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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych vás informoval o minu-
lém jednání zastupitelstva naší obce, které 
proběhlo v pondělí 10. března. Zastupi-
telé projednali a schválil návrh Zadání 
pro nový územní plán obce Dobrá, který 
nyní bude dále zpracovávat Ing. Gajdůšek 
z Urbanistického střediska v Ostravě. 
Výsledek nám bude předložen k dalšímu 
projednání v červnu tohoto roku a schvá-
lení hotového plánu by se mělo uskutečnit 
koncem roku 2014. O dalších krocích bu-
dete samozřejmě pravidelně informováni 
v Doberských listech a na úřední desce OÚ 
Dobrá. Zastupitelé dále projednali a vzali na 
vědomí Zprávu o průběhu pořízení Strate-
gického plánu rozvoje obce Dobrá na obdo-
bí let 2014 až 2020. Společně s přítomnými 
občany byli seznámeni s prezentací výsled-
ků dotazníkového šetření mezi občany, co 
jim v obci vadí a naopak s čím jsou spokoje-
ni. Všechny tyto informace jsou důležité pro 
další práce na plánu rozvoje naší obce. 

Nejdůležitějším bodem jednání zastupi-
telstva bylo schválení rozpočtu obce Dobrá 
na rok 2014. Naše obec bude hospodařit 
s vyrovnaným rozpočtem, s příjmy a vý-
daji ve výši 58 104 200,- Kč, se zapojením 
zůstatku roku 2013 ve výši 10 milionů 
Kč, rezerva činí 1 710 200,- Kč. V rámci 
investičního plánu počítáme mimo jiné s již 
avizovanou výstavbou a rekonstrukcí chod-
níků v centru, pokračováním v opravách 
místních komunikací, realizací varovného 
protipovodňového systému, jehož součástí 
je bezdrátový rozhlas, a dokončením odvod-
nění některých úseků na místních komuni-
kacích. 

V rámci přeshraniční spolupráce, naši 
obec a školu navštívilo 20 školáků základ-
ní školy z naší partnerské obce Ochodnice, 
samozřejmě s příslušným pedagogickým 
doprovodem. Děti se spolu s našimi žáky 
účastnily vyučování a změřily síly i ve spor-
tovních disciplínách. Děkuji vedení školy, 
a  zvláště paní ředitelce Mgr. Radce Otip-
kové, za kvalitní zajištění celé akce. A naše 
vybrané děti se už určitě těší na Slovensko, 
kam vyrazí 30. dubna. „TENTO PROJEKT 
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU 
UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIK-
ROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO RE-
GIONEM BÍLÉ KARPATY“.

28. březen je již tradičně připomínkou 
svátku učitelů, a proto jsme společně s pa-
nem místostarostou navštívili naši základ-
ní i mateřskou školu, abychom poděkovali 
všem učitelkám a učitelům za jejich práci 
a popřáli jim všechno dobré do dalších vy-
učovacích dnů. V tento den jsem se také 
mohl zúčastnit předání významné krajské 
ceny paní učitelce z naší základní školy. Oce-
nění Moravskoslezského kraje za dlou-
hodobou tvůrčí pedagogickou činnost 
obdržela paní Mgr. Květoslava Lysková. 
Ceremoniál předávání cen proběhl ve vel-
mi příjemné atmosféře v Knihovně Petra 
Bezruče v Opavě. I my bychom chtěli tou-
to cestou paní učitelce Lyskové blahopřát 
k získání tak významného ocenění a popřát 
jí mnoho radosti z její další práce. 

V sobotu 5. dubna 2014 se sešli členo-
vé Základní organizace Českého zahrád-
kářského svazu Dobrá, aby si připomenuli 
60. výročí založení organizace. Pozvání na 
slavnostní setkání přijala také delegace za-
hrádkářů ze slovenské Ochodnice. Přejeme 
všem členům, pod vedením předsedy pana 
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Modernizace regionální infrastruktury
a kompostéry pro občany z Dobré

Vzhledem k častým dotazům občanů 
upřesňujeme informace o výše uvedených 
akcích. Pro letošní rok je v rámci investič-
ních akcí připravována také modernizace 
chodníků v centru obce a nový chodník 
k Pazderné. 

Předmětem modernizace chodníků je 
výstavba nových a rekonstrukce stávajících 
chodníků v centru obce Dobrá podél silnice 
II/684 a III/4774. Jde o úsek od restaurace 
U Oráče až po křižovatku na Nošovice. Sou-
částí chodníků je i nové veřejné osvětlení 
z LED svítidly nahrazující osvětlení stá-
vající se sodíkovými svítidly. U odbočení 
na parkoviště před obecním úřadem bude 
rovněž zřízen nový nasvětlený přechod pro 
chodce. U obchodu Hruška a u pekárny bu-
dou zřízena místa pro přecházení. V pondělí 
31. března proběhlo jednání komise pro 
otevírání podaných nabídek. Nejvýhodnější 
nabídku podala stavební společnost První 
KEY-STAV, a.s. z Třince. Nyní je výsledek 

soutěže sdělován všem uchazečům a musí-
me vyčkat, zda některá fi rma nepodá námit-
ku proti výběru. Pokud se tak nestane, tak 
uzavřeme smlouvu s vybraným uchazečem, 
abychom stavbu provedli v letních měsících 
tohoto roku. Druhá připravovaná stavba, 
která je součástí jedné veřejné zakázky, je 
nový chodník k Pazderné, který vede v dél-
ce 780 metrů podél krajské silnice III/4733, 
v úseku severně od rychlostní komunikace 
R48, tedy kolem nyní silně frekventované 
silnice ze směru od Nošovic k Pazderné. 
Chodník je navržen v šíři 1,5 metru, s bez-
pečnostním odstupem od krajské silnice 
v šíři 0,5 metru. Stavba také řeší sjezdy 
z krajské silnice na přilehlé pozemky, a od-
vedení dešťových vod z povrchu krajnice 
silnice. 

Protože tyto investice jsou fi nančně ná-
ročné, snažíme se zajistit na jejich realizaci 
státní či evropské dotace. Na první stavbu 
žádáme ze Státního fondu dopravní infra-

Čestmíra Ježe, vše nejlepší do dalších let 
jejich činnosti, kterou obohacují život naší 
obce. A děkujeme jim za to, jak se věnují 
práci s mládeží a propagaci zahrádkaření. 

Zastupitelstvo obce loni schválilo pravi-
dla pro udělování čestného občanství a cen 
obce. V souladu s těmito pravidly vyzývám 
všechny zájmové organizace, členy zastu-
pitelstva a občany o předložení návrhů do 

pondělí 19. května 2014. Návrh se před-
kládá v písemné podobě starostovi obce 
a musí být písemně odůvodněn. Všechny dal-
ší potřebné informace naleznete na obecní 
webové stránce (http://www.dobra.cz/sou-
bory/ke-stazeni/obecni-dokumenty/smerni-
ce_pro_pridelovani_cen_obce.PDF).

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Na konci měsíce března se uskutečnily ve 
společenském sále první Bastoviny. Mode-
rátor Radia Čas Rock a televizní stanice TV 
Rebel Jirka Basta s úderem 19. hodiny přiví-
tal na pódiu své hosty. Postupně se divákům 
představili pan doktor Ivo Šmoldas, zpěvák 
Honza Benko a imitátor Petr Stebnický.            

Od samotného úvodu bylo zřejmé, že 
hlavní postavou bude Ivo Šmoldas, který 
svým „pomalým, spíše rozvážným“ stylem 
mluvy vyprávěl neotřelé a originální histor-
ky ze svého života. Na legendární imitaci 
slepice sice nedošlo, přesto se přítomní 
diváci dobře bavili po celé dvě hodiny. Dva-
krát se se svým pěveckým projevem blýsknul 
i Honza Benko a několik zábavných historek 
přidal i imitátor Petr Stebnický. Pořad s bra-
vurou od začátku do konce vedl zkušený Jirka 
Basta. A vzhledem k tomu, že to byla v Dob-
ré vlastně premiéra, klobouk dolů, vždyť se 

struktury a na druhou jsme podali žádost 
o dotaci z Regionálního operačního progra-
mu Moravskoslezsko. Obě žádosti nyní pro-
cházejí posouzením a čekáme na výsledky 
hodnocení.

Výzva na pořízení kompostérů pro ob-
čany byla zveřejněna v půlce března a ihned 
jsme zahájili vypracování žádosti o dotaci. 
Cílem záměru je separace biologicky rozlo-
žitelných odpadů přímo u zdroje, tj. u obča-
nů. Za tím účelem obec hodlá pořídit kom-
postéry, které poskytne občanům. Ti budou 
v kompostérech zpracovávat biologické od-
pady, které v současnosti končí ve směsném 
komunálním odpadu. Kompostéry budou 
občanům zapůjčeny bezplatně. Použití 

hotového kompostu je široké, například při 
pěstování zeleniny, stromů a keřů, na zkva-
litnění zahradní či výkopové zeminy. Důle-
žitou součástí celého projektu je také osvěta 
občanů v oblasti nakládání s bioodpady a se 
zbytky z údržby zeleně. Jedině ve spolupráci 
s Vámi, s občany, lze dosáhnout účinného, 
efektivního a bezproblémového fungování 
celého systému. Za účelem realizace popi-
sovaného záměru se předpokládá pořízení 
900 kusů kompostérů o objemu 700 litrů 
a jeden štěpkovač. Projekt zpracovala spo-
lečnost DESACON Zlín, s.r.o.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Bastoviny se povedly! 
Pan doktor Šmoldas nezklamal!

se zájmem hlásí i další pořadatelé. Humoru 
a smíchu není nikdy dost, proto docela za-
mrzela malá účast – všeobecně slabý zájem 
o kulturní vystoupení známých osobností 
sledujeme v Dobré (i dalších podobných ob-
cích) již delší dobu. Z tohoto důvodu bude 
i kulturní pozvánka na další období poně-
kud „hubenější“.

Poděkování náleží členům kulturní ko-
mise za přípravu pódia i sálu, mistrům zvu-
ku a fotografu panu Jiřímu Pastorovi.

Závěrem bych si dovolil rovněž poděko-
vat sponzorům pořadu – stavební společ-
nosti Beston se sídlem ve Frýdku-Místku 
a místním významným podnikatelům za 
podporu, a pochopitelně i přítomným divá-
kům, snad se jim Bastoviny I. líbily a možná 
je na podzim s jinými hosty zopakujeme.

Milan Stypka
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Oslava Dne matek
Vedení obce spolu s kulturní komisí si 

dovoluje pozvat všechny maminky, babičky, 
prababičky na tradiční oslavu u příležitos-
ti Dne matek, která se uskuteční v neděli 
11. května 2014 ve společenském sále při 
základní škole od 14 hodin.

Všem přítomným oslavenkyním bude 
věnováno kulturní vystoupení dětí z ma-
teřské školy, a svou dovednost předvedou 
také žáci základní školy. Vystoupení malých 
i těch větších ratolestí mají velmi vysokou 
uměleckou hodnotu a zanechávají v přítom-
ných nesmazatelnou stopu emocí.

Občerstvení zajistí členové kulturní ko-
mise. V době psaní této pozvánky sice není 
známo, čím „sladkým“ překvapí, ale v kaž-
dém případě se je již nyní na co těšit.

A ještě jedna technická poznámka – sál 
má kapacitu 200 míst, proto – prosím – 
pánové, zvažte svou účast, raději připravte 
milé, slavnostní uvítání své z nejmilejších, 
která se vrátí plná dojmů z této tradiční 
a krásné oslavy. Děkuji za pochopení.  

Milan Stypka

JARNÍ KONCERT VÁŽNÉ HUDBY

P O Z V Á N K A   N A   K U L T U R U

Máte rádi hudbu? 
Připravili jsme pro Vás Jarní koncert s názvem

„Co tak si dát - jazz, pop, hudbu z pohádek nebo něco vážnějšího?“
Přijďte si poslechnout studenty Janáčkovy konzervatoře a gymnázia Ostrava spolu 

s žáky Soukromé hudební výuky  Miriam Dýrrové a posluchači ZUŠ Havířov.

Koncert se koná 28. dubna 2014 ve společenském sále při ZŠ Dobrá
se začátkem v 18.00 hodin.

Které hudební nástroje uslyšíte? 
Příčné, zobcové fl étny, pozouny, trubku, klavír a další. 

Přijďte se podívat, každý si najde to svoje.                                                    
Těší se na Vás všichni účinkující, kteří vám chtějí zpříjemnit podvečer.

Vstupné dobrovolné.

Miriam Dýrrová
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ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOBRÁ
- aktuální informace

Zastupitelstvo obce Dobrá na svém 
řádném jednání dne 10. 3. 2014 schválilo 
Zadání pro nový Územní plán Dobré (dále 
jen ÚP) v souladu s ustanovením § 47, odst. 
5 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Zadání pro nový ÚP stanoví hlavní cíle 
a požadavky na zpracování návrhu územní-
ho plánu.

Zadání neobsahuje grafi ckou část – 
grafi cká podoba, která byla urbanistou vy-
tvořená na základě zpracování obdržených 
žádostí ze strany občanů, má pouze funkci 
pomocnou, orientační, nikoliv vypovídající.

Po schválení zadání obec objedná u zpra-
covatele – Ing. arch.Gajduška z Urbanistic-
kého střediska s. r. o. Ostrava - zpracování 
návrhu územního plánu a jak vyplynulo ze 
závěrů projednávání zadání taky zpracování 
posuzování vlivů na životní prostředí podle 
§ 10 i zákona o posuzování vlivů na ŽP.

Následuje popis dalších kroků při plnění 
zákonného procesu schvalování ÚP.

Návrh územního plánu bude zpraco-
ván v textové i grafi cké podobě. 

Jeho projednávání bude oznámeno 
veřejnou vyhláškou, návrh ÚP bude k na-
hlédnutí na internetových stránkách obce 
a v tištěné podobě na Obecním úřadu Dob-
rá a na Magistrátu města Frýdku-Místku, 
odboru územního plánování a stavebního 
řádu, oddělení územního plánování. 

Ve vyhlášce bude uvedeno, do kdy 
mohou občané podávat připomínky a ná-
mitky. 

Ve stejných termínech bude návrh 
ÚP projednáván i s dotčenými orgány 
a sousedními obcemi. Stanoviska dotče-
ných orgánů se musí plně respektovat. Při-
pomínky a námitky z řad veřejnosti bude 
pořizovatel (Magistrát města Frýdku-
Místku, Ing. Dagmar Vašicová) spolu 
s určeným zastupitelem Milanem Styp-
kou vyhodnocovat (a po projednání 
pracovní skupinou obce) rozhodovat 
o závěrech k jednotlivým připomínkám 
a námitkám, ale jen v mezích, které umož-
ňuje stavební zákon. Vše bude následně 
předloženo zastupitelstvu obce Dobrá. 

Projektant návrh ÚP upraví v návaz-
nosti na stanoviska dotčených orgánů, 
vyhodnocení připomínek a námitek z řad 
veřejnosti.

Pořizovatel poté předloží na Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje, odbor ÚP 
žádost o posouzení, zda vše probíhalo 
v souladu se stavebním zákonem, zda návrh 
ÚP splňuje podmínky  Politiky územního 
rozvoje (platí pro celou Českou republiku) 
a Zásad územního rozvoje pro Moravsko-
slezský kraj a pokud konstatuje, že je vše 
splněno, může pořizovatel zahájit řízení 
o vydání územního plánu.

I tato fáze projednávání bude oznáme-
na veřejnou vyhláškou a na závěr proběh-
ne řízení, kde projektant provede k návr-
hu ÚP výklad a občané opět mohou ještě 
podávat připomínky a námitky. Pokud 
bude námitkám a připomínkám vyhově-
no, návrh bude muset být znovu upraven 
a znovu projednáván. V opačném přípa-
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dě může zastupitelstvo obce Dobrá návrh 
ÚP a vydat a vydání oznámí veřejnou vy-
hláškou.

Ptáte-li se, kdy „může vejít v platnost“ 
nový územní plán naší obce, odpověď je 
nesnadná. Zkušení pracovníci Magistrátu 
města Frýdku-Místku hovoří o konci roku 
2015, bude-li vše schvalováno v normál-

ních a běžných časových lhůtách a termí-
nech.

Máte-li dojem, že všemu v uvedeném 
textu ne zcela správně nebo jasně nerozu-
míte, jste srdečně zváni. Vše se dá zatím 
řešit, vše je otevřeno, neváhejte a dojděte si 
pro radu.

Milan Stypka

Co se děje s odchycenými psy
Každá obec mívá čas od času problémy 

s volně pobíhajícími psy. Ti mohou být své-
mu okolí nebezpeční. Proto občané neváhají 
telefonicky nebo osobní návštěvou upozor-
nit na toulavého psa a nahlásit aktuální mís-
to jeho výskytu. Zde doporučujeme zkusit si 
uvědomit, zda pes či fenka nepatří některé-
mu ze sousedů. Bývá to snazší řešení a pro 
obec měně nákladné. 

A jsme u „jádra pudla“, proč vás obtě-
žujeme tímto textem – z jednoho prostého 
důvodu.

Takový pes – pokud musí být odchycen 
– stojí obec docela dost peněz. Majitelé psů 
jistě vědí, o čem se píše – pes před umístě-
ním do útulku (Sviadnov, pan Ondračka) 
musí projít komplexní lékařskou (tedy ve-
terinární) prohlídkou, je naočkován proti 
vzteklině a pak může být umístěn do útulku. 

Pomineme-li vstupní náklady, každý den 
v útulku je placen z prostředků obce částkou 
ve výši 120,- Kč (je to vlastně all inclusive 
ubytování s plnohodnotnou stravou). 

V současné době máme ve výše uvede-
ném zařízení čtyři psy (či fenky – z obrázků 
pohlaví není patrné…) – viz foto. Slovy jed-
noho velmi známého zastánce a milovníka 
psů – jsou všichni milí, přítulní, rádi sko-
tačí, hrají si, dovedou být dobrými hlídači, 
ohleduplní k dětem a oddaní starším majite-
lům – tady končí nadsázka i humor. 

My totiž nevíme, jací ti pejsci jsou, ale 
třeba se někomu z vás natolik zalíbí, že pro-
jevíte zájem a pejska z útulku si vezmete za 
vlastního. Budete z toho mít možná dob-
rý pocit u srdíčka a pejsek vám to snad do 
sytosti vrátí. Zkusíte to?     

Milan Stypka

fena č. 03/13
ze dne 9. 10. 2013



4/2014

- 7 -

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč.
                Děti do 15 let včetně – ve výši 50 % sazby.
                Občané od 80 let věku včetně – ve výši 50 % sazby.
                                Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1337 + čp.                                                                     
Poplatek uhraďte v průběhu dubna do konce srpna 2014.

KONCERT ŠTĚPÁNA RAKA
SE SYNEM JANEM MATĚJEM

Charita Frýdek-Místek Vás srdečně 
zve na kytarový koncertní projekt Štěpána 
Raka se synem Janem Matějem. Koncert se 
uskuteční v pátek 16. května 2014, od 18:30 
hod., v kostele sv. Jiří v Dobré. Vstupné 
činí 140,- Kč, pro důchodce a ZTP vstupné 
90,- Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen 
od 22. 4. na Obecním úřadu v Dobré – úřed-
ní dny, ve stánku u paní Slávky Polákové, 
v Knihkupectví u Jakuba v Místku.

Štěpán Rak je významný světový kytaro-
vý virtuóz a skladatel. V roce 1982 založil na 
Akademii múzických umění obor kytarová 
hra, kde stále vyučuje. Vysokoškolský titul 
profesor mu udělil prezident Václav Havel. 
Celý život se věnuje hře na kytaru a se svý-
mi koncerty objíždí nejen Evropu, ale také 
zahrál na americkém kontinentu, v Číně 
a Japonsku.

Štěpán Rak byl obdarován unikátní 
mramorovou kytarou, která je jediná na 
světě. Autorem této kytary je Jan Řeřicha 
a rád ji věnoval kytarovému mistru, který ji 
využívá pro KYTAROTERAPII a představil 
ji i na některých svých koncertech. Léčivá 
energie vyzařující z kamene je známa od-
pradávna a již naši předci uctívali tuto sílu. 
Přišel čas, aby se tato síla projevila i ve své 

dosud intimní podobě a uchvátila nás svými 
nádhernými tóny.

Štěpán Rak je osobností, která si své 
posluchače podmaní intenzitou prožitku, 
interpretačním mistrovstvím a absolutním 
splynutím interpreta a skladatele v jedné 
osobě, s duší hudby. 

Přijďte si poslechnout skladby Štěpána 
Raka s jeho synem Janem Matějem a prožij-
te tak nevšední kulturní zážitek.

Těšíme se na Vás.
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Jarní úklid obce – putující kontejnery - 2014
S příchodem jara, přichází, jak už se stalo pravidlem, i v naší obci doba úklidu domo-

va, blízkého i vzdálenějšího okolí. Obec i tentokrát, jako vždy v minulosti, chce být Vaším 
snahám nápomocná, žít a pobývat v lepším a čistším – uklizeném prostředí, a proto i letos 
zorganizovala „putování“ velkoobjemových kontejnerů v obci a jejím okolí.

Buďte tak laskavi a pozorně čtěte následující upozornění!

Do velkoobjemových kontejnerů v žádném případě nepatří: mrtvá zvířata, stavební suť, 
pneumatiky, nebezpečný odpad (oleje, barvy, zářivky, autobaterie, veškerý elektroodpad, 
léky, apod.), odpad doutnající a náchylný k samovznícení.

Letošní akce bude stejná, jako ta, která se uskutečnila v roce minulém. Přistavení kon-
tejneru do dané lokality se uskuteční vždy v ranních hodinách (dle rozpisu uvedeného níže) 
a opět budeme spoléhat na uvědomění všech občanů. Kontejner, stejně jako loni, nebude 
pod kontrolou pracovníků obecního úřadu. Nabádáme proto všechny občany, kteří této 
možnosti využijí a tím takto  zlikvidují věci nepotřebné ve své domácnosti i ve svém okolí, 
aby byli ukáznění, nepřeplňovali zbytečně daný kontejner (následující den bude opět čekat 
prázdný, jen v trochu vzdálenějším místě) a nedávali do něho věci, které tam nepatří.  Kon-
tejner bude na daném místě - dle rozpisu - opět jen jeden den.

Akce - putující kontejner - je určená všem občanům. Někteří budou opět rychlejší, než Ti 
druzí, ale vězte přes všechnu snahu nejde vždy uspokojit všechny. Vždy se ale snažíme, aby 
těch nespokojených bylo co nejméně. Vězte, že se vždy snažíme, aby těch stížnosti bylo co 
nejméně, za toto pochopení Vám občanům děkujeme.

9. 5. u trati ČD naproti č. p. 281 (železniční přejezd na Špici)
 u trati ČD naproti č. p. 463 (za autobusovou zastávkou na Špici)
12. 5. stará dědina – před velkoskladem zeleniny (u pana Urbance)
 za mostem na Hliník naproti č. p. 181
13. 5. u hřiště TJ Sokol Dobrá
 u bytovky č. p. 309 u bývalého dřevoskladu
14. 5. u mostu na Skalici
 u Kačabaru, boční vjezd na hřiště Sparta
15. 5. stará autobusová zastávka na Skotni, bývalá cesta na Pazdernu
 autobusová zastávka U Lesa (u p. Křibíka)
16. 5. na Kamenci naproti č. p. 722
 směr Frýdek-Místek naproti č. p. 146 (u hřbitova)
19. 5. k Nošovicím naproti č. p. 650
 směr Nošovice u vlečky do pivovaru
20. 5. u hřiště základní školy - parkovací plocha ze strany od rest. Sýpka
21. 5. Vrchy – u vodojemu
 U studny – bývalá cesta na Pazdernu naproti č. p. 184

Vážení občané, pomozte dobré věci – bojujte za lepší životní prostředí
ve Vaší obci a  okolí. Děkujeme.
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Zajištění sběru biologicky
rozložitelných odpadů

Znovu i tento rok nabízíme občanům možnost sběru biologicky rozložitelných odpadů. 
Sběr bude zajištěn přistavením velkoobjemového kontejneru na stanoviště „Za obecním 
úřadem“ (u garáže): 

Přistavení kontejneru: v pátek 25. 4. 2014 – ráno
Odvoz kontejneru: v pondělí 28. 4.  2014 – ráno
Přitavení kontejneru: v pátek 9. 5. 2014
Odvoz kontejneru: v pondělí 12. 5. 2014
Přistavení kontejneru: v pátek 23. 5. 2014
Odvoz kontejneru: v pondělí 26. 5. 2014

Kontejner bude označen cedulí „Určeno pro sběr biologický rozložitelných odpadů“  
včetně informací, co lze do kontejneru odložit  :

 UKLÁDEJTE NEVHAZUJTE

 - trávu, seno - větve z ořezu stromů a keřů
 - listí, jehličí - odpady živočišného původu
 - zbytky ovoce a zeleniny - tekuté, nebo kašovité odpady                 
 - piliny - odpady v obalech
  -  stavební odpady
  - jiné odpady (sklo, plasty, kovy apod.)

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

Jsme rádi, že jste si již v minulém roce zvykli na možnost využití kontejneru na BRO, 
který je umísťován za obecní úřad. Dle sdělení pracovníků Frýdecké skládky a. s. se akce 
zdařily, a proto v ní budeme pokračovat i nadále . 

Termíny přistavení kontejnerů na BRO budou průběžně zveřejňovány v dalších vydá-
ních Doberských listů.

    
DALŠÍ TERMÍNY sběru BRO v roce 2014:

Přistavení kontejneru:  6. 6.,  20. 6.,  4. 7.,  18. 7.,  1. 8.,  15. 8.,  29. 8.,  12. 9.,  26. 9.,  
10. 10.,  24. 10.,  7. 11.,

Odvoz kontejneru:  9. 6.,  23. 6.,   7. 7.,  21. 7.,  4. 8.,  18. 8.,  1. 9.,  15. 9.,  30. 9.,
13. 10.,   27. 10.,  10. 11.
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TRADIČNÍ POUŤ V DOBRÉ
I v letošním roce, stejně jako v letech minulých, se našel prostor a místo v naší obci pro 

konání tradiční poutě. Po dohodě s jednateli společnosti Helsinki Group se sídlem v Třano-
vicích, se pouť uskuteční na pozemcích bývalého dřevoskladu, které tato fi rma vlastní. 

Na základě Organizačního opatření pro dny konání poutě – ve dnech 26. a 27. dubna 
2014 – obec zajistí:

- Uzavření místní komunikace na parc. č. 2250 v úseku od pekárny po přejezd se závo-
rami a osazení přechodným dopravním značením (schváleným PČR a Magistrátem 
Města F-M, odborem dopravy a silničního hospodářství)

- Dostatečný a bezpečný průjezd pro vozidla hasičů a rychlé záchranné služby na tomto 
úseku komunikace

S ohledem na skutečnost, že pozemky parc. č. 364 a 365/1 jsou pronajaty společnos-
ti Helsinki Group soukromému subjektu (fi rma Hanák) pro umístění atrakcí a prodejních 
stánků, obec rozhodla, že pozemky místních komunikací (včetně ochranných zelených 
pásů) na pozemku parc. č. 2250 v úseku od pekárny po přejezd se závorami nebudou prona-
jímány za účelem umístění prodejních stánků, nebo atrakcí. Tyto prostory budou ohraniče-
né červenobílými páskami a zákazovými tabulkami.

S ohledem na tyto skutečnosti nebudou po dobu konání poutě pronajímány k těmto úče-
lům ani žádné jiné místní komunikace.

Obec bude úzce spolupracovat s Policií ČR při zajištění veřejného pořádku ve dnech 
pouti. Žádáme – prosíme občany, aby dbali na bezpečnost svou a hlavně bezpečnost svých 
dětí a i své případné hosty upozornili na možné problémy se sousedící železnicí.    

Bohuslav Sikora, správce

Právní poradna
pro občany obce Dobrá, bude i v roce 2014 probíhat vždy první středu v měsíci, tj. 7. 5. 
2014, 4. 6. 2014 od 16 hodin, v  budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací 
místnost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2014

12. 5., 9. 6., 7. 7., 11. 8., 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12. 2014
– vždy do 12.00 hodin.
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Informace o základních zásadách hlasování 
ve volbách do Evropského parlamentu,

konaných na území České republiky
Voličem, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České 

republiky, je osoba, která 
- alespoň druhý den voleb dosáhla věku 18 let,
- je státním občanem České republiky, nebo je občanem jiného členského státu 

Evropské unie, který je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému 
pobytu na území České republiky, tj. nejméně od 9. dubna 2014. 

Volič může hlasovat, pokud je zapsán v  seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu a nenastala u něho překážka ve výkonu volebního práva. 

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky, a to 
v pátek dne 23. května od 14.00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 24. května 2014 od 
8:00 hodin do 14:00 hodin.

Volební místnost
Voliči jsou o době a místě konání voleb v  obci informováni oznámením starosty. 

Ve volební místnosti budou vyvěšeny hlasovací lístky označeny nápisem „vzor“, včas 
doručené prohlášení o vzdáni se kandidatury nebo odvolání kandidátů, případně informace 
o tom, že kandidát byl zbaven práva být volen; při zjišťování výsledků voleb se k  hlasům 
odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží, dále případná informace o tiskových 
chybách na hlasovacích lístcích s  uvedením správného údaje. Na hlasovacím lístku těch 
politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto 
o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro 
tohoto kandidáta, neobsazené. 

Ve volební místnosti může volič nahlédnout do zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování
Volič, občan České republiky, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost 

a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, 
který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou 
totožnost a občanství jiného členského státu. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování 
umožněno.

Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu, okrsková volební  komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje 
na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů 
vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby 
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do Evropského parlamentu v souvislosti  se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo 
hlasovat ve volebním okrsku.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s  voličským průkazem, je povinen tento 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží k výpisu ze seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu a voliče do tohoto výpisu dopíše. Voličský průkaz opravňuje 
k hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v jakémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky. 

Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu obdrží 
volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. V případě, že voliči nebyly dodány 
hlasovací lístky, došlo k jejich poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti 
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru 

určeného k úpravě hlasovacích lístků. Voliči, který se do tohoto prostoru neodebral, nemůže 
okrsková volební komise umožnit hlasování.

V  prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 
1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýše u 2 kandidátů  uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.  Pokud volič 
dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 2 kandidátům, počítá se takový hlasovací 
lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se 
však nepřihlíží.

Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací 
lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám 
se nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, které jsou 
přetržené nebo které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacích 
lístků nemá vliv na jejich platnost, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje.  Hlas voliče je 
neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží 

úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. V prostoru určeném pro úpravu 

hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s  voličem, a to ani člen okrskové 
volební komise. Pouze s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou 
vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích 
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za 
něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku 
vhodit do volební schránky. 
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Hlasování do přenosné hlasovací schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 

voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 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, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu. 

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán 
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit 
ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden.

Volič, který je zapsán v  seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může 
požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným 
podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede 
dnem voleb, tj. do 8. května 2014, obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede 
dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách 
do Evropského parlamentu na území České republiky 

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského 
parlamentu na území České republiky za předpokladu, že

• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, 
• je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu 

na území České republiky (tj. nejméně od 9. dubna 2014),
• nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a
• je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

 Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené 
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu 
volebního práva.

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad, městský úřad, 
úřad městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části 
nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“). Tento seznam sestavuje obecní úřad pro 
každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem. Občan jiného členského 
státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže

• o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České 
republiky požádá,

• o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České 
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republiky požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 
nebo 2004 a  od té doby nepožádal o vyškrtnutí z  tohoto seznamu a stále splňuje 
podmínky pro výkon práva volit,

• je veden v  dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí 
a  u  obecního úřadu, u kterého je v  dodatku stálého seznamu voličů veden, podá 
žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu. 

• Jak a do kdy požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského  parlamentu? 

 1)  Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského 
parlamentu na území České republiky, projeví svou vůli hlasovat v těchto volbách na 
území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu 
je přihlášen k  trvalému pobytu nebo k  přechodnému pobytu na území České 
republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 
do 16.00 hodin, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu; to neplatí v případě, že občan jiného členského státu EU požádal o zápis 
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky 
již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 nebo 2004 a od té 
doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon 
práva volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky (těmto 
voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na příslušném obecním úřadě).
2) Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů 
pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území České republiky, podá u obecního 
úřadu, u  kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost o přenesení 
svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu; tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem 
voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 do 16.00 hodin. 

Žádosti podle odstavce 1) i 2) je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se občan 
jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele 
o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede 
dnem voleb, tj. do 8. května 2014, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. 

K žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a k žádosti 
o  přenesení údajů z  dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede:

 1. svoji státní příslušnost, 
2. místo pobytu, 
3. adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu   
 veden ve volební evidenci a 

 4. to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České  
 republiky. 
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OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu

dne 23. a 24. května 2014

Starosta obce Dobrá, dle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb. o  volbách do Evropského 
parlamentu a o změně  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

oznamuje:
1.  volby do Evropského parlamentu se uskuteční  
 v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
     v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu 
je ve volebním okrsku 1 a volebním okrsku 2   budova Základní školy Dobrá, Dobrá 

č. 860, víceúčelový sál, 1. poschodí (přístavba nad školní jídelnou, vchod z boční strany).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 

občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky) nebo totožnost 
a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti. 

V Dobré dne 8. 4. 2014          Ing. Jiří Carbol -  starosta obce 

POZOR!
Změna ve vymezení volebních okrsků

V  důsledku legislativních změn došlo ke změnám ve vymezení volebních okrsků. 
V předchozích letech byly okrsky v obci Dobrá vytvořeny tak, že čísla popisná od 1 do 557 
byla zařazená do okrsku číslo 1 a čísla popisná od 558 do 1007 byla zařazená do okrsku číslo 
2. Poté, co vznikla povinnost zapisovat údaje o vymezení volebních okrsků do základního 
registru územní identifi kace, adres a nemovitostí, byly okrsky změněny a vymezeny územně, 
tedy plošně. Pro informaci uvádíme níže seznam čísel popisných a jejich nové zařazení do 
okrsků. V tomto seznamu si můžete již dnes najít své číslo popisné, na kterém jste hlášeni 
k trvalému pobytu a zařazení do příslušného volebního okrsku, ve kterém budete volit. 

Seznam čísel popisných a volebních okrsků

číslo popisné: 1 – volební okrsek číslo: 1, 2 – 1, 3 – 1, 4 – 1, 6 – 1, 7 – 1, 8 – 1, 9 – 1, 14 – 1, 
22 – 1, 25 – 2, 27 – 1, 29 – 2, 30 – 1, 32 – 1, 33 – 1, 34 – 1, 36 – 1, 38 – 1, 39 – 1, 40 – 1, 42 
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– 1, 43 – 1, 44 – 1, 45 – 1, 46 – 1, 47 – 1, 48 – 1, 49 – 1, 50 – 1, 51 – 1, 53 – 1, 54 – 1, 55 – 1, 
56 – 1, 58 – 1, 59 – 1, 61 – 1, 62 – 1, 63 – 1, 64 – 1, 66 – 1, 67 – 1, 68 – 1, 71 – 1, 73 – 1, 74 
– 1, 75 – 1, 76 – 1, 77 – 1, 81 – 1, 83 – 1, 84 – 1, 85 – 1, 86 – 1, 88 – 1, 89 – 1, 91 – 1, 92 – 1, 
93 – 1, 94 – 1, 95 – 1, 96 – 1, 99 – 1, 101 – 1, 102 – 1, 105 – 1, 108 – 1, 110 – 1, 112 – 1, 
113 – 1, 114 – 1, 115 – 1, 116 – 1, 117 – 1, 118 – 1, 119 – 2, 121 – 1, 122 – 1, 123 – 1, 125 
– 1, 127 – 1, 128 – 1, 132 – 1, 133 – 1, 135 – 1, 137 – 1, 138 – 1, 139 – 1, 141 – 1, 142 – 1, 
144 – 1, 146 – 1, 147 – 1, 148 – 1, 150 – 1, 151 – 1, 156 – 1, 158 – 1, 160 – 1, 161 – 1, 162 
– 1, 163 – 1, 164 – 1, 165 – 1, 166 – 1, 167 – 1, 171 – 1, 172 – 1, 174 – 1, 176 – 1, 177 – 1, 
178 – 1, 180 – 1, 181 – 1, 184 – 1, 186 – 1, 187 – 1, 189 – 1, 190 – 1, 191 – 1, 192 – 1, 194 
– 1, 197 – 1, 199 – 1, 200 – 1, 201 – 1, 202 – 1, 203 – 1, 205 – 1, 206 – 1, 207 – 1, 208 – 1, 
209 – 1, 210 – 1, 211 – 1, 212 – 1, 213 – 1, 214 – 1, 215 – 1, 217 – 1, 218 – 1, 219 – 1, 220 
– 1, 221 – 1, 222 – 1, 223 – 1, 225 – 1, 226 – 2, 227 – 1, 228 – 1, 229 – 1, 230 – 1, 232 – 1, 
233 – 1, 235 – 1, 236 – 1, 237 – 1, 239 – 1, 241 – 1, 242 – 1, 243 – 1, 244 – 2, 245 – 2, 246 
– 1, 248 – 1, 249 – 1, 250 – 1, 255 – 1, 256 – 1, 257 – 1, 258 – 1, 260 – 1, 261 – 1, 262 – 1, 
264 – 2, 265 – 1, 266 – 1, 268 – 1, 269 – 1, 270 – 2, 271 – 1, 272 – 1, 273 – 1, 274 – 2, 275 
– 1, 277 – 1, 278 – 1, 279 – 1, 281 – 1, 282 – 1, 283 – 1, 284 – 1, 285 – 1, 286 – 2, 287 – 1, 
288 – 1, 290 – 1, 292 – 2, 295 – 1, 296 – 1, 297 – 1, 298 – 1, 300 – 1, 301 – 1, 302 – 1, 303 
– 1, 304 – 1, 305 – 1, 306 – 1, 310 – 1, 311 – 1, 312 – 1, 313 – 1, 314 – 1, 315 – 1, 316 – 1, 
317 – 1, 318 – 1, 320 – 1, 321 – 1, 322 – 1, 323 – 1, 324 – 1, 325 – 1, 327 – 1, 328 – 2, 329 
– 1, 330 – 1, 331 – 1, 332 – 1, 333 – 1, 334 – 1, 335 – 1, 337 – 1, 338 – 1, 339 – 1, 340 – 1, 
342 – 1, 343 – 1, 344 – 1, 345 – 1, 346 – 1, 347 – 1, 348 – 1, 349 – 1, 350 – 1, 351 – 1, 352 
– 1, 353 – 1, 354 – 1, 355 – 1, 356 – 1, 357 – 1, 358 – 1, 359 – 1, 362 – 1, 363 – 1, 364 – 1, 
365 – 1, 368 – 1, 369 – 1, 370 – 1, 371 – 1, 372 – 1, 373 – 1, 375 – 1, 377 – 1, 378 – 1, 379 
– 1, 380 – 1, 381 – 1, 382 – 1, 384 – 1, 385 – 1, 386 – 1, 388 – 1, 389 – 1, 391 – 1, 392 – 1, 
393 – 1, 394 – 1, 395 – 1, 396 – 1, 397 – 1, 398 – 1, 399 – 1, 400 – 1, 401 – 1, 402 – 1, 403 
– 1, 404 – 1, 405 – 1, 406 – 1, 407 – 1, 408 – 1, 409 – 1, 411 – 1, 412 – 1, 413 – 1, 414 – 1, 
415 – 1, 416 – 1, 417 – 1, 418 – 1, 419 – 1, 420 – 1, 421 – 1, 422 – 1, 423 – 1, 424 – 2, 425 
– 1, 428 – 1, 430 – 1, 433 – 1, 434 – 1, 435 – 1, 436 – 1, 437 – 1, 438 – 1, 439 – 1, 440 – 1, 
441 – 1, 442 – 1, 443 – 1, 444 – 1, 446 – 1, 447 – 1, 449 – 1, 450 – 1, 451 – 1, 452 – 1, 453 
– 1, 454 – 1, 455 – 1, 456 – 1, 457 – 2, 458 – 1, 460 – 1, 461 – 1, 462 – 1, 463 – 1, 464 – 1, 
465 – 1, 466 – 1, 467 – 2, 468 – 1, 469 – 1, 470 – 1, 471 – 1, 472 – 2, 474 – 1, 475 – 2, 476 
– 1, 477 – 2, 479 – 1, 481 – 2, 483 – 1, 484 – 2, 486 – 1, 487 – 1, 488 – 2, 489 – 2, 490 – 1, 
491 – 2, 493 – 2, 494 – 2, 495 – 1, 496 – 1, 497 – 1, 498 – 1, 499 – 1, 500 – 1, 501 – 1, 502 
– 1, 503 – 1, 504 – 1, 505 – 1, 506 – 1, 507 – 1, 508 – 1, 509 – 1, 510 – 2, 511 – 1, 512 – 1, 
514 – 1, 515 – 2, 516 – 1, 518 – 1, 519 – 1, 520 – 1, 521 – 1, 522 – 1, 523 – 1, 524 – 1, 525 
– 1, 526 – 1, 527 – 1, 528 – 1, 529 – 1, 530 – 1, 531 – 1, 532 – 1, 533 – 1, 534 – 1, 536 – 1, 
537 – 1, 539 – 1, 541 – 1, 542 – 1, 543 – 1, 544 – 2, 545 – 1, 546 – 1, 547 – 1, 548 – 1, 549 
– 2, 550 – 1, 551 – 1, 552 – 1, 553 – 2, 554 – 1, 555 – 1, 556 – 1, 557 – 2, 558 – 2, 560 – 2, 
561 – 2, 562 – 2, 563 – 2, 564 – 1, 565 – 2, 566 – 2, 567 – 2, 569 – 2, 570 – 2, 572 – 2, 573 
– 2, 574 – 2, 575 – 2, 576 – 2, 577 – 2, 578 – 2, 579 – 2, 580 – 2, 581 – 2, 582 – 2, 583 – 2, 
584 – 2, 585 – 2, 586 – 2, 587 – 2, 588 – 2, 589 – 2, 590 – 2, 591 – 2, 592 – 2, 593 – 2, 594 
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– 2, 595 – 2, 596 – 2, 597 – 2, 598 – 2, 599 – 1, 600 – 1, 601 – 2, 602 – 2, 603 – 2, 604 – 2, 
605 – 2, 606 – 2, 607 – 2, 608 – 2, 610 – 2, 611 – 2, 612 – 2, 613 – 2, 614 – 2, 615 – 2, 616 
– 2, 617 – 1, 618 – 2, 619 – 2, 620 – 2, 621 – 2, 622 – 2, 623 – 2, 625 – 1, 626 – 2, 627 – 1, 
628 – 2, 629 – 2, 630 – 2, 631 – 2, 633 – 2, 634 – 2, 635 – 2, 636 – 2, 637 – 2, 638 – 1, 639 
– 2, 641 – 2, 642 – 2, 643 – 2, 644 – 2, 645 – 2, 646 – 1, 647 – 2, 648 – 2, 649 – 2, 650 – 2, 
651 – 2, 652 – 2, 653 – 2, 654 – 2, 655 – 2, 656 – 2, 657 – 2, 658 – 2, 659 – 2, 660 – 2, 661 
– 2, 662 – 2, 663 – 2, 664 – 2, 665 – 2, 666 – 1, 667 – 2, 668 – 2, 670 – 2, 671 – 2, 672 – 2, 
673 – 2, 674 – 2, 675 – 2, 676 – 2, 677 – 2, 678 – 2, 679 – 2, 680 – 2, 681 – 2, 682 – 2, 683 
– 2, 684 – 2, 685 – 2, 686 – 2, 687 – 2, 688 – 2, 689 – 2, 690 – 2, 691 – 2, 692 – 2, 693 – 2, 
694 – 2, 695 – 2, 696 – 2, 697 – 2, 698 – 1, 699 – 2, 700 – 2, 701 – 2, 702 – 2, 703 – 2, 704 
– 2, 705 – 2, 706 – 2, 707 – 2, 708 – 2, 709 – 2, 711 – 1, 712 – 2, 713 – 2, 714 – 2, 715 – 2, 
716 – 2, 717 – 2, 718 – 2, 719 – 2, 720 – 2, 721 – 1, 722 – 2, 723 – 2, 724 – 2, 725 – 2, 726 
– 2, 727 – 2, 728 – 2, 729 – 2, 730 – 2, 731 – 2, 732 – 2, 733 – 2, 735 – 2, 736 – 2, 737 – 2, 
738 – 2, 739 – 2, 740 – 2, 741 – 2, 742 – 2, 743 – 2, 744 – 2, 745 – 2, 746 – 2, 747 – 2, 748 
– 2, 749 – 2, 750 – 2, 751 – 2, 753 – 2, 754 – 2, 755 – 2, 756 – 2, 757 – 2, 758 – 2, 759 – 2, 
760 – 2, 760 – 2, 761 – 2, 762 – 2, 763 – 2, 764 – 2, 765 – 2, 766 – 2, 767 – 2, 768 – 2, 769 
– 2, 770 – 2, 771 – 2, 772 – 2, 773 – 2, 774 – 2, 775 – 2, 776 – 2, 777 – 2, 778 – 2, 779 – 2, 
780 – 2, 781 – 2, 782 – 2, 783 – 2, 784 – 2, 785 – 2, 786 – 2, 787 – 2, 788 – 2, 789 – 2, 790 
– 2, 792 – 2, 793 – 2, 794 – 2, 796 – 2, 797 – 2, 798 – 2, 799 – 2, 800 – 2, 801 – 2, 802 – 1, 
803 – 2, 804 – 2, 805 – 2, 806 – 2, 807 – 2, 808 – 2, 809 – 2, 810 – 2, 811 – 2, 812 – 2, 813 
– 2, 814 – 2, 815 – 2, 816 – 2, 817 – 2, 818 – 1, 819 – 2, 820 – 2, 821 – 2, 822 – 2, 823 – 2, 
824 – 2, 825 – 2, 826 – 2, 827 – 2, 828 – 2, 829 – 2, 830 – 2, 831 – 2, 832 – 2, 833 – 2, 834 
– 2, 835 – 2, 837 – 2, 838 – 1, 839 – 2, 840 – 2, 841 – 2, 842 – 2, 843 – 2, 844 – 2, 845 – 2, 
846 – 1, 847 – 2, 848 – 2, 849 – 2, 850 – 2, 851 – 2, 852 – 2, 853 – 2, 854 – 2, 855 – 2, 856 
– 2, 857 – 1, 858 – 2, 859 – 1, 860 – 1, 861 – 2, 863 – 2, 864 – 2, 865 – 2, 866 – 2, 867 – 1, 
868 – 2, 869 – 2, 870 – 1, 871 – 2, 872 – 2, 873 – 2, 874 – 2, 875 – 1, 876 – 2, 877 – 2, 878 
– 2, 879 – 1, 880 – 2, 881 – 2, 882 – 2, 883 – 2, 884 – 2, 885 – 2, 886 – 1, 887 – 2, 889 – 2, 
890 – 2, 891 – 2, 892 – 2, 893 – 2, 894 – 2, 895 – 2, 896 – 2, 897 – 2, 898 – 2, 899 – 2, 900 
– 2, 901 – 2, 902 – 2, 903 – 2, 904 – 2, 905 – 2, 906 – 2, 907 – 2, 908 – 2, 909 – 2, 910 – 2, 
911 – 2, 912 – 2, 914 – 2, 915 – 2, 916 – 2, 917 – 2, 918 – 2, 919 – 2, 920 – 2, 921 – 2, 922 
– 2, 923 – 2, 924 – 1, 925 – 2, 926 – 2, 927 – 2, 928 – 1, 929 – 2, 930 – 2, 931 – 2, 937 – 2, 
945 – 2, 946 – 2, 947 – 2, 948 – 2, 949 – 2, 950 – 2, 951 – 2, 952 – 2, 953 – 2, 954 – 2, 955 
– 2, 958 – 2, 959 – 2, 960 – 2, 962 – 2, 963 – 2, 964 – 1, 965 – 2, 966 – 2, 967 – 2, 970 – 2, 
971 – 2, 972 – 2, 974 – 2, 979 – 2, 980 – 2, 981 – 2, 982 – 2, 983 – 2, 984 – 2, 985 – 1, 986 
– 1, 987 – 2, 989 – 2, 990 – 1, 991 – 2, 993 – 1, 995 – 1, 996 – 1, 997 – 2, 998 – 2, 999 – 1, 
1000 – 1, 1002 – 2, 1003 – 1, 1004 – 1, 1006 – 1, 1007 – 1  

čísla evidenční (chaty):

01 – 2, 014 – 2, 015 – 2, 016 - 2 



- 18 -

Základní škola Dobrá informuje…

Deváťáci řešili ročníkový test

Hyde Park v Dobré

V rámci sebehodnotícího mechanis-
mu, díky němuž na naší škole sledujeme 
a srovnáváme výsledky žáků v jednotlivých 
ročnících v delších časových obdobích, 
jsme i letos připravili pro žáky 9. ročníků 
náročný, ale zajímavý den naplněný testy 
z českého jazyka, matematiky, anglického 
a německého jazyka a obecných studijních 
předpokladů. 

Žáci testy vesměs řešili na počítačích 
a jejich forma se inspirovala v celorepubli-
kových testech společností Scio a Cermat, 
neboť s podobnými testy se naši deváťáci již 
brzy setkají u přijímacích zkoušek. Takto si 
mohli nejen ověřit svou úroveň, ale také si 
„nanečisto“ vyzkoušet, jak takový test ře-
šit. S výsledky testů byli žáci i jejich rodiče 

Zcestovalý čtenář možná ví, že v lon-
dýnském Hyde Parku se nachází tzv. Spe-
aker’s Corner (Řečnický koutek), kde 
mohou lidé svobodně vystoupit s téměř 
jakýmkoliv projevem. V duchu této pěkné 

podrobně seznámeni a my jim přejeme, 
aby náš ročníkový test byl dalším příprav-
ným krůčkem na cestě k přijetí na vysně-
nou střední školu.

Mgr. Jan Lörinc

demokratické tradice jsme na naší škole 
připravili pro žáky 8. a 9. ročníků řečnic-
kou soutěž v anglickém jazyce. Úkolem 
dětí bylo připravit si ve vymezeném čase 
krátký projev na jedno ze zadaných témat 
a přednést jej před publikem. Vše samo-
zřejmě v anglickém jazyce.

Porota složená z vyučujících anglické-
ho jazyka měla v premiérovém ročníku této 
soutěže velmi těžký úkol, neboť všechny 
proslovy byly vskutku výborné. Uvážíme-li, 
že žáci měli na přípravu pouze hodinu čis-
tého času a zvolená témata dopředu nezna-
li, úroveň jejich prací byla pro odbornou 
porotu příjemným překvapením. Všichni 
zúčastnění si odnesli diplomy a pomůc-

Deváťáci si mohli osahat atmosféru důležitého testu 
a také zjistit, kde ještě mají slabiny.

Jedna z vítězek soutěže Tereza Janíčková z 9. C
během svého vystoupení.
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jeme a všem účastníkům děkujeme za vy-
nikající výkony. Poděkování patří i Klubu 
rodičů za fi nancování odměn pro žáky.

Mgr. Jan Lörinc

ky pro studium angličtiny, tři nejlepší pak 
i anglickou knihu s poslechovým CD. Nej-
lepšími rétory pak byli porotou uznáni 
Klára Březinová z 9. B, Tereza Janíčková 
z 9. C a Jiří Ress z 8. A. Vítězům blahopře-

Jeden den v jiné škole
20. března 2014 se  v naší škole usku-

tečnilo  v rámci projektu „Jeden den v jiné 
škole“ setkání žáků základních škol z Dobré 
a slovenské obce Ochodnica. 20 žáků 6. - 9. 
ročníku spojilo své síly se stejným počtem 
svým slovenských protějšků u nás ve ško-
le, kde si v dopoledních hodinách společně 
vyzkoušeli hodinu českého jazyka, anglické-

ho jazyka a informatiky. Učitelé si pro tyto 
smíšené skupiny připravili zajímavé hodiny 
určené nejen k poznání společných prvků 
české a slovenské výuky, ale také našich 

odlišností. Všechny hodiny byly nápadité 
a také zábavné, jak potvrdili sami žáci.

Po krátké polední pauze na oběd se 
centrum dění přeneslo do tělocvičen, ve 
kterých se odehrály turnaje ve vybíjené 
a fl orbalu, v mezičase si žáci vyzkouše-
li také šprtec a stolní tenis. Všem týmům 
fandili nejen učitelé zmíněných škol, ale 
také představitelé obou obcí, kteří se přišli 
na děti podívat. Na závěr celého dne byli 
vyhlášeni 3 vítězové z řad ochodnických 
žáků, kteří nafotili nejhezčí fotografi e 
z Ochodnice.  

Už se těšíme na 30. dubna, kdy si pro 
změnu vyzkoušíme slovenské vyučování my.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Smíšené česko-slovenské skupiny dětí se během výuky 
učily spolupráci na mezinárodní úrovni.

Vítězný snímek Dominiky Škorcové v rámci fotosoutěže 
pro ochodnické žáky nese název Hory, lesy.

„TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ 
FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“

FOND MIKROPROJEKTŮ
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Ročníkový projekt Člověka jeho vztah
k životnímu prostředí v obci

Ve dnech 1. – 2. dubna 2014 proběhl již 
počtvrté ročníkový projekt devátého roční-
ku Člověk a jeho vztah k životnímu pro-
středí v obci. Stejně jako v minulých letech 
byl i letos zaměřen ryze prakticky. 

Ráno všichni deváťáci nastoupili 
„v pracovním“, navíc vyzbrojeni nůžkami, 
motyčkami, rýči… A co je čekalo? Jedna 
skupina pracovala u školy – hrabala lis-
tí, natírala, stříhala živý plot, upravovala 
školní zahradu, sypala ke keřům mulčova-
cí kůru a uklízela v některých prostorách 
školy.

Druhá skupina vyrazila do naší známé 
lokality Na Skotni - „Klimánkova olšina“, 
kde společně s myslivci dosazovala strom-
ky (smrky, borovice, jedle), odstraňovala 
keře, náletové stromy a starou trávu, aby 
zasazené smrčky mohly lépe růst. V bu-
doucnu by zde měl být remízek a krytina 
pro drobnou zvěř. Protože je tato lokalita 
pod dráty vysokého napětí, budou stromky 
do budoucna udržovány ve výšce, která ne-
bude drátům vysokého napětí vadit.

Druhý den se skupiny žáků prohodi-
ly. Druhá si vyšlápla na „Vrchy“, kde opět 
společně s myslivci osazovala sazenicemi 
smrků dvě meze a vytvořila tak remízky, 
které budou sloužit jako kryt pro volně ži-
jící zvěř. Celkem za oba dny zasadili žáci 
přes 750 ks sazenic stromků. 

Děkujeme především občanskému 
sdružení Dobrá 3000, které pro tuto 
dvoudenní akci žáků obstaralo sazenice 
stromků a zajistilo prostory pro výsadbu. 
Dále pak členům mysliveckého sdružení 
„Vrchy“ – Dobrá - Pazderna za odbornou 
pomoc při výsadbě. Jmenovitě Lukáši, 
Vítězslavu a Václavu Pantlíkovým, Václavu 
Sikorovi, Michalu Tvrdému, Janu Hendry-
chovi, Patriku Balážovi a  Zdeňku Fried-
lovi, jehož „motorizovaná maringotka“ 
k těmto akcím neodmyslitelně patří.

V jednom citátu se praví: „Chceme-li
pro přírodu něco udělat, musíme ji nej-
dříve dobře poznat a chceme-li něco 
zlepšit, musíme začít sami u sebe.“

Sázení stromků je práce perná, avšak záslužná.

Takhle se to dělá, děvčata.
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A vy, žáci, jste dokázali během těchto 
dvou dnů, že umíte přiložit ruku k dílu. Dě-
kujeme Vám i zaměstnancům školy, kteří se 
na projektu podíleli, za velké pracovní na-

sazení a vylepšení alespoň malého kousku 
naší planety Země.

Mgr. Květoslava Lysková, Mgr. Jiří Nohel

Sportovní úspěchy
Probouzející se jaro se ohlásilo nejen 

slunnými dny, ale také se objevily prv-
ní vlaštovky sportovních úspěchů našich 
žáků. Nejprve se 12. března konal turnaj ve 
stolním tenise v kategorii žáků 6. a 7. roční-
ku. Turnaje se zúčastnilo celkem 21 hráčů 
a hráček. Bylo odehráno 21 zápasů. Hrálo 
se na 3 vítězné sety. V turnaji zvítězil v ka-
tegorii chlapců Jakub Sklář ze 6. C, druhé 
místo obsadil Radim Petroš ze 7. B a třetí 
skončil Patrik Roháč ze 7. A.

Mezi dívkami byla nejlepší Tereza 
Cebulová ze 7. A, na druhém místě skon-
čila Kateřina Zlá ze 6. B a ze třetího místa 
se radovala Petra Koloničná ze třídy 7. A. 
Děkujeme Klubu rodičů za štědrý sponzor-
ský dar a budeme se těšit společně s žáky 
na 2. ročník jarního turnaje ve stolním teni-
se, který se bude konat opět za rok.

Dne 18. března se pak konalo v Palko-
vicích okrskové kolo ve vybíjené 4. a 5. roč-

níků. Naši reprezentanti z 5. ročníků za 
vydatné pomoci čtvrťáka Jakuba Hruboše 
vybojovali ve veliké konkurenci 1. místo 
a postoupili do okresního fi nále.

V pátek 21. března se utkali naši borci 

ze 4. a 5. ročníků v okresním kole vybíje-
né ve Frýdku-Místku se sedmi nejlepšími 
družstvy okresu. Ve velice vyrovnaných 
a nelehkých soubojích se naši probojova-
li až do semifi nále. V posledním utkání 
o medailové umístění dokazovali naši svým 
spoluhráčům jasnou převahu a udržovali 
si náskok před soupeřem. Až v posledních 
minutách rozhodujícího utkání je štěstí 
opustilo, a tak se naši žáci museli spokojit 
se 4. místem. I přesto byli naši sportovci 
z 5. A, 5. B a 4. B rovnocennými a obáva-
nými soupeři a velice dobře reprezentovali 
naši školu. Za to jim patří veliký dík.

Mgr. Radmila Jelínková,
Mgr. Jiří Šmahlík

Naši prvostupňoví reprezentanti ve vybíjené
podali v Palkovicích skvělý výkon.

Jarní turnaj ve stolním tenise přinesl
velmi napínavé souboje.
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Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

Měsíc březen se letos v naši mateřské škole nesl opět především ve znamení návštěvy 
místní knihovny a vynášení Moreny jako symbolu končící zimy.

Návštěva knihovny

Vynášení Moreny

V měsíci knihy byly děti naší MŠ „Ba-
revný svět“ pozvány na návštěvu místní 
knihovny. Děti všech pěti tříd se během 
týdne postupně vydaly do knihovny, kde nás 
hned při vstupu přivítala paní knihovnice. 
Děti si odložily své svršky na nově pořízené 
věšáčky a usadily se na připravených polš-

tářcích. Paní knihovnice si s dětmi povídala 
o tom, jak to v takové knihovně chodí, že 
se zde knížky půjčují. Děti samy již věděly, 
jak mají s knížkami správně zacházet, paní 
knihovnice děti upozornila, že v knihovně 

Letošní zima byla opravdu mírná 
a hlavně skoupá na sníh, kterého si děti moc 
neužily. I přesto jsme se s dětmi také letos 
vydali k řece Morávce, abychom do řeky ho-
dili Morenu, kterou děti společně vyrobily. 
K její výrobě děti využily kromě dřevěného 

se chováme tiše, abychom nerušili ostatní 
návštěvníky knihovny. Pak se děti pohodlně 
uvelebily na polštářcích a paní knihovnice 
jim přečetla pohádku, o které si pak s dětmi 
společně povídaly. Děti měly možnost za-
půjčit si a prohlédnout knihu, která se jim 
zalíbila. Děti si vybranou knihu prohlédly, 

vyprávěly si o ní s kamarády a pak ji vrátily 
paní knihovnici.

Děkujeme paní knihovnici za pozvání 
a za pohodově strávené dopoledne.

kříže a sena také staré pečivo, aby si kachny 
i ostatní živočichové měli na čem pochut-
nat. Moreně se v řece moc plavat nechtělo, 
vody bylo málo a tak vypomohly paní uči-
telky, které se nebály obětovat vlastní zdraví 
a vrhly se do vody pomoci Moreně odplavat. 
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Počasí nám přálo, sluníčko krásně svítilo 
a hřálo nás svými téměř letními paprsky, 
a tak jsme zvolili trasu naší zpáteční cesty 
do školky kolem řeky. Děti pozorovaly prv-
ní jarní květiny, poslouchaly zpěv ptáků, 
házely kamínky do řeky. Vynášení Moreny 
se letos vydařilo, děti si užily jarní přírody 
a již se těšily na oběd, neboť jim po dlouhé 
vycházce opravdu vyhládlo. 

Mgr. D. Dvořáčková

Loutnička 2014
Dne 1. 4. 2014 se uskutečnila na 8. Zá-

kladní škole ve Frýdku-Místku pěvecká 
soutěž s názvem „LOUTNIČKA OSMIČKY 
2014.“

Této soutěže se také účastnily naše dvě 
malé zpěvačky Anežka Žurková a Bára 
Dudková, které si na soutěž připravily dvě 
lidové písně v odlišných tóninách a za svůj 
výkon byly odměněny velkým potleskem 
a drobnými dárky.

Děkujeme rodičům za výbornou spolu-
práci.

Bc. Marie Adamusová
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ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ DOBRÁ

Doberský odpust, koláče a svatby

Jaký byl Březen – měsíc čtenářů
v Místní knihovně v Dobré ?

Zápis dětí do MŠ Dobrá pro školní rok 2014/2015 proběhne ve středu 14. 5. 2014 
od 8:00 do 16:00 hodin.

Zákonný zástupce (s průkazem totožnosti) se dostaví s dítětem a jeho rodným listem. 
K celodenní docházce budou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let. Veškeré potřebné formuláře
 budou ke stažení na našich stránkách v sekci dokumenty od dubna 2014 nebo si je zákonní 
zástupci mohou vyzvednout  v ředitelně MŠ. Zákonní zástupci mohou donést k zápisu již 
lékařem potvrzené očkování na evidenčním listě.

Jak to všechno spolu souvisí? Možná se 
to nezdá, ale dočtete se, že souvisí.

Naše pouť (odpust) je vyhlášená po ce-
lém širokém okolí a koná se po svátku pat-
rona kostela sv. Jiří.

Dovolím si citovat z knihy Rostislava 
Vojkovského U nás v Dobré:

„Odpust býval a dodnes je největší 
společenskou akcí. Poutě ve svátek patro-
na kostela sv. Jiří byly u nás od nepaměti, 
s výjimkou roku 1945 konala se pouť každý 
rok. Dnes se zapomíná, že pouť je svátek cír-
kevní a atrakce, jež každoročně navštívíme, 
jsou jen doprovodné a vznikly z nevinných 

Skvělý! Do knihovny se registrovalo bě-
hem měsíce března 157 čtenářů, vypůjčili 
si 3213 dokumentů a návštěvníků přišlo do 
knihovny 1322. Od začátku roku 2014 se 
do knihovny zaregistrovalo už 512 čtenářů, 
kteří si zarezervovali 301 knih, a přes me-
ziknihovní výpůjční službu jsme jim zajistili 
z jiných knihoven 56 knih. Připravili jsme 
8 kulturních a vzdělávacích akcí. Velký 
nárůst čtenářů nás velmi těší, ale máme 
omezené prostředky na nákup nových knih 
a časopisů. Proto máme prosbu. Pokud 
máte doma nové knihy, bestsellery nebo 
komiksy, které už nebudete znovu číst, 
darujte je prosím naší knihovně! Ze starších 

titulů nám chybí také sešitové řady Milost-
né romance, Šlechtické romance, Lékařské 
romány, Večery pod lampou, Ženy v ohro-
žení apod. Pokud odebíráte časopisy (rok 
2014), které nemáme dosud v našem fondu, 
nedávejte je prosím do sběru, ale podělte se 
o ně s dalšími našimi čtenáři. Také hledáme 
sponzory na nákup 2 nových počítačů pro 
připojení na internet pro veřejnost.

Kontakty: 558 641 016, 725 144 014
e-mail: knihovnadobra@dobra.cz

Marie Mališová, ředitelka
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pouťových bláznivin, které předváděli artis-
té, a které se odbývaly před kostelem, když 
lidé z něj po pobožnosti vycházeli. Poprvé 
se o „dobrodinském“ odpustu dovídáme 
v roce 1865, ale jen proto, že bylo velmi 
chladno — tento rok „sníh ležel a mrzlo až 
do 23. dubna, do sv. Jiří, takže lidé o pouti 
v tento den šli ve sněhu v zimním oblečení“, 
čteme ve starých novinách. Z roku 1889 
máme už letmý popis, jak u nás rozkládali 
kramáři stánky a prodávali kdeco. „O od-
pustě bývá u nás v Dobré živo“ píše se v roce 
1896. Pernikářů a rozličných kramářů se 
zde scházívá hojný počet a mívají dobrý od-
byt“…. Více se o odpustu rozepsal novinář 
v roce 1911. Napsal, že „bylo v Dobré mno-
ho lidu, kde koho jsem tam viděl. U perníkové 
bůdy sešel jsem se se starou Špetlounkou 
z pod lesa. Ta mně vyprávěla, že „telo ludi 
v Dobré na odpustě jako letos ešče nebylo“… 
V roce 1936 se o první jarní pouti v Dobré 
dočteme: „Hlavní silnice plná lidu vás začí-
ná nudit, poněvadž marně hledáte známého, 
s nímž byste mohl pohovořit. Právě se vyhý-
bám autu, které se dere hlemýždím krokem 
v této směsici lidských těl vpřed. Je tu tuze 
veselo, jenom to počasí nás trochu zlobí. Mís-
to rozhalenky zapínáte těsněji svrchník, aby 
dobře přiléhal. Ale na počasí nemáte času 
myslet. Sotva přejdete hranici, již vidíte růz-
né atrakce. Cirkus, panoptikum, kolotoče, 
houpačky, střelnice, různé akrobaty. Dále 
stánky s medovým perníkem, cukrovím a dět-
skými hračkami.“…. Říkalo se, že o odpustě 
a o krmášu nemají zdejší chodit do kostela, 
ten je ty dny pro hosty z okolních vesnic To 
přetrvalo dodnes. Odpust v Dobré byl řadu 
dní, od čtvrtku před nedělí až do čtvrtku 
příští týden. V sobotu byla pouť pro místní, 
v neděli pro hosty z města a z okolí, v pon-

dělí pro děti a v úterý pro staré ženské, které 
se nedostaly od plotny. V pondělí ještě bylo 
hodně práce, ale v úterý se mohly točit na 
housence… K roku 2002 čteme v kronice: …
Když se přikrade soumrak a je devět hodin, 
tu najednou celý pouťový podnik ztichne… 
každý chce vidět co nejvíce. A už vystřelí 
k obloze první salva překrásných vějířů 
a střídá se na obloze po dvou třech vteřinách 
vždy jiný a jiný obraz. Gejzíry světel, barev-
ných obrazců, třaskavých koulí a velkole-
pé podívané je vidět odevšad… Právě teď 
vrcholí pouť, nejkrásnější jarní večer. Na zá-
padě svítí ve večerních červánkách hvězdy 
— letos počasí pouti přeje…

Tolik něco málo z obsáhlého pojednání 
o doberské pouti v knize pana Vojkovského.

K pouti patří kromě účasti na mši svaté 
a kolotočů také návštěvy příbuzných a zná-
mých, které se sluší pohostit dobrým jídlem 
a pouťovými koláči. Každá hospodyňka po-
tvrdí, že to není jen tak napéct dobré kolá-
če a má svůj vyzkoušený recept. Když píši 
o koláčích, ráda bych vzpomněla paní 
Zdeňku Gwardovou, jejíž cukroví a koláče 
byly vyhlášené i v okolí. Paní Gwardovou 
jsme znali nejen jako vynikající cukrářku, 
ale i jako laskavou a milou paní. Letos v led-
nu nás opustila ve věku 82 let.

Kolem pouti se konalo poměrně dost 
svateb. Pouti předchází období postu, kdy 
platí zdržení se všech zábav, jež se dříve 
dodržovalo, a tak se v postu svatby konaly 
výjimečně. Po velikonočních svátcích násle-
dovalo krátké období, pak už tu byl měsíc 
květen, kdy jak pravilo lidové rčení „svatba 
v máji volá na máry“. V květnu se od uzaví-
rání svateb také upouštělo. Tak se stávalo, že 
v sobotu kolem pouti se konalo několik sva-
teb za sebou. Naše matrika zaznamenala,
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že 30. dubna 1988 jich na zdejším úřadě 
stihli úctyhodný počet. Oddali osm párů.

Od roku 1950 byly svatby civilní, na úřa-
dě. Kdo chtěl mít svatbu církevní, ten si ji 
ještě zopakoval v kostele. Často svatebčané 
šli průvodem z národního výboru přímo do 
kostela. V 50. až 70. letech tak činila téměř 
polovina oddaných párů. Z pohledu statis-
tiky od r. 1950, kdy matriky začaly vést ná-
rodní výbory, se v obci Dobrá konalo kolem 

40 svateb ročně. Nejméně jich bylo v roce 
1966 — jen 18. Rekordní byl rok 1990, kdy 
bylo uzavřeno 67 svateb.

Od 1. července 1992 má civilní i církev-
ní forma sňatku rovnoprávné postavení. 
V posledních letech je v našem matričním 
obvodě uzavřeno za rok pouze kolem 20 
sňatků, z toho polovina připadá na Dobrou.

Drahomíra Gongolová

Pouť v roce 1931, archiv R. Vojkovského

Pozvánka na hory
Na sobotu 10. května 2014 plánujeme první letošní turistický výlet. Tentokrát na JAVOROVÝ.
Odjezd autobusu z Dobré – střed v 8.10 hodin.
Kdo bude nastupovat po trase, kupte si jízdenku do Oldřichovic. Tam je přípoj na autobus 
k lanovce. Lanovka jede každou hodinu, mladí půjdou pěšky. Z Javorového projdeme někam 
na Morávku (buď přes Slavíč, nebo Ropici), zpátky autobusem.
Veškerá doprava na obecní náklady, občerstvení s sebou. Skvělé počasí a nálada jsou zajištěny.
                  Těšíme se na hojnou účast.                                             Za Sportovní komisi Zdeněk Kafka
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Upozornění pro členy Klubu seniorů

Komise pro rodinu a občanské záležitosti při OÚ Dobrá 
společně s kulturní a sportovní komisí

zve všechny občany na akci,

HRY BEZ HRANIC PRO TŘI GENERACE,
která se uskuteční v sobotu 17. května 2014 od 13,30 hodin 

na multifunkčním hřišti při ZŠ v Dobré

Páni, dámy, pojďte s námi na

Cvičení s Rosany

Program:  13,30 - 14,00 hod. zápis družstev a předání účastnického listu
 14,00 - 17,00 hod. vlastní hry  *
 17,00 hod. vyhlášení výsledků a volná zábava

*   Vlastní hry – disciplíny:
1)  převoz ve vozíku  7)  hod vajíčkem
2)  soutěž o jedlíka 8)   běh s obrázky
3)  bábovičky  9)   hod na cíl
4)  básnička  10) střelba
5)  lovení věci
6)  malování

Návštěva muzea v Příboře se posouvá ze dne 21. 5. na úterý 20. 5. 2014.
Odjezd je v 8:55 hodin ze zastávky Dobrá střed linkou autobusu Třinec do Frýdku

na autobusové stanoviště.
Odtud pak autobusem na Brno ze stání E do Příbora na zastávku Příbor u kostela. 

Děkuji.
Čeněk Juřica, předseda

Bez rozdílu pohlaví a věku máte možnost protáhnout svou kostru.
Zapište si tyto úterky:

29. duben, 13. a 27. květen vždy v 15.00 hodin v sále Základní školy Dobrá
(boční vchod nad jídelnou).

                                                                                  Těší se dosavadní, spokojení cvičenci.

Soutěžit budou tříčlenná družstva - 
zástupci tři generací. (Např. : babička/
dědeček + jejich dcera/syn + vnučka/vnuk 
– účastnit se mohou také tety, strýcové 
apod.) 



- 28 -

Doporučujeme, aby družstvo mělo jednotný dres a všichni členové družstva identifi kační 
prvek.

Nejoriginálnější rodinný dres bude oceněn cenou a pro družstva, která se umístí na 
1., 2. a 3. místě jsou připraveny pěkné ceny, ale ani ostatní zúčastnění neodejdou s prázdnou.

Nebojte se přijít, disciplíny jsme volili tak, aby je zvládli senioři i děti. Věříme, že 
všichni strávíme pěkné odpoledne a v zápalu soutěžení se dobře pobavíme. Myslím, že Ti, 
kteří se zúčastnili soutěže v loňském roce, kdy jsme tyto hry pro tři generace pořádali popr-
vé, mi dají za pravdu, že celá akce se vydařila a mají na ni pěkné vzpomínky. 

Zveme rovněž všechny občany z Dobré a okolí, přijďte povzbudit své spoluobčany 
a známé.

                                                                          Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti  
                                                                          Žižková Marie

Obnova mezí a remízků
V rámci projektu realizovaného Dober-

skou základní školou, s názvem „Člověk 
a jeho vztah k životnímu prostředí v obci“, 
spojili členové sdružení DOBRÁ 3000, 
místního mysliveckého sdružení VRCHY 
Dobrá - Pazderna a žáci 9. tříd ZŠ Dobrá své 
síly a opět obnovovali meze a remízky. Pro 
letošní rok byl projekt z větší části směřo-
ván na Vrchy, kde jsme společně dosazovali 
stromky do původních mezí. Touto obnovou 
mezí se zvyšuje jak potravinová nabídka pro 
zvěř, tak i krytina, ve které budou moci trá-
vit klidné noci a schovávat se před dravci či 
deštěm a sněhem. 

O vysázené stromy se budeme muset 
v budoucnu starat, než budou vyšší než trá-
va či jiné byliny a keře, které by je zastíni-
ly či zadusily. Projekt základní školy bude 
mít tedy i v dalších letech pokračování, a to 
zejména ve formě péče o tyto remízky. Na 
Vrchách tento obnovený remízek vznikl 
díky souhlasu vlastníka pana Fasugy. 

Vytváří se tímto krajina bohatší jak pro 
zvěř, tak i pro člověka, když nevidí jen roz-
sáhlé půdní celky obhospodařovávané na-
příklad řepkou či kukuřicí, ale vytváří se tím 
kulturní a pestrá krajina, která v budoucnu 
bude přínosem okolnímu životnímu pro-
středí. 

Velký dík za pomoc patří zástupci ředi-
tele ZŠ panu Mgr. Jiřímu Nohelovi, paní 
Mgr. Květoslavě Lyskové, základní škole za 
umožnění tohoto projektu a hlavně žákům 
9. tříd, kteří se tohoto projektu účastnili 
a přiložili svou ruku k dílu. 

Mgr. Vítězslav Pantlík,
DOBRÁ 3000 o.s.
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Doberští skauti uspořádali svůj první ples
Skauti z Dobré pořádali začátkem 

března svůj historický první ples. Účast 
byla hojná. O zábavu se postarali vedoucí, 
hosté, kapela i DJ Karel.

Je něco málo před sedmou hodinou ve-
černí a všichni pomocníci a organizátoři 
prvního skautského plesu střediska Dober-
čata jsou již na svých místech. Poblíž vstu-
pu do multifunkčního sálu stojí v kroji dva 
skautští vedoucí Lukáš s Ondrou. Ti srdeč-
ně vítají postupně přicházející hosty, které 
vždy jeden z nich doprovází k vybranému 
stolu. Ve chvíli, kdy je sál téměř plný, nastu-
pují na scénu moderátoři, kteří ještě jednou 
všechny vítají a společně s hlavním vedou-
cím Tomem večer ofi ciálně zahajují. 

Počáteční ostych po chvíli zmizel

„Karle, rozjeď to,“ vyzývá jeden z mode-
rátorů DJ a přenechává mu jak mikrofon, 
tak publikum. Počáteční ostych po chvíli 
mizí a taneční páry vyráží na parket. Atmo-
sféra se uvolňuje a s příchodem barmana 
Míry je slyšet i hlasitý potlesk zvědavých 
slečen napříč místností. Ten během bar-
manské show ještě graduje, což těší nejen 
samotného Míru, ale i hlavní organizátory.

Parket rozzářily perfektní
taneční kroky i živá hudba

Dalším překvapením večera bylo vy-
stoupení tanečního páru té nejvyšší možné 
taneční kategorie M jako mistři. Parket v tu
chvíli rozzářily neuvěřitelné taneční kro-
ky, vášeň i umění. Inspirativní předtančení 
ocenili přítomní diváci vřelým potleskem. 
Okolo desáté hodiny se na scéně objevila 
živá kapela Like old the rest, které potěšila 
především rokovější část publika.

Nechyběly hry i kankán

Ovšem co by to bylo za skautský ples, 
pokud by se na něm nehrály hry. I na ty 
skauti nezapomněli a dvě krátké si pro dob-
rovolníky připravili. Čtyři skautské vedoucí 
se dokonce jen kvůli tomuto večeru naučily 
kroky kabaretního kankánu, který v jejich 
podání s opravdovými kankánovými sukně-
mi neměl chybu. „Tak to je pecka,“ komen-
toval vystoupení holek jeden z nadšených 
hostů. 



- 30 -

Díky štědrým sponzorům 

Díky štědrým sponzorům jako Pivovar 
Radegast, manželé Kahánkovi, Obec Dob-
rá, Hospůdka u Bobra, Autoškola Jelínek, 
Restaurace Na Sýpce, Uzenářství Carbol, 
Potraviny Romanidisová, paní Poláková, 
Obuv JR, Lékárna Zdraví, Zdravá výživa, 
Autovrakoviště Milata, rodina Březinova, 
Heinrichova, Mališova, Novákova, Svobo-
dova, Vláčilova a dalším, mohl večer vyvr-
cholit bohatou soutěží o ceny. Losovalo se 
spravedlivě, soutěžilo poctivě a předávalo 
s rychlostí. Nechybělo ani pár vtipných cen 
jako například led na měsíc, tedy výhra po-
řádného balíku kostek ledu na několik týdnů 
nebo asijská večeře pro dva, kterou předsta-
vovaly dva balíčky čínských polévek.

Uznání si zasloužili
i hlavní pořadatelé

Moderátoři nezapomněli poděkovat i dvě-
ma hlavním pořadatelům celého plesu 

Lukáši Vláčilovi a Ondrovi Gryžboňovi, bez 
nichž by se tento jedinečný večer neusku-
tečnil. „Tito dva vedoucí byli během příprav 
plesu k dispozici téměř kdykoliv a odvedli 
velký kus práce,“ dodává moderátor Vojta. 
I když taneční plesání doznívalo ještě dlou-
ho po půlnoci, věřím, že vzpomínky na 
historicky první ročník skautského plesu 
našeho střediska jen tak nedozní.

Za skautské středisko Doberčata,
Lucie Vláčilová

DOBRFEST 2014
– PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT DOBROU HUDBU

V SOBOTU 14. ČERVNA
Pro letošní rok připravujeme již 5. ročník 

DOBRFESTu. Také letos se můžete těšit na 
porci dobré hudby, kterou produkují méně 
známé, ale neméně kvalitní kapely z Dobré 
a blízkého okolí. Program ještě upřesníme, 
místo a čas již však máme ujasněny – bude 
jím areál restaurace Cyklobar a sobota 
14. června. 

Výtěžek ze symbolického vstupného 
půjde stejně jako předchozí dva ročníky 
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na veřejně-prospěšné účely sdružení Bez 
Mámy starající se o sirotky v Africe. Bližší 
informace se budou postupně objevovat 
na našem webu www.dobrakultura.cz, také 
na facebooku. Kompletní informace včet-
ně programu zveřejníme v příštích Dober-
ských listech. 

Budeme velice potěšeni, pokud si i le-
tos uděláte čas a přijdete si poslechnout 
a podpořit vystupující kapely a jejich dob-
rou hudbu.

Mgr. Vítězslav Pantlík,
Doberský kulturní spolek o.s.

Pálení čarodějnic

Ve Vsetíně B.H.C. Dobrá nezklamal  (15. 3. 2014)

Všechny srdečně zveme na tradiční pále-
ní čarodějnic. Uskuteční se 30. dubna 2014 
na hřišti Sparta Dobrá. Začneme průvodem 
čarodějnic v 17:00 hodin od Základní školy 
v Dobré. 

Na hřišti budou připraveny soutěže pro 
děti, hudba, opékání párků, zapálení hranice

a večer zakončíme ohňostrojem. Vezměte 
košťata a přileťte se s námi pobavit. 

Nejlepší masku čarodějnice oceníme. 

Těší se na Vás TJ Sokol Dobrá

V polovině měsíce března opět pokračovala
svým pátým dílem Šprtec tour 2013/2014.

Účast na tomto turnaji byla vysoká, celkem se sjelo přes 50 hráčů této hry. Z našeho 
týmu B.H.C. Dobrá se představili: Dalibor Hájek, Láďa Hájek, Víťa Foltýn, Petr Hadaščok, 
Jakub Sklář a Dalibor Sklář. Doberští  nasadili kvalitní tým a útočili jsme na přední příčky. 
Pozitivním zjištěním bylo, že pokud se nedaří starším hráčům B.H.C. Dobrá, dokáží je na-
hradit mladší hráči. To se potvrdilo, když na předních pozicích výsledkové listiny se umís-
til Petr Hadaščok (6. místo) a Jakub Sklář (13. místo). Skvělým úspěchem byla 10. příčka 
Víti Foltýna. Bohužel umístění zkušených hráčů Dalibora Hájka (23.místo) a Láďi Hájka 
(39. místo) je spíše zklamáním oproti minulým turnajům. V celkovém pořadí družstev 
obsadila Dobrá skvělou druhou pozici za favoritem ze Vsetína. V kategorii žáku excelují 
Petr Hadaščok, který vyhrál 1. místo. a Jakub Sklář, který se umístil na 2. příčce. 

Na závěr si můžeme jen přát, aby se nám dařilo i ve zbytku celé tour, která pokračuje 
26. dubna 2014 v Havířově.

Více informaci na webu: www.bhcdobra.cz
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kategorie žáků:

1. Petr Hadaščok (B.H.C. Dobrá) 15 bodů
2. Jakub Sklář (B.H.C. Dobrá) 13 bodů
3. Jiří Dohnal (Valašské Meziříčí) 12 bodů

kategorie družstev:

1. Jokers Vsetín 81 bodů
2. B.H.C. Dobrá 65 bodů
3. Don Bosco Havířov 58 bodů

                                                         autor: Dalibor Hájek
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Šprtcohrátky 2014 se opět vydařily (29. 3. 2014)

Poslední březnový týden pořádal klub šprtce (billiard hockeye) B.H.C. Dobrá promo 
akci pro nové zájemce o tento sport. Účast byla vysoká, sešlo se přes 30 účastníků, aby si 
tento netypický sport vyzkoušelo.

Na akci si mohli všichni zúčastnění vyzkoušet tuto hru, vyhrát pěkné medaile a poháry. 
Soutěžilo se ve dvou soutěžích. Dovednostní soutěž se skládala z 5 disciplín (nájezdy, okruh, 
přesnost střelby, pyramidy, střelba křížem). V miniturnaji se hráči střetli vyřazovacím způ-
sobem. Každý z účastníků se během hry mohl občerstvit. Zajímavé dopoledne bylo ukonče-
no tombolou  a každý z přítomných nadšenců byl odměněn. 

Šprtcohrátků se zúčastnili: Patrik Mikoláš, Martin Sekanina, Filip Tomančák, Petr 
Heczko, Marek Matyskiewicz, Ondřej Zícha, Denisa Tomančáková, Matulová Eliška, 
Kateřina Chrobáková, Petr Sepeši, Zdeněk Sepeši, David Stříž, Natálie Matějková, Monika 
Střížová, Míša Beránková, Karolina Králíková, Eliška Králíková, Olivie Králíková, Daniel 
Klika, Lukáš Plošek, Martin Pohludka, Leon Slováček, Nina Králíková, Melánie Králíková,
Patricie Švecová, Leontina Bargelová, Sebastian Bollog, Pavel Slováček, Petr Šupala, 
Michal Frydryszek.

Dovednostní soutěže:
1. Sebastian Bollog   26 bodů
2. Denisa Tomančáková  21 bodů
3. Ondřej Zícha   19 bodů

Miniturnaj 
Finále 
Pavel Slováček  1 – 0   Simon Křižák

O 3. místo
Martin Sekanina 3 – 1   Ondřej Zícha

Pořadí stupně vítězů
1. Pavel Slováček
2. Simon Křižák
3. Martin Sekanina

V případě zájmu o tento sport nás můžete kontaktovat na mailové adrese
bhcdobra@seznam.cz nebo tel. 724 880 583. 

Každý pátek Vás zveme od 16 do 18 hodin do klubovny v  hasičské zbrojnici Dobrá.
Máte možnost zúčastnit se zajímavých tunajů v kraji.  

Těšíme se na Vás….
                                                                                                                   autor: Dalibor Hájek
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Naše myslivost
Vážení přátelé a příznivci myslivosti. 

Úvodem bych předeslal, že tento vztah není 
jen pouhá záliba, nebo orientace na urči-
té lidské hodnoty, ale nadmíru smysluplné 
a užitečné poslání nejen ke zvěři a přírodě, 
ale k celé naší společnosti.

Nezadržitelným tempem přišlo do naší 
krásné vesničky pod Beskydami jaro. Pří-
roda se téměř probudila a v hojné míře 
dává příležitost vzniku nového života. Na 
světě již jsou noví zajíčci, srny jsou rovněž 
plné nového života. V korunách stromů za-
hnízdili různí zpěváčci a na mezích bažanti 
a koroptve. Očekáváme již jen přílet vlaštovek 
a jiných tažných ptáků.

Myslivecké sdružení „Vrchy“, Dobrá 
- Pazderná se snaží jako každoročně svou 
prací pomoci tomuto evolučnímu vývoji. Po 
uplynulé zimní sezoně nás čeká celá řada 
úkolů.  Vyčištění, opravy a desinfekce krmel-
ců, zásypů a jiných zařízení. Opravy posedů 
a žebříků, které v převážné míře již neslouží 
pouze k lovu zvěře, ale také k jejímu pozo-
rování, sčítání, či mapování kmenových 
stavů. Často se setkáváme s neuvěřitelným 
vandalismem, který provází poškozování 

a ničení těchto zařízení. Škody jsou pak 
značně vysoké a my je pak musíme hradit 
ze svých prostředků.

Myslivce samozřejmě necharakterizuje 
jen šoulání s fl intou po revíru, ale i osobní 
přístup a pomoc tam, kde příroda sama není 
schopna v plném rozsahu zajistit uživnost 
pro zvěř. Sami myslivci obhospodařují ně-
kolik políček, kde pěstujeme topinambury, 
nebo je oséváme směskou pro zimní měsíce. 
Během roku podáváme zvěři kamennou sůl, 
léčiva apod.

Jaro již defi nitivně vytáhlo zvěř ze zimo-
višť a tu a tam začínáme pozorovat její mig-
raci na nejméně vhodných místech. Jsou to 
především silnice a železniční tratě, kdy pak 
ničím neobvyklým nejsou dopravní nehody 
se zvěří a mnohdy i tragické. Náš myslivec-
ký hospodář pan Karel Klimek pravidelně 
burcuje všechny členy k provádění opatře-
ní, zejména kolem silnic a tratí.  Dopravní 
nehody se zvěří pokrývají v naší evidenci 

nemalou její část. Z policejních statistik 
vyplývá, že nejrizikovějším je měsíc květen 
a v tomto ohledu patří náš kraj mezi nej-
více postižené. Za uplynulé období došlo 
v našem revíru ke 20 srážkám se srnčí zvěří 
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a je rovněž evidováno 11 přejetých zajíců. 
Dochází také i k zajetí drobnějších živoči-
chů jako např. ježka, kuny apod. Nabádáme 
proto řidiče k opatrnosti zejména ve večerní 
a noční době, aby takových následků bylo co 
nejméně.

Velice kladně hodnotíme přístup míst-
ního zemědělského družstva vlastníků 
„Beskyd“ Nošovice, jmenovitě Ing. Jiřího 
Víchy, kdy pravidelně dostáváme informaci 
o zahájení sklizňových prací, abychom 
mohli provést různá opatření. Instalaci pla-
šičů zvěře, nebo těsně před sklizní vyhnání 
zvěře z těchto lokalit. Domníváme se, že 
i montáž plašičů zvěře na zemědělské stro-
je přináší svoje výsledky. Také jejich pomoc 
s krmivem pod zásypy má svou hodnotu, za 
což patří zemědělcům dík.

Rovněž je zde na místě vzpomenout 
i snahu MS o rozšíření naší členské základ-
ny. Právě probíhající kurz adeptů absolvují 
dva naši nastávající členové Milan Forgáč 
a Květoslav Káňa. Jednatelka Okresního 
mysliveckého svazu ve Frýdku-Místku paní 
Hana Biolková velice kladně hodnotí pří-
stup našeho sdružení a podporu jmenova-
ných při studiu.

Nejen prací a chlebem je živ myslivec. 
My ale také chceme být stálou součástí na-
šeho vesnického kulturního života. Ubez-
pečujeme pana starostu, že se aktivně za-

pojíme svým dílem do akcí, pořádaných 
obecním úřadem, které s naším přispěním 
bude chtít zabezpečit.      

Hluboký význam pro náš život mají rov-
něž  velmi  krásné myslivecké zvyky a tradi-
ce, např. pasování na myslivce, krále honu, 
poslední leče, obřadné myslivecké gratulace 
ke kulatinám, soutěže ve střelbě aj., které se 
snažíme udržovat a tím i uchovat pro bu-
doucí generace. 

Závěrem tohoto příspěvku je na místě 
poděkování všem našim členům, kdy mno-
zí se i přes svůj vysoký věk,  podílejí na cel-
kových výsledcích a dobrém jménu našeho 
mysliveckého sdružení. Mezi ně patří pan 
Eduard Popelář, Bohumír Maráček, Václav 
Vaněk, Karel Káňa a další.

Za Myslivecké sdružení: Výbor

Poděkování
Když jsem se dávno do Dobré přistěhovala, vím, jak tehdy Dobrá vypadala.
Nyní Dobrá do krásy rozkvétá, škola, kostel, zdravotní středisko krásou září, 
že se to málo které obci tak podaří.
Kdyby někdy soutěž o nejkrásnější obec byla, Dobrá by určitě zvítězila.
Poděkujme OÚ, že tak dobře hospodaří, ať se nám všem v Dobré dobře daří.

                                                                                                    Paní Czyžová
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Svaz tělesně postižených v Dobré
Dne 20. 3. 2014 jsme měli Výroční členskou schůzi, která se konala v Pohostinci na Špici.

Zúčastnilo se celkem 75 členů a hosté. Mezi nás jsme pozvali starostu pana Ing. Jiřího 
Carbola a místostarostu pana Mgr. Milana Stypku. Ti naše pozvání přijali a přišli mezi nás, 
což nás velice potěšilo.

Zároveň mi dovolte poděkovat všem našim příznivcům, kteří řadu let podporují naši 
činnost, jsou to: paní Slávka Poláková s rodinou, Pekárna Milana Hlisnikovského, obuv 
paní Jany Růžičkové, obuv a vinotéka paní Jany Šulíkové, Řeznictví pana Zdeňka Carbola, 
Potraviny manželů Romanidisových, Lékárna Zdraví paní Mgr. Radmily Šugarové, Auto-
služby pana Nondka a Mlčáka, paní Marcela Dužíková a Zdravá výživa paní Táňi Jursové, 
Kožešnictví paní Jany Březinové, Pivovaru Radegast a JZD Nošovice, Kačabar pana Pavla 
Velčovského, paní Korabečné – Korbačiky, a paní Petře Pernicové a také našemu hlavnímu 
sponzorovi Obci Dobrá.

Poděkování patří i našemu hospodskému panu Floriánu Carbolovi, za vzornou obsluhu 
a chutné jídlo. 

Úplně závěrem mi dovolte popřát hodně zdraví a také štěstí, spoustu slunečných dnů 
a domácí pohody a těšíme se na společné akce.

Další akce v letošním roce:

 10. 6. Zájezd do Bučovice, Slavkov u Brna
 12. 6. Smažení vaječiny v Kačabaru      
 2. 9. Druhý zájezd do Karviné, Fryštátu, Chotěbuzi
 18. 9. Opékání klobás v Kačabaru
 11. 12. Mikuláš v Pohostinství na Špici

Předsedkyně Marie Biolková

Velikonoce 2014:
 17. 4. Zelený čtvrtek  17.45 hod.
 18. 4. Velký pátek     17.45 hod.
 19. 4. Bílá sobota     17.45 hod.
 20. 4. Hod Boží velikonoční  8.00 hod. a 10.30 hod.
 21. 4. Pondělí velikonoční    8.00 hod. a 10.30 hod.                                          
 
  Drazí přátelé!
 
Požehnané a radostné svátky Kristova vzkříšení Vám přeje a vyprošuje 

                                                                                P. Bohumil Vícha, farář v Dobré
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Pozvání k společnému setkání v rámci 
„Noci kostelů 2014“

Římskokatolická farnost Dobrá Vás 
srdečně zve na již tradiční „Noc kostelů“, 
která proběhne v pátek 23. května 2014 
v našem kostele sv. Jiří. Je to příležitost, 
kdy mohou všichni lidé neobvyklým způso-
bem navštívit prostředí dýchající minulostí 
a pokorou, kdy se mohou seznámit s prosto-
ry běžně veřejnosti nepřístupnými a nahléd-
nout do zákulisí našeho kostela.

Noc kostelů 2014 je také:

• pozváním všech lidí dobré vůle ke společ-
nému setkání a k objevování krásy křes-
ťanských výtvarných a architektonických 
pokladů,

• projevem kreativity a důvěry v život u lidí,
kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, 
kteří je dnes obývají a chtějí se podělit 
o svou víru, o svůj život, a svoje osobní 
obdarování a dovednosti,

• nabídkou zakotvené křesťanské spiritua-
lity, modlitby a služby potřebným,

• znamením živé spolupráce křesťanských 
církví, která zaceluje rány vzniklé v minu-
lých staletích.

Program:

17:30 – 17:40 zahájení „Noci kostelů“  
 hlasy zvonů
17:45 – 18:30 mše svatá
18:30 – 21:00 možnost výstupu na kostel-
 ní věž s krátkým výkladem  
 (skupinky max. 12 lidí
 v patnácti minutových  
 intervalech) 
21:15 – 22:15 přednáška kronikáře obce  
 Rostislava Vojkovského
 „O nejstarších dějinách  
 Dobré a farnosti“
 (fotodokumentace)
22:30 – 23:00 vystoupení doberské scholy
23:00 krátká závěrečná adorace 
 s požehnáním

Po celou dobu trvání „Noci kostelů“ 
bude kostel přístupný všem návštěvníkům, 
kdy mají možnost prohlídky celého koste-
la včetně kůru, sakristie a kaplí. Dále mají 
možnost zeptat se na cokoliv, co je bude za-
jímat a co budou chtít vědět.

V bočních kaplích bude po celou dobu 
akce probíhat výstava liturgických oblečení 
a předmětů.

Během celého programu máte také mož-
nost vpředu před oltářem rozsvítit svíci za 
blízkého člověka a do připraveného košíčku 
vložit svůj úmysl, prosbu nebo poděkování, 
za které se bude sloužit mše svatá ve čtvrtek 
29. května v 17:45 o slavnosti Nanebevstou-
pení Páně.

Více informací naleznete na
www.nockostelu.cz.

     Srdečně zvou farníci z Dobré
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Změna ordinační doby DS Dobrá, MUDr. Iva Kučerová

9. 5. 2014     pátek     7.30 – 9.00 hodin

Veselé pr ožití Velikonočních svátků
př eje Obe c Dobr á

Nabídka
pronájmu bytů
v obci Dobrá
Nabízíme k pronájmu
Bytovou jednotku 1+1
kompletně vybavenou

a bytovou jednotku
3+1+ lodžie

s vybavenou kuchyní, WC a koupelnou 

s masážním sprchovým boxem. V by-

tech je TV příjem satelitní a digitální 

a možnost připojení Wifi  internetu. Byto-

vé domy jsou po rekonstrukci, v blízkosti 

středu obce. K dispozici vlastní parkoviš-

tě nebo možnost pronájmu garáže.

Kontakt:
mobil: 603 854 852

e-mail: alosed@seznam.cz

Kadeřnické
služby

Dámské, pánské, dětské

Nestíháte si zajít ke kadeřnici?

Tak jsem tu právě pro Vás.

Nabízím: střih, barvení,

melíry, trvalou.

Po domluvě Vás přijedu ostříhat, 

učesat z pohodlí vašeho domova.

Informace na tel. č.

775 667 826
Anna Pastorová

Volat můžete každý den

od 8-19 hodin.

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Pekařství KOLÍNEK, Lučina 111, 
Hledáme důchodkyni pro občasnou výpomoc do pekárny, na noční směny.

Informace na tel. č. 558 689 041
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

RESTAURACE
KAČABAR

pro vás na

8. května 2014 připravila

KVĚTINOVÝ DEN
Pro děti jsou připraveny

soutěže se sladkými

odměnami.

Začátek ve 14.00 hodin

v KAČABARU

Firma AUTOMOTOSLUŽBY
Nondek a Mlčák,

Dobrá 66, 739 51 Dobrá
Pomalu se blíží jaro a s ním i motoristická se-
zóna. Proto nečekejte a navštivte náš auto-
servis a pneuservis. Naši automechanici Vám 
zajistí servisní prohlídku Vašeho vozu a kom-
pletní přezutí na letní pneu. Naše prodejna 
nabízí široký sortiment letních pneumatik.

Objednat se můžete na telefonu:
558 641 453, 603 258 506, 736 538 411 

nebo na e-mail:
automotonondekmlcak@seznam.cz

Provozní doba:
Pondělí – pátek  8.00 – 17.00 hodin

Sobota 8.00 – 12.00 hodin

Prodejna Zdravé výživy
v Dobré nabízí:

Nově nabízíme Bio kozí produkty:
• Bio kozí mléko čerstvé
• Bio kozí podmáslí
• Bio kozí jogurty
• Bio kozí tvaroh
Bio produkty z kravského mléka:
• Bio alpské mléko čerstvé ve skle
• Bio ochucené tvarohy
• Bio jogurty a bio jogurty bez laktózy

• Mouky mleté přírodním kamenem
• Zelená káva
• Bio výrobky
• Bezlepkové produkty
• Dia výrobky
• Sójové výrobky
• Různé druhy olejů
• Sušené plody, semínka
• Čaje sypané a porcované
• Sirupy
• Káva značky Bazzara a Lazzarin, zrnková
 i čerstvě mletá
• Ochucené zrnkové kávy – mandle-amaretto,
 havajský ořech, belgické pralinky
• Dárkové balíčky a kornouty

Těším se na vás
Taťána Jursová - Mobil: 603 835 181

Prodejní doba
Po – Pá: od 8:00 do 17:00; So od 8:00 do 11:00
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CENÍK platný od 15.4.2014 - JARNÍ SLEVY

T íd né uhlí

ERNÉ UHLÍ
q bez DPH q s DPH

erné uhlí- O ECH (25-50mm) KHW 409,09 K 495 K
erné uhlí- KOSTKA (40-80mm) KHW 442,14 K 535 K
erné uhlí - ETP (25-80mm) KHW 379,33 K 459 K
erné uhlí - kostka 40-100 mm Silesia 404,13 K 489 K
erné uhlí - o ech 25-40 mm Sílesia 354,54 K 429 K
erné uhlí - o íšek 8-25 mm Silesia 354,54 K 429 K

HN DÉ UHLÍ q bez DPH q s DPH

hn dé uhlí - o ech 2 (10-20mm) 255,37 K 309 K
hn dé uhlí- brikety REKORD 4 412,39 K 499 K

KOKS q bez DPH q s DPH

koks - o ech 2 (20-40mm) AM 495,04 K 599 K

BALENÉ UHLÍ ks bez DPH ks s DPH

erné uhlí o ech á 25 kg 123,14 K 149 K
hn dé uhlí - o .2 á 25 kg Korunka 74,40 K 90 K
hn dé uhlí - o ech 1 á 25 kg 106,61 K 129 K
hn dé uhlí - brikety Rekord 2 123,14 K 149 K
koks - o ech 2 á 25 kg 156,20 K 189 K

Ceny obsahují da  z pevných paliv dle zákona 261/2007 Sb.

Kontakt : 558 642 185, 739 521 083

www.ridera.eu

PALIVA DOBRÁ

PS : 739 51, areal nadraží D

Po - Pá: 6:30 - 15:00
So: 6:30 - 15:00 (1.sobota v m síci)

Eduard Mališ, Dobrá 787
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AUTODÍLY a Servisní Technika 

Kascar M+P s.r.o. 
Distributor AD Partner CZ&SK a.s. 
(bývalá prodejna Auto Terno) 
 
Prodej náhradních díl  na všechny typy voz . 
Motorové díly 
Filtry 
Brzdové díly 
Podvozkové díly- ízení,ramena,tlumi e atd. 
Karosá ské díly – sv tla,blatníky,podb hy,lišty atd. 
Výfuky,autobaterie,nabíje ky 
Autoelektrika 
Vše pro opravu a ošet ení laku 
Oleje -motorové,p evodové,2T,4T atd. 
Antifreeze,letní sm si,aditiva motoru i paliva 
Tmely,vte inové lepidla,opravné spreje atd. 
Autodopl ky a povinná výbava vozu 
Šití p esných autopotah  na všechny zna ky-vysoká kvalita 
Díly zna ky Škoda -sortiment se širokou skladovou zásobou. 
Objednávání originálních díl  všech typ . 
 
Dotazy a objednávky na telefonním ísle: 
724225264,721050750,558641000,595172478 
 
V p ípad  p edložení tohoto letáku využijte slevu 5 % na jednorázový 
nákup z kompletního sortimentu . 
 
Tato akce platí po celý m síc kv ten 2014 ! 
 
Srde n  se na Vás t ší tým Fa. KasCar M+P 
 
Adresa provozovny: 
Dobrá 38 
739 51 ,Dobrá 
www.kascar.cz                 email: prodejna@kascar.cz 
 



- 46 -

PPoossttaarráámmee  ssee  oo  vvaaššii  zzaahhrraadduu  
  

VVyyuužžiijjttee  ddlloouuhhoolleettýýcchh  zzkkuuššeennoossttíí  nnaaššiicchh  ooddbboorrnnííkk !!  
 

 p ímo na míst  zdarma zhodnotí stav a navrhnou pot ebné úpravy    
 kalkulaci provedou i v n kolika cenových variantách  
 kreativita a zohledn ní jedine nosti místa je samoz ejmostí 

 
 

             
  

  
NNaabbíízzíímmee::  

 Zakládání nových trávník  (dovoz zeminy a substrát , urovnání terénu, 
kultivaci ploch, výsev travního osiva, ošet ení hnojivy a selektivními herbicidy). 

 Údržbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kosení trávník ).  
 Sadové a jemné terénní úpravy.  
 Výsadbu a pé i o d eviny a ke e (pr klesty a omlazení ke , p ihnojování ke  a 

strom , chemickou likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, kácení strom , likvidaci 
pa ez  frézováním, odstran ní nálet  a výmladk ).  

 Realizaci zahrad od zpracování návrh  až po výsadbu, pop . následnou 
údržbu. 

PPrroovvááddíímmee::  
 Výstavbu a rekonstrukci chodník , drobné asfaltování. 
 Opravy seka ek a jejich servis. 

VVaaššii  zzaahhrraadduu  mm žžeemmee  vvyybbaavviitt::  
 R znými druhy pergol, zahradních altán , pop . lavi ek. 
 Ploty a zídkami. 
 Typizovanými d tskými prvky. 

NNeevvááhheejjttee  aa  kkoonnttaakkttuujjttee  nnááss  nnaa  aaddrreessee::  
TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek – Místek,  
tel.: 558 443 207, 731 196 620, e-mail: info@tsfm.cz,  

www.tsfm.cz 

NN  AA  ŠŠ  EE      SS  LL  UU  ŽŽ  BB  YY    PP  RR  OO      VV  AA  ŠŠ  II      PP  OO  HH  OO  DD  UU !  
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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

558 412 310 Jarmila Lisníková, 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 12. 5. 2014 do 12.00 hodin.






