho, 
foto archiv HMMC.
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Právní záležitosti projedná
a vyřídí s občany a podnikateli

každou středu mezi 16.30 – 18.00 hodin 

v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu v Nošovicích – zelená budova
(vedle rest. „Radegastův šenk“, v přízemí se nachází potraviny)

JUDr. Marcela Žoričová,

formou poradenství z oblasti občanského, obchodního a rodinného práva 
a sepisování listin, žalob, smluv  vč. kupních, darovacích, také převody nemovitostí,

věcná břemena apod.

• Kdykoliv můžete telefonovat na
   603 447 219.

Advokátní kancelář Havířov – Město, Na Fojtství 8, 736 01

Tel., fax: 596 810 741  •  mobil 603 447 219  •  e-mail: zoric@atlas.cz

Je vhodné předem zatelefonovat!
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PROVÁDÍME

Sádrokartonářské práce:

Stropy                        480kč/m
Příčky                        480kč/m
Předstěny                   520kč/m
Podkroví                    520kč/m

Ceny jsou uvedené včetně materiálu.

Malířské práce:

Bytové i nebytové prostory.

Natěračské práce:

Ploty, zábradlí, fasády, pergoly, střechy atd.

Mob: 776 470 257

E-mail: montaz-sadrokartonu@email.cz

Doučím žáka ZŠ, SŠ angličtinu

Jsem studentkou VŠ, vlastním certifi kát FCE

a mám složenou státní jazykovou zkoušku z AJ.

Kontakt: Karina.Vranayova@seznam.cz
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STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE - Martin Kaňok - Dobrá 398

• Zemní a výkopové práce pásovým minirypadlem

• Přesun a nakládka sypkých hmot kloubovým nakladačem

• Převoz materiálu do 2 tun na třístranné sklopce

• Pokládka kanalizačních přípojek dle projektu na klíč

• Realizace zámkových dlažeb a zpevněných ploch

• Stavba základových desek

• A mnoho dalších - stačí zavolat na 602 435 588



9/2013

Hypotéky  
CHCETE BYDLET VE SVÉM? 

UVAŽUJETE O REKONSTRUKCI? 
 

Spolupracujeme s v tšinou bank na trhu a m žeme Vám tak 

nabídnout nejen srovnání úrokových sazeb mezi bankami, 

aniž byste museli trávit as návšt vou každé z bank, ale také 

Vám pom žeme nezávisle posoudit jejich podmínky. 

VYUŽIJTE NÍZKÝCH ÚROK  HYPOTÉK! 

Hypotéky a úv ry ze stavebního spo ení 
Refinancování stávajících hypoték a snížení úroku 
Možnost hypotéky i bez prokazování p íjm  
Veškerou administrativu vy ídíme za Vás 
S realizací hypoték máme dlouhodobé zkušenosti 
 
V novat se Vám bude hypote ní specialista:    

Bc. Pavlína Kirschnerová 
tel. 731 163 774 

 
eská spo itelna,  SOB,  Hypote ní banka,  Komer ní 

banka,  Raiffeisenbank,  Stavební spo itelny 



Pronájem bytů v obci Dobrá

Nabízíme k pronájmu poslední volné byty.

Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou, WC,
koupelnou a masážním sprch. boxem aj.

Možnost pronájmu i bytu kompletně vybaveného

nábytkem a ostatním zařízením (manažerské byty).
Bytové domy i byty jsou po revitalizaci, v blízkosti středu obce.
K dispozici vlastní parkoviště nebo možnost pronájmu garáže.

Kontakt:

Mobil: 603854852
e-mail: alosed@seznam.cz
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Pozvání k prohlídce vzorkové prodejny RAKO

Firma Kerak-Kompt s.r.o.,  

prodejce obkladů a dlažeb RAKO, Paradyze, Opoczno, Marazzi a dal-
ších, Vás srdečně zve k prohlídce nových druhů obkladů a dlažeb.
Novinky jsou vystaveny v prodejně ve výstavních skříních na více jak 200 
exponátech. 

Cenové relace u obkladů a dlažeb se pohybují od 150,- Kč/m2 až 
1 200,- Kč/m2. Obklady si můžete vybrat v rozměrech od 15x15cm až po 
30x90cm v různých provedeních a barvách.

Stále ještě probíhá výprodej obkladů a dlažeb, které se již nevyrábějí 
od 50,- Kč za 1m2 až 100,- Kč za 1m2. 

Také nabízíme v doprodeji smaltované vany v barvě růžové a modré 
160x70 za 500,- Kč bez nožek. 

Tento výprodej je v omezené metráži a kusech až do vyprodání zásob.
Nabízíme mrazuvzdorné slinuté dlažby na balkony, terasy do ga-
ráží a sklepů v 5 barvách o rozměrech 30x30cm a 33x33cm v l.j. od 
148,- Kč/m2. Také prodáváme celý sortiment sanity a vany akrylátové 
i smaltované v různých rozměrech od několika výrobců. Vše si můžete 
i objednat, dodací lhůty jsou krátké.

Zakoupené zboží rozvážíme k Vám domů zdarma. 

Také i naše prodejna nabízí slevy na zboží. Budeme rádi, jak navštívíte 
naší vzorkovou prodejnu RAKO a RAVAK. 

Firma Karak-Kompt s.r.o. se nachází ve Vyšních Lhotách 53, v areálu 
Spolstavu.

Kontakt: p. Mládek  602 190 377, e-mail: kerak.mladek@seznam.cz 

Prodejní doba: pondělí - pátek 8 - 17, sobota 8 - 11 hodin.



PÁLENICE  FRÝDEK – MÍSTEK 
se sídlem v bývalém SELIKU 

(Pionýrů 839) v MÍSTKU 
 
 
 
začne přijímat ovoce k výrobě destilátu                        
a vykupovat od 12. srpna 2013 
vždy od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 
hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. 

 
Za dovezených 10 kg jablek, 12 kg švestek nebo 
14 kg hrušek si za 30 dnů odvezete 1 litr 50% 
jablkovice, slivovice, hruškovice a zaplatíte jen 
140,- Kč. 
 
Cena za vypálení z vašeho vlastního kvasu 
  135,-/ litr 50% alc 
Cena za zpracování a vypálení z dodaného 
ovoce  140,-/ litr 50% alc 
 

Ceny jsou uvedeny včetně spotřební daně, DPH 
a likvidace odpadu. 

 
 
 
 
Také nabízíme:   
 
možnost odběru destilátů stočených    
v lahvích ( + 10,- ) 
výkup ovoce (jablek, hrušek a švestek) –   
aktuální cena bude vždy oznámena. 
zestaření destilátu ultrazvukem  
uložení destilátů v dubových sudech  
prodej lahví 
prodej destilátů ( meruňkovice, slivovice, 
hruškovice a jablkovice) 
 
 
 

 
Další informace najdete na www.palenicefm.cz nebo na telefonech: 

602 960 052, 723 312 298, 558 431 700 
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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 fi nančního odboru, účetní

558 412 306 Jana Kolářová, referent fi nančního odboru,

  místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu

558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu

558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční 

  správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Bohuslav Sikora, samostatný referent – správce

---------------

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková

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.
Vyrobila Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 7. 10. 2013 do 12.00 hodin.






