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Slovo starosty
Vážení občané,

v pondělí 9. června 2014 proběhlo ve 
společenském sále naší základní školy další 
jednání Zastupitelstva obce Dobrá. Přítom-
ní zastupitelé schválili Strategický plán 
rozvoje obce Dobrá na období let 2014 
– 2020, ve kterém je zapracován i výsle-
dek nedávno pořádané ankety. Tento plán 
rozvoje obce bude všem dostupný na na-
šich webových stránkách a zkrácenou verzi 
doručíme do všech domácností. Dále jsme 
projednali závěrečný účet obce Dobrá za rok 
2013, účetní závěrku obce a výsledek audi-
tu hospodaření, který je bez připomínek. 
Schválili jsme také rozpočtová opatření, 
změny některých vyhlášek a zřizovacích lis-
tin příspěvkových organizací, kterými jsou 
základní a mateřská škola a místní knihov-
na. Tyto změny jim umožní jednodušeji 
a účelněji nakupovat a pořizovat majetek do 
hodnoty 100 tisíc korun. 

Zastupitelstvo obce Dobrá se rozhod-
lo udělit Cenu obce za rok 2013, dle § 36 
odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů a v soula-
du se schválenými Zásadami pro udělování 
čestného občanství obce a cen obce ze dne 
20. 2. 2012 paní Mgr. Květoslavě Lyskové,
za mimořádné výsledky v oblasti ekolo-
gických aktivit na Základní škole v Dobré 
a panu Jiřímu Hranickému, za dlouhole-
tou aktivní činnost ve Sboru dobrovolných 
hasičů v Dobré a za výkon funkce starosty 
sboru po dobu 25 let. Slavnostní předání 
proběhne u příležitosti Dne obce – Velká 
DOBERSKÁ 2014. Blahopřejeme!

Ve čtvrtek 19. června jsem se společně
s paní učitelkou Mgr. Lyskovou a třemi zá-
stupci žáků účastnil v Senátu Parlamentu 
České republiky slavnostního předávání 
titulů EKOŠKOLA, který získala také naše 
Základní škola. Je to významné ocenění 
ekologické výchovy a výuky, která na naší 
škole probíhá. Srdečně k tomuto ocenění 
naší škole blahopřejeme. 

Jako každý rok, tak i letos proběhlo 
v obřadní síni na našem obecním úřadu 
v pondělí 23. června ocenění nejlepších 
žáků základní školy. Za každou třídu byl 
vybrán pouze jeden zástupce, který dosáhl 
v uplynulém školním roce nejlepších výsled-
ků. Ředitelka školy Mgr. Radka Otipková 
nám jednotlivě představila oceněné žáky ze 
všech tříd a seznámila nás s jejich konkrét-
ními úspěchy. Také tohoto setkání se účast-
nili nejaktivnější žáci ekotýmu. Všichni si 
pak odnesli domů nejen diplomy a drobné 
dárky, ale také sladkou odměnu. 

Nepřestáváme bojovat s Moravskoslez-
ským krajem spor o vybudování kruhového 
objezdu na místě nebezpečné křižovatky 
nad kinem. V rámci probíhajícího řízení 
o zvýšení výrobní kapacity závodu společ-
nosti Hyundai jsme tento požadavek opět za 
naši obec uplatnili v připomínkách. Nejsme 
v tom sami, ale naši aktivitu podporují i sou-
sední obce Nošovice a Vojkovice. Snad se 
nám podaří vedení kraje v čele s hejtmanem 
Miroslavem Novákem přesvědčit o opráv-
něnosti našeho požadavku.
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Vážení občané,
Letos v únoru jste mnozí vyplňovali do-

tazník obce, který měl za úkol zjistit názory 
a potřeby občanů obce Dobrá a složit jako 
podklad ke zpracování Strategického plánu 
rozvoje obce Dobrá na období 2014 – 2020. 
Velmi si vážíme Vašeho aktivního přístupu, 
a proto zde předkládáme některé výsled-
ky tohoto průzkumu. Dotazník odevzdalo 
320 respondentů + zvlášť byly vyhodnocová-
ny dotazníky odevzdané žáky naší ZŠ. 

K jednotlivým otázkám:

Co je pro Váš život v obci a jejím
okolí nejcennější?
Z výsledků výzkumu vyplývá, že pro občany 
obce je nejdůležitější hezké prostředí obce, 
dopravní obslužnost a bezpečnost v obci.

Které prvky obecní infrastruktury a občanské 
vybavenosti podle Vás v obci nejvíce chybí 
nebo jsou v nevyhovujícím stavu?
Jako na největších negativech se odpovída-
jící shodli na chodnících, sběrném dvoru, 
komunikacích a parkovacích plochách.

Jak hodnotíte nabídku a dostupnost
zdravotnických služeb v obci?
Celkovou spokojenost s nabídkou a dostup-
ností zdravotnických služeb vyslovilo 86,2 % 
respondentů. 

Jak hodnotíte nabídku a dostupnost
sociálních služeb v obci?
58 % je spokojeno. Důvodem nespokojenosti 
bylo např. nedostatek informací o sociálních 
službách, nedostatečná kapacita v domo-
vech pro seniory v okolí nebo neexistence 
domova pro seniory přímo v obci.

Máme ale i dobré zprávy, hlavně pro 
naše předškoláky, protože jsme získali do-
taci na Zateplení budovy Mateřské školy 
v Dobré. Ministr životního prostředí Richard
Brabec podepsal dne 26. 6. 2014 na zákla-
dě doporučení 38. Řídicího výboru seznam 
schválených a zamítnutých žádostí a žádostí 
zařazených do zásobníku v rámci Operační-
ho programu Životní prostředí. Naše žádost 
je mezi schválenými a z celkových uznatel-
ných nákladů 4,1 milionů korun máme pří-
slib dotace ve výši 3.753.563,- Kč. Již jsme 
proto zahájili veřejné výběrové řízení na 
zhotovitele a těšíme se, že co nejdříve bude 
mít mateřská škola nová okna, dveře a za-
teplenou fasádu.

A na závěr jedna kulturní perlička. V 
neděli 8. června odpoledne se uskutečnilo 
v restauraci Obecník, v domácí premiéře, 
představení hry „Blbec k večeři“ francouz-
ského spisovatele Francise Vebera v podání 
místního divadelního souboru DOBER-
SKÁ SODA. Do posledního místa zapl-
něný sál sledoval skvělé výkony mladých 
amatérských herců, a nám nezbývá než jim 
blahopřát a současně doufat, že se můžeme 
společně těšit na jejich další dramatická vy-
stoupení.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Jak by podle Vás měla obec
podporovat podnikání?
Podle občanů obce Dobrá by obec měla pod-
porovat podnikání především zapojováním 
podnikatelů do aktivit obce, spoluprací úřadu 
s podnikateli a také podporou místních pod-
nikatelů. Z vlastních návrhů občané uvedli
možnost realizovat farmářské trhy v obci.

Jaké problémy v oblasti dopravy
pociťujete nejvíce?
Nejčastější problémy v oblasti dopravy obča-
né považují chodníky, bezpečnost provozu či 
kvalitu místních komunikací. Jiný problém 
uvedlo 45 dotazovaných, kdy uvedli napří-
klad: nespokojenost s trasou MHD, linky 
č. 3, která končí na zastávce VÚHŽ, ale měla 
by pokračovat až do zastávky Dobrá – střed.
Jak hodnotíte možnosti kulturního vyžití 
v obci? Většina občanů vyjádřila svou spoko-
jenost, a to 91,8 %. Naopak nespokojenost 
uvedlo 8,2 % občanů.

Jak hodnotíte možnosti sportovního
vyžití v obci?
54,3 % respondentů odpovědělo, že je s mož-
nostmi sportovního vyžití spokojeno, 40,4 % 
respondentů je spíše spokojeno, 5 % respon-
dentů je spíše nespokojeno a 1 respondent 
je zcela nespokojen. Jako nejčastější příčiny 
nespokojenosti respondenti uvedli např. ne-
existenci letního koupaliště nebo posilovny 
či nemožnost koupání v řece Morávce.

Jak hodnotíte možnosti společenského
vyžití v obci?
Největší četnost odpovědí byla zazname-
nána u možností a), jsem spokojen, kterou 
zaškrtlo 48,5 %. 

Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu
životního prostředí v obci a jejím okolí?
Kvalitu životního prostředí v obci a okolí 
podle výsledků výzkumu nejvíce zhoršují 
lokální topeniště (spalování nevhodných 
paliv, emise škodlivých látek), automobilová 
doprava, neukázněnost občanů a nedosta-
tečná ekologická osvěta, hluk v okolí a černé 
skládky.

Cítíte se v obci bezpečně?
Pokud ano, zvolte první možnost, v opač-
ném případě vyberte z níže uvedených mož-
ností, co podle Vás nejvíce ohrožuje bezpeč-
nost v obci. Největší četnost odpovědí byla 
zaznamenána u kriminality páchané v obci, 
výskytu problémových osob a nedodržo-
vání povolené rychlosti automobilů v obci. 
81 dotazovaných se v obci naopak cítí bez-
pečně. 

Jak jste spokojeni se současným stavem 
komunikace obce s občany (Doberské listy, 
webové stránky obce)?
Občané obce Dobrá jsou z 64,9 % spokoje-
ni se současným stavem komunikace obce 
s občany. 29,2 % dotazovaných je spíše spo-
kojeno, 4,3 % je spíše nespokojeno a 1,6 % 
občanů je zcela nespokojeno. Důvodem ne-
spokojenosti bývá především pozdní doru-
čení Doberských listů.

Jaký způsob komunikace mezi obcí
a občany preferujete?
Nejpreferovanější forma komunikace mezi 
obcí a občany je prostřednictvím měsíčníku 
(Doberské listy) v papírové podobě a pro-
střednictvím webových stránek obce. 
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Existuje nějaké místo v obci či v okolí obce, 
které je podle Vás zajímavé/cenné, je dnes 
sice zanedbané a zaslouží si rozvoj? 
• ovocný sad (Vrchy)
• řeka Morávka a její okolí
• areál fotbalového hřiště
• bývalé nákupní středisko
• bývalé kino
• hřiště u Oráče

Kterých 3 věcí si na obci nejvíce
„ceníte“ / máte rádi?
• základní a mateřské školy
• dopravní obslužnosti
• rozvoje centra obce - návratu
 malého podnikání

• dětského lékaře
• parku a multifunkčního hřiště

Kterých 3 věcí si na obci nejméně „ceníte“ / 
nemáte rádi?
• bývalého obchodního domu/nákupního 
 střediska - ruina
• parkoviště aut na zelené ploše
 v blízkosti chráněné oblasti
• kvality ovzduší v zimním období
• nárůstu automobilové dopravy
 a kriminality
• špatný stav chodníků

Ing. Jiří Carbol, starosta obce

DEN OBCE DOBRÁ - VELKÁ DOBERSKÁ
30. srpen 2014

V sobotu 30. srpna 2014 se uskuteční 
další, v pořadí již 12. ročník tradičních oslav 
Dne obce Dobrá – „VELKÁ DOBERSKÁ“.

Od ranních hodin se multifunkční areál 
při základní škole zaplní sportovci a soutě-
žícími všech věkových kategorií. Sportovní 
komise zvolila pro letošní Sportovní den 
obce jednak kolektivní sporty, ale také disci-
plíny pro jednotlivce.

Malá kopaná, vodní fotbal a zcela nově 
pak street basket – to je výčet sportů kolek-
tivních. Jednotlivci – děti, mládež i dospělí 
– mohou zkusit štěstí ve hře zvané „corn-
hole“ (házení pytlíků na dřevěnou desku 

s otvorem), a mnozí se již dnes těší, až změří 
své síly v oblíbeném „atletickém sedmiboji“.

Prezentace soutěžících ve všech uve-
dených sportech bude v sobotu 30. srpna 
2014 v 8.30 hodin na místě. Zájemci o účast 
ve hře „cornhole“ (děti, mládež, dospělí) 
a „sedmibojaři“ (muži/ženy – od 18 let 
věku) se budou hlásit pořadatelům na místě 
samém.

Do kolektivních sportů se lze přihlásit pro-
střednictvím emailové adresy – pavel.peterek
@seznam.cz – nejpozději do 25. 08. 2014.

Plakát s detailními informace již nyní na-
jdete na webových stranách obce.
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Veškerá sportovní činnost bude ukonče-
na ve 12 hodin, poté budou slavnostně od-
měněni vítězové jednotlivých kategorií.

Kromě těchto zmiňovaných sportovních 
aktivit se můžete zapojit do soutěží v síle 
a obratnosti. Stejně jako v minulém roce 
bude v areálu umístěn siloměr, zde budou 
moct odvážlivci vyzkoušet svou „hrubou“ 
sílu a účastnit se podvečerní soutěže (od 16 
do 20 hodin). Výkony v jednotlivých katego-
riích budou zaznamenávány obsluhou a nej-
lepší pak odměněni. Pravděpodobně kolem 
19 hodin zkusí svou mrštnost a šikovnost 
dvojice v hodu vajíčkem. Tato soutěž si zís-
kává stále větší prestiž a věříme, že výkony 
budou po celoročním tréninku ještě kvalit-
nější.

S úderem 13. hodiny bude zahájena 
Mezinárodní soutěž v přípravě bramboro-
vých placků a od stejné doby děti mohou vy-
užít skákací hrad, zajezdit si na elektrických 
zvířátkách, projet se s rodiči ve formuli, nebo 
neopomenout si při vchodu do areálu nechat 
pomalovat obličejík. Brzy po poledni pozvou 
pracovníci Charity F-M malé návštěvníky 
i jejich rodiče a prarodiče k návštěvě svých 
„pracovišť“. Spousta různých her a kreslení 
a plnění úkolů bude připraveno pro děti, do-
spělí si mnoho nechat změřit tlak, popovídat 
si na téma zdraví se zodpovědnými členy 
Charity F-M.

Nebude chybět ani novinka! Tentokrát 
se o ni postarají pracovníci společnosti Fi-
remky.cz – pozvou děti i dospělé do Herní 
zóny. Zde si budou všichni moct vyzkoušet 
různé hry, dovednosti, zasoutěžit si o drobné 
ceny, a zejména se pobavit. Svůj prostor do-
stane i doprovodný program – jízdy na po-
níkovi (pro ty menší děti) a konících (pro ty 
větší). Objednávky můžete posílat na emai-

lovou adresu lenka.herecova@vsb.cz – vozit 
se bude od 14 do 17 hodin pravděpodobně 
v areálu jezdeckého oddílu. Více informací 
o těchto aktivitách naleznete v srpnovém 
vydání Doberských listů. 

Ale zpět ke kulturní části programu le-
tošní Velké Doberské.

Od 14 hodin bude patřit pódium dětem 
z mateřské školy. Pěvecký soubor Paprsek 
jistě potěší přítomné návštěvníky už jen pro-
to, že na našich nejmenších je vidět, jak moc 
je to baví! Štafetu po nejmenších dětech pře-
vezmou školáci. A pokud vyberou „vzorek“ 
ze svých školních vystoupení, máme se na 
co těšit.

Časové rozmezí od 14.30 h do 16 h bude 
věnováno folkloru – slovenskému i polské-
mu. Přestaví se již známé soubory z Ochod-
nice i Mucharze. 

Letošní ročník Velké Doberské by mohl 
mít podtitul „hudební všehochuť“ – po 
folklorních souborech zaplní pódium žen-
ský pěvecký soubor z Havířova – Canti-
corum. Bude následovat dvacetiminutový 
recitál mladé pěvecké naděje slečny Lenky 
Adámkové. Žezlo pak převezme řízný rock 
v podání kapely Glajzy, která se představila 
na loňských Hudebních obecních slavnos-
tech. A po rockové muzice zazní areálem 
dřevní americké blues. A aby ten „hudební 
mix“ byl dokonán a aby si každý z progra-
mu vybral to, co je jeho naturelu nejbližší, 
případně aby roztančil své tělo, pozvali jsme 
si úspěšné a cenami ověnčené MC Duro. 
Že jste v nabídce neobjevili ještě rockovou 
legendu? Tady je! Pavel Váně a brněnský 
Progres 2 jistě potěší srdce každého roc-
kera – pamětníka. Hlavní hvězdou letošní 
Velké Doberské bude sympaťák ze Sloven-
ska, dlouholetá hvězda československé pop 
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music – Peter Nagy. A ti, co vydrží až do kon-
ce jeho vystoupení, mohou nechat své zraky 
spočinout na ohňostroji, a ti ještě vytrvalejší 
celý Den obce dotančí se zábavovou kape-
lou. Vše v areálu letos utichne v 01.00 hodin 
– zde je na místě velká omluva všem obča-
nům, kteří bydlí v blízkosti areálu za hluk, 
kterým je budeme do těchto pozdních hodin 
obtěžovat. Moc děkujeme za pochopení.

Více informací o folklorních souborech 
i kapelách si můžete přečíst v příštím vydání 
Doberských listů.

Od brzkých odpoledních hodin se všich-
ni, kdož zavítají do multifunkčního areálu, 
budou moci posilnit a občerstvit ve stáncích 
našich hasičů a myslivců, pozadu nezůstane 
ani obecní stánek a další vybraní prodejci ze-
jména sladkých specialit.

Celý letošní ročník bude opět mezinárod-
ní – očekáváme příjezd přátel ze slovenské 
Ochodnice, polských Buczkowic a Muchar-
ze. O hosty se rukou společnou postarají 
členové klubu seniorů, Svazu zdravotně po-
stižených, kulturní a sociální komise i rady 
obce.

S každým případným problémem se bu-
dete moci obrátit s žádostí o pomoc směrem 
k organizačním pracovníkům z řad naší 
aktivní mládeže.

Již nyní se můžete těšit na příjemně strá-
vené odpoledne i večer spolu s námi na nej-
významnější akci naší obce. Snad nám bude 
přát počasí a vše proběhne hladce a bez pro-
blémů, s úsměvy na tvářích.

Milan Stypka

POZVÁNKA – DEN PRO SENIORY
s kulturním programem

Sobota 16. srpna 2014
- 15 hodin areál „Kamenité“ Vyšní Lhoty

Sdružení obcí povodí Morávky navazuje 
na první ročník setkání seniorů všech dese-
ti obcí. Letos je tato společenská a kulturní 
akce naplánována na sobotu 16. srpna.

Pro návštěvníky je připraven bohatý 
kulturní program – od 15 hodin vystoupí 
dechová hudba „Akorďanka“, poté budou 
na pódiu tančit a zpívat děti z valašského 
souboru písní a tanců „Sedmikvítek“. Před-
pokládané ukončení akce bude cca v 19 ho-
din.

Neváhejte a pojeďte se pobavit do pří-
jemného areálu ve Vyšních Lhotách. Můžete 

si zazpívat spolu s kapelou, zatančit si, pro-
stě prožít příjemné odpoledne. Občerstvení 
bude k zakoupení přímo v areálu.

Zajistíme všem zájemcům přepravu do 
Vyšních Lhot a zpět do Dobré s odjezdem 
autobusu z hlavní silnice naproti budovy 
obecního úřadu. Autobus bude přistaven 
v 14.30 hodin a odjede v 14.40 hodin. Po do-
hodě je možno se přihlásit u paní Drahomíry 
Gryžboňové. Pojede pouze jeden autobus! 
Doprava a vstup do areálu je samozřejmě 
zdarma.

Přejeme příjemnou zábavu.
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KULTURA – Poděkování

Mohlo by vás zajímat…

Není nic snazšího, než rozdávat radost 
druhým. 

Dovolil jsem si uvést tento text trochou 
nadsázky. Není totiž vůbec snadné udělat 
něco, aby z toho měli ostatní dobrý pocit, 
aby se jim to líbilo a aby to ocenili zaslouže-
ným potleskem. 

A našim „mladým“ se TO podařilo!
Nacvičili klasický divadelní kus „Blbec 

k večeři“, pozvali širokou veřejnost v ne-
děli 8. června do „Dobré hospody“, možná 
ani netušili, že se sál zcela zaplní a někteří 
návštěvníci budou muset sledovat kulturu 
vestoje, rozehráli své party – a publikum se 
nestačilo divit. 

Všichni herci podali naprosto skvělý vý-
kon, všem jste jejich herectví museli uvěřit, 

dokonce je i místy přerušit – salvami smíchu 
nebo potleskem.

Zdá se, že by mohla být obnovena tradi-
ce divadelního ochotnictví v Dobré. Právě 
takový nadšený způsob může vzkřísit ama-
térské hraní v naší obci. Možná se objeví 
i nějaký herec – ochotník středního věku – 
který se nadchne pro prkna, která znamenají 
svět.

Poděkování zaslouží Marcel Bednář, 
Vojtěch Mališ, Jan Marenčák, Lukáš Vláčil,
Václav Baran, Eva Březinová, Barbora 
Vláčilová. Díky a vytrvejte! Moc se nám to 
líbilo.   
                                                                                                 

Milan Stypka

... kompostér do každé rodiny – v sou-
časné době se připravuje výběrové řízení na 
dodavatele 1000 kusů kompostérů. Každé 
výběrové řízení má svá – zákonem stanove-
ná – pravidla. Pokud se nic zásadního nesta-
ne a soutěž na dodavatele dopadne úspěšně, 
můžete na sklonku léta s domácím kompo-
stérem počítat.

... varovný protipovodňový systém – před 
čtrnácti dny byla dokončena instalace re-
produktorů výše pojmenovaného systému 
v obci. Ihned následovala zkouška nastave-
ní a slyšitelnosti v jednotlivých lokalitách. 
Systém je funkční a jistě najde uplatnění 
i mimo varování před povodní. Více infor-

mací o využití systému se dočtete v příštím 
čísle Doberských listů.

... objevily se stížnosti z řad občanů, kteří 
dbají na úpravu a vzhled travnatých ploch 
před jejich ploty. Důvodem stížností jsou 
psí exkrementy, které se v celé své kráse skví 
na vzorně upravených travnatých plochách. 
Prosíme majitele pejsků, aby se pokusili 
po svých miláčcích uklidit a nepůsobili 
tak spolu s nimi újmu na vzhledu trávníků. 
Děkujeme. 

Milan Stypka
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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:  1. 8.,  15. 8.,  29. 8.,  12. 9.,  26. 9.,  10. 10.,  24. 10.,  7. 11.

 Odvoz kontejneru:  21. 7.,  4. 8.,  18. 8.,  1. 9.,  15. 9.,  30. 9.,  13. 10.,  27. 10.,  10. 11.

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

 

Prosíme občany, aby do kontejneru odkládali pouze kompostovatelné odpady dle 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 
zdařila, a proto v ní budeme pokračovat i nadále . 

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

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

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

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: 1341 + čp.                                                                     

Poplatek uhraďte v průběhu července do konce srpna 2014.
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Kandidatura ve volbách
do zastupitelstev obcí v roce 2014

Volby do zastupitelstev obcí upravuje 
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev obcí a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zá-
kon), prováděcím předpisem je vyhláška 
č. 59/2002 Sb., o provedení některých usta-
novení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí (dále jen vyhláška).

Volební strany

Subjekty oprávněné kandidovat ve vol-
bách do zastupitelstev obcí, tj. volební stra-
ny, taxativně vymezuje § 20 zákona. Volební 
stranou podle zákona mohou být registrova-
né politické strany a politická hnutí, jejichž 
činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, 
nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých 
kandidátů nebo sdružení politických stran 
nebo politických hnutí a nezávislých kandi-
dátů.

Dále toto ustanovení stanoví, že politic-
ká strana a politické hnutí může být součástí 
pouze jedné volební strany pro volby do té-
hož zastupitelstva obce, podává-li politická 
strana a politické hnutí kandidátní listinu 

samostatně, nemůže již být pro volby do 
téhož zastupitelstva obce součástí jiné vo-
lební strany. Volební stranu typu sdružení 
politické strany (politického hnutí) a sdru-
žení nezávislých kandidátů zákon ve shora 
uvedeném ustanovení nejmenuje, takový 
typ volební strany tudíž ve volbách do zastu-
pitelstev obcí kandidovat nemůže.

K jednotlivým typům volebních stran:

- Postup při registraci politické strany 
nebo politického hnutí upravuje zákon  
č. 424/1991 Sb., o sdružování v politic-
kých stranách a v politických hnutích, 
ve znění pozdějších předpisů. K tomu, 
aby vznikla politická strana nebo poli-
tické hnutí, je třeba podat Ministerstvu 
vnitra návrh na registraci, připojit ve 
dvojím vyhotovení stanovy a petici ales-
poň jednoho tisíce občanů požadujících, 
aby politická strana nebo politické hnutí 
vznikly;

- Koalice politických stran a politických 
hnutí, stejně jako sdružení politických 
stran nebo politických hnutí a nezávislých

Upozornění
na dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 k ochraně zeleně

v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

Čl. 2 odst. 1 – Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou pravi-
delných sečí. Četnost sečí je minimálně dvakrát ročně, přičemž první seč musí být provedena
do 15. 7. příslušného kalendářního roku a druhá seč do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
Čl. 3  – Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat 
jako přestupek nebo jiný správní delikt, nejde-li o trestný čin.
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kandidátů je uskupení vzniklé dohodou 
zúčastněných subjektů pro určité volby, 
vyjádřené podpisem statutárních zá-
stupců politické strany nebo politického 
hnutí, které kandidátní listinu podávají;

- Sdružení nezávislých kandidátů je ne-
formálním uskupením, nikde neregist-
rovaným, utvořených jen pro volby, ve 
kterých kandiduje. Na podporu jeho 
kandidatury zákon vyžaduje předložení 
petice voličů.

Kandidáti

Aby mohli být kandidáti za členy za-
stupitelstva obce zvoleni, musí splňovat 
podlinku volitelnosti, tedy musí nejpozději 
druhý den voleb dosáhnout věku 18 let, nej-
později v den voleb musí získat trvalý pobyt 
v obci, ve které do zastupitelstva obce kan-
didují a v neposlední řadě se musí jednat 
o státní občany České republiky, případ-
ně o státní občany jiného státu, jimž právo 
volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou 
je Česká republika vázána, a která byla vy-
hlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. 
U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu 
volebního práva uvedená v § 4 odst. 2 písm. 
a) a b) zákona, tj. zákonem stanovená ome-
zení osobní svobody z důvodu výkonu trestu 
odnětí svobody nebo omezení svéprávnosti. 
A poslední podmínkou, která ale nebrání 
zvolení za člena zastupitelstva obce, nýbrž 
následnému výkonu mandátu, je podmínka 
uvedená v § 5 odst. 2, 3, 4 zákona, který řeší 
otázku neslučitelnosti funkcí. 

Kandidát může kandidovat pouze na 
jedné kandidátní listině volební strany pro 
volby do téhož zastupitelstva obce, a jsou-li 
vytvořeny volební obvody, pouze v jednom 
volebním obvodu. 

Kandidatura člena nebo členů politické 
strany nebo politického hnutí do zastupi-
telstva obce za jinou politickou stranu nebo 
politické hnutí nebo za sdružení nezávislých 
kandidátů:

Z pohledu zákona nebrání kandidatuře 
do zastupitelstva obce

- Za sdružení nezávislých kandidátů člen-
ství kandidáta v jakékoli politické straně 
nebo politickém hnutí

- Za politickou stranu nebo politické hnutí 
členství kandidáta v jiné politické straně  
nebo politickém hnutí; jinou otázkou je, 
zda to stanovy této politické strany nebo 
politického hnutí, jejíž je členem, a které 
jsou zaregistrovány na Ministerstvu vni-
tra na základě zákona č. 424/1991 Sb., 
o sdružování v politických stranách a v po-
litických hnutích, ve znění pozdějších 
předpisů, umožňují.

Vždy je třeba v souladu s ustanovením 
§ 22 odst. 1 písm. d) zákona na kandidátní 
listině uvést členství kandidáta v politické 
straně nebo politickém hnutí.

Kandidátní listina

Podávání kandidátních listin upravuje 
§ 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uve-
den ve vyhlášce jako vzor č. 6. Náležitosti 
kandidátní listiny taxativně vymezuje § 22 
zákona. 

Kandidátní listina musí obsahovat:

- Název zastupitelstva obce,
- Označení volebního obvodu, jsou-li vo-

lební obvody vytvořeny,
- Název volební strany a označení, o jaký 



7/2014

- 11 -

typ volební strany podle § 20 odst. 1 zá-
kona jde., s uvedením názvu politických 
stran a politických hnutí,

- Jména a příjmení kandidátů, jejich věk 
(aktuální ke dni podání kandidátní lis-
tiny) a povolání, část obce, nečlení-li se 
obec na části, obec, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu, název politické stra-
ny nebo politického hnutí, jehož jsou 
členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné 
politické strany nebo politického hnutí 
(v takovém případě se uvede „bez poli-
tické příslušnosti“)

- Pořadí na kandidátní listině vyjádřené 
pomocí arabského čísla,

- Jméno a příjmení zmocněnce volební 
strany a jeho náhradníka s uvedením 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu, není-li volební stranou nezávislý 
kandidát,

- Jde-li o koalici, název politické strany 
nebo politického hnutí, které kandidáta 
navrhlo,

- Jde-li o sdružení politických stran nebo 
politických hnutí a nezávislých kandidá-
tů, označení politické strany nebo poli-
tického hnutí, které kandidáta navrhlo, 
nebo označení, že jde o nezávislého kan-
didáta,

- Podpis zmocněnce volební strany; u ne-
závislého kandidáta podpis kandidáta,

- Podává-li kandidátní listinu politická 
strana, politické hnutí nebo jejich koali-
ce anebo sdružení politických stran nebo 
politických hnutí a nezávislých kandidá-
tů, jméno a příjmení, označení funkce 
a podpis osoby oprávněné jednat jejich 
jménem, popřípadě jménem organizační 
jednotky, je-li uvedena.

Prohlášení kandidáta

Ke kandidátní listině musí být přiloženo 
vlastnoručně podepsané prohlášení kandi-
dáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že 
mu nejsou známy překážky volitelnosti, po-
případě, je-li u voliče, v době podání kandi-
dátní listiny překážka, např. nedosáhl věku 
18 let, není v obci přihlášen k trvalému po-
bytu apod. – viz ust. § 4 a 5 zákona, uvede 
se, v čem překážka spočívá s tím, že pomine 
ke dni voleb do zastupitelstva obce, městy-
se, města, městského obvodu, městské části, 
a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden 
na jiné kandidátní listině pro volby do téhož 
zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát 
uvede místo, kde je přihlášen k trvalému 
pobytu, a datum narození.

Petice

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandi-
dát nebo sdružení nezávislých kandidátů, 
je třeba podle § 21 odst. 4 zákona připojit 
ke kandidátní listině petici podepsanou vo-
liči podporujícími kandidaturu této volební 
strany. Náležitosti petice vymezuje citované 
ustanovení zákona. V záhlaví petice a na 
každé její další straně musí být uveden název 
volební strany, název zastupitelstva obce, do 
kterého volební strana kandiduje, a rok ko-
nání voleb. Vedle podpisu voliče musí být 
uvedeno jeho jméno, příjmení, datum na-
rození a místo, kde je přihlášen k trvalému 
pobytu, jinak tento hlas pro podporu voleb-
ní strany nelze započítat. Nezapočítávají se 
také podpisy kandidátů samých. Potřebný 
počet podpisů voličů je stanoven v příloze 
k zákonu, a to ve vztahu k počtu obyvatel 
obce k 1. lednu toho roku, v němž se kona-
jí volby, tj. k 1. lednu 2014 a je uveřejněn 
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nejpozději 85 dnů přede dnem voleb na 
úřední desce registračního úřadu.

Počet kandidátů

Počet kandidátů na kandidátní listině je 
limitován počtem členů volených do přísluš-
ného zastupitelstva obce. Pouze v případě, 
má-li se v obci volit 7 a méně členů zastu-
pitelstva, může volební strana na kandidátní 
listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik 
činí počet členů volených do příslušného 
zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu 
a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Například 
v obcích, kde se má volit 7 členů zastupitel-
stva, může být na kandidátní listině uvede-
no až 9 kandidátů, má-li se volit 6 členů až 
8 kandidátů a má-li se volit 5 členů až 6 
kandidátů. 

Počet členů zastupitelstva obce na každé 
volební období stanoví zastupitelstvo obce nej-
později do 85 dnů přede dnem voleb do zastu-
pitelstev obcí /§ 67 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů a tento oznámí na úřední 
desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů 
po jeho stanovení (§ 68 zákona o obcích), 
tj. nejpozději do 83 dnů přede dnem voleb.

Podávání kandidátních listin

Volební strany předají podle § 21 odst. 
3 zákona kandidátní listinu a v případě 
sdružení nezávislých kandidátů nebo nezá-
vislého kandidáta i petici nejpozději 66 dnů 
přede dnem voleb do zastupitelstva obce do 
16.00 hodin registračnímu úřadu. V uvede-
né lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina 
již registračnímu úřadu doručena, nestačí 
tedy např. její předání k poštovní přepravě. 
Lhůty podle zákona nelze prodloužit, ani 

prominout jejich zmeškání. Registračním 
úřadem je pro účely voleb do zastupitelstev 
obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny 
alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je regist-
račním úřadem pověřený obecní úřad (§ 21 
odst. 3 zákona). Přehled registračních úřadů 
ve svém územním obvodu zveřejní pověřený 
obecní úřad na své úřední desce nejpozději 
85 dnů přede dnem voleb. 

Dle § 22 odst. 1 písm. i) zákona, musí 
kandidátní listina obsahovat podpis zmoc-
něnce volební strany; u nezávislého kandi-
dáta podpis kandidáta. Podává-li kandidátní 
listinu politická strana, politické hnutí nebo 
jejich koalice anebo sdružení politických 
stran nebo politických hnutí a nezávislých 
kandidátů, musí kandidátní listina ved-
le podpisu zmocněnce obsahovat i jméno 
a příjmení, označení funkce a podpis osoby 
oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě 
jménem organizační jednotky, je-li ustavena.

Zmocněnec a jeho náhradník

Volební strana, s výjimkou nezávislého 
kandidáta, činí úkony ve volebních věcech 
prostřednictvím svého zmocněnce. Zmoc-
něncem nebo jeho náhradníkem je fyzická 
osoba, která je takto označena na kandidát-
ní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 
let, osoba s omezením svéprávnosti nebo 
kandidát. 

Zmocněncem nemůže být osoba, která je 
kandidátem té volební strany, za níž jedná, 
zákon však výslovně nevylučuje, aby zmoc-
něncem byla osoba, která je kandidátem jiné 
volební strany do téhož zastupitelstva obce, 
případně jiného zastupitelstva obce v rám-
ci České republiky. Zmocněncem může být 
i osoba, která plní funkci zmocněnce pro 
jinou volební stranu. 
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Úkony zmocněnce je volební strana 
vázána. Svého zmocněnce může volební 
strana písemně odvolat; zmocnění zaniká 
okamžikem doručení tohoto odvolání regis-
tračnímu úřadu (§ 22 odst. 4 zákona). Ná-
hradník nastupuje místo zmocněnce pouze 
tehdy, je-li zmocněnec odvolán a zároveň 
je-li náhradník uveden na kandidátní listině.

Posouzení a registrace
kandidátních listin

Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 
66 do 60 dnů přede dnem voleb, zda kan-
didátní listina obsahuje všechny náležitosti 
stanovené zákonem. V případě, že by tomu 
tak nebylo, byla by volební strana prostřed-
nictvím zmocněnce registračním úřadem 
dle § 23 odst. 1 zákona ve lhůtě nejpozději 
58 dnů přede dnem voleb písemně vyzvá-
na, aby nejpozději ve lhůtě do 53 dnů přede 
dnem voleb nedostatky odstranila. Pokud 
volební strana závady ve shora uvedené lhů-
tě neodstraní, rozhodne registrační úřad ve 
lhůtě 48 dnů přede dnem voleb o škrtnutí 
kandidáta na kandidátní listině (§ 23 odst. 
2 zákona), nebo o odmítnutí kandidátní lis-
tiny (§ 23 odst. 3 písm. b) zákona). Pokud 
však kandidátní listina splňuje náležitosti 
podle zákona, rozhodne registrační úřad 
ve stejné lhůtě o její registraci (§ 23 odst. 
3 písm. a) zákona).

Možnost soudního přezkumu

Do 2 pracovních dnů od doručení roz-
hodnutí (za doručené se rozhodnutí považu-
je třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední 
desce registračního úřadu) se mohou domá-
hat ochrany u místně příslušného krajského 
soudu podle zvláštního právního předpisu 

(§ 89 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 
správní, ve znění pozdějších předpisů) 

- Volební strana, která podala kandidátní 
listinu

- volební strana, která podala kandidátní 
listinu a škrtnutý kandidát – proti jeho 
škrtnutí na kandidátní listině 

- volební strana, která podala kandidátní 
listinu – proti provedení registrace jiné-
ho kandidujícího subjektu.

Vzdání se a odvolání kandidatury

Podle ustanovení § 24 zákona se může 
kandidát písemným prohlášením doruče-
ným příslušnému registračnímu úřadu do 
48 hodin před zahájením voleb vzdát své 
kandidatury. 

U kandidátních listin podaných politic-
kými stranami, politickými hnutími nebo 
jejich koalicemi může ve stejné lhůtě písemně
odvolat kandidaturu kandidáta též zmocně-
nec. 

Prohlášení o vzdání se nebo odvolání 
kandidatury nelze vzít zpět.

Volební kampaň

Prezentace kandidujících subjektů ve 
volební kampani je ponechána na jejich vůli. 
Podle § 30 odst. 1 zákona může starosta vy-
hradit plochu pro vylepení volebních plaká-
tů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb 
do zastupitelstev obcí. Možnost jejího vyu-
žívání musí odpovídat zásadě rovnosti kan-
didujících volebních stran. Podle odstavce 
3 citovaného ustanovení je ve dny voleb zaká-
zána volební agitace a propagace pro volební
strany v objektu, v němž je umístěna volební 
místnost, a v jeho bezprostředním okolí. 
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V době počínající třetím dnem přede 
dnem voleb do zastupitelstev obcí a končí-
cí ukončením hlasování nelze zveřejňovat 
předvolební a volební průzkumy. 

Volby do zastupitelstev obcí

Obecní úřad v Dobré bude registračním 
úřadem pro volby do zastupitelstev obcí 
dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. 
Termín pro odevzdání kandidátních listin je 
nejpozději 5. srpna 2014 do 16 hodin. 

Zveřejnění potřebného počtu podpisů 
na peticích pro nezávislé kandidáty 
a sdružení nezávislých kandidátů

Obecní úřad v Dobré dle § 21 odst. 4 zá-
kona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastu-

pitelstev obcí a změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů,  zveřejňuje 
potřebný počet podpisů na peticích pro ne-
závislé kandidáty a sdružení nezávislých 
kandidátů pro volby do Zastupitelstva obce 
Dobrá, konané dne 10. a 11. října 2014:

Nezávislý kandidát
120 podpisů na petici

Sdružení nezávislých kandidátů
218 podpisů na petici

Právní poradna
pro občany obce Dobrá, bude i v roce 2014 probíhat vždy první středu v měsíci, tj. 6. 8. 2014, 
3. 9. 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

11. 8., 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12. 2014 – vždy do 12.00 hodin.
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Osmdesátky se nedočkal
Počátkem července jsme se rozloučili 

s panem Bohumírem Maráčkem, naším prv-
ním polistopadovým starostou. Pan Maráček
by se letos dožil 80 let. Těšil se a plánoval, 
jak tyto kulaté narozeniny oslaví se všemi 
svými přáteli, samozřejmě nejraději v my-
slivecké chatě, ale zákeřná nemoc mu tuto 
radost nedopřála. 

Pan Maráček se narodil v Dobré 8. lis-
topadu 1934 a na tento den připadá i jeho 
křestní jméno Bohumír. Z jeho vyprávění 
vím, že byl učitelem. Učil však jen velmi 
krátce, protože v té době nebylo žádoucí, 
aby učitelské povolání vykonával člověk, 
který se otevřeně hlásil k víře. Když jsem jej 
v listopadu 1989 více poznala, pracoval ve 
Vítkovických železárnách v Ostravě a velmi 
dobře rozuměl počítačům. Převratné spo-
lečenské události konce roku 1989 zasáhly 
i naši obec a pan Maráček patřil mezi ty 
první odvážné, kteří na schůzi lidové strany 
v Dobré založili Občanské fórum. Aktivně 
se účastnil na mítincích, které se konaly za 
mimořádně početné účasti občanů v sále 
kina, podílel se na vypracování Prohlášení 
Občanského fóra v Dobré a nakonec byl na 
mimořádném plenárním zasedání 29. března
1990 kooptován spolu s dalšími 19 novými 
poslanci do sboru poslanců, kteří pak pana 
Maráčka zvolili novým předsedou Místního 
národního výboru v tehdy ještě středisko-
vé obci Dobrá. Tím pro něj začala nelehká 
práce na obci. Měl velmi výhodné místo ve 
Vítkovických železárnách, ale rozhodl se 
pomoci tam, kde to bylo potřeba. Čekalo jej 
rozdělení střediskové obce Dobrá, kdy se 
nejprve osamostatnily Horní Domaslavice 
a pak obce Dobratice, Nižní Lhoty, Nošovice,
Pazderna a Vojkovice. Bylo třeba se dohod-

nout na majetkovém vypořádání. Koncem 
listopadu 1990 se konaly první svobodné 
komunální volby a pan Bohumír Maráček, 
který kandidoval za lidovou stranu, v nich 
získal nejvíce hlasů – 1284! (druhý v pořadí 
byl pan Jan Jančík s 910 hlasy a stal se mís-
tostarostou). Tento výsledek voleb svědčí 
o jeho oblibě mezi občany a o vysokém kre-
ditu, který si za půl roku práce ve funkci 
získal. Po těchto volbách, už jako starosta, 
se ujal vedení obce.

Za čtyři roky, kdy byl pan Maráček sta-
rostou, obec prošla velkými změnami. Bylo 
to období restitucí (vydávání neprávem 
odebraného majetku), rozvoje podnikatel-
ské činnosti občanů, dostavby 2. etapy Inte-
grovaného domu služeb (pošta, spořitelna, 
lékárna), řešení dlouhodobých problémů 
se zatékáním do tělocvičen školy, výstavby
lávky přes řeku Morávku u Zanzibaru, po-
čátků plynofi kace obce a mnoha dalších akcí.
Kromě toho bylo třeba zajistit řádný chod 
úřadu, výkon státní správy, kdy z původně 
12 zaměstnanců a tajemníka jich počátkem 

Bohumír Maráček pronáší projev při znovu
odhalení bysty TGM 3. listopadu 1994.
Foto archiv Rostislava Vojkovského
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Sportovní komise

roku 1991 zůstalo pouze 6. Obec se musela 
starat o základní a mateřskou školu, později 
přibyla starost o místní knihovnu a pečova-
telskou službu, které okresní úřad předal 
obci do správy. Bylo třeba řešit každodenní 
požadavky občanů, udržovat cesty v dobrém 
stavu, odklízet sníh, což nejednou sám dě-
lal, stejně jako rozvážel obědy, když nebyl 
nikdo jiný. Vše to dělal rád. Pro každého 
starostu je nejméně příjemné, když se lidé 
nedokáží domluvit a se svými stížnostmi 
a spory se obracejí na „obec“, aby uděla-
la pořádek. To, myslím, bylo pro něj velmi 
těžké, neboť nikdy nelze vyhovět všem. 

V roce 1994 se konaly další komunální 
volby, ve kterých opět získal skvělý počet 

Dne 28. 6. 2014 se odehrál první ročník
Footvolleye (plážový nohejbal). Nikdo z hrá-
čů nevěděl, co ho čeká a možná i proto se 
hrálo velmi uvolněně, ale i o akrobatické 
zákroky a delší výměny nebyla nouze. Tento 
druh sportu je u nás nový, ale velice rychle 

hlasů. Bylo mu již 60 let, a tak se rozhodl 
pro klidnější život. 

Pan Maráček byl vzdělaný, společenský, 
činorodý muž. Když se v roce 1975 podruhé 
vrátil do Dobré, naplno se zapojil do činnosti 
Červeného kříže, jehož byl i po určitou dobu 
předsedou. Svůj hudební talent rozvinul
v Chrámovém sboru jako tenor, kdy zpíval 
např. sólo v pašijových zpěvech. Několik let 
se jako důchodce věnoval kostelnické službě 
ve zdejším kostele. Po obnově spolku Kato-
lický dům v roce 1990 se stal jeho předse-
dou a tuto funkci vykonával až do posled-
ních dnů života. 

Jeho velkou láskou byla myslivost. V dů-
chodu mu dělala společnici fenka Dorina, 
kterou mu věnovali přátelé myslivci. S Do-
rinou se často vydával na dlouhé procházky 
kolem kříže u potoka, na jehož opravě se 
podílel, k sadu, na Vrchy a až k Pazderně 
či Bruzovicím. Jistě by se dalo zmínit ještě 
mnoho o jeho životě, který žil naplno do vy-
sokého věku.

Pan Bohumír Maráček život chápal jako 
cestu a již je v cíli této své pozemské pouti. 
Na závěr vzpomínky si dovolím citovat slova
sv. Augustina: 

„Nepokojné je naše srdce, dokud nespo-
čine v tobě. Veliký jsi, Pane, a veškeré chvály
hodný; velká je tvá moc a tvá moudrost je 
bez míry“.

Drahomíra Gongolová

se rozrůstá a získává na oblibě. Můžu všem 
potvrdit že je to velká legrace. Vyzkouše-
li jsme to všichni poprvé a všem to mohu 
jen doporučit. Ke zdárné akci nám také 
napomohlo krásné počasí, jak na objed-
návku.

S přáteli myslivci při posvěcení dřevěné plastiky
sv. Huberta u myslivecké chaty 28. května 2011.
Foto archiv Markéty Skarkové
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Klub seniorů

Konečné pořadí je následující:

1. místo:
Petr Jursa, Tomáš Mičulka, Daniel Balcar

2. místo:
Tomáš Valach, Jiří Škapa, Patrik Žalek

3. místo:
Jiří Štec, Tomáš Kendzior, Petr Rajnoch

Vyhráli ale téměř všichni, protože si 
odnesli i další hráči krásné ceny, které byly 
připraveny do závěrečného losování. Chtěl 
bych poděkovat Obci Dobrá za pěkné ceny, 
generálnímu partnerovi turnaje Hyundai 
Glovis Czech Republic s.r.o., který obdaro-
val všechny hráče turnaje a dále níže uve-
deným sponzorům, kteří přispěli k vysoké 
úrovni akce svými dary: P. Jakub Milata 

Dne 18. 6. 2014 se Klub seniorů vydal na 
tradiční jarní zájezd za krásami naší země.

Sešli jsme se v 7:30 hodin u kostela, kde 
dorazil autobus a my vyrazili směrem na 
jih. První zastávkou bylo město Prostějov 
a v něm dům známý pod názvem Palírna 
U Zeleného stromu. Byli jsme mile přijati 
a po seznámení s historií jsme byli prove-
deni sklepeními a seznámeni s postupem 
výroby různých destilátů. Tato palírna letos 
slaví 495 výročí založení. 4. 7. 1518 Vilém 
z Pernštejna a Helfštýna udělil právova-
rečné výsady majitelům domů v Prostějo-
vě. Roku 1610 Karel z Lichtenštejna udělil 
právo majitelům šenkovních domů za to, že 
budou odebírat víno z jihomoravských a ra-

(autovrakoviště), VÚHŽ v Dobré, p. Mališ
(Paliva Dobrá), p. Růžičková (obuv), p. Šu-
líková (vinotéka), p. Libor Mlčák (auto-
servis), p. Molitor (prodejna kol), fi rma 
Bauer (poháry).

Krásné fotky, které pořídili p. Pastor 
a p. Návrat můžete zhlédnout na stránkách 
obce. Ještě bych chtěl poděkovat za pomoc 
při předávání cen panu starostovi Ing. Carbo-
lovi a panu místostarostovi Mgr. Stypkovi
a také Kamilu Křižákovi za bezplatné pro-
půjčení plážového hřiště. Další dary mám 
připraveny pro turnaj v nohejbalu, který 
se koná 19. 7. 2014 na kurtech u VÚHŽ 
a plážového fotbálku u Zanzibaru 9. 8. 2014. 
Ještě jednou všem moc děkuji a na shleda-
nou při dalších akcích. 

Za sportovní komisi: René Křižák

kouských sklepů, výsadní právo a monopol 
na pálení a nákup kořalky.

Těžké roky přinesla pro palírnu 30 letá 
válka. Po skončení války došlo k oživení 
fungování palírny a změně technologie 
a začalo se pálit z obilného šrotu. Temným 
rokem pro město Prostějov byl rok 1697, 
kdy při velkém požáru vyhořela polovina 
města Prostějov, naštěstí objekt palírny byl 
od požáru uchráněn. Roku 1735 se stává 
novým majitelem Michal Storch, který ome-
zil v palírně výrobu piva a začal do obilného 
kvasu přidávat  aromatické koření a byliny 
např. (anýz, koriandr, fenykl). Dalším vý-
znamným rokem pro palírnu je rok 1843, 
kdy magistrát prodá dům v dražbě Jakubu 
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Vojáčkovi, který začal vyrábět režnou novou 
technologii za použití nových destilačních
aparatur a vžil se název „prostějovská rež-
ná“. Roku 1920 kupuje palírnu město a pro-
najímá výrobnu lihu Družstvu podnikatelů 
hostinských. Roku 1948 je palírna znárod-
něna a přejmenována na Starorežná Prostě-
jov. Zásadní změny nastaly v roce 1992, kdy 
byla palírna privatizována. V té době pro-
dukovala 60 druhů likérů v množství více 
jak 13 milionů litrů. Roku 2011 se spojuje 
s ústeckou likérkou Granete a stává se jednou 
z největších fi rem na českém trhu.

Po prohlídce jsme byli odměněni malou 
ochutnávkou a opustili palírnu. Autobusem 
jsme se přemístili do centra Prostějova, kde 
jsme poobědvali, doplnili pitný režim a vy-

dali se do Čech pod Kosířem na prohlídku 
muzea kočárů. Zde jsme mohli obdivovat 
umění a zručnost lidských rukou a to nejen 
těch, kteří vystavované kočáry kdysi vyrobi-
li, ale také těch, kteří dnes tyto věci renovují 
a dávají dnešní generaci možnost vidět, co 
naši předci uměli vymyslet a vyrobit.

Po skončení prohlídky jsme nastoupili 
do autobusu a vydali se směrem k domovu. 
Cestou k domovu jsme zastavili na chvíli 
v motorestu U Čendy, kde jsme si dali něco 
na zub, doplnili tekutiny a vyrazili domů. 
Myslím, že zájezd se vydařil, počasí přálo 
a nám nezbývá než těšit se na další.

Čeněk Juřica, předseda klubu

Základní škola Dobrá informuje…

Den dětí s myslivci
Ve čtvrtek 19. června uspořádali členo-

vé mysliveckého sdružení „Vrchy“ Dobrá – 
Pazderna jubilejní, již desátý ročník Dětské-
ho dne s myslivci.

Akce se zúčastnilo přes 200 dětí první-
ho stupně. Celé dopoledne se neslo v duchu 
soutěží, úkolů a povídání. Pro žáky byla 

připravena naučná stezka, na které museli 
ověřit své schopnosti řezání dřeva, hodu 
kládou, přechodu přes houpací lávku, stří-
leli ze vzduchovky a poznávali naši zvěř 
a psy. Kromě těchto disciplín museli žáci 
také odpovídat na přírodovědně zaměřené 
otázky.
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Den s dopravní výchovou
V úterý 10. června se na naší škole usku-

tečnil projektový den pro žáky 1. stupně 
s názvem „Den s dopravní výchovou“. 

Žáci 1. – 5. tříd trávili dopoledne na do-
pravním hřišti, kde měli možnost si vyzkou-
šet nejen jízdu po dopravním hřišti podle 
dopravních značek, ale také jízdu zručnosti 
na koloběžce či kole přes překážky. Zopako-
vali si popis bezpečné cesty do školy, nácvik 
a předvedení správného chování chodce na 

chodníku a na krajnici, při přecházení vo-
zovky na přechodu pro chodce a mimo něj. 
Vyhodnotili nebezpečná místa pro hru a trá-
vení volného času, učili se zvolit odpovídají-
cí způsoby ochrany. 

Ve svých třídách si zazpívali písničky, ře-
šili rébusy a doplňovačky, výtvarně ztvárnili 
dopravní prostředky a zahráli si hry s do-
pravní tématikou. 

U myslivecké chaty byla pro děti při-
pravena ukázka práce a výcviku loveckého 
psa a přímo v myslivecké chatě pak výstava 
mysliveckých trofejí. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem členům mysliveckého sdružení „Vrchy“

Dobrá – Pazderna za perfektně zorganizo-
vané dopoledne a čas, který obětovali a vě-
novali naší škole. Vaší práce si moc vážíme.

Mgr. Jiří Nohel
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Ocenění žáků na závěr školního roku

Den s dopravní výchovou se vydařil. 
Sluníčko svítilo a úsměvy dětí nám byly od-
měnou. V příštím roce bude na děti čekat 
překvapení. Díky vítězství našeho projektu 
Děti záchranáři v rámci soutěže Společ-
ně pro bezpečnost dětí budeme nakupovat 
nové pomůcky, např. brýle „opilý a ne-
bezpečný“, noční brýle „opilý a zmatený“ 
a spoustu dalších zajímavých pomůcek pro 
bezpečný život našich dětí.

  
Mgr. Alexandra Blažková

Školní rok utekl jako voda a v jeho sa-
motném závěru jsme měli příležitost ocenit 
a vyzdvihnout celoroční úsilí některých na-
šich žáků. Nejprve jako každý rok se nejlepší 
a nejúspěšnější žáci sešli s panem starostou 
na Obecním úřadě a ve slavnostní atmosfé-
ře převzali ředitelské pochvaly a další milé 
odměny za svou píli a nasazení. 

Letos poprvé také bylo vyhlášeno Oce-
nění od srdíčka, jehož cílem bylo vyzdvih-
nout školní práci těch dětí, kterým se možná 

ne vždy všechno daří ve studiu či ve sportu, 
ale které dokáží svým kamarádským přístu-
pem a dobrým srdcem zlepšovat atmosféru 
ve třídě, často jsou hnacími motory svých 
kolektivů, neváhají s pomocí druhým a je na 
ně vždy spolehnutí. Jednotlivé třídy o svých 
„srdcařích“ hlasovaly samy a ti byli přijati 
paní ředitelkou a odměněni nejen pěkným 
diplomem, ale i malou drobností na památ-
ku. 

Mgr. Jan Lörinc

Den s dopravní výchovou přinesl zábavu i ponaučení.

Marie Javorská z 8. A přebírá z rukou paní ředitelky 
Ocenění od srdíčka.

Pan starosta poblahopřál oceněným žákům
a předal jim hezké dárečky.
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Projekt Les v našem prostředí
S měsícem červnem je již tradičně spo-

jen dvoudenní projekt šestých tříd Les v na-
šem prostředí. Jak to už u našich projektů 
zaměřených na environmentální výchovu 
bývá, první den probíhal v odborných učeb-
nách.

V počítačové učebně si každá třída zho-
tovila svůj třídní „keltský kalendář“. V tom-
to kalendáři jednotlivé stromy horoskopu 
představují (podobně jako ve zvěrokruhu) 
vlastnosti, které mají lidé narození v tomto 
období. Např. lidé ve znamení LÍSKY (22.3. 
- 31.3, 24.9. - 2.10) mají tyto typické vlast-
nosti: nekonfl iktnost, nenápadnost, pevná 
vůle. Lísky jsou nenápadné stromky či spíše 
keře, skrývající však v sobě mnoho dobrého 
a užitečného. Stejné je to i s lidmi, naroze-
nými v tomto znamení. Jsou tiší, nenápadní, 
nikdy na sebe zbytečně neupozorňují, nikdy 
nezvyšují hlas, často o nich ani nevíte.

V učebně přírodopisu si žáci zasoutě-
žili; dozvěděli se hodně zajímavého o lese, 
o životě v něm, škůdcích v lese; spočítali, 
jak je strom starý; rozlišovali lesní patra 
a přiřazovali, kdo v nich žije; určovali podle 
zvuků obyvatele lesa. A nakonec ve školní 
dřevodílně si žáci sami vyrobili malou hrací 
kostku.

Druhý den, jehož součástí byla i terénní 
zeměpisná praxe, jsme trávili v myslivecké 
chatě a v přilehlém lese. Na chatě jsme byli 
zasvěcováni do tajů myslivosti, poznávali 
jsme lebky a vycpaniny zvířat, určovali živo-
čichy podle pobytových znamení. V lese nám 
pak Ing. Miroslav Kohut a Ing. Petr Vrána 
z Lesů ČR připravili program, který se týkal 
jejich práce v terénu. Například jsme museli 
spočítat, kolik napadá do lapačů lýkožroutů 

(představte si, že jsme jich napočítali 530), 
nebo jsme měřili měřidlem tloušťku stromů 
a určovali je. Poznávali jsme stopy zvířat 
a seznámili se s mapou lesáků.

Projekt se žákům líbil a vydařil se urči-
tě i proto, že po celou dobu krásně svítilo 
sluníčko a v lese byl příjemný chládek. Na 
závěr bych chtěla poděkovat Ing. Miroslavu 
Kohutovi a Ing. Petru Vránovi z Lesů ČR za 
zajímavě připravený program a za čas, který 
věnovali našim šesťákům.

Mgr. Květoslava Lysková,
koordinátorka EVVO

V myslivecké chatě děti řešily řadu zábavných
úkolů s lesní tematikou.
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Slavnostní předání titulu Ekoškola

Sportovní den 1. stupně

Již po léta se naše škola podílí na napl-
ňování standardů mezinárodního vzdělá-
vacího programu Ekoškola, jehož hlavním 
cílem je vychovávat žáky ke snižování dů-
sledky svého jednání na životní prostředí, 
a to nejen ve škole, ale také ve svém osob-
ním životě. Návyky a postoje, které si takto 
ve škole osvojí, pak pomáhají měnit pohled 
majoritní společnosti ve vztahu k ekologic-
kým problémům dneška.

Také letos jsme splnili všechny podmín-
ky auditu a obhájili jsme prestižní titul Eko-
škola. Slavnostní předávání titulu proběh-
lo 19. června v Praze v sídle Senátu ČR ve 
Valdštejnském paláci pod patronátem hnutí 
Tereza, Ministerstva školství a Ministerstva 
životního prostředí. Společně s panem sta-
rostou Ing. Jiřím Carbolem se předávacího 
ceremoniálu zúčastnily tři členky školní-
ho ekotýmu – Tereza Syřínková, Denisa 
Velčovská a Hana Vlčková. 

Mezinárodní titul Ekoškola nám byl tak 
z rukou pana ministra školství PhDr. Marcela
Chládka, MBA, propůjčen již potřetí, a to 
na další čtyři roky. O několik dní později 
bylo sedm nejaktivnějších členů ekotýmu 
přijato na Obecním úřadě v Dobré panem 
starostou. Byli to Tereza Syřínková, Denisa 

S blížícími se prázdninami a nastupu-
jícím letním počasím to už se všemi dětmi 
v lavicích pořádně šilo, a proto jsme jejich 
přirozené potřebě vydovádět se vyšli vstříc 
a dne 18. 6. 2014 uspořádali sportovní den 
pro děti 1. stupně.

Velčovská, Hana Vlčková, Monika Čaganová,
Jan Romanidis, Petr Horák a Michal Bojko. 
Věříme, že po celou dobu držení titulu Eko-
škola se budeme co nejlépe snažit naplňovat 
motto tohoto programu: „Pokud dokážete 
ovlivnit svoji školu, dokážete ovlivnit i svět 
kolem sebe.“

Mgr. Květoslava Lysková

Děti si měly možnost změřit síly v 10 
sportovních a zábavných disciplínách. Bě-
hem dopoledne si malí sportovci zasoutěžili 
v hodu botou do dálky, zazávodili ve skoku 
v pytli, hodu na koš, kopali góly na bránu, 
trefovali do terče, běhali slalom s fl orbalo-

Snímek ze slavnostního předávání mezinárodního titulu 
Ekoškola ve Valdštejnském paláci.
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Šerpování absolventů
V pondělí 23. června proběhlo v sále 

školy slavnostní rozloučení s odcházejícími 
žáky 9. tříd. Za účasti zástupců obce, vedení 
školy, vyučujících hlavních předmětů a rodi-
čů předvedly třídní kolektivy připravená zá-
bavná vystoupení, ve kterých vtipně shrnuly 
svoje působení na naší škole. Jejich předsta-
vení všechny diváky nejen pobavila, ale také 
mnohdy dojala až k slzám. 

Každý absolvent byl ceremoniálně ozdo-
ben šerpou a poté proběhl slavnostní oběd 
s nealkoholickým přípitkem. Loučení s de-
váťáky je pro všechny zúčastněné vždy silný 
emotivní zážitek. Rodiče i žáci si uvědomu-
jí, že děti přecházejí do další důležité životní 
etapy, pro vyučující je to okamžik hrdosti, 
ale také smutku, že se s nimi loučí další 

vými hokejkami atd. V krásném slunečném 
počasí si děti užily příjemné dopoledne. 
Nejlepší soutěžící byli oceněni sladkými od-
měnami a všichni ostatní dobrým pocitem 
z hezky prožitého dne.

Mgr. Radmila Jelínková

Některé disciplíny byly vskutku netradiční.
Zde si například děti zahrály na rybáře.

Žáci 9. A dojali všechny přítomné sborovým zpěvem, 
který vedla Lucie Růžičková.

9. B překvapila vtipně nastudovaným videoklipem 
ve vlastní choreografi i.
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generace žáků. Přejeme našim absolventům 
co nejlepší start v nové škole a mnoho štěstí 
v životě. 

Mgr. Andrea Hovjacká,
Mgr. Jiří Šmahlík

V roli DJ Arnoštka zazářil Ondřej Kukuczka z 9. C.

Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

Šachový turnaj družstev MŠ

Pasování předškoláků

Také letos se naše MŠ zúčastnila již 
9. ročníku šachového turnaje „O mistrovský 
titul MŠ.“ Do turnaje se zapojilo 23 čtyř-
členných družstev z Frýdku-Místku, Frý-
dlantu, Václavovic a Dobré. Celkovým vítě-
zem se stalo družstvo MŠ Sněženka, naše 

I tato akce si časem získala u našich dětí 
i jejich rodičů oblibu pro svou uvolněnou, 
ale zároveň slavnostní až dojemnou atmo-
sféru. Nejprve předvedly své taneční nadání 
děti z Pohybovek pod vedením p. uč. Bc. Evy 
Březinové a Terezie Kahánkové, pak všech-
ny přítomné ohromily svou radostí z pohy-
bu děti z Juda. Svá první anglická slovíčka 
doplněná tanečky nám pověděly a zatančily 
děti z Angličtiny, které vedla p. Škrabánková. 
Předškolní děti si připravily velmi dojemné 

Většina dětí naší MŠ si již užívá plnými doušky prázdniny, my se však ještě vrátíme ve 
vzpomínkách o měsíc zpátky. Připomeneme si letošní loučení s předškoláky i náš společný 
výlet do Dinoparku. Úvodem však ještě krátké připomenutí akce ze začátku června:

MŠ Dobrá se umístila na pěkném 18. místě.
Naši MŠ reprezentovali: Petr Sviežený, 

Adam Kotásek, Dominik Nikl, Helena Fol-
dynová (náhradnice za Matyáše Antoníčka).

 Děkujeme všem našim dětem za úspěš-
nou reprezentaci naší MŠ.
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Výlet do Dinoparku Ostrava

Přejeme všem dětem pěkné prázdniny plné sluníčka,
pohody a dobré nálady.

                                                                                    Mgr. D. Dvořáčková

Poslední akcí letošního školního roku 
byl výlet do Dinoparku Ostrava, na který se 
všechny děti velmi těšily. Poté, co se děti po-
silnily, vydaly se po jednotlivých třídách na 
dobrodružnou cestu Dinoparkem. Děti zau-
jalo 3D kino, kde se podívaly pod hladinu di-
vokých druhohorních moří. Zde na ně čeka-
lo množství nebezpečí a nástrah, ale děti vše 

zvládly a dokonce si vynutily další návštěvu.    
Děti se vydaly do bludiště, kde objevily vej-
ce dinosaurů, chvíli některé děti i bloudily, 
ale společnými silami jsme se dostali ven 
z bludiště. Další zastávkou bylo dětské hřiš-
tě, kde děti prolézaly prolézačkami i pavoučí 
sítí, houpaly se na houpačkách. Využili jsme 

i speciální silniční vlak Dinoexpres, děti si 
prohlédly nové modely dinosaurů a zažily 
spoustu dobrodružství. Děti také zaujalo 
Mini ZOO, ve kterém si prohlédly zblízka 
kozy, ovce a poníka, kterého si i pohladily.       
Počasí nám přálo a tak si děti tento výlet vel-
mi užily, jak se i samy děti vyjádřily.

pěvecké vystoupení, o které se postarala p. 
uč. Bc. Marie Adamusová. Na závěr pak 
proběhlo očekávané pasování předškoláků, 
kdy p. ředitelka dětem předala klobouk a 
šerpu, p. učitelky z jednotlivých tříd předaly 
dětem pamětní list a knížku jako vzpomín-
ku na docházku do MŠ.
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Doberský kulturní spolek informuje

Dobrfest měl kvalitní dramaturgii

V měsíci červnu se udály dvě významné 
události, které byly pořádány Doberským 
kulturním spolkem či za jeho přispění. Již 
na pátém ročníku Dobrfestu jste si mohli 
poslechnout dobrou hudbu v podání ama-
térských kapel či hudebníků z Dobré a ne-
dalekého okolí. Někteří členové Doberské-
ho kulturního spolku si pro Vás připravili 
divadelní představení Blbec k večeři, které 
se podle obecenstva velice vydařilo. Vstupné 
z obou akcí, za které návštěvníkům velice 

14. června se v areálu restaurace Cyk-
lobar konal další ročník již zaběhlého festi-
válku Dobrfest. Akci pořádal Doberský kul-
turní spolek pod vedením Václava Barana. 
Průměrná návštěvnost festiválku je kolem 
necelých dvou stovek hostů, a podobné to 
bylo i letos. Přišel jsem bohužel později, až 
když hrála hudební skupina Acoustic se-
ssion. Předtím hráli dva písničkáři, což bylo 
novinkou letošního ročníku – nikdy předtím 
zde písničkáři nevystupovali. Když jsem 
přišel, byl areál celkem zaplněný, a bylo 
znát, že panovala předletní pohoda. Jak řekl 
zpěvák účinkující kapely Vecktor – „Jste 
taková dobrá parta, tady v té Dobré je to 
takové dobré.“

Kapela Vecktor z Havířova byla očividně 
složená z docela mladých kluků. Hned na 
úvod uvedli, že hrají pop. Myslím, že to od 
nich není kalkul, že by se chtěli stát populár-
ními, ale spíše ten pop v sobě opravdu cítí. 
Ve velkém počtu jejich skladeb byl cítit vliv 
Tomáše Kluse, a to zvláště ve zpěvu. Jejich 
hudba byla sice trochu neučesaná a aranže 
nebyly úplně domyšlené, ale na to, že hrají 

děkujeme, bude věnováno na dobročinné 
účely pro pomoc sirotkům v Africe a mate-
riální pomoc do misií v Africe. Reportáže 
z obou akcí jsou k dispozici na blogu čle-
na Doberského kulturního spolku, který 
se zabývá žurnalistikou – Petra Salomona 
- http://umoravky.blogspot.cz/. Zde Vám 
přinášíme pouze jejich zkrácenou verzi.

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

teprve rok a jsou tak mladí, šlo o velmi dob-
rou muziku. Meybe už hráli na Dobrfestu 
podruhé. A musím říct, že jejich vystoupení 
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pro mne bylo překvapením. Z nudné kape-
ly minulého ročníku se z nich staly hvězdy 
tohoto ročníku. Byť musím říct, že místy to 
s tou „hvězdností“ trochu přeháněli. Byli 
první, kdo pořádně roztancoval publikum, 
měli dobré reakce od publika a měli v něm 
asi i své stálejší fanoušky.

Poslední kapelou byla už klasická kape-
la Dobrfestu Máma mele maso, byť trochu 
v jiném složení než dříve. Měli moc dobře 
vybrané písně, které předvedli před nadše-
ným publikem. Vybrali i docela dobré české 

V Dobré se po desítkách let
zrodil divadelní soubor

Kdysi mi doberský kronikář Rostislav 
Vojkovský povídal o tom, že za první repub-
liky v Dobré působilo velké množství diva-
del. V době, kdy nebyla rozšířená televize, 
se každý spolek snažil vytvořit zábavu pro 
místní. Často se stávalo, že mnozí lidé od-
cházeli, až na konec zbyl třeba jenom jeden 
člověk.

Právě teď, v červnu 2014, se podařilo 
tradici doberských divadel obnovit. Zku-
šený ochotnický divadelník Jan Marenčák 
vytvořil divadelní skupinu Doberská Soda 
(Skupina opravdových divadelních amaté-
rů), dal dokupy několik herců a začali při-
pravovat velmi kvalitní, i když u nás ne příliš 
rozšířenou hru – Blbec k večeři. 

Celé drama je založena na zajímavé hře, 
místy se ve hře zpochybňuje její morálnost. 
Skupina přátel má za úkol každou středu 
přivést ke společné večeři blbce, hlupáky 
a každý večer je jeden blbec vyhlášen králem 
večera. Vybrané oběti o této hře samozřej-
mě nic netuší. Je otázka, zda někdo v nějaké 
zemi tuto hru skutečně hraje, nebo si ji au-

tor vymyslel.
…
Musím pochválit výkony herců. Měli 

velice civilní projev, nesnažili se o nějaké 
zvláštní okouzlení svým herectvím, a každá 
postava byla velice důvěryhodná. V řeči her-
ců se občas projevovala severomoravština, 
ale to bylo, myslím si, na hře to dobré. Rov-
něž scéna byla velmi zajímavě vymyšlená, 
kvůli tomu, že bylo jeviště malé, dali vstupní 
dveře vlevo do hlediště. I zvukově byla hra 
velice kvalitně připravená.

Na začátku jsem napsal, že staré diva-
delní soubory v Dobré za první republiky 
ztrácely průběžně své diváky – všichni po-
stupně odcházeli během hry. Tady to ovšem 
bylo naopak. Herci zažili standing ovation 
a dostali květiny a víno.

Celá reportáž na stránkách
Umoravky.blogspot.cz

písně. Byla to prostě svérázná zábavová ka-
pela hrající oblíbené, ale ne provařené hity, 
jenom bych trochu doladil aranže. 

Letošní ročník se prostě povedl, návštěv-
níci se také zdáli spokojení a ze vstupného 
se vybrala docela dobrá částka na charitu. 
Vzpomínal jsem na první ročník, kdy hrály 
skoro jen punkové kapely, a byl jsem spoko-
jený z toho, kam festival směřuje. 

Celá reportáž na stránkách
Umoravky.blogspot.cz



- 28 -

Výstava fotografi í přírody

Anketa pro veřejnost:
Strategie Pobeskydí

Ve čtvrtek 3. 7. 2014 v 17 hodin byla 
otevřena vernisáží výstava fotografi í divoké 
přírody doberského rodáka Lukáše Carbola.
Výstava je umístěna v kině Nová scéna Vlast.
Výstavu pořádá KulturaFM, která takto 
vystavuje fotografi e fotografa, který nej-
lépe uspěl v internetovém hlasování mezi 
virtuálními výstavami pořádanými Kultu-
rouFM v loňském roce. Nutno dodat, že 
vernisáží se nesla velice přátelská atmosfé-
ra a přímo na místě bylo možné s autorem 
debatovat o tom jak vznikaly vystavené 
fotografi e. Fotograf zde umístil nejlepší 
fotografi e ze svého portfolia. Doporučuji 
všem, kteří se o fotografování přírody zají-
mají, aby se přišli podívat přímo na vystavené 
fotografi e – fotografi e zde budou vystave-
ny až do 31. 8. 2014 a výstava je přístupná 
bezplatně po celou dobu kdy bude otevřena 

Byli jsme požádáni Bc. Alexandrem 
Nováčkem z MAS Pobeskydí o šíření od-
kazu a vyplnění krátké ankety o životě 
v obci, která spadá pod MAS Pobeskydí, aby 
se určila strategie rozvoje území Pobeskydí 
a stanovily se priority a cíle. Pokud chcete 
ovlivnit, co bude v příštích letech podporo-
váno a vyjádřit svůj názor, prosíme o vypl-
nění krátké ankety. Anketa je dostupná na 
internetových stránkách https://docs.goo-
gle.com/forms/d/1FSsPvmxHBy7Rb9D-
Jo2gWvvO01ykCObHqZIpwgEdmGDY/
viewform?c=0&w=1, a měla by být přístup-

Nová scéna Vlast, či můžete také navštívit 
fotografovy internetové stránky www.foto-
priroda.cz, kde si můžete prohlédnout mno-
ho dalších fotografi í.  

Mgr. Vítězslav Pantlík

ná do doby, než bude vytvořen reprezenta-
tivní vzorek od všech občanů obcí spadající 
pod MAS Pobeskydí. Odkaz na anketu je 
dostupný též na facebookových stránkách 
Dobrá pro občany https://www.facebook.
com/dobra.proobcany kde jen prokliknete 
a dostanete se přímo na stránky ankety. 

Mgr. Vítězslav Pantlík



7/2014

- 29 -

KAPSTOP CUP 2014 - BOHUMÍN
Na poslední turnaj ve šprtci před prázd-

ninami, který se konal dne 21. 6. 2014, 
klub B.H.C. Dobrá cestoval do nedalekého 
Bohumína. Tentokrát i s navrátilci Janem 
Bilkem a Josefem Svobodou, kteří ještě 
v minulé sezoně oblékali dres Vsetín Jokers. 
Sjelo se celkem 35 hráčů. Tento turnaj byl 
součástí unie tzv. expres započítávaný do 
Českého poháru 2014. Ovšem zkušeným 
hráčům se nedařilo, výjimkou byl Dalibor 
Hájek, kterému uniklo celkové třetí místo, 
protože nedokázal v posledním utkání napl-
no bodovat z Liborem Jurečkou (Píšť) a tak 

obsadil až 4. místo. Do rukou to vzali naší 
žáci, v jejich kategorii jasně zvítězil Jakub
Sklář a překvapením turnaje byl Martin 
Sekanina, kterému stříbrná medaile náram-
ně slušela a tak dosáhl na svůj zatím životní 
úspěch v klubu. Nezapomeňme i na ženy, 
v jejich kategorii dominovaly sestry Gra-
binské (Šprtmejkři Ostrava), jak Veronika, 
tak i Michaela si rozdělily první a druhou 

pozici, bronzová pohárová tečka v ženách 
patřila naší začínající hráčce s kozlem na 
hrudi Nině Králíkové, která překvapila neje-
nom sebe ale i zaplněné Bohumínské Tágo. 
Tímto jí za celý klub gratulujeme a přejeme 
jí mnoho dalších šprtcových úspěchů. To byl 
poslední turnaj této sezóny a naši hráči se 
teď rozutečou na dovolenou. Ti, kteří zůsta-
nou, budou každý pátek od 16.00 h - 18.00 h
trénovat šprtec a za pěkného počasí taky 
míčové hry (např. fotbal, basketbal, atd.) na 
multifunkčním hřišti. Kdo by se chtěl nově 
připojit do klubu, bude samozřejmě zván 
a rádi ho přivítáme mezi námi.

Celkové pořadí:

1. Aleš Tichavský (Šprtmejkři Ostrava)
2. Lukáš Fojt (Vsetín Jokers)
3. Libor Jurečka (Píšť)
4. Dalibor Hájek (B.H.C. Dobrá)

Kategorie žáci:

1. Jakub Sklář (B.H.C. Dobrá)
2. Martin Sekanina (B.H.C. Dobrá)
3. Dawid Betkowski (Poland)

Kategorie žen:

1. Veronika Grabinská (Šprtmejkři Ostrava)
2. Michaela Grabinská (Šprtmejkři Ostrava)
3. Nina Králíková (B.H.C. Dobrá)

Josef Svoboda (B.H.C. Dobrá)



Příroda v létě
Pomalu se nám začíná v červenci opět 

měnit kulturní krajina. Na polích začínají 
žně, louky jsou již vykosené a roste na nich 
opět nová mladá tráva. Holá pole se pro zvěř 
i ptactvo stanou doslova pouští. Ztratí se 
jim kryt před sluncem a predátory a jeden ze 
zdrojů potravy - obilí spolu s travou, která 
podrůstala obilí je pokosen a zvířatům – 
zvěři i ptactvu na poli nic nezbylo. Najednou 
jsou v poli ztraceni, protože tam nejsou ani 
žádné záchytné body, kterých by se mohli 
držet. Kolem dokola jen holé strniště. Prá-
vě v tuto dobu přichází čas, kdy se začínají 
zavážet zásypy pro bažanty a další drobnou 
zvěř. Srnčí si dokáže poradit i jinak. Divočá-
ci se schovají do řepky a vzrostlé kukuřice, 
kde přečkají do doby, než přijde na řadu ko-
sení i těchto plodin. 

V červenci již naplno propukne srnčí 
říje. Vzhledem k počasí a krátké zimě již 
byly znát některé projevy srnčí říje i koncem 
června. Srnčí říje probíhá podle charakteru 
počasí. Čím větší teplo tím větší a znatelněj-
ší srnčí říje. Srnci nahánějí srny, které jsou 
poblíž jejich teritoria. Starší srnci vyhánějí 
ze svých teritorií mladší či slabé srnce, aby 
se tito nemohli podílet na dalším rozmno-
žování a tito starší a silní srnci jsou hnáni 
přirozeným pudem rozmnožení svých genů. 
Srna dlouho odolává, až se nakonec srnci 
podvolí, pokud je dostatečně silný a ona po-
zná, že je to ten pravý pro předání silných 
genů další generaci. Někdy se může stát, že 
na procházce mezi poli a loukami najednou 
kolem vás přeběhne srna a za ní právě srnec 
a vůbec jim nevadí, že kousek od nich stojí-
te a třeba tam máte i svého psího miláčka. 
V tuto dobu opatrnost srnčí zvěře je snížena 

a při rituálu srnčí říje může často dojít i ke 
srážce srnčí zvěře s automobilem. 

Myslivci sice obnovili pachové ohradní-
ky, ale ani ty stoprocentně nezabrání sráž-
kám zvěře s auty. V minulém měsíci nám 
přejelo například srnu, po které zůstal siro-
tek – malé srnčátko. Vzhledem k tomu, že 
jsme věděli, že je od přejeté srny, tak jsme 
jej vzali takříkajíc do „náhradní výchovy“ 
a zkušení chovatelé se pokusí jej odchovat. 
Odchov takovéhoto sirotka je velice nároč-
ný na psychiku člověka, protože nikdy neví, 
jestli se to podaří a jestli přijme náhradní 
potravu. Je to také velice náročné časově, 
protože malé srnče musíte krmit zpočátku 
co 2-3 hodiny a vstávat k němu i v noci. Je to 
stejné jako s lidským novorozencem. A na-
konec je to náročné i fi nančně, kdy se musí 
kupovat speciální potrava, počínaje mlékem 
a konče speciálními granulemi. Je to velice 
náročné a tak nám nezbývá než poděkovat 
těm, kteří se pokusí o to, aby srnče – malý 
sirotek – mohl dorůst do dospělosti. Pro-
blémem je pak vypuštění do volnosti, které 
ve většině případů není možné a tak třeba 
skončí v oborách či u chovatelů, kteří tuto 
zvěř chovají například pro vědecké účely, 
kdy je zkoumáno chování této zvěře a ná-
sledně popsáno ve vědeckých publikacích, 
jako například pan Scherer - http://www.
scherer.cz/ - který odchoval srnce s nejsil-
nějším parožím, které bylo dosud popsá-
no. Bohužel ani on se nevyhne závistivým 
lidem, kteří mu zvěř tráví. Podobně je zvěř 
chována ve Středoevropském institutu eko-
logické zvěře, ve kterém je aktivně zapojena 
i Veterinární a Farmaceutická Univerzita 
z Brna. 
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Na přiložené fotografi i můžete vidět dva 
letošní sirotky, kteří jsou odchovávání obě-
tavými a zkušenými chovateli. Po počáteč-
ních problémech se snad dožijí dospělého 
věku.

Rádi bychom Vás opětovně požádali, 
abyste nevypouštěli na volno své pejsky na 
polích, loukách a v lesích. Zabráníte tak 
i Vy tomu, aby došlo ke zbytečnému prohná-
ní srnčete či srny, které by mohlo následně 
skončit úhynem této krásné zvěře například 
zápalem plic po následném napití studené 
vody či srážkou této zvěře s automobilem 

projíždějícím kolem lesa či pole. Za ohledu-
plné chování Vám všichni myslivci děkují.

Mgr. Vítězslav Pantlík

Obvodní lékař MUDr. Moravec
Dovolená ve dnech 28. 7. – 1. 8. 2014.

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Kadeřnické služby
Dámské, pánské, dětské

Kadeřnické služby bez čekání!
  

Nabízím:
střih, barvení, melíry, trvalou.

 
Po domluvě Vás přijedu

ostříhat, učesat 
 z pohodlí vašeho domova.

A navíc akce pro nevěsty
svatební účes

- zkouška zdarma.

Informace na tel. č. 775 667 826

Anna Pastorová

Volat můžete každý den od 8-19 hod.



ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE 
Martin Kaňok Dobrá  

 mob 602 43 55 88            www.makado.cz
 
 

            

 MALÁ     MECHANIZACE 
 

 VÝKOPY 
 

  PŘESUNY A NAKLÁDÁNÍ HMOT 
 

 VRTÁNÍ  DĚR A ZEMNÍ VRUTY 
 

 TERÉNNÍ ÚPRAVY 
 rozvoz ornice u novostaveb 
 svahování a modelce terénu – zahrad 
 prosívání vykopané zeminy 
 hutnění podkladů 

 

 STAVBA ZÁKLADOVÝCH DESEK 
 

 STAVBA SÍTÍ – kanalizace, vodo, elektro, plyn 
 

 STAVBA JÍMEK, SEPTIKU, BAZÉNŮ, TRATIVODŮ a 
pod, vč.zkoušek těsnosti  

 

 DRENÁŽE ZÁKLADOVÉ SPÁRY 
 

 ZAHRADNÍ JEZÍRKA A VODOTEČE 
 

 ZÁMKOVÉ DLAŽBY ,  ZPEVNĚNÉ PLOCHY,  
PLOTY, PERGOLY A PŘÍSTŘEŠKY 

 

 SÁDROKARTON A MALÍŘSKÉ PRÁCE
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Platí do 31.7.2014, více na www.pramos.cz

Čím dříve okna objednáte,
tím lepší cenu Vám dáme.
Informujte se u svého prodejce.

SLEVOMÁNIE
na OKNA navíc SÍTĚ ZDARMA

 800 100 111

PRAMOS, pobočka Ostrava:
Výstavní 11/123, 703 00 Ostrava-Vítkovice

telefon: +420 596 782 067

e-mail: ostrava@pramos.cz

Platí do 31 7 2014 více n

Čím
tím 
Info

800 100 111

PRA
Výsta

telef

e-ma

210x148mm_PRAMOS_OV_07_2014.ai   2   24.6.2014   8:14:45



www.t iskarnaklein.cz

tel.: 734 620 757
 558 437 147

vhodn  cílený informa ní leták je stále
nejú inn jší formou reklamy

navrhneme atrak vní vzhled letáku

vytvo íme gra cký návrh, který Vás odliší

vy skneme a zajis me pro Vás
neadresnou distribuci do domovních
schránek Vašich zákazník

Jak?JJ
Rychle, kvalitn , spolehlivRychle, kvalitn , spolehliv
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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 11. 8. 2014 do 12.00 hodin.






