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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

jak jsme vás informovali v minulém vy-
dání Doberských listů, v  pondělí 20. září 
2021 se bude konat v  Multifunkčním sále 
základní školy 17. zasedání Zastupitel-
stva obce Dobrá. Rád bych vás na jednání 
pozval, protože na programu budou dů-
ležité body, mimo jiné schvalování zadání 
Změny č.1 Územního plánu obce Dobrá, 
strategický plán rozvoje obce na období let 
2021–2027, vyhodnocení vítězného návrhu 
participativního rozpočtu a další.

Jako téměř každý rok, dva měsíce prázd-
nin uběhly jako voda, dětem skončilo obdo-
bí volna a  začal nový školní rok. Jak jsme 
vám již psali, v průběhu prázdnin probíhaly 
ve škole různé stavební práce. Opravy so-
ciálních zařízení a šaten v prostorách vedle 
tělocvičen v celkové hodnotě 2 403 627 Kč 
realizovala stavební společnost Vojkovský – 
Stavby s.r.o., FM. Chtěl bych velmi poděko-
vat vedení školy za účast na koordinaci sta-
vebních prací, a dále všem zaměstnancům, 
za jejich práci na úklidu školy po stavební 
činnosti. Školní rok v naší základní i mateř-
ské škole startoval ve složitých podmínkách 
aplikace opatření proti šíření nebezpečného 
viru Covid-19. Jsme rádi, že vše proběhlo 
v klidu a všem žákům přejeme, aby se jim ve 
škole dařilo, a především našim prvňáčkům 
přejeme úspěšný start školní docházky. 

V  minulém měsíci jsme realizovali opra-
vu účelové komunikace č. 131 v  části obce 
Podlesí. Akci prováděla stavební společnost 
Lesostavby FM a.s., a  oprava je v  hodnotě 
222  035  Kč. V  tomto měsíci bude zahájena 
oprava účelové komunikace v  místě u  řeky, 
akci bude provádět společnost Eurovia CS, 
a.s., v celkové hodnotě, která byla vysoutěže-
na ve veřejné zakázce ve výši 3 005 777 Kč.  

Komise pro sport a volný čas zve všechny 
sportovce v sobotu 18. září na 7. ročník zá-
vodu DOBERSKÁ PĚTKA. Jedná se o bě-
žeckou soutěž pro všechny věkové katego-
rie, která je určená také pro nejmenší děti! 
Hlavním závodem je „Běh Lukáše Kuči“. 
Bližší informace k průběhu sportovní akce, 
a samozřejmě i k mnoha dalším událostem, 
naleznete na našem webu (www.dobra.cz). 

Velmi rád bych vás upozornil na akci, 
která je letos tak trochu výjimečná. Pod zá-
štitou Komise pro rozvoj obce a životní pro-
středí pořádá Základní organizace České-
ho zahrádkářského svazu Dobrá, společně 
s  Včelařským spolkem pro Frýdek, Dobrou 
a okolí Výstavu ovoce a zeleniny, spojenou 
s expozicí – Včelařství v proměnách času, 
aneb 115 let včelařského spolku v Dobré. 
V sobotu a neděli 25. - 26. září jste pořadateli 
srdečně zváni do Multifunkčního sálu v  zá-
kladní škole. Přijďte v hojném počtu, moc se 
na vás všichni aktéři těší, nezklamte je!

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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Milí spoluobčané, nedávno jsem vás 
informoval o všech možnostech, jaké infor-
mační systém naší obce nabízí. Zmínil jsem 
se o  tom, kde lze důležité informace najít, 
získat, využít. 

Dnes bych vás chtěl seznámit s  tím, že 
ne všechny informace okolo nás nesou punc 
pravdivosti (teď nehovořím o  informacích 
úředního charakteru). Mám na mysli ty in-
formace, které se můžete dozvědět na inter-
netu, v klasických tištěných (některých) no-
vinách či časopisech nebo je dokonce slyšet 
v rádiu nebo i vidět v televizi.

Takovým informacím se říká fake news 
(čti: feik nju:z).  

Termínem fake news označujeme lživé 
a  nepravdivé zprávy (hoaxy, dezinformace), 
někdy se termínem fake news označuje také 
samotná žurnalistika, která je založena prá-
vě na úmyslném šíření těchto nepravdivých 
informací prostřednictvím masmédií – v  po-
sledních letech především sociálních sítí.

Fake news mohou být zcela vymyšlené (od 
základu nepravdivé), mohou však být také 
založeny na pravdivém základu, který je dopl-
něn o nepravdivé informace, které zesilují jeho 
schopnost penetrovat média a  šířit se online 
prostorem. Fake news mohou být zacíleny jak 
na konkrétní osobu či instituci, politika či poli-
tickou stranu, často se však snaží znevěrohod-
nit média jako taková, případně celý politický 
systém či demokracii. (Zdroj: internet)

Od nepaměti se člověk snaží najít prav-
du. Dělá vše proto, aby zjistil, jak co fun-
guje, proč to tak je, kde je základ té nebo 
oné zákonitosti. Tedy – na jedné straně je 

vždy pravdivá informace a na těch stranách 
dalších jsou informace, které už té pravdy 
v  sobě moc nemají, nebo se tváří, jako by 
ony měly být těmi pravdivými. Překruco-
vání, domýšlení, dodatečné doplnění sku-
tečností, detailů, manipulace s okolím… to 
jsou bohužel faktory současného každoden-
ního života kolem nás. 

S pravdivou informací se aktuálně hraje 
hra, kterou si můžeme představit jako „hru 
na tichou poštu“. Vzpomínáte? Účastníci si 
jeden po druhém předávají šeptáním slovo 
nebo část věty a na konci hry se všichni smě-
jí, co za paskvil z původně myšleného vzni-
kl. Tato hra je jen hrou a šeptá se při ní. Ale 
představme si, že tato hra se hraje i kolem 
nás, od nepaměti přece platí „na každém 
šprochu pravdy trochu“ nebo „jedna paní 
povídala“.

Jak se tedy bránit lži? Kde hledat tu pů-
vodní, pravdivou myšlenku, koho se zeptat?

Dobré je, když vám ty pseudopravdy ně-
kdo „přeloží“, někdo, komu to přísluší a kdo 
nemůže napsat jen tak něco smyšleného, 
poněvadž pravda je jediná, daná.

Dnes vám – s vaším laskavým svolením 
– odpovím na některé šířící se obecní – za-
ručeně pravdivé – zvěsti já.

Tou první nepravdou je, že obec bude ku-
povat bývalou restauraci Oráč a vybuduje zde 
domov pro seniory.

Odpověď zní. Obec NEBUDE KUPO-
VAT tento objekt, neboť jsou v plném běhu 
projekční přípravy k výstavbě objektu podob-
ného typu a zaměření. Jeho umístění bude na 

Pravda či lež?
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Tašky na třídění odpadu 
od společnosti EKO-KOM a.s. 

Vzhledem k tomu, že se my, občané Dobré, stále zlepšujeme a více a více třídíme 
odpad a následně využíváme nádob na separovaný sběr v obci, zakoupila Obec Dobrá 
sady tašek společnosti EKO-KOM a.s., které všem rodinám usnadní třídění odpadu 
přímo v jejich domovech. Tašky jsou tří barev, po jejich naplnění je – prosím – vysy-
pejte do nádoby podle příslušné barvy – děkujeme.

Sada se skládá z tří tašek:  MODRÁ – papír
 ŽLUTÁ – plast
 ZELENÁ  - sklo

Sady tašek budou rozvezeny do Vašich domácností během měsíce září a října 2021.

„zelené louce“ a na úřadě již nyní nese název 
KODUS, tj. Komunitní dům pro seniory.

A jdeme dál. Obcí se šíří zaručeně pravdi-
vá zpráva o tom, že obec bude kupovat býva-
lou restauraci Obecník.

Odpověď zní: Obec NEBUDE KUPO-
VAT restauraci Obecník. Obec v  současné 
době nemá zájem provozovat restaurační 
zařízení. Obec rovněž disponuje dvěma růz-
ně velkými a  prostornými sály, které jsou 
hojně využívány k mnoha příležitostem.

A ještě do třetice. Obec bude bourat bu-
dovu čp. 231 (známou též jako „starý národ-
ní výbor“).

Odpověď zní: ANO, obecní zastupitel-
stvo rozhodlo o zbourání staticky nebezpeč-
né a nevyhovující budovy s tím, že k demoli-
ci dojde až v okamžiku, kdy bude jistá dota-
ce na podporu výstavby a vnitřního zařízení 
nového objektu, který nese pracovní název 
Spolkový dům. Zde najdou své prostory ke 

scházení např. skauti, maminky s  dětmi, 
modeláři, členové Klubu seniorů, včelaři. 
Druhé nadzemní podlaží bude z velké části 
vyčleněno pro místní knihovnu.

Jsem rád, že možnost uvést nějakou zá-
ležitost na pravou míru ještě existuje. 

Toto pravidlo však s úřední řečí praktic-
ky končí. I vám se jistě stalo, že váš soused, 
známý, spolupracovník nebo dokonce pří-
buzný hájí „svou“ pravdu – a někdy se s tím 
nedá vůbec nic dělat.

Jakou radu mám pro vás na závěr? 
Rozhoduje-li se v životě kolem vás o ně-

čem důležitém, neřiďte se tím, co vám před-
kládají na internetu, nebo tím, co vám říká 
v práci Karel nebo Sváťa. Už naši prapředci 
věděli, že v takový důležitý okamžik musíte 
vzít rozum do hrsti a dát na selský rozum. 

Pomáhá to… a  snad to pomůže nám 
všem. Již brzy.

Milan Stypka  
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Změna č. 1 Územního plánu Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá konané dne 20. 9. 2021 bude schvalovat  zadání Změny 
č. 1 Územního plánu Dobrá. 
Na základě schváleného zadání Změny č. 1 ÚP Dobrá bude pořízen návrh  Změny 
č. 1 Územního plánu Dobrá, a poté pořizovatel (Magistrát města Frýdku-Místku) 
oznámí místo a dobu konání společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP.
Následně bude obci doručen veřejnou vyhláškou návrh Změny č. 1 územního plá-
nu.  Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné při-
pomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.  
O místu a době konání veřejného projednávání a  také o doručení návrhu Změny 
č. 1 územního plánu Vás budeme informovat v Doberských listech a na webových 
stránkách obce. 

Markéta Řízková, referent odboru správy majetku a investic 

POPLATEK ZA ODPADY ROK 2021 
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  uhraďte  do  konce  září.
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) 
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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 -  6.10., 3.11., 1.12. 2021. 

 Svoz popelnic – Státní svátek 28. 9. 2021
V tento den bude probíhat klasický svoz popelnic (odpadu), 

tak jak je i uvedeno v kalendáři Obce Dobrá 2021. 

Termíny uzávěrek 
Doberských listů na rok 2021

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

Výzva k vyzvednutí kompostéru
Vážení občané,
vzhledem k tomu, že ne všichni občané projevili zájem o bezplatné zapůjčení kompo-
stéru, nabízíme zájemcům možnost pořízení dalšího kusu. 
Vlastníci nemovitosti na území obce Dobrá, kteří mají zájem o pořízení druhého kusu  
kompostéru nebo i občané, kteří si o kompostér požádali a dosud nevyzvedli, mohou 
tak učinit v týdnu od 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021 v tomto čase:
pondělí a středa od 8,00 do 12,00 hod a od 12,30 do 16,30 hod.
úterý a čtvrtek od 8,00 do 12,00 hod a od 12,30 do 14,00 hod.
pátek od 8,00 do 12,00 hod.    

Dostavte se na OÚ Dobrá, II. patro, kancelář č. 22, p. Markéta Řízková. Zde podepí-
šete Smlouvu o výpůjčce a obdržíte kompostér. 
Kompostér je majetkem obce po dobu 5 let, tj. po dobu udržitelnosti projektu. Po uply-
nutí této doby se stává majetkem žadatele.

Markéta Řízková, referent odboru správy majetku a investic 
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Zastupitelstvo obce schválilo na svém 
jednání dne 9. 3. 2020 „Zásady participativ-
ního rozpočtu obce Dobrá“.

Participativní rozpočtování je postup, 
kdy občané mohou vstoupit do rozpočto-
vého procesu a ovlivnit tak, na co bude vy-
naložena schválená část veřejných financí. 
Občané tak mohou rozhodovat o  části pe-
něz z obecního rozpočtu společně se svými 
volenými zastupiteli. 

Dne 15. 2. 2021 Zastupitelstvo obce 
Dobrá na svém jednání schválilo uvolnění 
částky 1 mil. Kč z rozpočtu obce na rok 2022 
v souladu se Zásadami participativního roz-
počtu obce Dobrá. 

Dne 12. 7. 2021 se sešla pracovní skupi-
na a  v souladu s ustanovením článku IX. Zá-
sad posoudila jeden předložený návrh, a to 
„Dětské hřiště v  parku u  kostela“ předkla-
datele pana Pavla Peterka, zaregistrovaný 
dne 20. 5. 2021. Celkové náklady související 
s realizací projektu jsou 241 456,- Kč. 

Návrh bude prezentován v  rámci pro-
gramu jednání zastupitelstva obce dne 
20. 9. 2021.

Zásady a potřebné přílohy jsou k dispozici:
https://www.dobra.cz/obecni-urad/do-

kumenty-ke-stazeni/participativni-rozpocet/

Marcela Kolková 

Starosta obce Dobrá podle § 15 odst. 1 
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Par-
lamentu České republiky a  o  změně a  do-
plnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,

oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Par-

lamentu České republiky se uskuteč-
ní dne 8. října 2021 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a  dne 9. října 2021 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb je ve volebním okrs-
ku 1 a volebním okrsku 2  budova Základ-
ní školy Dobrá, Dobrá č. 860, víceúčelový 

sál, 1. poschodí (přístavba nad školní jí-
delnou, vchod z boční strany).

3. Voliči  bude umožněno  hlasování poté,  
kdy prokáže  svou  totožnost a  státní 
občanství České republiky (platným ob-
čanským průkazem, cestovním,diplo-
matickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny pře-
de dnem voleb hlasovací lístky.

Ve dnech voleb volič může obdržet hlasova-
cí lístky i ve volební místnosti.

Ing. Jiří Carbol – starosta obce

Participativní rozpočet

Oznámení o době  
a místě konání voleb
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Informace pro volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky 

Volby do Poslanecké sněmovny se ko-
nají ve dvou dnech, v  pátek 8. října 2021 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem je
•	 občan	České	republiky,	který	nejpozději	

9. října 2021 dovrší věku 18 let.

HLASOVAcí LíSTKy

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké 
sněmovny jsou vytištěny pro každou poli-
tickou stranu, politické hnutí nebo koalici 
samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je uve-
deno číslo určené losem. Hlasovací lístky 
týchž politických stran, politických hnutí 
a koalic musí být ve všech volebních krajích 
označeny stejným vylosovaným číslem. Po-
kud některá politická strana, politické hnutí 
nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve 

všech volebních krajích, zůstane v  daném 
volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhle-
dem k  tomu nemusí hlasovací lístky, které 
volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou 
číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak 
nemusí obsahovat všechna čísla.

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

Příslušnost kandidáta k  určité politické 
straně nebo politickému hnutí je na hlaso-
vacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými 
v  přiložené informaci. Hlasovací lístky jsou 
opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 
3 dny přede dnem voleb (5. října 2021).

Vzorové hlasovací lístky a  informace 
o  případných tiskových chybách na hla-
sovacím lístku jsou zveřejněny ve volební 
místnosti.

INfORMAcE  
O VZDÁNí SE KANDIDATURy 
NEBO ODVOLÁNí KANDIDÁTA

Ve volební místnosti se zveřejňují infor-
mace o  případném vzdání se kandidatury 
nebo odvolání kandidáta (pokud krajský 
úřad obdržel prohlášení do 48 hodin před 
zahájením voleb). Při zjišťování výsledků 
voleb se k hlasům odevzdaným pro tako-
vého kandidáta nepřihlíží.

Informace o způsobu hlasování (2021)

Hlasování probíhá na území Čes-
ké republiky, a  to ve 14 volebních 
krajích. Hlasuje se  i v zahraničí na 
zastupitelských a konzulárních úřa-
dech ČR. Volič hlasuje v tom voleb-
ním okrsku, kde je přihlášen k trva-
lému pobytu. Výjimkou jsou voliči 
hlasující na voličský průkaz nebo 
voliči nacházející se v  době voleb 
v  nemocnici, ústavu sociální péče 
nebo jiném obdobném zařízení.
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PROKÁZÁNí TOTOŽNOSTI

Volič musí ve volební místnosti prokázat 
svou totožnost a  státní občanství České 
republiky

•	 platným	občanským	průkazem,

•	 platným	 cestovním,	 diplomatickým	
nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem.

PRůBĚH HLASOVÁNí

Volič obdrží od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku opatřenou úřed-
ním razítkem. Na požádání mu komise vydá 
i sadu hlasovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupe-
ní není přípustné.

S  úřední obálkou a  hlasovacími lístky 
se musí volič odebrat do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebu-
de hlasování umožněno. Volič vloží do úřední 
obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím 
lístku, který vkládá do prázdné úřední obál-
ky, může zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýše u  4 kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z  nich 
dává přednost (udělení preferenčního hlasu).

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, 
které nejsou na předepsaném tiskopise, hla-
sovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací 
lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vy-
braným hlasovacím lístkem vloží před okrs-
kovou volební komisí do volební schránky.

S  voličem, který nemůže pro tělesnou 
vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo 
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků pří-
tomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise, a  hlasovací lístek za něho 
vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě 
i úřední obálku vložit do volební schránky.

HLASOVÁNí  
NA VOLIČSKý PRůKAZ 

Informace pro volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky 

Na voličský průkaz může volič hlasovat 
v  jakémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky nebo ve zvláštním voleb-
ním okrsku v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát.

Kde lze o voličský průkaz žádat
U  obecního úřadu (magistrátu, měst-

ského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské 
části nebo městského obvodu územně čle-
něného statutárního města, úřadu městské 
části hlavního města Prahy) v místě trvalé-
ho pobytu voliče.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního 
seznamu voličů může požádat pouze pří-
slušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky po-
třebným dokladem, nebude mu hla-
sování umožněno.

Volič musí dbát na to, aby do úřed-
ní obálky vložil pouze jeden hlasovací 
lístek, jinak je hlas voliče neplatný.
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 co se uvádí v žádosti
Žádost obsahuje jméno a příjmení voli-

če, datum narození, adresu trvalého pobytu 
a případně požadovaný způsob doručení vo-
ličského průkazu.

Pro žádost o voličský průkaz není přede-
psaný formulář.

Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v písemné nebo elektronické 

podobě s doručením úřadu do 1. října 2021

•	 na	 listině	 opatřené	 úředně	 ověřeným	
podpisem voliče, nebo

•	 v  elektronické	 podobě	 prostřednictvím	
datové schránky voliče.

Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; 
volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totož-
nost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Kdy volič průkaz dostane
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 

dnů přede dnem voleb (23. září 2021). Pře-
dá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má pl-
nou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo 
jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na zákla-
dě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského 
úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tom-
to případě se stačí v  den voleb dostavit na 
tento zastupitelský úřad, kde bude voličský 
průkaz předán a  následně může volič při-
stoupit k hlasování.

Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na voličský prů-

kaz, musí průkaz odevzdat okrskové vo-
lební komisi. Komise mu poté vydá prázd-
nou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán volič-
ský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ 

volebním okrsku, musí voličský průkaz 
rovněž odevzdat okrskové volební komisi. 
Jinak mu komise hlasování neumožní.

HLASOVÁNí DO PřENOSNé 
VOLEBNí ScHRÁNKy

Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve 
dnech voleb svoji okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost do přenosné volební schránky. Okrs-
ková volební komise však může vysílat své 
členy s přenosnou volební schránkou pouze 
v rámci svého volebního okrsku.

Mimo území České republiky nelze hla-
sovat do přenosné volební schránky.

HLASOVÁNí V ZAHRANIČí

Informace pro volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky 

Volič může hlasovat v  zahraničí ve 
zvláštním volebním okrsku při zastupitel-
ském a konzulárním úřadu České republiky, 
s  výjimkou konzulárního úřadu vedeného 
honorárním konzulárním úředníkem (dále 
jen „zastupitelský úřad“).

Hlasování je možné:
a) na základě zápisu do zvláštního sezna-

mu voličů vedeného zastupitelským 
úřadem (při dlouhodobém pobytu)

Jak a do kdy lze žádost o zápis podat
Písemnou žádost o  zápis je třeba do-

ložit originálem, popř. ověřenou kopií do-
kladů potvrzujících totožnost voliče, jeho 
státní občanství ČR a  bydliště v  územním 
obvodu zastupitelského úřadu. Za doklad 
potvrzující bydliště v  územním obvodu 
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zastupitelského úřadu se považuje úřední 
doklad vydaný orgánem státu působnosti 
příslušným k  evidenci obyvatel, popř. k  vy-
dávání povolení k pobytu.

Pro žádost není předepsaný formulář. 
Na žádosti se nevyžaduje ověřený podpis 
voliče.

Žádost musí být doručena nebo předána 
zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů 
přede dnem voleb, tj. do 29. srpna 2021.

Pokud se volič zapsaný do zvláštního 
seznamu vedeného zastupitelským úřadem 
nebude vyskytovat v  době voleb do Posla-
necké sněmovny v územním obvodu tohoto 
zastupitelského úřadu, může zastupitelský 
úřad požádat o vydání voličského průkazu, 
na který je oprávněn hlasovat v  jakémko-
liv zvláštním volebním okrsku v  zahraničí 
a   v  jakémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky.

 Důsledky zápisu do zvláštního seznamu
V případě zápisu do zvláštního seznamu 

voličů je volič, má-li trvalý pobyt na území 
České republiky, vyškrtnut ze stálého se-
znamu voličů vedeného obecním úřadem, 
v jehož územním obvodu je přihlášen k trva-
lému pobytu.

Pokud by chtěl volič v  budoucnu opět 
volit na území České republiky(1), je třeba, 
aby požádal zastupitelský úřad o vyškrtnutí 
ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský 
úřad vydá voliči potvrzení o vyškrtnutí, které 
je třeba odevzdat přede dnem voleb obecní-
mu úřadu, v jehož územním obvodu má vo-
lič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb 
okrskové volební komisi.

b) na základě voličského průkazu

HLASOVÁNí NA VOLIČSKý 
PRůKAZ (2021)

Informace pro volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky 

Na voličský průkaz může volič hlasovat 
v  jakémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky nebo ve zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí.

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

 Kde lze o voličský průkaz žádat
U  obecního úřadu (magistrátu, měst-

ského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské 
části nebo městského obvodu územně čle-
něného statutárního města, úřadu městské 
části hlavního města Prahy) v místě trvalého 
pobytu voliče.

Volič zapsaný v  zahraničí do zvláštního 
seznamu voličů může požádat pouze pří-
slušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

 co se uvádí v žádosti
Žádost obsahuje jméno a  příjmení voli-

če, datum narození, adresu trvalého pobytu 
a případně požadovaný způsob doručení vo-
ličského průkazu.

Pro žádost o voličský průkaz není přede-
psaný formulář.

 Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v  písemné nebo elektronické 

podobě s doručením úřadu do 1. října 2021

•	 na	 listině	 opatřené	 úředně	 ověřeným	
podpisem voliče, nebo

•	 v  elektronické	 podobě	 prostřednictvím	
datové schránky voliče. 
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Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; 
volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totož-
nost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Kdy volič průkaz dostane
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 

15  dnů přede dnem voleb (23. září 2021). 
Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má 
plnou moc s  ověřeným podpisem voliče, 
nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na 
základě žádosti zaslat i na adresu zastupitel-
ského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. 
V tomto případě se stačí v den voleb dostavit 
na tento zastupitelský úřad, kde bude volič-
ský průkaz předán a  následně může volič 
přistoupit k hlasování.

Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na voličský prů-

kaz, musí průkaz odevzdat okrskové vo-
lební komisi. Komise mu poté vydá prázd-
nou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán volič-
ský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ 
volebním okrsku, musí voličský průkaz 
rovněž odevzdat okrskové volební komisi. 
Jinak mu komise hlasování neumožní.

Seznam zastupitelských úřadů, u kterých 
je možné podat žádost o zápis do zvláštního 
seznamu voličů nebo žádost o voličský prů-
kaz, včetně kontaktů na ně je k  dispozici na 
internetových stránkách Ministerstva za-
hraničních věcí https://www.mzv.cz/, ikona 
O  ministerstvu - Adresář diplomatických 
misí - Zastoupení ČR v zahraničí. Volič, kte-
rý hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, 
obdrží hlasovací lístky ve volební místnos-
ti. Státní volební komise určila losem Ústec-
ký kraj jako kraj, kterému budou podřazeny 
všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. 

Tzn., že voliči, kteří budou hlasovat v zahra-
ničí na zastupitelských úřadech, budou volit 
kandidáty z Ústeckého kraje.

1) Poznámka o  vyškrtnutí voliče ze stálého 
seznamu voličů nebrání tomu, aby volič 
mohl ve volbách do  zastupitelstev obcí 
a volbách do zastupitelstev krajů hlasovat 
na území České republiky.

HLASOVÁNí  
VE ZDRAVOTNIcKéM  
NEBO OBDOBNéM ZAříZENí

Hlasování ve zdravotnickém zařízení (2021)
Informace pro volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republiky 

Pokud volič pobývá v době voleb do Po-
slanecké sněmovny v nemocnici, porodnici, 
sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v  ob-
dobném ústavu a  zařízení (dále jen „zdra-
votnické zařízení“), které se nachází v jiném 
volebním okrsku (obci), než do kterého 
podle místa svého trvalého pobytu náleží, 
může v tomto zařízení hlasovat.

Hlasování je možné:
a) na základě zápisu do zvláštního se-

znamu voličů (v  případě dlouhodoběj-
šího pobytu)

Voliče by měla o možnosti zápisu informovat 
správa příslušného zdravotnického zařízení.

Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hla-
sovat na základě svého zápisu do zvláštního 
seznamu voličů, předá správa příslušného 
zdravotnického zařízení obecnímu úřadu 
v jejím územním obvodu nejpozději 1. října 
2021 do 14.00 hod.

V  době hlasování se dostaví do pří-
slušného zdravotnického zařízení členové 
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okrskové volební komise s výpisem ze zvlášt-
ního seznamu voličů a  přenosnou volební 
schránkou. Poté, co volič prokáže totožnost 
a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo cestovním do-
kladem, komise mu umožní hlasovat. Hla-
sovací lístky a úřední obálku obdrží volič od 
členů okrskové volební komise.

b) na základě voličského průkazu

Správa příslušného zdravotnického za-
řízení požádá příslušný obecní úřad nebo 
ve dny voleb příslušnou okrskovou volební 
komisi, aby zajistila hlasování ve zdravot-
nickém zařízení.

Voličský průkaz odevzdá volič čle-
nům okrskové volební komise, kteří se 
dostaví do zdravotnického zařízení s pře-
nosnou volební schránkou. Poté, co volič 
prokáže svou totožnost a  státní občanství 
České republiky platným občanským prů-
kazem nebo cestovním pasem, obdrží úřed-
ní obálku spolu s hlasovacími lístky a může 
hlasovat.

Volič má trvalý pobyt ve stejném voleb-
ním okrsku, ve kterém se nachází zdravot-
nické zařízení

V  tomto případě může volič požádat 
obecní úřad nebo i  ve dnech voleb „svou“ 
okrskovou volební komisi o  to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost. Okrsková 
volební komise vyšle k  voliči dva své čle-
ny s  přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky.

INfORMAcE PRO VOLIČE V KA-
RANTéNĚ / IZOLAcI Z DůVODU 
ONEMOcNĚNí cOVID-19

Vláda České republiky dne 14. června 
2021 schválila návrh zákona o  zvláštních 
způsobech hlasování ve volbách do Posla-
necké sněmovny Parlamentu České repub-
liky v roce 2021. Dne 7. července 2021 ná-
vrh zákona schválila Poslanecká sněmovna 
(sněmovní tisk č. 1242) a  postoupila ho 
Senátu (senátní tisk 130). Senát návrh 
schválil ve znění postoupeném Poslaneckou 
sněmovnou dne 21. července 2020. Zákon 
podepsal dne 3. 8. 2021 prezident republi-
ky. Dne 13. 8. 2021 byl zákon publikován ve 
Sbírce zákonů jako zákon č. 296/2021 Sb.

Zákon umožní hlasovat ve volbách do 
Poslanecké sněmovny 2021 i osobám, jimž 
bude v době voleb nařízena karanténa nebo 
izolace z důvodu onemocnění covid-19. Zá-
kon též umožní hlasování voličům umístě-
ným v  zařízeních, která byla rozhodnutím 
krajské hygienické stanice uzavřena.

POZOR: zvláštní způsoby hlasování se 
použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat stav 
pandemické pohotovosti nebo nouzový stav 
vyhlášený alespoň pro část území České re-
publiky z  důvodu ohrožení zdraví šířením 
onemocnění covid-19.

Pro výše uvedenou skupinu voličů se zavá-
dí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

•	 Hlasování ze silničního motorové-
ho vozidla u  volebního stanoviště 
(tzv.  drive-in hlasování) - tato voleb-
ní stanoviště budou zřízena pro každý 
okres. Stanoviště budou uzpůsobena 
pro průjezd motorového vozidla. Takto 
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může volič hlasovat ve středu ve voleb-
ním týdnu (6. října) od 8 do 17 hodin. 

•	 Hlasování v  pobytovém zařízení soci-
álních služeb, které bylo uzavřeno - 
pokud krajská hygienická stanice nahlá-
sí uzavřená zařízení na svém území kraj-
skému úřadu, ten do nich vyšle speciální 
komisi pro hlasování. Takto hlasovat 
bude možné od čtvrtka (7. října) volební-
ho týdne od 8 hodin do pátku volebního 
týdne (8. října) do 18 hodin. 

•	 Hlasování do zvláštní přenosné vo-
lební schránky - pokud volič v nařízené 
karanténě či izolaci nemůže využít drive-
-in hlasování, může do čtvrtka volební-
ho týdne (7. října) do 20 hodin oznámit 
krajskému úřadu, že žádá příjezd spe-

ciální komise pro hlasování s  přenos-
nou volební schránkou. Toto hlasování 
bude probíhat od pátku volebního týdne 
(8. října) od 8 hodin do soboty volebního 
týdne (9. října) do 14 hodin. 

Zvláštní způsoby hlasování budou za-
jišťovat v rámci jednotlivých krajů speciální 
hlasovací komise složené ze tří osob jme-
novaných ředitelem příslušného krajského 
úřadu; také sčítání takto odevzdaných hla-
sů provede zvláštní sčítací komise u  kraj-
ského úřadu. Umístění volebních stanovišť 
a  kontakty na krajské úřady pro zažádání 
o  zvláštní přenosnou volební schránku 
zveřejní krajské úřady 15 (umístění), resp. 
10 (kontakty) dní před prvním dnem voleb. 
Uvedené informace budou též zveřejněny na 
webových stránkách MV.

Pozvánka na drakiádu
Zveme všechny  

malé i velké příznivce dobré zábavy 
na 13. ročník Drakiády. 

Sraz účastníků je 

9. 10. 2021 v 10 hodin
v Dobré na Vrchách za vodárnou. 

Občerstvení pro každého bude zajiš-
těno a děti dostanou malý dáreček za 

svou aktivitu s dráčky.  
Jako v minulých ročnících  

bude taky losovačka o ceny. 
Členové sportovní komise se těší na 

co největší účast.

Za sportovní komisi René Křižák

Přátelé cykloturistiky,
Zveme vás  

na podzimní cyklovýlet
25. 9. 2021. 

Trasa dlouhá cca 55 km povede 
z Dobré na Frýdlant, Ostravici,  

Čeladnou kolem golfového hřiště na 
Maralák a zpět kolem lázní v Čeladné, 
nad Frýdlantem a přes Bašku domů.

Sraz bude 25. 9. 2021 před vlakovým 
nádražím v Dobré v 09:30 hod.

Snad nám počasí bude přát.

Prosíme zájemce, 
aby se přihlásili na tel.: 775 933 551. 
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Přátelé turistiky
po prázdninách vás zveme na letošní 2. turistický výlet v sobotu 2. 10. 2021,  

kdy se vydáme vlakem z Dobré do Frýdku, dále pojedeme busem  
směr Staré Hamry a od kostela se již vydáme pěšky na Grůň u Charbuláka  

a dále kolem Švarné Hanky na Bílý Kříž. Zpět již na Visalaje a busem domů.  
Trasa není náročná a je cca 11 km dlouhá. Po cestě se stavíme i na občerstvení.

Sraz bude na vlakovém nádraží Dobrá u Frýdku v sobotu 2. 10. 2021 v 08:00 hod. 
Prosíme zájemce, aby se přihlásili na tel.: 775 933 551. 

Těšíme se na vaši účast, sportovní klub

Komise pro kulkturu a školství rady obce Dobrá
pořádá tvořivé odpoledne na téma

SMALTOVANÉ ŠPERKY
ve středu 6. 10. od  17 hodin  v hasičské zbrojnici v Dobré

Dílna je určena pro dospělé.  Délka trvání je přibližně 2 hodiny.
Kurzovné je 50 Kč.

Občerstvení zdarma.
Přihlásit se můžete na tvorimevdobre@seznam.cz

Vážení čtenáři,

končící léto nám dalo možnost odpočin-
ku a načerpání nových sil do právě zaháje-
ného školního roku. Ten pro nás všechny 
v základní škole začal slavnostně ve středu 
1. září. 

62 prvňáčků jsme společně s  rodiči 
a vedením obce přivítali v sále a předali jim 
dárečky, které jim budou připomínat tento 
významný den. Sice musíme dodržovat pro-
tiepidemická opatření ve formě roušek ve 
společných prostorách, nebo screeningové-
ho testování, ale jsme rádi, že můžeme být 
všichni spolu ve škole.

Základní škola informuje……

Školní rok začal…
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Ta totiž o  prázdninách opět zkrásněla. 
Několik měsíců probíhala celková rekon-
strukce učeben cvičné kuchyňky a  školní 
dílny, které nyní odpovídají požadavkům 
moderní doby a  jsou zcela nově vybaveny 
veškerým nářadím a  učebními pomůcka-
mi. Také jsme školu vybavili po technické 
stránce, realizovali konektivitu, nakoupili 
notebooky, iPady a některé třídy dovybavili 
dataprojektory. To vše bylo umožněno díky 
našemu zapojení do projektu „Rekonstruk-
ce odborných tříd a konektivita školy“, kdy 
celkové finance přesáhly přes 3,5 mil. Kč, ale 
také díky státní podpoře a finanční podpoře 
našeho zřizovatele. 

Během prázdnin se pilně pracovalo u tě-
locvičen, kde proběhla oprava celkového zá-
zemí, byly zrekonstruovány toalety u tělocvi-
čen a  školní jídelny a  opraveny kanalizační 
svody. 

Pro tento školní rok musela učebna in-
focentra ustoupit kmenové třídě, protože 
máme v  letošním roce opět o  třídu navíc. 
Doufáme, že v  příštím roce, po ukončení 
výstavby nové budovy MŠ, získáme a upra-
víme prostory, které dočasně využívá v naší 
škole mateřská školka.

My učitelé jsme připraveni v  letošním 
roce žákům poskytnout maximální podpo-

Třída pro prvňáčky

Slavnostní přivítání prvňáčků

Pomůcky pro robotiku



- 16 -

ru po náročném období loňského školního 
roku a naplánovat vzdělávací obsah tak, aby 
umožnil diferenciaci výuky směrem k  žá-
kům, individualizovanou podporu a  dosta-
tek prostoru žákům, kteří nemusí mít dosta-
tečně zvládnuté předchozí učivo. Pro zmír-
nění negativních dopadů výluky prezenční 
výuky připravilo MŠMT Národní plán 
doučování. Hodiny doučování zahájíme 
ve 2.  polovině září na 1. i  2. stupni, budou 
probíhat převážně ve skupinách v  hlavních 
vyučovacích předmětech.

V  závěru uplynulého roku a  o  prázdni-
nách proběhla úprava našeho školního vzdě-
lávacího programu v  souladu s  opatřením 
MŠMT, které dává důraz na digitální kom-

petence a novou informatiku. Nově tedy za-
hajujeme výuku informatiky od 3. třídy. Žáci 
se začnou seznamovat s robotickým světem 
a  algoritmem. Těžištěm bude rozvoj infor-
matického myšlení, porozumění základním 
principům digitálních technologií a  rozvoj 
digitálních kompetencí žáků napříč všemi 
předměty. Nákupy robotických pomůcek 
podpořil finančním darem ve výši téměř 
50 tisíc Klub rodičů při ZŠ Dobrá, kterému 
tímto děkujeme.

Závěrem děkuji všem svým zaměst-
nancům, že jsme zvládli připravit školu na 
1. září, a přeji nám všem úspěšný školní rok.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka

Nové zázemí u tělocvičen

Nová cvičná kuchyňka

Nové zázemí u tělocvičen
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Vážení rodiče, čtenáři, milé děti… 

Chtěla bych Vás srdečně pozdravit 
v  novém školním roce. Letní období nám 
zamávalo a  my vykračujeme vstříc novým 
chvílím a zážitkům, na které se moc těšíme. 
Hledíme vpřed s velkým očekáváním, co nás 
všechno čeká, co nás všechno mile překva-
pí, čemu budeme čelit. Věříme, doufáme, 
že nebudeme muset čelit žádným nepříjem-
nostem spojenými s  nemocemi, které nás 
loňský školní rok velmi omezily. Nechme 
tyto vzpomínky odvát časem a hleďme tedy 
vpřed s pozitivním myšlením a vírou, která 
může i hory přenést. 

V přípravném týdnu to v naší MŠ vypa-
dalo jako ve včelím úlu, kdy každá jednotlivá 
včelička nelenila, ale pilně pracovala, aby-
chom společně pro děti připravily prostory, 
které budou jejím srdíčkům příjemná, která 
budou funkční. Děkuji veškerému personá-
lu – jak provoznímu, tak pedagogickému, za 
jejich houževnatou práci, vytrvalost, ochotu 
a také za každodenní úsměv na tváři. 

Děkuji také všem z vedení obce Dobrá, 
nejen za období přípravného týdnu, kdy 
jsme úzce spolupracovali, protože v  MŠ 
probíhaly přípravy pro možné připojení 
nové budovy MŠ, na kterou se moc těšíme. 

Mateřská škola Dobrá informuje…
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Také moc děkujeme i  za uplynulý rok, kdy 
jsou pro naši mateřskou školu velkou opo-
rou.

V  neposlední řadě chci také poděkovat 
zákonným zástupcům dětí, kteří do nás 
vkládali a nadále vkládají tak velkou důvěru 
a svěřují nám do péče své milované ratolesti. 
Děkujeme za Vaši spolupráci a každodenní 
otevřenost. Děkuji také dětem, které nás na 
každý den potěšují svým úsměvem. 

Jednotlivé třídy a  šatny jsou díky paní 
učitelkám krásně nazdobeny a  připraveny 
na první krůčky našich nejmenších. Přeji ne-
jen dětem, ale všem zákonným zástupcům, 
personálu MŠ, vedení obce Dobrá a  všem 
čtenářům, abychom začali psát ten nový čis-
tý list s velkým srdcem, které je otevřené pro 
nové zážitky, nová poznání, přátelství a zku-
šenosti. 

S přáním naplňujícího nového školního roku 
Bc. Jana Maďová (ředitelka MŠ)

Milí čtenáři, 

podzim je tady a  s  ním 
nastává čas, kdy práce na 
zahrádkách pomalu ustává, 
večery se prodlužují, počasí 
je nestálé. My vám nabízíme 
spoustu skvělých knih, které 
Vám dokáží zpestřit tyto chví-
le. Na podzim a  před Vánoci 
vycházejí dlouho očekávané tituly známých 
autorů, takže jsme je připraveni nakoupit 
a zkatalogizovat tak, aby se k Vám tyto kni-
hy dostaly co nejrychleji. Nebojte se vyslo-
vit přání, jaké knihy byste chtěli v knihovně 
mít, rádi Vám vyjdeme s Vašimi požadavky 
vstříc.

V  měsíci říjnu je naše knihovna tradič-
ně zapojena do celorepublikové akce Týden 
knihoven. V tomto čase máme pro Vás při-
pravenou mini výstavu fotografií „Rozkvet-
lá Dobrá“, v  chodbě knihovny se můžete 
podívat a připomenout si, jak je u nás v obci 
krásně, když vše kvete. Dále budou probíhat 

besedy pro Mateřskou školku 
„Večerníček a  jeho pohádky“. 
Během celého měsíce října si 
můžete za symbolickou část-
ku 5 Kč koupit vyřazené kni-
hy beletrie i naučné literatury, 
výtěžek z  této akce půjde na 
zakoupení motivačních kufří-
ků pro rozvoj čtenářství u dětí. 

Tradičně budou mít noví i  stávající čtenáři 
zdarma registrační poplatky na půl roku. 

Neváhejte nás navštívit, rádi Vám po-
můžeme, nejen s  výběrem knih, ale také 
tiskneme, kopírujeme, laminujeme různé 
dokumenty.

Všechny potřebné informace jsou k dis-
pozici na www.knihovnadobra.cz  nebo na 
tel. 558 641 016 a 733 762 376, nebojte se 
ozvat, jsme Vám plně k dispozici a na Vaše 
dotazy rády odpovíme a  těšíme se na Vaši 
návštěvu.

Ředitelka Petra Slováčková  
a knihovnice MK Dobrá

Knihovna 
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Komise pro rodinu a občanské záležitosti  
rady obce Dobrá Vás opět zve na akci

PÁTE K 1. 10. 2021 09.30- 11 .00
PŘ ÍJEM OBLEČENÍ

15 .00- 17.00
SO BOTA 2. 10. 2021 09.00- 11 .00 B U RZA

14 .00- 15 .00 VÝDE J  PE NĚZ  
A  VR ÁCENÍ  NEPRODANÝCH KUSŮ

Věříme, že si pro své děti vyberete vhodné oblečení. Těšíme se na Vás.

1.- 2. října 2021, společenský sál ZŠ Dobrá
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 

Do prodeje můžete nabídnout kojenecké a dětské podzimní a zimní oblečení do 10 let věku dítěte  
a sportovní vybavení pro zimní sporty, vše dohromady v maximálním počtu 30 kusů.

Pro urychlení vybírání oblečení je NUTNÁ REGISTRACE PRODÁVAJÍCÍCH.  
Registrace prodejců bude probíhat od 15. 9. do 30. 9. 2021 na emailu: komiseprorodinu@post.cz.

Prodejce obdrží registrační kód, kterým označí své oblečení (lísteček přilepí nebo přišpendlí). 
Dále sepíše seznam oblečení včetně ceny, který předá členům komise.

Prodejce je povinen zajistit, aby označení bylo stabilní a nedocházelo k jeho odlepení nebo odpadnutí. 
Nevyzvednuté věci budou věnovány na charitu. Věci musí být čisté a v dobrém stavu.
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09.00 začátek registrace
10.00 závody ml ádeže vč. vyhlášení

11.15 běh pro zdraví 1,7 km
hl avní závod žen 3,4 km
hl avní závod mužů 5 km
běh lukáše kuči
o pohár STAROSTY Jiřího carbola

muži do 39 let muži nad 40 le t

ženy do 39 le t ženy nad 40 let

junioři mladší a starší žáci předškolní děti

7.  ročník běžeckého závodu
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VI.
AKCE
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Výpůjční doba Místní knihovny Dobrá
pondělí, úterý, čtvrtek 8 - 11 a 12 - 17.30 hod.
každá lichá sobota 8 - 11 hod.

P O Z V Á N K A
Vážení členové honebního společenstva – vlastníci honebních pozemků,  

starosta honebního spolku Dobrá – Pazderna ve spolupráci  
s Mysliveckým spolkem ,,VRCHY“ Dobrá Pazderna 

vás zve na členskou schůzi HS.

Schůze se uskuteční ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 16,00 hod. ,
v chatě MS ,,Vrchy“ Dobrá - Pazderna

Program:  Zpráva o činnosti spolku.
    Volba místostarosty HS

Diskuse
Závěr

Občerstvení bude zajištěno.

Za HS Dobrá - Pazderna: JUDr. Jiří Němec – honební starosta.

Akce na měsíc říjen

Týden knihoven 4. –  10. 10.  2021
•	  Registrační poplatky na půl roku zdarma pro všechny
•	  Bazar vyřazených knih
•	  Beseda „Večerníček a jeho pohádky“ pro děti z MŠ
•	  Mini výstava fotografií „Rozkvetlá Dobrá“
•	  Knižní novinky
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Jako dalšího zajímavého člověka pro 
rozhovor jsem si vybral Tomáše Berku, kte-
rý je již několik let vedoucím skautského 
střediska v Dobré a zajímá ho také ochrana 
přírody. Vystudoval Vysokou školu Báň-
skou, obor Environmentální inženýrství. 
Pracuje jako kontrolor kvality ve společ-
nosti Hyundai Manufacturing Czech s. r. o. 
Baví ho kolo, hory a obecně dobrodružství. 
Hodně času věnuje rodině.

Vím, že už několik let působíš ve 
Skautu. Můžeš přiblížit své působení ve 
Skautu, co jsi dosud pro něj dělal, čeho 
ses účastnil apod.?

Mé působení v  doberském skautingu 
začalo v roce 2008. Zpočátku jsem jezdíval 
na skautské akce, víkendovky, tábory, a to 
mne začalo moc bavit. V té době jsem hle-
dal dobrou partu, kamarády a  dobrodruž-
ství, a  skaut mi to vše nabídl, i  mnohem 
více. Spíše než na otázku, co jsem udělal 
pro skaut v  Dobré, bych zmínil, co skaut 
udělal pro mě. Změnil mi určitě život k lep-
šímu, dal mi spoustu nových přátel a zážit-
ků a na to nikdy nezapomenu!

Jsi vedoucí skautského střediska 
v Dobré... co tato funkce obnáší?

Tuto funkci vykonávám rád a  je mi ctí, 
že mohu pracovat s mnoha skvělými lidmi, 
které v našem skautu máme. Mým hlavním 
úkolem je poskládat kvalitní a fungující tým. 
Svolávám střediskové rady, zajišťuji admini-
strativní chod střediska. Vedoucí je volen na 

tři roky a  snaží se tvořit a  prosazovat kon-
cepci a  plán skautské činnosti na toto ob-
dobí, a to spolu se střediskovou radou. Tuto 
funkci vykonávám skoro deset let, za tu 
dobu jsem se mnohému naučil a hodně vy-
rostl. Rád jsem spolupracoval s mnoha vý-
jimečnými lidmi, kteří mě i nadále inspirují 
a pomáhají mi. A za to všem moc děkuji.

co se snažíte naučit děti, které do 
Skautu chodí? Dočetl jsem se, že je vede-
te k tomu, aby byly aktivní, aby se uměly 
prosadit ve skupině…

Přátelství, dobrodružství, samostat-
nosti, týmové spolupráci. Myslím, že skaut 
může dát dětem hodně do života. To, co se 
naučí, budou moci dlouho využívat.

Jeden ochránce přírody a v minulosti 
aktivní skaut mi jednou řekl, že každý 
správný skaut chrání přírodu... co si Ty 
sám myslíš o ochraně přírody? Asi Tě to, 
soudě podle Tvých aktivit, zajímá…

Příroda a skaut patří odjakživa k sobě. 
Skauti se učí přírodu poznávat, aktivně ji 
využívat, pomáhat a  ochraňovat. Myslím 
si, že ochrana přírody má být samozřej-
mostí pro každého z nás. Čím více ji doká-
žeme porozumět, tím lépe ji pak v budouc-
nu můžeme pomoci. Příroda a její ochrana 
mne vždy zajímala a  snažím se pro obojí 
nadchnout také ostatní.

Organizuješ pravidelný úklid dober-
ské přírody… Můžeš stručně popsat celý 

Skaut mi změnil život k lepšímu, dal mi spoustu 
nových přátel a zážitků a na to nikdy nezapomenu!

Tomáš Berka (Skauti Dobrá): 
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proces, jak probíhá úklid odpadků? Na-
příklad mne zajímá, jak vybíráte místo, 
jak zajišťujete dostatek účastníků, jak 
zajišťujete odvoz odpadu apod.?

Není na tom nic těžkého. Dát pryč vše, 
co do přírody nepatří. Myslím, že čistá 
a zdravá příroda je vizitkou každého z nás. 
Mám rád přírodu a snažím se o to, aby ji měli 
rádi také druzí a naučili se jí vážit. Je to je-
den z mnoha způsobů, jak můžeme aktivně 
přírodě pomoci. A myslím, že výsledek vždy 
stojí za to a že to má smysl dělat, i když je to 
pořád dokola! Aktivně na tom spolupracuje-
me s naší obcí, která nám zajišťuje ochran-
né prostředky a  také něco dobrého na zub 
pro naše dobrovolníky napříč generacemi. 
Uklízíme velmi cennou lokalitu kolem řeky 
Morávky a  její okolí. Plné pytle s  odpadky 
jsou následně umístěny na domluveném 
místě a  postupně se naloží do pojízdného 
kontejneru, který je odveze na skládku. Poté 
se dozvíme, kolik jsme nasbírali, většinou to 
bývá přes 500 kg odpadu. Smutné, že?

Myslíš, že lidé, kteří se čištění přírody 
účastní, tak získají lepší vztah k přírodě?

Určitě ano. Je to také jeden ze způsobů 
environmentálního vzdělávání nejen dětí, 
ale i nás dospělých. Věřím, že si tak může-
me vybudovat větší úctu, respekt a  vztah 
k přírodě samé. 

Jaký máš Ty sám vztah k  přírodě 
v okolí naší vesnice? Přes naši obec teče 
vzácná řeka Morávka, je tu přírodní pa-
mátka Kamenec…, máš třeba nějaké ob-
líbené místo?

U nás v Dobré máme nádhernou a jedi-
nečnou přírodu. Řeka Morávka a  její okolí 

má svůj významný charakter. Je to jedna 
z  posledních tzv. divočících řek u  nás v  re-
publice. A já se snažím, abychom měli příro-
du u nás v Dobré krásnou a čistou. Oblíbené 
místo je asi všude tam, kde můžu nalézt svůj 
klid, kde mohu v  tichosti přemýšlet a  vy-
chutnávat si ticho spolu s krásnou přírodou.

Píšeš články do Doberských listů, ve 
kterých se snažíš motivovat lidi, aby se 
chovali ohleduplně vůči přírodě. Myslíš, 
že záleží na tom, jak se každý jednotlivec 
bude chovat?

Vždycky záleží na každém z nás. Každý 
můžeme věci měnit k  lepšímu. Stačí dělat 
i  malé věci, malé změny. Věřím, že pokud 
budeme více rozumět přírodě, dokážeme jí 
lépe a efektivněji pomáhat. 

Ekologických problémů je hodně. 
Mizí včely, je ohroženo množství dalších 
druhů, probíhá změna klimatu, oceány 
jsou zaneřáděné plastovým odpadem… 
Má vůbec smysl se o něco snažit, když je 
situace tak špatná? … nebo není?

Ano, máme mnoho ekologických pro-
blémů, a pokud s nimi nebudeme nic dělat, 
můžeme se dostat do bodu, kdy už to nepů-
jde vrátit zpátky. Věřím, že pořád máme čas 
tyto změny napravit. Známe příčiny, známe 
důsledky. Víme, jak na to, ale do tohoto ne-
lehkého a  radikálního úsilí se musí zapojit 
celý svět. Můžeme neustále hledat jiné stopy 
a formy života ve vesmíru, na jiných plane-
tách. Ale náš Svět je jen jeden, a druhý v zá-
loze bohužel nemáme. Takže se určitě snaž-
me změnit naše věci a návyky k lepšímu.

Kdybys mohl všem čtenářům doporu-
čit jeden konkrétní návyk, co by měli dě-
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lat, ať se zlepšuje stav přírody i  planety, 
co by to bylo?

Napadá mě mnoho věcí. Myslím, že je 
důležité, abychom trávili více času v  příro-
dě. Skoro všude se už můžeme dočíst, co 
dělat, co nedělat a  jak můžeme nějakým 
způsobem pomáhat. Věřte, že i  maličkosti 
se počítají. Takže si klidně sedni, zamysli 

se a něco změň k  lepšímu! Pokud jde o ten 
návyk, napadá mě tento. Pokud máte zahra-
du, nechejte několik metrů čtverečních pro 
kvetoucí luční květiny. Úbytek biodiverzity 
určitě patří k  těm nejvýznamnějším ekolo-
gickým problémům, můžeme ho aktivně 
a velmi snadno pomoci zmírnit. 

Petr Salamon

Letošního skautského tábora 1. a 3. oddí-
lu, který se konal 31. 7. - 10. 8., se zúčastnilo 
celkem 33 dětí ve věku od 7 do 11 let. Hned 
první den z rána čekala děti nelehká výzva – 
dlouhá cesta na nové tábořiště poblíž vesnice 
Malé Hradisko. Jeli jsme vlakem, autobu-
sem, kus cesty jsme ušli pěšky, a i přesto jsme 
do tábora dorazili s úsměvem na tváři.

Celým táborem, který byl zasazen do 
tématiky středověku, nás provázel statečný 
Jindřich, jemuž děti pomáhaly najít a  za-
chránit krásnou princeznu Terezku. Během 
složité cesty za princeznou, kterou věznili 
zlí lapkové, se děti postavily mnoha nástra-
hám, naučily se plno nových věcí a vyzkou-
šely si spoustu středověkých řemesel a zají-
mavých činností jako např. vyšívání, pečení 
středověkého chleba, lukostřelbu, středově-
ké psaní dopisů, znakovou řeč a  nespočet 
dalších aktivit. Přes všechny překážky se 
podařilo princeznu zachránit. Jako poděko-
vání dětem za jejich statečnost a odhodlání 
vyhlásili král s královnou velkolepou hosti-
nu. Všude bylo plno dobrot, hrála dobová 
hudba, tančilo se. Byla to právem zaslouže-

ná odměna. U  večeře jsme si vždy oblékali 
středověké kostýmy, čímž jsme pomohli na-
vodit pravou středověkou atmosféru.

Skvělou zastávkou na dobrodružné ces-
tě za princeznou byl středověký trh. Za po-
ctivě získané zlaťáky si děti mohly kupovat 
zajímavé předměty, které na trhu prodával 
kupec až z  daleké Arábie, nebo něco dob-
rého na zub včetně výborných pochoutek 
přímo z grilu. Manželka arabského obchod-
níka nabízela věštění budoucnosti. Další 
obchodníkův společník předváděl ohnivou 
show. Zlaťáky bylo možné získat i přímo na 
trhu. Stačilo jen vyhrát nad pouličními kej-
klíři v jedné z jejich záludných her.

Po většinu dní jsme se bohužel potýka-
li s  nepřízní počasí. Unavení a  promočení 
jsme se těšili na každý slunečný den, ale my-
slím si, že jsme si dokázali tábor užít i přes 
tu spoustu deštivých dnů. Budeme doufat, 
že příště k nám bude počasí shovívavější.

Během tábora jsme také dvakrát připravili 
mši svatou. Náš velký dík patří kněžím, kteří 
byli ochotni za námi urazit tak dlouhou cestu.

Skautský tábor 1. a 3. oddílu 
 - Středověk
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Dne 14. srpna 2021 se konal první 
skautský tábor 4. oddílu Kulíšci. Tábořiště 
bylo na území obce Jeřmaň u Bouzova. Tá-

bor neměl téma jako ostatní skautské tábo-
ry. Místo tématu jsme měli alespoň celotá-
borovou hru „Kolonie“. Byl zaměřen spíše 
na spolupráci a jak organizovat a pomáhat 
s  programem. Vyzkoušeli jsme si z  části 
i  práci vedoucích. Vedení tábora chtělo, 
aby letošní tábor byl veden spíše pracovně 
než herně. Tábor se neobešel bez tradiční-
ho závodu Hucul. Počasí nám přálo až na 
výjimky. Tradičně jsme měli na konci tábo-
ra slibový oheň. Domů jsme přijeli v pořád-
ku, zde nás přivítali rodiče.

Tomio a Toff

Skautský tábor 4. oddílu Kulíšci

Poslední večer jsme se rozloučili s  tá-
borem tradičním slibovým ohněm. Stej-
ným ohněm jsme také mezi sebe přivítali 
nové světlušky a vlčata. Slibové večery mají 
opravdu nezapomenutelnou atmosféru, bez 
které by tábor nebyl kompletní.

Opět jsme letos zažili úžasných 11 dní, 
z nichž máme doufám všichni spoustu krás-
ných vzpomínek, nových zkušeností a vědo-
mostí. Již teď se těším na všechny budoucí 
tábory, které nás ještě čekají.

Simča Budinská

Více fotografií naleznete na stránkách dobercata.rajce.idnes.cz, informace k zahájení a průběhu nového 
skautského roku na stránkách dobercata.cz.
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poprázdninová všehochuť z roku 1931 (90)
Poněvadž se blíží výročí založení doberského fotbalového klubu Sparta,

spolu s již nežijícím pamětníkem zavzpomínáme na ony časy. Začalo to prý
roztrpčením až otevřenou rozepří. V zápisech ze schůzí Sokola je o tom tato
zmínka: „Odchází nám mládež ze sokolských jednot do sportovních klubů.
Musíme se přičinit, abychom získali hlavně dorost, neboť v dorostu jest
naděje rozvoje sokolstva. Dorost se však nemůže dostati dohromady; jak
se zdá, nemá pochopení pro tělocvik, nýbrž pro kopanou.“ Proto později vzpomínali
pamětníci, že fotbalisté byli Sokoli a ze sokolstva vzešli.

Ve fotbalové kronice se o těch dobách píše toto: „Po mnoha poradách, jak získat příznivce
a obecenstvo k zápasům, převlékali se hráči do sportovního úboru již doma a takto převlečení
odcházeli z hostince »Obecník« přes vesnici na hřiště u nádraží. Dělali si reklamu a pomohlo
to.“ Přibývalo členů aktivních i přispívajících, bylo sestaveno druhé mužstvo a zpočátku
nenáviděný „foot–ball“ zaujal i starší a přicházeli další a další ve větším a větším počtu. Slezská
župa fotbalová se činila a pomáhala podporovat a organizovat fotbalová utkání v Dobré mezi
ostravskými kluby o slavnostech Sparty.

Onen pamětník sdělil i pár postřehů z oněch dob, kdy byl mladíkem: „Kopaná přinesla do
obce nového ducha. Něco jiného bylo vidět v neděli kino a něco jiného zažívat nerežírované
drama na hřišti.“ Pamětníci vyprávěli o propadnutí tomuto sportu u jedněch, jakož i o pří-
krém odsudku u druhých. „Zápasilo se mnohde více doma než na hřišti. Někteří hráli kopanou
na zapřenou, měsíce i rok to museli tajit. Velmi ale pomohlo fandovství vážených osobností.“
Potíž byla i s diváky. „Přicházeli naprosto neznalí fotbalových pravidel. Nejtěžší bylo vysvětlit
pravidla ofsajdu. Hráče oblečené do dresů nepoznávali ani rodinní příslušníci.“

Snad na toto pozdní léto před 90 lety je zaznamenána vzpomínka: „K získání ještě většího
počtu příznivců sportu byl sehrán turnaj »O stříbrný pohár« věnovaný pány Oldřichem
Slívou a Františkem Krusem ml., který se pak stal majetkem mužstva D.T. J. Frýdek vítězstvím
nad Spartou Dobrá v poměru 4 : 3.“ To se stalo průlomem a vyvstala úvaha založit řádně
registrovaný fotbalový klub. „Porozuměním místní kampeličky byla umožněna zápůjčka na
zakoupení rekvisit a bylo upraveno hřiště“ na místě, které propůjčil František Krus, „slovutný
obchodník v Dobré“. Fotbalové mužstvo však bylo definitivně registrováno až příští rok.

• Sokolské počiny. „V neděli 4. června uspořádali Sokoli spolu s jednotou skalickou dětský
den. Byl hojně navštíven. Žáci byli poděleni párky, žemlemi a sodovkou. Schodek v účtu, jenž
tímto (morálně ovšem úspěšným kouskem) vznikl, uhradil se dary mj. též od učitele Barneta.“ 

• Sokoli uspořádali tajný noční výlet. „Ovšem byl tak tajný, že k němu poprvé vůbec
nedošlo a podruhé jsme se rozhodli, že půjdeme tak daleko, dokud to vydržíme. Tedy nic
tajného. Výletu se zúčastnilo 19 osob.“

• „Autohavárie, při níž rozbilo se auto Jana Březiny z Dobré, našeho kinooperátora, při
jízdě ve Vojkovicích, stala se ve svátky svatodušní. Při tom byly zraněny tři osoby těžce, které
byly odvezeny do nemocnice, z nichž jedna zranění podlehla. Řidič byl za tento čin odsouzen.“

• Školní kronika zaznamenala: „Na naší škole byla zavedena VI. třída. I. a V. třída je po dvou
odděleních — A a B. Tento rok navštěvovalo školu 394 žáků v 11 třídách“, t.j. téměř 36 v každé
třídě. Školská reforma nařídila psaní písmen tak, jak se učí psát děti ve škole dodnes.

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  5.9.21  14:33  Stránka 99
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• Posvém se k nezaměstnanosti postavili naši Sokoli. Promítli 20. prosince kino Muži bez
povolání, z něhož výtěžek 85,75 Kč (4300 dnes) odevzdali na obecní úřad pro nezaměstnané. 

• Kinoodbor v Dobré hlásí, že se za uplynulý rok promítlo 27 filmů a z toho tři dětské; 19
filmů bylo cizí výroby. V červenci a srpnu se nehrálo. Průměrná návštěvnost jednoho
představení byla 40 osob, „což je pro Dobrou a okolí velmi málo. Důvody malé návštěvy jsou
pravděpodobně konkurence zvukových kin ve Frýdku a Místku a nezaměstnanost. Čistý zisk
po odečtení splátky dluhů za celý rok byl 199 Kč“ (asi 10 tisíc dnešní měny).

Dobrá, odjakživa tolik spjatá s Frýdkem, potažmo Frýdkem–Místkem (města byla sloučena
až roku 1943) „žila“ i novotami ve městě, tedy Frýdku. Před 90 lety nastala řada proměn a
starousedlíci se jim nestačili divit. Snad nebude vadit, když druhou stránku naší pravidelné
„exkurse do minulosti“ budeme věnovat i událostem tamním i některým z kraje.

• Frýdecká hlavní třída Wilsonova (dnes Tomáše G. Masaryka) byla nově vydlážděna
a kolem ní po obou stranách zřízeny chodníky pro pěší. (Dláždění z barevných kamenných
kostek na některých místech přetrvalo až do 90. let, jak si mnozí pamatujeme.) Též byla vy-
dlážděna cesta od nádraží do Místku a postaven okresní sociální dům.

• První záložna, kde si lidé mohli uschovávat bezpečně své peníze, byla německá. Zřídilo ji
město v roce 1869. V roce 1900 byla zřízena také česká záložna v Bruzovské ulici. Letos na
jaře (1931) vyrostla nová, výstavná budova české občanské záložny na Wilsonově (dnes
Masarykově) třídě vedle školy „Pod sovou“. (Je to obří budova, sídlo ČSOB.)

• Započala stavba nové Sokolovny ve Frýdku, stojí dodnes bez velkých změn u parčíku.
• Přestěhován je městský magistrát do nové budovy radniční. (Je tam dodnes.)
• Od 1. března je zavedena pravidelná autobusová doprava Frýdek—Žermanice. Autobusy

jezdí i skrze Dobrou a Pazdernu, zpět přes Bruzovice a Sedliště.
• Ve městě dva autobusy spojují Místek s frýdeckým nádražím — Praga Josefa Žurovce

a Tatra Cyrila Bortla, jemuž ručí za kup vozidla u záložny Ladislav Golasík, hostinský z Místku.
• Naproti nádraží ve Frýdku byl postaven hotel (dříve Beskyd; nyní Komerční banka). 
• V Lískovci je postaveno nové nádraží a modernizována Karlova huť (Válcovny plechu).

Tam též vyrostla dělnická kolonie pro 400 rodin, tzv. Fojtíkovice. 
• Téhož roku stalo se z Třince, městyse a dříve bezvýznamné vesničky nad Olší, město.

Před stoletím tam byly postaveny v příhodném místě železárny, pudlovna, jako poslední
z podniků toho druhu na Těšínsku. Nyní se staly železárnami nejdůležitějšími v celém kraji. 

• Toho roku 1931 byla 18. listopadu v textilce u Neumannů ve Frýdku v důsledku krize
zastavena výroba. (Tovární budova dodnes stojí při cestě do Starého Města po levé straně a
při ní vyvěrá pramen léčivé vody sv. Otýlie.)

• Na Goduli v Těšínsku proběhla slavnost 150 let zrušení nevolnictví (1781). 
• Na závěr neuskutečněný počin. Československo spolu se Spojenými státy americkými

a Francií podporuje reformu kalendáře, který by měl mít 13 měsíců po 28 dnech, tj. 4
týdnech, a v jeden den nadbytečný by se slavil Nový rok. Tím by třeba pondělí bylo vždy 1.,
8., 15., 22., neděle 7., 14., 21., 28. atd. Dodat se musí, že reforma vyhovovala těm státům, kde
se vyplácela mzda týdenně, nikoli měsíčně; Československo k takovým tehdy patřilo.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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V neděli 5. 9. 2021 odehráli naši borci tur-
naj „Den s Baníčky“ v Albrechticích v kate-
gorii SP r. 2011/12. Jednalo se o parádní akci 
pořádanou spolkem Baník Baníku a oddílem 
FK Baník Albrechtice, za což jim patří velký 
dík. Kvalitně obsazený turnaj jsme zvládli 
s bilancí 3 výher, 2 remíz a jedné porážky na 
výbornou. Borci hráli po roční vynucené pau-
ze. Někteří v této kategorii úplně poprvé.

Sestava: Malyšek, Bielčík, Mareček, Kuba-
lák, Guniš, Sobková, Šálek, Tomis, Kolek, 
Melichařík

Realizační tým: Malyšek, Mareček

Výsledky a střelecká listina:

•	 Nošovice/Dobrá - FK Baník Albrechtice 3:2   
Mareček 2x, Guniš 1x

•	 Nošovice/Dobrá - FK Těrlicko 1:0 
Guniš 1x

•	 Nošovice/Dobrá - FC Baník Ostrava 2:2 
Bielčík 1x, Mareček 1x

•	 Nošovice/Dobrá - TJ Petřvald 1:3 
Malyšek 1x

•	 Nošovice/Dobrá - FC Vřesina 3:3 
Mareček 1x, Malyšek 1x, Bielčík 1x

•	 Nošovice/Dobrá - MFK Karviná 4:3 
Bielčík 2x, Mareček 2x

Děkuji panu Lukáši Hawlaskovi za po-
zvání, hráčům za předvedené výkony a rodi-
čům za dopravu a podporu.

Petr Malyšek

Den s baníčky

ZAHRÁDKÁŘSKÁ  PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17 – 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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     Ani o  prázdninách judisté nezahá-
leli. Ve dvou měsících dokázali absolvovat 
celou řadu vydařených akcí. Zúčastnili se 
soutěží, letního tábora tréninkových kem-
pů doma i ve světě. 

V  červenci probíhal téměř každodenní 
trénink závodního týmu, především do-
rostu a  aktivních žáků a  žaček. Bylo tře-
ba využít uvolnění v  opatřeních a  dohnat 
ztracený tréninkový čas. Skulina judistů se 
vypravila na největší české feraty do Semil, 
kde úspěšně absolvovala náročné výstupy. 
Mladší judisté se podíleli na zabezpečení 
akce Prázdniny ve městě, když ve Skalici 
působili jako instruktoři pro výuku juda dě-

tem z Frýdku-Místku a okolí. Také v srpnu 
měli judisté nabitý program. Proběhl letní 
tábor na Ostravici s tématikou „Ve zname-
ní zvěrokruhu“. 70 dětí zažilo nádherné 
okamžiky v krásném přírodním areálu pod 
Lysou horou. Dorostenci se zúčastnili me-
zinárodního turnaje v Hranicích. Úspěšné 
byly především Eliška Kubíčková a  Bar-
bora Kalenská, které dokázaly v  nároč-
né konkurenci vybojovat medaile. Eliška 
zlato a  Barča stříbro. To je výborný vstup 
do podzimní sezóny. Po ukončení turnaje 
následoval reprezentační kemp, kterého se 
zúčastnili čtyři naši borci. 

Poslední týden srpna se uskutečnil ná-
ročný tréninkový kemp v Beskydském kodo-
kanu. Stejně jako na táboře, tak i na kempu 
jsme žili obrovským úspěchem Lukáše Kr-
pálka, stále jsme si připomínali jeho život-
ní příběh. Každý z 50 zúčastněných judistů 
odtrénoval 35 hodin. To je téměř tříměsíční 
příprava pro ty, kdo trénují dvakrát týdně.  
Velký úspěch měla VÝZVA NABOSO – kdy 
si naši šampioni zkusili výběh na Prašivou 
boso, nejlepší čas 21 min. Borci v  různém 
věku předvedli úžasné výkony. Využili jsme 
workoutové hřiště na Morávce, kde proběh-
ly fyzické testy. Mimořádně přínosné a kva-
litní tréninky vedl také účastník olympiády 
v Tokiu a reprezentační trenér Marcel Fren-
státský. Ten nám také věnoval velkoplošné 
fotografie z kolébky juda. Historické a málo 
známé fotografie školy Jigoro Kana již zdobí 
prostory kodokanu. 

Covidová doba nám přinesla velké změ-
ny v chování dětí, které jsme vypozorovali 
už na táboře, naštěstí se netýká všech je-

Doberští judisté prožili aktivní prázdniny
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dinců.  Stále jsou mezi dětmi ve stejném 
věku obrovské rozdíly v  samostatnosti, 
v postoji k zadaným úkolům, v práci v ko-
lektivu, k hygieně. I na kempu jsme zazna-
menali děti mnohem uplakanější, méně 
samostatnější a  hodně nepořádné. Snad 
už je tato doba za námi a vše se vrátí časem 
k normálu. Po 25 letech naší práce s dětmi 
je toto období nejnáročnější. 

       V září probíhá nábor nových členů do 
klubu a kroužku juda, součástí kterého jsou 
ukázky pro školní družinu a školku. Rozjíždí 
se Baby judo ve školce. Chceme také znovu 
zapojit družinu. Tréninky těchto kroužků 
budou probíhat v  sále základní školy vždy 
v  úterý od 15,00 do 16,00 hod. Toto řešení 

je dočasné do doby, pokud nepominou covi-
dová opatření. Poté bychom se rádi vrátili do 
školní tělocvičny. Pravidelné tréninky členů 
klubu budou probíhat ve školní tělocvičně 
od poloviny září, vždy v  úterý od 16,30 do 
18,00  hod. Každý zájemce o  judo se může 
přijít podívat a  vyzkoušet si trénink. Nábor 
platí také pro starší děti, žáky druhého stup-
ně. Máme zájem doplnit tým starších žáků 
i dorostu. Jsou vítáni zájemci bez rozdílu vah 
a pohybových schopností. Na víceúčelovém 
hřišti proběhne 18. září nominační turnaj 
pro mistrovství republiky v žákovské katego-
rii. Jsou pozváni hosté z Polska a Slovenska. 
Soutěž je mimořádná a v rámci Českého sva-
zu Juda jediná, která je pořádána pod širým 
nebem. Přijďte povzbudit domácí borce. 
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Chceme se s vámi podělit o naše příjem-
né chvíle letní sezóny v Adámkové vile.

Sezónu jsme zahájili posezením a grilo-
váním u harmoniky, která opět nezklamala. 
Naši klienti si užili mnoho zábavy, zpívalo 
se a hodovalo. Za akci, kterou celou připra-
vili, DĚKUJEME Monice a Lubošovi.

K  vepřovému kolenu patří i  točené pi-
večko. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo 
a bylo nám dobře.

Náš personál si pro naše klienty připra-
vil chutné párky na pivu. Celá akce se vyda-
řila a celému personálu moc DĚKUJEME.

Taneční zábava v  deštivém počasí nás 
také velmi potěšila a pobavila.

Svátek Hanky 
a  bramboráky: pře-
kvapení si připravila 
naše sestřička Ha-
nička za celou akci 
moc DĚKUJEME. 

Nevšední záži-
tek Gastronomie na 
vlastní oči, pro nás 
připravil profesio-
nální kuchař Matěj 
Marek, který si se 
svou partnerkou 
udělal ve svém volnu 
pro náš domov čas. 
Přišli nás navštívit 
a  ukázat nám mo-

derní gastronomii. Všem moc chutnalo. 
DĚKUJEME.

Děkujeme Vám za návštěvy a společnou 
spolupráci všech zaměstnanců a rodinných 
příslušníků.

Lenka Janečková, ředitelka

Adámkova vila, 
 letní sezóna v plném proudu…
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Půjčovna pomůcek  
usnadní život a pomůže

Do doby, než se kdokoliv z  nás 
dostane do situace, kdy není schopen 
fyzicky pomoci sám sobě, případně 
pomoci osobě sobě blízké, nejspíš ani 
netuší, jak důležitou roli mohou hrát 
kompenzační a  zdravotní pomůcky 
v  našich životech. Až ve chvílích, kdy 
jsme kvůli nemoci, věku či nehodě po-
staveni mimo běžnou realitu našich 
dní si uvědomíme, jak velký přínos pro 
nás tyto pomůcky mají. 

Charita Frýdek-Místek nabízí ši-
rokou škálu služeb, jejichž cílem je 
poskytnout pomoc osobám, které ji 
nejvíce potřebují. Jednou z našich slu-
žeb, je také Půjčovna pomůcek, která 
nabízí seniorům, nemocným, osobám 
se sníženou soběstačností, osobám 
se zdravotním postižením či lidem po 
úrazech, možnost zapůjčení kompen-
začních pomůcek. A  proč to děláme? 
Abychom usnadnili pobyt těchto osob 
v  jejich domácím prostředí a  pro pe-
čující osoby zjednodušili péči o  jejich 
blízké. 

Díky naší Půjčovně pomůcek ne-
musíte čekat na předepsání pomůcky 
lékařem, případně nemusíte vynaklá-
dat nemalé částky na její pořízení.

Půjčovna pomůcek Charity Frýdek-Mís-
tek disponuje pomůckami, jako jsou:

•	 elektrické	polohovací	postele
•	 antidekubitní	matrace
•	 Invalidní	vozíky
•	 oxygenátory
•	 chodítka
•	 jídelní	stolky
•	 WC	křesla	a nástavce	na	WC
•	 židle	do	sprch	a sedačky	na	vanu
•	 infuzní	stojany
•	 hrazdy	nad	postele
•	 pásový	schodolez

Kompenzační pomůcky Vám za-
půjčíme na základě sepsané písemné 
smlouvy o  jejich pronájmu, a  to po 
dobu, po kterou pomůcku potřebujete 
anebo do doby, než danou kompenzač-
ní pomůcku dostanete předepsanou ze 
zdravotní pojišťovny.

Půjčovna pomůcek charity frýdek-Místek:
 f. Čejky 450, frýdek-Místek, 

otevírací doba: pondělí a středa 800-1130 a 1230-1430, 
tel.: 734 265 571

e-mail: antonin.vrabel@charitafm.cz 
www.charitafm.cz
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JSTE NEDOSLÝCHAVÝ? ŠPATNĚ SLYŠÍTE? 
JSTE NESLYŠÍCÍ? 

POUŽÍVÁTE ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK? 

Po celém Moravskoslezském kraji poskytujeme osobám se sluchovým postižením 
všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti.  

 NAŠE SLUŽBY JSOU ZDARMA 

 MŮŽEME ZA VÁMI PŘIJET KAMKOLIV PO KRAJI 

 STAČÍ NÁS KONTAKTOVAT SKRZE NÍŽE UVEDENÉ ÚDAJE 

SLUŽBY PRO NEDOSLÝCHAVÉ 

Ať už jste senior, nebo se vám třeba náhle zhoršil sluch, můžeme Vás podpořit při 
pochopení Vaší situace, nasměrovat Vás k vhodnému lékaři či vám poradit s výběrem 
odpovídajícího typu pomůcek a s žádostmi o ně. 

Existuje řada možností, jak zhoršující se sluch kompenzovat. Důležité je situaci řešit. 

S naší podporou to zvládnete. 

SLUŽBY PRO NESLYŠÍCÍ 

Můžeme Vás podpořit při vyřizování Vašich nároků na příspěvky, při zajišťování 
pomůcek nebo třeba při procesu hledání práce.  

Komunikační bariéra mezi neslyšícími a slyšícími může být s naší podporou výrazně nižší. 

 

Mgr. Bc. Alena Hegerová 
vedoucí konzultantka 
702 158 110 
alena.hegerova@tichysvet.cz 
www.tichysvet.cz 
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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

SE SÍDLEM V OSTRAVĚ
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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
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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 Nytrová, 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 – 12 hod
Středa              13 – 17 hod
Pátek               13 – 17 hod
Sobota   8 – 12 hod

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 4. 10. 2021 do 12.00 hodin.

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