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Slovo starosty

Kam s odpadem ze zahrad?

Vážení občané,
dovolte, abych Vás pozval na plánované 

jednání Zastupitelstva obce Dobré, které se 
uskuteční v pondělí 20. září 2021 od 17 hodin 
ve společenském sále základní školy. Jednání 
zastupitelstva jsou veřejně přístupná a  pro-
gram bude zveřejněn na úřední desce a také 
na všech informačních tabulích. 

Dle dostupných informací předpoklá-
dáme, že zahájení školního roku proběhne 
na naší základní škole již za obvyklých pod-
mínek. Přestože jsou ještě prázdniny, tak ve 
škole panuje čilý stavební ruch. Probíhají 
zde opravy a  údržbové práce, které se musí 
provádět v  době, kdy je škola mimo běžný 
provoz.  

Sportovní komise rady obce uspořádala 
v  měsíci červenci několik sportovních akcí, 
na kterých si změřili síly plážoví volejbalisté 
nebo hráči nohejbalu. Děkuji všem členům 

komise, zvláště panu René Křižákovi, za or-
ganizaci a zajištění těchto sportovních zápo-
lení. 

Komise pro kulturu a  školství vás zve 
na promítání letního kina na školním hřišti 
v  Dobré. Bližší informace najdete na obec-
ním webu nebo Facebooku. 

Závěrem mi dovolte, abych Vás srdečně 
pozval na Kulturní den SOPM nejen pro se-
niory, který se bude konat v neděli 15. srpna 
2021, v době od 15 do 18 hodin, v areálu Ka-
menité ve Vyšních Lhotách. Můžete se těšit 
na vystoupení hudební skupiny Michal Tuč-
ný Revival, bavit vás budou Klauni na volné 
noze a bohatý program bude připraven i pro 
děti. Akce se koná za každého počasí, na mís-
tě možnost zakoupení občerstvení. 

Ing. Jiří Carbol
starosta obce

Milí spoluobčané, dnes si dovolím 
spolu s vámi zamyslet se nad uvažováním 
některých sousedů v  souvislosti s  řešením 
problému, který nastane v  návaznosti na 
sečení travního porostu nebo úpravu keřů 
a  stromů na zahradách.  Objevil se totiž 
fenomén, který oněm sousedům pomá-
há řešit problém tím, že pokosenou trávu, 
zbytky dřevin a  další biologický odpad pro-
stě a jednoduše vysypou mimo svůj pozemek 
na nejbližší parcelu, pochopitelně ne v jejich 
vlastnictví.

Toto počínání způsobuje problémy 
vlastníkům takových pozemků, neboť se – 
bez jejich vědomí – vytvářejí základy pro 
budoucí černé skládky. A  zákon praví, že 
vlastník pozemku je zodpovědný za vše, co 
se s pozemkem nebo na pozemku děje, ode-
hrává nebo ukládá.

Než bych zde vyjmenovával možnosti 
a  úkony, které správní řád a  příslušné zá-
kony umožňují obci využít při zjištění tako-
vého nelegálního počínání, zkusím raději 
radu, možná apel.
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INFORMACE PRO OBČANY!!!
Přerušení sběru biologicky rozložitelného odpadu

V době od 20. 8. 2021 do 30. 8. 2021 bude ve sběrném dvoře z technických důvodu 
přerušen sběr biologicky rozložitelného odpadu.

Ing. Tomáš Chýlek

INFORMACE PRO OBČANY!!!

Provoz sběrného dvora

Od 1. 8. 2021 došlo v provozu našeho sběrného dvora ke změně.  
Délka provozních hodin byla sjednocená na 4 hodiny.

PO    8:00-12:00
ST    13:00-17:00
PÁ    13:00-17:00
SO    8:00-12:00

Doufáme, že toto opatření přispěje k dalšímu rozšíření služeb 
a bude vést ke snížení počtu černých skládek, a to hlavně u roz-
ložitelného bioodpadu (pokosená tráva, větve, listí a kořeny).

Ing. Tomáš Chýlek

Rada spočívá v tom, že každý občan naší 
obce si musí uvědomit, že produkuje-li jaký-
koliv odpad ve své domácnosti nebo zahradě, 
je jeho odpadem do doby předání odpadu do 
systému nakládání s odpady na území obce. 
Ano, jinými slovy, plním-li popelnici před do-
mem domovním (komunálním) odpadem, 
nebo zajedu s odpadem do sběrného dvora, 
separuji sklo, papír, plasty, olej – vždy využí-
vám výše uvedeného systému. 

Naše obec nabízí i  nadstandardní služ-
by, např. možnost přistavení kontejneru na 
bioodpad až k rodinnému domu nebo odvoz 
menších větví po ořezech stromů a jejich ná-
sledné zpracování pomocí štěpkovače. 

Aktuálně jsou všem občanům nabíze-
ny kompostéry. Díky nim se můžete zbavit 
zbytků travních porostů…a nejen jich.

Kompostéry jsou k dispozici zcela zdarma. 
Tyto informace jsou určeny spíše novým 
obyvatelům obce, ti ostatní systém znají 
a využívají jej. Obec se naopak snaží služby 
spojené s  nakládáním s  odpady občanům 
„přibližovat“ a zkvalitňovat. 

Právě na základě vašich zkušeností a po-
žadavků se upravuje doba otevření sběrného 
dvora.

Jsem přesvědčen, že informace z tohoto 
článku mohou pomoci k řešení  hospodaře-
ní s domovním a zahradním odpadem tako-
vým způsobem, který bude tradiční, očeká-
vaný, v naší obci i  jinde. Prostě všude tam, 
kde žijí kultivovaní lidé.

Milan Stypka       
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ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje  
přerušení dodávky elektrické energie 

dne 24.8. 2021 od 7.30 do 15.30 v lokalitě Dobrá (okres Frýdek-Místek)

č.p. 227, 250, 287,428, 1012, 1057, 1064, 1065, 1071, 1077

kat. území Dobrá u Frýdku-Místku (kód 626988):  
parc.č. 1476/4, 1476/10, 1476/14, 1495/27, 1495/48.

Celé znění i mapa jsou zveřejněny  
na webových stránkách obce www.dobra.cz – úřední deska.

MÍSTNÍ POPLATKY

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

Osvobozeni od poplatku jsou:   - děti do věku 10 let včetně
                                                             - občané obce Dobrá starší 80 let včetně.

Poplatek za odpady pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví  
stavbu určenouk individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,  

ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba činí 440,- Kč.

Poplatek je možno uhradit během července až do konce září 2021.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17 
nebo

převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1337 + čp.

- do poznámky uvádějte, za koho odpady platíte  
– vypište jednotlivé osoby – nestačí napsat rodina Čápová  

– platba nebude přiřazena do doby, než doložíte,  
za koho konkrétně byla provedena

(zaplatíte-li převodem, známka na popelnici Vám bude zaslána domů) 

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2021
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Právní poradna 
pro občany obce Dobrá je opět obnovena, a  to každou první středu v měsíci v době od  
16-17 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 1. poschodí -  1.9., 6.10., 3.11., 1.12. 2021. 

Právní poradna ze dne 4. 8. 2021 se přesouvá na středu 25. 8. 2021. 

Termíny uzávěrek 
Doberských listů na rok 2021

6.9., 4.10., 1.11., 6.12. 2021.
 - příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.

S  počátkem školního roku se ZŠ Dobrá 
otevře nejen pro žáky, dne 3. 9. se zde sejdou 
i  učitelé a  odborná veřejnost.  Obec Dobrá 
se na chvíli stane místem, kde mohou učite-
lé přírodních věd načerpat mnoho cenných 
zkušeností, praktických rad a  tipů, jak za-
traktivnit svou výuku a probudit zájem u dětí 
o probíranou látku. Již druhý ročník Festiva-
lu inspirace v  přírodních vědách reaguje na 
požadavky dnešní doby a  trendy ve školství 
v České republice i ve světě. Garanty festiva-
lu jsou Mgr. Monika Olšáková a Mgr. Tomáš 
Chrobák. K myšlence uspořádat vlastní fes-
tival je přivedla touha upozornit na dnešní 
možnosti ve výuce a  současně nedostateč-
né příležitosti k  vzájemné inspiraci učitelů 
v  oboru přírodních věd. Festival je financo-
ván a  organizován Místním akčním plánem 

Frýdek-Místek II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/
17_047/0008616.

Mezi zajímavá témata letošního ročníku 
patří badatelská výuka napříč předměty pří-
rodních věd, výuka jazyků v  nejazykových 
předmětech, možnosti výuky různých před-
mětů venku mimo budovu školy, ale také 
propojování výuky do mezipředmětových 
celků, konstruktivistická matematika nebo 
robotika. 

Letošní festival navštíví na 90 účastní-
ků, prosíme všechny občany o  shovívavost 
zejména před 9 hodinou, kdy bude festival 
zahájen a bude potřeba počítat se zvýšeným 
silničním provozem v  blízkém okolí školy. 
Ukončení festivalu je plánováno v 16 hodin. 

Lenka Menšíková, koordinátorka festivalu

Festival inspirace  
v přírodních vědách v Dobré
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V sobotu 3. 7. 2021 se na hřišti při restau-
raci Zanzibar uskutečnil turnaj v  plážovém 
volejbalu. Akce proběhla pod záštitou Ko-
mise pro sport a volný čas rady obce Dobrá. 
Jelikož nebylo dopředu jasné, zda protiepi-
demiologická opatření a  přísná hygienická 
doporučení dovolí zorganizovat akci tohoto 
typu, bylo o  uskutečnění turnaje rozhodnu-
to až dva týdny před jeho samotným koná-
ním. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 
5  týmů, přičemž většinu všech hráčů tvořili 
místní „Dobráci“. I  přesto, že počasí vypa-
dalo poměrně nevlídně a po celou dobu tur-
naje se na nebi proháněly mračna, nakonec 
nespadla ani kapka a  volejbaloví nadšenci 
si tak mohli užít ničím nerušenou radost ze 
hry. Celý turnaj nakonec ovládl tým Hadice 

ve složení Tomáš Zmija a  Adam Bilko. Na 
druhém místě skončil tým Bilbao ve slože-
ní Michal Kroček, Petr Gryžboň a  Ondřej 
Gryžboň. Třetí místo pak obsadil Standa tým 
ve složení Petr Zmija, Stanislav Vydrář a Ka-
teřina Rohovská. Za Komisi pro sport a vol-
ný čas bychom chtěli poděkovat nejen všem 
hráčům, fanouškům a vedení obce Dobrá, ale 
jmenovitě pak Kamilu Křižákovi za ochotu 
a možnost realizace turnaje na hřišti při re-
stauraci Zanzibar a Michalu Návratovi, kte-
rý průběh turnaje fotografoval. Ještě jednou 
všem děkujeme nejen za vydařenou akci, ale 
i za společně strávený čas, a již nyní se těšíme 
na příští ročník.

Komise pro sport  
a volný čas rady obce Dobrá

Dne 10. 7. 2021 se odehrál u Zanzibaru 
15. ročník Plážového fotbálku. Zúčastnilo se 
6 týmů, které mezi sebou urputně bojovaly. 
Počasí nám vyšlo dokonale pro tento sport 
a mnoho přihlížejících se mohlo bavit skvě-
lými výkony všech družstev. Děkuji K. Křižá-
kovi za bezplatný pronájem hřiště a cenu do 
závěrečného losování. Díky také patří hlavní-
mu rozhodčímu P. Svobodovi a D. Herníko-
vi s M. Návratem, kteří pořizovali nádherné 
záběry jako vždy. Foto i  video obou turnajů 
můžete zhlédnout na stránkách obce Dobrá.
1. Místo: M. Sekanina, O. Zícha, T. Bařina, 

M. Kulhánek, O. Gryžboň
2. Místo: D. Hájek, L. Houda, P. Hadaščok, 

P. Studenič
3. Místo: M. Flesner, D. Hreha, M. Kroček,  

F. Šebestík

Další z turnajů se odehrál 17. 7. 2021 ve 
Sport Relax Clubu U Medvěda. Byl to 19. roč-
ník nohejbalu trojic. Kapacita družstev byla 
zcela zaplněna. Všech 12 týmů bojovalo do 
pozdních odpoledních hodin. Děkuji manže-
lům Jelénkovým za bezplatný pronájem kur-
tů, hlavním rozhodčím P. Baranovi a D. Háj-
kovi za skvělý výkon a taky D. Herníkovi za 
profesionální dokumentaci. S  předáváním 
cen a tombolou mi pomohl starosta naší obce 
Ing. J. Carbol, za což taky děkuji. 
1. Místo: P. Vlček, D. Jopek, T. Žurovec
2. Místo: J. Pazděra, P. Kupčák, A. Chmiel
3. Místo: R. Hala, A. Ondera, L. Pěčka

Atmosféra u obou turnajů byla perfektní 
díky mnoha příznivcům a taky krásnému po-
časí. Moc děkuji níže uvedeným sponzorům 
za krásné a hodnotné dary do obou turnajů. 

Turnaj v plážovém volejbalu

Plážový fotbálek a nohejbal
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Každým rokem se sejde opravdu velké množ-
ství cen, které rozdělujeme do tomboly, loso-
vané po skončení akce a dělá tyto akce velmi 
atraktivní.

Obec Dobrá, Hyundai Mobis, Pivovar 
Radegast, Autovrakoviště K. Milata, Hos-
půdka Kačabar, Kosmetika Santini, Sport 

Relax Club U  Medvěda, Stánek U  Slávky, 
Autoservis L. Mlčák, Autoservis I. Janulek, 
Obuv J. Růžičková, Vinotéka J. Šulíkova, 
Uzenářství Carbol, Zanzibar K. Křižák.

Těšíme se na další setkání při různých akcích.

Za sportovní komisi René Křižák

Členové Klubu seniorů
chcete ochutnat výborné klobásy?

Tak přijďte

ve středu 8. 9. v 15 hod. do Kačabaru
Budete rovněž informováni o připravovaných akcích:

v říjnu - zájezd - přihlášení
v listopadu - bowling

v prosinci  - členská schůze

Doufám, že naše setkání nic nepřekazí!

Drahomíra Gryžboňová, předsedkyně

Senioři hrají Pétanque

Již osm let se senioři ve čtvrtky scházíme, 
abychom si zahráli Pétanque.
Je pravda, že „hráči“ se za ta léta již pro-
měnili. Mezi veterány však patří naše 
Anička. 
Již tradičně si v  den jejich narozenin za-
hrajeme Pétanque na její zahradě.
Koule vesele proháněla i při svých 96. na-
rozeninách. Proto všichni gratulujeme. 
Jen tak dál a „vydržet“!

Drahomíra Gryžboňová
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Milí čtenáři, přestože čas prázdnin a do-
volených pomalu končí, my pro Vás stále 
nakupujeme nové knihy a  časopisy, které 
si můžete on-line prohlédnout, ale i rovnou 
zarezervovat na našich stránkách www.
knihovnadobra.cz. Zároveň jsme na nich 
spustili nový webový formulář, kde nám 
můžete napsat Vaše tipy na knihy, které bys-
te si chtěli v knihovně půjčit. 

 Od července do srpna má knihovna letní 
výpůjční dobu, pokud Vám termíny nevyho-
vují, rádi Vám nabídneme individuální ter-
mín po telefonické domluvě na  558 641 016 
a 733 762 376, nebojte se ozvat, jsme Vám 
plně k dispozici.

Ředitelka P. Slováčková 
 a knihovnice MK Dobrá

Místní knihovna Dobrá

Wooden cup 2021 ve šprtci - 9. ročník
Pokus získat potřetí za sebou 

dřevěný domácí pohár se Dalibo-
ru Hájkovi nepovedl, po 4 letech 
se stal vítězem Petr Hadaščok.

Po roce se opět odehrál letní 
turnaj s  názvem Wooden cup. 
Kvůli pandemii koronaviru to 
byl první turnaj odehraný po více 
než roce. Náš klub měl dlouhou 
pauzu a  tak jsme se sešli k  to-
muto turnaji nerozehraní s cílem 
opět se do toho dostat. Celkem 
se k  turnaji sešlo 8 hráčů rozdě-
lených do dvou skupin. Ve skupině A  si to 
mezi sebou rozdali JOSEF STUDENIČ, 
LIBOR HOUDA, VÍTĚZSLAV FOLTÝN 

a  PETR HADAŠČOK. Druhou 
skupinu B  tvořili JAN BILKO, 
JOSEF SVOBODA, DALIBOR 
HÁJEK a LADISLAV HÁJEK.

Obhájce Dalibor Hájek 
hned v  úvodním střetnutí s  Ja-
nem Bilkem narazil. Urputnou 
bitvu rozsekl jedinou brankou 
zápasu Honza a  zvítězil těsným 

rozdílem 0:1. Jednoznačným ví-
tězstvím skončilo utkání mezi Li-
borem Houdou a Víťou Foltýnem. 
Libor si zápas podmanil a  nedo-
volil Víťovi ani jednou dostat puk 

do jeho sítě a po zásluze vyhrál vysoko 5:0. 
První kolo přineslo i dvě remízy. Ve skupině 
A si body rozdělili Josef Studenič s Petrem 
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Hadaščokem a ve skupině B se smírně roze-
šli Josef Svoboda s Ladislavem Hájkem.

Druhé kolo už bylo v celku zajímavější. 
Víťovi Foltýnovi se nepovedl vstup do utkání 
a opět inkasoval pět branek a prohrál s Jose-
fem Studeničem 1:5. Petr Hadaščok neměl 
dobrý vstup do turnaje, musel skousnout 
porážku od Libora Houdy 0:4. Jan Bilko 
po úvodním vítězném kole nad favoritem 
tentokrát narazil na dobře hrajícího Josefa 
Svobodu, který uštědřil Honzovi porážku 
1:3. Několikátá bitva v historii mezi otcem 
a synem Hájkovými: Dalibor Hájek ani ten-
tokrát nedopustil překvapení a porazil otce 
Ladislava Hájka 3:1.

Poslední kolo se hrálo hlavně o umístě-
ní v  obou tabulkách. O  překvapení třetího 
kola se postaral Vítězslav Foltýn, který do-
kázal udolat Petra Hadaščoka 5:4 a tím pá-
dem bylo jasné, že Petr po základní skupině 
A obsadí poslední příčku. Libor Houda pro-
cházel turnajem jako nůž máslem, ale v po-
sledním kole musel skousnout remízu s Jo-
sefem Studeničem 2:2. Jan Bilko si ve třetím 
kole doslova pohrál s  Ladislavem Hájkem 
a  deklasoval ho vysoko 7:1. Zato Dalibor 
Hájek nepřipustil nějaké drama proti Josefu 
Svobodovi a dokráčel si k vítězství 4:1.

Bylo jasné, že skupinu A  vyhraje Libor 
Houda a ve čtvrtfinále se střetne s nejhorším 
ze skupiny B a  to byl Ladislav Hájek. Sku-
pinu B vyhrál jen o skóre Jan Bilko a vyzval 
k  souboji Petra Hadaščoka, který byl pře-
kvapivě nejhorší ve skupině A. Další dvojice 
pro play-off tvořili Josef Svoboda s Josefem 
Studeničem a Dalibor Hájek s Vítězslavem 
Foltýnem.

První v  čtvrtfinále si Libor Houda vy-
chutnal Ladislava Hájka a s přehledem po-
stoupil do semifinále výhrou 5:1. Víťa Foltýn 

si na větší úspěch bude muset ještě počkat, 
proti Daliboru Hájkovi neměl žádnou šanci, 
inkasoval celkem osmkrát a  odešel s  deba-
klem 2:8. Mizerná základní skupina Petra 
Hadaščoka byla zapomenuta. Do play-off 
vlítnul jako uragán a dokázal si s přehledem 
poradit s Janem Bilkem 5:0. Drama se přece 
jenom konalo. Josef Svoboda po třech tře-
tinách hrál nerozhodně s Josefem Studeni-
čem 1:1. Nerozhodlo ani prodloužení a tak 
na řadu přišel rozstřel v penaltách, kde byl 
propocený a nervózní Josef Svoboda nako-
nec úspěšnější a postoupil do semifinále 2:1 
po nájezdech.

V semifinále na sebe narazili dva tradič-
ní soupeři Petr Hadaščok s Josefem Svobo-
dou. Pepa hrál velmi dobře na to, že byla ta-
ková dlouhá pauza, dokázal vsítit Péťovi dvě 
branky a vypadalo to, že se po dlouhé době 
Pepa podívá do finále. To se však nestalo, 
Petr zavřel obranné pásmo Pepovi, který se 
už víckrát neprosadil, zato Petr doslova a do 
písmene trestal. Dvěma slepenými góly vy-
rovnal a následně vsítil rozhodující branku 
a  mohl se radovat z  postupu za výhru 4:2. 
Dramatické utkání sliboval souboj mezi Da-
liborem Hájkem a  Liborem Houdou. Tato 
defenzívní bitva nepřinesla branku v  zá-
kladní hrací době a následovalo prodlouže-
ní. Ani v  tomto však branka nepadla a  tak 
toto drama musely rozseknout samostatné 
nájezdy. V nájezdech se projevila zkušenost 
Dalibora Hájka a dokázal Libora udolat 1:0 
po nájezdech.

O třetí místo si to rozdali Josef Svoboda 
s Liborem Houdou. Libor byl velmi zklama-
ný, že mu finále uteklo, přesto pomýšlel as-
poň na třetí příčku. Za to Pepa už chtěl prolo-
mit smůlu tohoto historického turnaje a chtěl 
také konečně brát aspoň bronz. Utkání bylo 
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vyrovnané pouze první třetinu, pak se zača-
la rozvlňovat síť a to bohužel pro Libora jen 
v jeho brance. Pepa moc Libora nešetřil, do-
kázal mu vstřelit pět branek a bylo jasné, že 
třetí příčka bude patřit jemu 5:0.

Ve finále se tak střetli vítězové posledních 
čtyř let. Dalibor Hájek mohl zkompletovat 
zlatý hattrick a Petr Hadaščok chtěl zvednout 
tento pohár po čtyřech letech. Finále začalo 
opatrně z obou stran. Dalibor Hájek se snažil 
rozhodit obranu Petra, ale ten odolával a ná-
sledně mohl dělat protiútoky, a to se mu na-
konec vyplatilo. Petr dokázal dva góly vsítit 
a zmařil tak všechny naděje Dalibora na zlatý 

hattrick. Petr Hadaščok byl velmi spokojený 
s  výsledkem, po čtyřech letech mohl slavit 
a zvednout nad hlavu dřevěný pohár.

Tento pohár byl první prověrkou našeho 
mužstva po dlouhé koronavirové krizi. Bylo 
vidět, že naši hráči i  bez tréninku to měli 
v ruce na sto procent a mohou se připravo-
vat na další turnaje a zápasy.

I  letos čeká na náš tým druholigová se-
zóna. Už 16. 10. 2021 vyrážíme do Bosko-
vic. Druhá liga bude mít nového účastníka 
a to hráče z Mutěnic. Naopak ve druhé lize 
nebudou nastupovat hráči Sokola Stochov 
a Dragons Modřice.

Výsledky Wooden cup 2021:
Skupina A Skupina B

Josef Studenič  
– Petr Hadaščok  2:2  Josef Svoboda  

– Ladislav Hájek 1:1

Libor Houda  
– Vítězslav Foltýn  5:0 Dalibor Hájek  

– Jan Bilko            0:1

Vítězslav Foltýn  
– Josef Studenič 1:5 Jan Bilko 

 – Josef Svoboda             1:3

Petr Hadaščok  
– Libor Houda      0:4  Ladislav Hájek 

 – Dalibor Hájek   1:3

Vítězslav Foltýn 
 – Petr Hadaščok  5:4  Jan Bilko  

– Ladislav Hájek          7:1

Josef Studenič  
– Libor Houda       2:2  Josef Svoboda  

– Dalibor Hájek   1:4

Čtvrtfinále:
Skupina A Body Skupina B Body

Libor Houda  
– Ladislav Hájek   5:1 Jan Bilko  

– Petr Hadaščok       0:5

Dalibor Hájek  
– Vítězslav Foltýn 8:2 Josef Studenič  

– Josef Svoboda 1:2sn

Semifinále:

Libor Houda 
– Dalibor Hájek 0:1sn Petr Hadaščok  

– Josef Svoboda 4:2

O 3. místo:

Josef Svoboda – Libor Houda   5:0

Finále:

Dalibor Hájek – Petr Hadaščok   0:2

Tabulka po základních skupinách:
Skupina A Body Skupina B Body

1. Libor Houda      7 1. Jan Bilko          6
2. Josef Studenič    5 2. Dalibor Hájek  6
3. Vítězslav Foltýn 3 3. Josef Svoboda 4
4. Petr Hadaščok   1 4. Ladislav Hájek  1

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA 
vždy první čtvrtek v měsíci od 17 – 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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před 90 lety byla dObRÁ elektRifikOvÁna (3)
Elektrifikace byla tak velkým zásahem do života občanů, že se jí věnujeme

na stránkách Doberských listů ještě jednou. Máme mapu Moravskoslezských
elektráren, na níž je předpoklad a plán vedení. Elektřina byla přivedena vyso-
kým napětím do jižní části a odtud do tranfsormátoru, odkud byla rozvedena
do částí obce. Mapka má vyznačeny cesty a podél nich dřevěné sloupy s izolá-
tory v rozestupech 15 metrů. Jsou vyznačeny menšími terčíky, zdvojení značí,
že měly dřevěnou vzpěru. Umístění a počet sloupů vyznačují vedení a zdroje veřejného osvětlení
(větší terčíky). Spočítáme, že Dobrá měla mít v počátcích (a zřejmě měla) 16 pouličních lamp
a 159 sloupů, z toho 26 zdvojených či se vzpěrou. To značilo (mimo jiné) vykopat krumpáči a lo-
patami 165 jam do hloubky 2,5 metru (jámy pro vzpěry byly plytší) a sloupy usadit. Na nárožích
budov anebo ke krovům střech byly namísto sloupů upevněny kovové konzoly, k čemuž musely
být desítky svolení. Zda bylo na tyto práce využito nezaměstnaných, jichž bylo v naší obci 40—50
(omezeně pracujících ještě více), se nepíše. 

Pamětníci si na dřevěné sloupy pamatují, na
některých místech přetrvaly až do nové doby.
Když byly podél silnice postaveny chodníky pro
pěší, stály třeba uprostřed nich… Elektické vedení
na sloupech prodělalo během desetiletí změny.
Těch celodřevěných sloupů z kmenů borovic
ubývalo proto, že časem u země uhnily a musely
být nahrazovány novými nebo opravovanými.
Spodní část nahradily 4metrové betonové hra-
noly zpoloviny zasazené do země, z poloviny
trčící nad povrch. Na tyto byly zkrácené, ale ještě
použitelné dřevěné sloupy dvěma šrouby připev-
něny. Časem jsou dřevěné sloupy nahrazovány
betonovými (viz obrázky). Elektrické vedení
v centru obce bylo svedeno do země v létě 1992.

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  2.8.21  11:26  Stránka 97
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Lampa pouličního osvětlení zavěsená nad hlavní křižovatkou
a sloupy elektrického a telegrafního vedení v roce 1937.

<< Pouliční lampa
asi z 50. let minu-
lého století v od-
lehlé části obce.
Dole: střed Dobré
v roce 1992 před
odstraňováním
sloupů. 

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  2.8.21  11:26  Stránka 98
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Nabízíme veškeré malířské a natěračské práce
Malby: 
bytu, RD, novostavby, rekreační střediska, penziony, 
školy, školky, hospody, restaurace, firmy, JZD, nebytové 
prostory, atd,

Nátěry:
střechy, fasády, pergoly, ploty, železné konstrukce, 
radiátory, lodní kontejnery, atd.

Taktéž dekorační stěrky

Čištění:
Plastového obložení RD, zámkové dlažby, atd.

Nabízíme dárkové poukazy

Kontakt:
Tel.: 606 058 430 • E-mail: maliri.maliri@email.cz
Fb: Malíř Malir taktéž fotky na profilu

Změna ordinační doby Dětského střediska 
Dobrá MUDr. Kučerová Iva

12. 8. čtvrtek  NEORDINUJE SE

26. 8. čtvrtek  NEORDINUJE SE

Nutné případy ošetří po telefonické domluvě MUDr. Devečková - DS Politických 
obětí Místek (u bývalého autobusového stanoviště) tel: 558 434 835.
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P Ř E S T A V B A  K O L A  N A  
E L E K T R O K O L O

Víte, že z Vašeho běžného kola dokážu 
vytvořit parádní a spolehlivé 
ELEKTROKOLO?

Přestavbovou sadou získáte VYŠŠÍ VÝKON
za NIŽŠÍ CENU oproti běžnému elektrokolu 

Stačí mít běžné kolo, společně VYBEREME 
SADU, která bude vyhovovat Vašim 
potřebám a o zbytek se již postarám já.
 

M a r t i n  P o h l u d k a
+ 4 2 0  6 0 5  4 4 2  4 9 3
e l e k o l a @ e m a i l . c z
d í l n a :  V y š n í  L h o t y

W W W . E L E K O L A . C Z

Vaše nové elekolo Vám přestavím do 
týdne, to vše se zárukou 26 MĚSÍCŮ
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Nabízíme kancelářské prostory 
o ploše 17,3 m² a 34,6 m² 

v prostorách 9 patrové výškové budovy  
společnosti VÚHŽ a.s., Dobrá 240.

• Možnost parkování na parkovišti před budovou. 
• Budova vybavena výtahy. 
• Další služby: nepřetržitá ostraha areálu, úklid prostor. 
• K dispozici internet, kantýna, jídelna. 

Bližší informace získáte na telefonním  
čísle 725 590 732 (pan Löffler).



- 16 -

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, referent finančního odboru,
  místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu
558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu
558 412 310 Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu   
558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční  
  správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
736 614 720  majetku a investic
---------------
739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu 
---------------
558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
Pondělí  8.00 – 12.00 hodin
Středa 14.00 – 17.00 hodin
Pátek 14.00 – 17.00 hodin
Sobota  8.00 – 12.00 hodin

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník

Správce multifunkčního hřiště:
605 887 443 Martin Svěrkoš

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace DL. č.E 12337. Výtisk zdarma.

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 6. 9. 2021 do 12.00 hodin.

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






