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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych Vás pozval na další jedná-
ní Zastupitelstva obce Dobrá, které je plá-
nované na pondělí 13. června 2022 od 17:00 
hodin, do společenského sálu základní ško-
ly. Jednání obecního zastupitelstva jsou dle 
zákona o obcích veřejná. Na programu bude 
mimo jiné projednání závěrečného účtu 
obce Dobrá za rok 2021, návrhu na udělení 
Ceny obce za rok 2021, schvalování smlou-
vy s Moravskoslezským krajem o příspěvku 
na kotlíkové dotace a další body. 

V  předvečer státního svátku 8. května, 
který je připomínán jako Den vítězství nad 
fašismem, jsme položili květiny k památní-
kům v  naší obci. V  tomto roce jsme nepo-
řádali ofi ciální oslavy, z důvodu aktuálního 
konfl iktu vojenské agrese Ruska na území 
Ukrajiny.

Velmi rád bych i  touto cestou popřál 
všem maminkám a babičkám k Svátku ma-
tek, všechno nejlepší, hodně zdraví, mnoho 
radosti z  dětí a  vnoučat. Společná oslava 
pod patronací Komise pro kulturu a školství 
proběhla v neděli 8. května 2022.

V sobotu 30. dubna jsme uspořádali pro 
naše nejmenší Vítání občánků. Na tuto spo-
lečenskou událost jsme pozvali tentokrát 
celkem 20 rodin. Máme radost, že nás v obci 
přibývá a přejeme všem rodičům i jejich dě-
tem, aby se jim v Dobré dobře žilo.

Jak jste si jistě všimli, skončily práce 
na přístavbě mateřské školy a  celý objekt 
nyní probíhá kolaudačním řízením. Po jeho 
skončení zahájíme provoz a děti se mohou 
těšit od 1. září na nové prostory. Děkujeme 
společnosti První Keystav, a.s., za skvěle 
odvedenou práci. Více informací najdete 
v článku pana místostarosty. 

Obecní zastupitelstvo již v  minulém 
období schválilo pravidla pro udělování 
čestného občanství a cen obce. Tímto chci 
požádat všechny zájmové organizace, členy 
zastupitelstva a občany o předložení návrhů 
na ocenění do 30. května. Návrhy se před-
kládají v  písemné podobě starostovi obce. 
Všechny informace naleznete na obecní 
webové stránce: www.dobra.cz. 

Ing. Jiří Carbol, 
starosta obce
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Výstavba, projekty v naší obci – část III. 
V  této pravidelné rubrice jsou prezen-

továny připravované projekty obecního 
charakteru. Zatím jsme se věnovali dvěma 
rozsáhlým projektům (studiím) a až nyní se 
dostáváme k již hotové investici. 

V  areálu základní školy v  sousedství 
hlavní silnice vyrostl nový pavilón mateř-
ské školy. Zastupitelé obce Dobrá rozhodli 
o  této investici z  důvodu narůstajícího po-
čtu nově narozených i  přistěhovavších se 
dětí v naší obci. Není nic důležitějšího, než 
umožnit našim dětem navštěvovat „naše, 
obecní“ zařízení, ať se jedná o mateřskou či 
základní školu. 

S přístavbou mateřské školy se započa-
lo v dubnu 2021. Přesně po roce stavebních 
prací je pavilón dokončen, aktuálně probíhá 
úprava interiérů, jednotlivé místnosti jsou 
připravovány na příchod předškoláků. A jen 
na okraj… i děti možná ocení vkusně zvolené 
barvy stěn některých místností. Ty upoutají 
každého návštěvníka. Snad to budete moci 
posoudit brzy i vy, kdož nemáte dítka škol-
kou povinná, připravujeme totiž vizualizaci 
celé mateřské školky. Ta bude poté k dispo-
zici na obecních webových stránkách.

Ale zpět k důležitým údajům a zejména 
číslům. Stávající kapacita MŠ Dobrá činí 
151 dětí. Kapacita po zprovoznění nového 
pavilónu bude 179 dětí.

Vzniknou dvě nové učebny po 28 dětí 
– do jedné z  učeben se přestěhují dětí ze 
základní školy, kde byla od roku 2012 umís-
těna jedna učebna mateřské školy. Doplňuji 
další informace, abyste si jednak udělali ob-
rázek o ceně díla, o tom, které instituce akci 

finančně podpořily, kdo stavbu realizoval, 
kdo na ni dohlížel a kdo ji obci pomohl a po-
máhá i nadále administrovat:

Rozpočtovaná cena dle projektu 
 25 162 225,- Kč bez DPH

Vysoutěžená cena    20 987 164,- Kč bez DPH

Skutečná cena 22 178 424,- Kč bez DPH

Dotace MMR – IROP 90%

Stavbu prováděla 
společnost První KEY-STAV, a.s.

TDI a BOZP Stanislav Nytra

Administrace dotace J2V services s.r.o.

Pro úplnost ještě uvádím některé tech-
nické skutečnosti související s novým pavi-
lónem mateřské školy.

Přístavba je vytápěna plynovou kotel-
nou. Kanalizace je napojena na stávající 
kanalizaci mateřské školy. Vodoinstalace 
napojená na stávající vodoinstalaci mateř-
ské školy.

Dešťové vody jsou svedené do nové re-
tenční nádrže a dále jsou dešťové vody utrá-
cené zasakováním.

Nový pavilón mateřské školy je uzpů-
soben pro osoby se zdravotním omezením. 
Obě budovy školky jsou propojeny tubu-
sem. To znamená, že do nového pavilónu 
budou rodiče vodit své ratolesti stávajícím 
vchodem do mateřské školy.

Velké poděkování patří panu Ing. To-
máši Chýlkovi, který autorovi textu poskytl 
kvalitní podpůrný informační servis.

Milan Stypka
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Jak jsme se v roce 2021 
podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se 
Obec Dobrá může v roce 2021 
pochlubit sběrem starého 
elektra určeného ke zpětnému 
odběru a  recyklaci o  hmotnosti 10,97 t. 
Na každého obyvatele tak připadá 3,39 kg 
vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena 
spotřeba elektřiny a produkce skleníkových 
plynů, celosvětově omezena těžba ropy a že-
lezné rudy, a recyklací se pokryla i část do-
dávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou 
výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje 
Osvědčení o podílu na zlepšení životního pro-
středí, které na základě dosažených výsled-
ků vystavil kolektivní systém pro sběr a re-
cyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z  něj, že díky obyvatelům do-
šlo za rok 2021 k  úspoře produkce CO2 
o 129,11 tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné 
množství CO2? 50 ks

Nebylo nutné vytěžit 
6 433,09 litrů ropy.  Představte 
si, že z  tohoto množství se po-
kryje spotřeba pohonných hmot 

auta např. na cestu z Prahy do Brna po dál-
nici D1 a to 241krát.

Došlo také k  úspoře 66 223,55 kWh 
energie. Asi stejné množství, jako kdy-
bychom spustili cyklus myčky nádobí 
66224krát.

Podařilo se recyklovat 6 317,25 kg železa. 
Toto množství recyklovaného železa by bylo 
možné použít pro výrobu 259 ks nových pra-
ček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se 
podařilo získat 222,59 kg mědi, což by po-
stačilo pro ražbu 39573 1€ mincí, nebo 
270,16 kg hliníku, který by stačil na výrobu 
18011 plechovek o objemu 0,33 l.

Váš kolektivní systém ELEKTROWIN

Informace k místním poplatkům pro rok 2022
I. MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

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.

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

- do poznámky uvádějte, za koho odpady 
platíte – vypište jednotlivé osoby – nestačí 
napsat rodina Košťálová – 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. 2022
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Právní poradna 
pro občany obce Dobrá v roce 2022 bude probíhat ve stejném režimu 

jako v roce 2021, a to každou první středu v měsíci v době od 16 – 17 hodin 
v budově Obecního úřadu Dobrá, 1. poschodí. 

Termíny: 1.6., 6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 2022.

Ochrana životního prostředí 
je pro naši společnost prioritou

Život bez elektrospotřebi-
čů si v dnešní době lze jen těžko 
představit. Obklopují nás a staly 
se součástí našich každodenních 
činností. Elektrozařízení však 
obsahují množství materiálů, které pochá-
zejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou 
je významně zatěžováno životní prostředí. 
Pro zajištění sběru a  recyklace vyslouži-
lých elektrozařízení si naše obec vybrala 
ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. 
Správná recyklace výrobků totiž přináší 
životnímu prostředí významnou úlevu. Ja-
kým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu 
životnímu prostředí, se dozvídáme z  envi-
ronmentálního vyúčtování zpracovaného 
společností ASEKOL. Díky zodpovědné 
recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elek-
trické energie, primárních surovin, vody, 
okyselování prostředí a  produkci skleníko-
vých plynů.

Certifi kát environmentálního vyúčto-
vání vyčísluje přínos naší obce k  ochraně 
přírody v  roce 2021. Vyplývá z něj, že díky 
množství námi odevzdaných elektrozaří-
zení jsme uspořili 73,44 MWh elektřiny, 

7.019,58 litrů ropy, 242,21 m3 
vody a  3,13 tun primárních su-
rovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů CO2 ekv. 
o 4,00 tuny, a produkci SO2 ekv. 

(který zapříčiňuje okyselování prostředí) 
o 260,75 kg.

Každý kus vytříděného elektra se počí-
tá, což dokazuje příklad 100 vytříděných 
notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. 
Takové množství odpovídá 3leté spotřebě 
elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. 
Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se 
ušetří takové množství ropy, které by stačilo 
na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paří-
že. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad 
a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

Environmentální vyúčtování je vypočí-
táváno pomocí studie životního cyklu vý-
robku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), 
která vypovídá o dopadech výroby a recyk-
lace jednotlivých elektrozařízení na životní 
prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin 
elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr ko-
lektivní systém ASEKOL zajišťuje.
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Termíny uzávěrek Doberských listů na rok 2022
6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 2022 

- příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.

Informace o podmínkách kandidatury ve 
volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022

Prezident republiky vyhlásil na dny 23.  a 
24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí 

Kdo může kandidovat do zastupitelstva 
obce?

Občan České republiky, který
•	 alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
•	 má v obci trvalý pobyt,  
•	 nemá omezenou  svéprávnost k  výkonu 

volebního práva,
•	 nemá omezenou osobní svobodu z důvo-

du výkonu trestu odnětí svobody.

Občan jiného členského státu EU, který
•	 alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
•	 je držitelem potvrzení o přechodném po-

bytu na území ČR nebo povolení k trvalé-
mu pobytu,

•	 nemá omezenou  svéprávnost k  výkonu 
volebního práva,

•	 nemá omezenou osobní svobodu z důvo-
du výkonu trestu odnětí svobody.

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu?

Kandidátní listiny pro volby do zastupitel-
stev obcí mohou podat volební strany typu:
a. registrované politické strany nebo poli-

tická hnutí, jejichž činnost nebyla poza-
stavena a jejich koalice,

b. nezávislí kandidáti,

c. sdružení nezávislých kandidátů,
d. sdružení politických stran nebo politic-

kých hnutí a nezávislých kandidátů.

Registrovanou politickou stranou a politic-
kým hnutím se rozumí strana a hnutí zapsa-
né v rejstříku politických stran a politických 
hnutí.

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

Každá volební strana může podat pouze jed-
nu kandidátní listinu do téhož zastupitelstva 
obce. Je-li však v obci vytvořeno více voleb-
ních obvodů, může volební strana podat kan-
didátní listinu v každém volebním obvodě.

Politická strana a  politické hnutí může být 
součástí pouze jedné volební strany pro vol-
by do téhož zastupitelstva obce.

Pokud politická strana a politické hnutí po-
dávají samostatně kandidátní listinu, nemo-
hou již být součástí jiné volební strany pro 
volby do téhož zastupitelstva obce.

Volební strany, s  výjimkou nezávislého 
kandidáta, podávají kandidátní listinu pro-
střednictvím svého zmocněnce.
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Komu a v jaké lhůtě se kandidátní listina 
podává?
Kandidátní listina se podává nejpozději 
66 dnů přede dnem voleb do zastupitel-
stva obce (tj. 19. července 2022 do 16.00 
hodin) registračnímu úřadu, kterým je:

1. obecní úřad v obcích, v nichž rada obce 
zřídila alespoň 2 odbory, pro Obec Dob-
rou je to Obecní úřad v Dobré

2. pro ostatní obce je registračním úřadem 
pověřený obecní úřad – Magistrát města 
Frýdku-Místku.

Podání kandidátní listiny úřad potvrdí 
zmocněnci nebo nezávislému kandidátovi.

Jaké jsou náležitosti kandidátní listiny?
Kandidátní listina obsahuje:
•	 název zastupitelstva obce,
•	 označení volebního obvodu, jsou-li vo-

lební obvody vytvořeny,
•	 název volební strany a označení, o jaký typ 

volební strany se jedná s uvedením názvu 
politických stran a politických hnutí,

•	 jména a příjmení kandidátů, pohlaví, je-
jich věk ke dni voleb a konají-li se volby 
ve dvou dnech věk ke druhému dni voleb, 
povolání, obec případně část obce jejich 
trvalého, případně u  občanů EU pře-
chodného, pobytu, název politické strany 
nebo politického hnutí, jehož jsou členy, 
nebo údaj, že nejsou členy žádné politic-
ké strany či politického hnutí, tzv. bez po-
litické příslušnosti,

•	 pořadí na kandidátní listině vyjádřené 
pomocí arabského čísla,

•	 jméno a příjmení zmocněnce volební stra-
ny a  jeho náhradníka s  uvedením místa, 

kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, ne-
ní-li volební stranou nezávislý kandidát,

•	 jde-li o  koalici, název politické strany 
nebo politického hnutí, které kandidáta 
navrhlo, nebo označení, že jde o nezávis-
lého kandidáta,

•	 podpis zmocněnce volební strany, u  ne-
závislého kandidáta podpis kandidáta; 
podává-li kandidátní listinu politická 
strana, politické hnutí nebo jejich koali-
ce anebo sdružení politických stran nebo 
politických hnutí a nezávislých kandidá-
tů, jméno a  příjmení, označení funkce 
a  podpis osoby oprávněné jednat jejich 
jménem, popřípadě jménem organizační 
jednotky, pokud je ustanovena.

Volební strana může na kandidátní listině 
uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet 
volených členů do zastupitelstva obce, případ-
ně tolik kandidátů, kolik má být voleno členů 
zastupitelstva v daném volebním obvodu.

V  obcích, kde se má volit 7 a  méně členů 
zastupitelstva obce, může volební strana 
na kandidátní listině uvést nejvýše tolik 
kandidátů, kolik činí počet členů volených 
do příslušného zastupitelstva obce zvýšený 
o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo 
dolů. Pro Obec Dobrou je počet kandidátů 
na kandidátní listině 15.

Po uplynutí šedesátého dne přede dnem vo-
leb do zastupitelstva obce nelze již doplňo-
vat do kandidátní listiny další kandidáty ani 
vzájemně měnit jejich pořadí.

Ke kandidátní listině musí být přiloženo:

- vlastnoručně podepsané prohlášení každé-
ho kandidáta, že
•	 souhlasí se svou kandidaturou,
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•	 mu nejsou známy překážky volitelnosti, 
popřípadě tyto překážky pominou ke dni 
voleb,

•	 nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na 
jiné kandidátní listině pro volby do téhož 
zastupitelstva obce.

Na prohlášení kandidát uvede místo svého 
trvalého, případně u občanů EU přechodné-
ho, pobytu a datum narození.

- ke kandidátní listině nezávislého kandidá-
ta nebo sdružení nezávislých kandidátů se 
připojí petice podporující kandidaturu; v zá-
hlaví každé petice a na každé její další straně 
musí být uveden název volební strany, ná-
zev zastupitelstva obce, do kterého volební 
strana kandiduje, a rok konání voleb; vedle 
podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno 
a  příjmení, datum narození a  místo trvalé-
ho, případně u  občanů EU přechodného, 
pobytu, jinak tento hlas na podporu volební 
strany nelze započítat.

Počty podpisů na petici dle velikosti dané obce 
jsou stanoveny v příloze k zákonu 491/2001 Sb. 

Obec Dobrá nad 3000 do 10 000 obyvatel       
pro nezávislé kandidáty 3 %,  94 podpisů

pro sdružení nezávislých  
kandidátů 7 %   225 podpisů

Projednání a  registrace kandidátních 
listin

Registrační úřad přezkoumá ve dnech od 
19. července do 25. července 2022 předlo-
žené kandidátní listiny. V  případě, že zjistí 
nedostatky (kandidátní listina nemá záko-
nem stanovené náležitosti nebo obsahuje 
nesprávné údaje), vyzve písemně prostřed-
nictvím zmocněnce nebo nezávislého kan-

didáta nejpozději 27. července 2022, aby 
závady odstranily do 1. srpna 2022.

Registrační úřad pak v návaznosti na před-
chozí úkony rozhodne ve lhůtě do 6. srpna 
2022 o registraci bezvadné kandidátní listi-
ny. V případě, že závady nebyly odstraněny, 
o  škrtnutí kandidáta, pokud lze tímto způ-
sobem odstranit vady a umožnit tak zaregis-
trování kandidátní listiny, nebo o odmítnutí 
kandidátní listiny v  případě, že k  nápravě 
nestačí předchozí postup.

Zmocněnec a jeho náhradník
Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemů-
že být osoba mladší 18 let, osoba s omeze-
nou svéprávností nebo kandidát.

Svého zmocněnce může volební strana pí-
semně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem 
doručení odvolání registračnímu úřadu.

Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.

Možnost soudního přezkumu
Proti rozhodnutí o  odmítnutí kandidátní 
listiny, škrtnutí kandidáta na kandidát-
ní listině nebo proti provedení registrace 
kandidátní listiny se může každá volební 
strana, která podala kandidátní listinu 
pro volby do daného zastupitelstva obce, 
do 2 pracovních dnů od doručení roz-
hodnutí domáhat ochrany u  příslušného 
krajského soudu. V  případě, že došlo ke 
škrtnutí kandidáta, může se rovněž i tento 
kandidát domáhat ochrany u  příslušné-
ho krajského soudu podle soudního řádu 
správního.

Za doručené se rozhodnutí považuje třetím 
dnem ode dne vyvěšení na úřední desce re-
gistračního úřadu.
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Vzdání se a odvolání kandidatury

Kandidát se může písemným prohlášením 
doručeným registračnímu úřadu do 48 hodin 
před zahájením voleb (tj. do 21. září 2022 
14.00 hodin) vzdát své kandidatury. Stejným 

způsobem může zmocněnec volební strany 
typu politická strana, politické hnutí nebo 
koalice jeho kandidaturu odvolat.

Prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandi-
datury nelze vzít zpět.

Prohlášení kandidáta VZOR

Příloha ke kandidátní listině pro volby do zastupitelstva obce  
(města, městského obvodu, městské části) x) ...................................................................................
 
konané ve dnech (dne)........................................................................................................ ..............

„Já níže podepsaný(á), prohlašuji, že souhlasím se svou kandidaturou; 

nejsou mi známy překážky volitelnosti / překážka ……………………………  

pomine ke dni voleb do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)x); nedal(a) jsem 

souhlas k tomu, abych byl(a) uveden(a)  na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva.“

..........................................................................................
jméno a příjmení kandidáta

...........................................................                ..........................................................................
datum narození                                                                                 místo, kde je kandidát  

přihlášen k trvalému pobytu

V ..........................................................................................         dne .................................................
.........................................   

..........................................................................................
podpis kandidáta

x) Uvede se odpovídající
xx) Uvede se v případě, že volební obvody jsou vytvořeny
xxx) § 20 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.
xxxx) V případě,  že  volební  stranu  tvoří koalice politických stran  nebo  sdružení   politických  stran  a  nezávislých  kandidátů, uvedou se osoby 

oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě  jménem  organizační  jednotky,  je-li ustavena, všech politických stran, které ji tvoří

xxxxx) V případě, že volební stranu tvoří nezávislý kandidát, neuvádí se údaje o zmocněnci
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Kandidátní listina  VZOR
pro volby do zastupitelstva obce  
(města, městského obvodu, městské části) x) ...............................................................................................................................

konané ve dnech (dne) ...............................................................................................................................................

Volební obvod č.xx)  ...............................................................................................................................................
Název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, xxx) s uvedením názvu politických stran a politických hnutí

Kandidáti:

1.     ..........................................................................................                       ....................................................................................
jméno a příjmení kandidáta, pohlaví, věk ke druhému dni voleb,                                                    povolání
popřípadě ke dni voleb, konají-li se volby v jednom dni

 .........................................................................................................
část obec, nečlení-li se na části, obecx), kde je kandidát přihlášen k pobytu

      .........................................................................................................
   název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem,  

popřípadě údaj „bez politické příslušnosti“

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

jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů,  
označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta

2. .................................................................        ............................................................

3. .................................................................        ............................................................

...........................................................................................................
Zmocněnec volební strany jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu 

............................................................
Náhradník zmocněnce  (jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu)

............................................................                                   ...............................................................................................................
podpis zmocněnce                                                                                                                            jméno, příjmení a označení funkce a podpis osoby/osob oprávněné/oprávně-

ných jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, popř. organizační jednotky xxxx)

...............................................................
u nezávislého kandidáta podpis kandidáta xxxxx)

V ............................................................   dne ............................................................

x) Uvede se odpovídající
xx) Uvede se v případě, že volební obvody jsou vytvořeny
xxx) § 20 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.
xxxx) V případě,  že  volební  stranu  tvoří koalice politických stran  nebo  sdružení   politických  stran  a  nezávislých  kandidátů, uvedou se osoby oprávněné 

jednat jejich jménem, popřípadě  jménem  organizační  jednotky,  je-li ustavena, všech politických stran, které ji tvoří
xxxxx) V případě, že volební stranu tvoří nezávislý kandidát, neuvádí se údaje o zmocněnci
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Sběr dotazů od občanů
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při radě obce Dobrá pořádá Sběr dotazů 

od občanů na téma Senioři a zdravotně postižení.

Pečujete o seniora nebo zdravotně postiženého občana ve své rodině nebo znáte 
někoho, kdo potřebuje poradit s touto pomocí? Víte, kde získat informace?

Pokud máte dotazy k tomuto tématu,  
zašlete je mailem na adresu komiseprorodinu@post.cz

nebo svůj dotaz vhoďte do připravených schránek  
v době od 20. května do 31. května 2022.

Schránky budou umístěny v Pekařství Vaněk, v obchodě Hruška, v Potravinách 
Pernicová, v potravinách COOP u vlakového nádraží, v Ovoci a zelenině Poláko-

vá, v lékárně Zdraví, v Řeznictví a uzenářství Carbol a na Obecním úřadě.

Do papírových dotazů nepište osobní údaje. Pokud máte konkrétní problém, mů-
žete se také obrátit na Obecní úřad.

Po konzultaci s odborníky budou připraveny odpovědi do Doberských listů.

Za Komisi Mgr. Radka Zitová

Sbírka kol pro Afriku
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při radě obce Dobrá pořádá sbírku kol 

pro organizaci Kola pro Afriku. Kola budou seřízena, opravena a dovezena dětem 
do Afriky, aby na nich mohly jezdit do školy.

Co sbíráme? Kola v jakémkoliv stavu a velikosti

Kde? Sběrný dvůr v Dobré

Kdy? Pátek 27. 5. 2022 13–17 hodin

 Sobota 28. 5. 2022 8–12 hodin

Na vzdělání záleží většině z nás, startovní čára je ale pro každého jiná.
My, co máme náskok, můžeme pomoci.
www.kolaproafriku.cz

                                                                                           Za komisi Mgr. Radka Zitová
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Upozornění
V měsíci dubnu se v Dobré pohybovaly cizí osoby,  

které se snažily vniknout do domu našim občanům. Upozorňuji hlavně seniory, 
aby si do domu nikoho cizího nepouštěli a zamykali své byty, i když jsou doma.

Pokud zaznamenáte pokus o vniknutí do vašeho domu nebo sousedů,  
nahlaste to Policii ČR nebo na Obecní úřad i v případě, že nebylo nic odcizeno.

                                                                                        Mgr. Radka Zitová

Turistický výšlap
Ráda bych poděkovala za hojnou účast na 
letošním 1. turistickém výšlapu na Velký 
Javorník, který se konal 30. 4. I když trasa 
byla krátká, patřila mezi náročnější.  Se-
šlo se nás celkem 20, vyšlo pěkné počasí 
a úžasný byl i věkový rozdíl účastníků, nej-
mladší turistce bylo 6 let. Děkuji všem a tě-
ším se na další společné trasy                                                                                        

Děkuji Renata Friedlová
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Sportovní klub cyklo i pěší turistiky Dobrá 
Srdečně zve příznivce cykloturistiky na 
1.  cyklovýlet v  tomto roce, a  to v  sobotu 
21. 5. 2022.  Trasa povede po cyklostezce 
z  Dobré přes Paskov do Jistebníku, kolem 
rybníků a zpátky přes Brušperk a Staříč do 
Dobré.

Trasa s  minimálním převýšením je 
dlouhá cca 65 km. Po cestě jsou plánovány 
zastávky na odpočinek i  občerstvení. Sraz 
bude v sobotu 21. 5. 2022 v 9:00 před vla-
kovým nádražím Dobrá.  Prosíme zájemce, 
aby se hlásili na tel.: 775 933 551. Těším se 
na Vaši hojnou účast.

Srdečně zve přátelé hor na 2. turistický 
výlet v sobotu 18. 6. 2022 na Kozubovou. 

Z  Dobré pojedeme busem směr Třinec 
a dále do Návsí, odtud pěšky směr nad Mi-
likovem na Kozubovou a  zpátky do Dolní 
Lomné. Trasa je dlouhá cca 11 km.

Sraz bude v sobotu 18. 6. 2022 v 08:10 
na autobusové zastávce Dobrá střed. 
Prosíme zájemce, aby se hlásili na tel.: 
775 933 551  

Renata Friedlová 

Probouzení broučků a vystoupení Mechulaláků
Dne 2. 4. se maminky s dětmi sešly v tě-

locvičně ZŠ v  Dobré. Na úvod nás čekalo 
velké překvapení, když jsme vešli do tělo-
cvičny, přivítali nás Mechulice a Mechulák, 
pocházející z  Beskyd, udělali nám radost 
nádherným hudebně divadelním vystou-
pením, kde se zapojily i děti. Přiblížili nám 
přírodu a i my dospělí jsme byli jednou no-
hou v pohádce.

Na podzim jsme uspali broučky, a pro-
tože přišlo jaro, podařilo se nám je básnič-
kou opět přivolat.

Haló, broučci, vstávejte,
jaro opět vítejte.
Celou zimu jste jen spali,

protáhněte svoje svaly.
Raz a dva a levá, pravá,
rozcvička je vždycky zdravá.
A tak broučci, vstávejte,
jaro opět vítejte!!!

Poté děti čekaly stanoviště s  jarními 
činnostmi, které si mohly vyzkoušet. Za-
sadily semínka do hlíny, vytvořily si zápich 
kytičky, přiřazovaly broučkům správné ka-
bátky, pomáhali broučkovi se dostat k dok-
torovi přes překážkovou dráhou.

Moc děkujeme hlavnímu sponzorovi 
Hyundai a  maminkám ze skupinky Dro-
bečků za to, že jsme mohli prožít nádherné 
odpoledne se svými dětmi.

ZAHRÁDKÁŘSKÁ  PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17 – 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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Velikonoční jarmark
1. 4. se konal v sále ZŠ jarmark. Zapoji-

ly se i maminky ze Spolku Maminky s dět-
mi v Dobré. Výrobky byly různorodé a ori-
ginální. Pečené (frgále, zajíčci z  vánočko-
vého těsta, jarní hnízdečka) zdravé mlsáni 
ze sušeného ovoce, karabáče různých veli-
kostí, šité, háčkované, drhané velikonoční 
ozdoby, z  přírodnin vyrobené jarní deko-
race, kreativní sady pro kluky i  holčičky, 
ozdoby ze sádry k  domalování, ozdobené 
kraslice, drátkované zápichy… Moc děku-
jeme všem ochotným maminkám, protože 
víme, že najít si čas je někdy nadlidský úkol 
 a  také velké díky patří prodávajícím: 
Simči Carbolové, Adélce Wawrzyczek, Lu-
cce Fojtíkové a Verun Slívové.

Pálení čarodějnic 2022
Jako každý rok, tak se i  letos v  sobotu 

30. dubna pořádalo v  naší obci pálení ča-
rodějnic. 

Pro mále i velké čarodějky a černokněž-
níky byly připraveny nejrůznější doved-
nostní soutěže, které měly za úkol otesto-
vat jejich kouzelnické schopnosti a doved-
nosti. Po splnění těchto záludných úkolů 

obdrželi černokněžnicí a čarodějky balíček 
plný dobrot a  možnost opéct si párek na 
připravených ohništích. Chybět samozřej-
mě nesměli ani místní hasiči, kteří nejen 
dohlíželi, aby nám zapálená čarodějnice 
někde neodletěla, ale také dětem ukázali 
hasičské vozidlo a další techniku a dali jim 
možnost si vyzkoušet hašení hasičskou 
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Ivančena 23. 4. 2022
V  sobotu jsme po dvouleté pauze spo-

lečně vyrazili k  mohyle Ivančena, která 
leží kousek pod vrcholem Lysé hory. Stej-
ně jako my se tam vydala z různých koutů 
ČR (i  zahraničí) spousta dalších skautů 
a skautek, protože Ivančena je místo, kam 
se pravidelně vydáváme abychom uctili pa-
mátku skautů, kteří se účastnili protinaci-
stického odboje a za své odvážné činy byli 
popraveni gestapem.

Naši cestu jsme započali v Dobré, odkud 
jsme vlaky dojeli do Frýdlantu a pak už ne-

zbývalo nic jiného než nasměrovat naše kro-
ky k mohyle. Po cestě jsme se posilnili ma-
lou svačinkou, po které jsme zdolali posled-
ní část cesty. Nahoře jsme pozdravili naše 
skauty (Jorga, Světla, Krtka a  Paťu), kteří 
měli od rána na starost chod stanu s pamět-
ní kronikou, pak jsme přiložili na mohylu 
dalších pár kamenů a  společně se u  ní vy-
fotili. Poté jsme si dali zbytek našich svačin 
a  počkali jsme až začne mše svatá a  po ní 
jsme se vydali nazpět k našim domovům.

Želva (Kristýna Goldová)

hadicí. Po setmění noční nebe nad Dobrou 
ozářil velkolepý závěrečný ohňostroj, který 
tak zakončil letošní pálení čarodějnic. 

Závěrem bych za organizátory rád po-
děkoval všem čarodějnicím, které přišly 
a  pomáhaly s  přípravami soutěží, obci 
Dobrá, Sboru dobrovolných hasičů Dobrá, 

TJ Sokol Dobrá, hospůdce Kačabar, Těšín-
ským jatkám, Automotoslužbám Nondek 
a  Mlčák a  všem dalším, kteří se jakkoliv 
podíleli a pomáhali s organizací této akce. 

Budeme se na Vás těšit zase za rok 

Jménem organizátorů Jan Pánek
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Lochnesky na Morávce
V pátek 8. 4. 2022 jsme se my, Lochne-

sky, sešly na autobusové zastávce v  Dobré 
a společně vyjely na víkendovku na Moráv-
ku. Šly jsme krátkou lesní cestou a jak jsme 
došly k  chatě, stavěly jsme domečky pro 
skřítky. Po chvíli začalo pršet, ale to nás 
od zábavy neodtrhlo. Daly jsme si volí oka 
a šly hrát stolní hru Aktivity. K večeru jsme 
hrály na kytaru, zpívaly a povídaly si. Když 
jsme se druhý den vzbudily do krásného, 
trochu deštivého rána, daly jsme si na sní-
dani vaječinu a pak měly svůj program. Jako 
první jsme hrály hru, která spočívala v  luš-
tění šifer. Nakonec z vyluštěných šifer byla 
hádanka. Druhá hra byla předávání papírů 
mezi sebou, kde jsme psali: jaký, kdo, s kým, 
co dělali, kdy to dělali, kde to dělali, proč to 
dělali. Nakonec nám vyšla nějaká blbůstka, 
ze které jsme se vždy rozesmály. Potom jsme 

si nacvičovaly divadlo, a to jsme si moc uži-
ly. Na oběd jsme si připravily svoje tortilly 
s  kuřecím masem, rajčaty, salátem, kuku-
řicí a  majonézou nebo kečupem. Odpoled-
ne jsme měly velmi kreativní program. Na 
stole jsme měly vodovky, akrylovky, pastel-
ky a  fixy. Hrály jsme takovou hru, že jsme 
chvíli kreslily, co chceme na svůj papír, po 
nějaké době dáme papír někomu dalšímu, 
a  tak to koluje. Nakonec nám vyšly skvělé 
obrázky, do kterých se každý zapojil. Na ve-
čeři jsme si daly špagety buď s cukrem, ka-
kaem a máslem, nebo s vajíčky a kečupem. 
Po dobré večeři jsme šly ve tmě s baterkami 
umývat nádobí ke studánce kde byla ohrom-
ná sranda. V  neděli ráno jsme se vzbudily, 
daly si na snídani buchty, co jsme přinesly, 
uklidily jsme chatu a vyrazily domů.

Elen Malyšková
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DOBERSKÁ PĚTKA
8. ročník | Dobrá u Frýdku – Místku | 21. května 2022

Pořadatel:  Sportovní komise Rady obce Dobrá
Místo konání:  Dobrá – fotbalový areál na Spartě
Datum: sobota 21. května 2022
Organizátor závodu:  Komise pro sport a volný čas, Jan Gryžboň (Tel.: 724 825 153)
Délka tratě:  muži 5 km, ženy 3 km, mládež od 100 m do 600 m, běh pro zdraví 1.7 km
Trať:  běží se v ulicích obce 
 závody mládeže v areálu na Spartě
Přihlášky:  v den závodu v areálu na Spartě
 nejpozději 15 minut před startem příslušné kategorie

Časový pořad: 9:00 zahájení prezence
10:00  Předškolní děti - 100 m /nutný doprovod rodičů
10:15 Mladší žáci – 300 m
10:30  Starší žáci – 600 m
10:45  Vyhlášení kategorií mládeže
11.00  BĚH PRO ZDRAVÍ 1700 m
11:20 Hromadný start: 
 start závodu žen 3400 m
 start závodu mužů 5000 m /hlavní závod
 BĚH LUKÁŠE KUČI O POHÁR STAROSTY JIŘÍHO CARBOLA
12:15 Vyhlášení závodu žen a mužů

Kategorie:  muži od 18 do 39 let, muži 40 let+, muži – běh pro zdraví
 ženy od 18 do 39 let, ženy 40 let+, ženy – běh pro zdraví
 starší a mladší žáci, předškolní děti

Ceny:  pro nejlepší 3 v jednotlivých kategoriích; 
 předškolní děti oceněny všechny 
 Nejrychlejší muž a žena z Dobré 
Občerstvení: nápoj a oplatek
Startovné:  závod mužů a žen 30 Kč (občané z obce Dobrá – zdarma), 
 mládež zdarma
Upozornění:  k dispozici oddělené šatny a společné sprchy
 výsledková listina bude do 15 minut po doběhu

  Přijďte se proběhnout – srdečně zveme!
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Petr Mališ
 – člen doberských skautů, kulturní komise

a student bezpečnostního inženýrství

Petr Mališ je aktivní v  dober-
ském společenském životě mnoho 
let. Již dvacet let působí v místním 
skautu, nyní je vedoucí jeho 1. od-
dílu a hospodář střediska Doberča-
ta. Studuje na Vysoké škole Báňské 
v  Ostravě, na Fakultě bezpečnost-
ního inženýrství, je také členem 
Komise pro kulturu a školství.

Můžeš vysvětlit, čím se obor bezpečnostní 
inženýrství zabývá?

Obor se zaměřuje na veškerý bezpeč-
nostní průmysl, já se věnuji problematice fy-
zické bezpečnosti, tedy především zabezpe-
čování prostorů před lidským pachatelem. 

Jaké jsou hlavní bezpečnostní problémy 
v Dobré? Je něco, co by mohlo situaci zlep-
šit? Napadá mne třeba obecní policie….

Bohužel pobočka Policie České republi-
ky v  Nošovicích má působnost kromě Dob-
ré v dalších čtrnácti obcích v okolí a nemůže 
proto pokrýt celé území dostatečně. Řešením 
by bylo zřízení a  provoz obecní policie, což 
je ale ekonomicky velmi náročné, a pro obec 
jako je Dobrá aktuálně nereálné, leda bychom 
zapojili více obcí formou smlouvy o spoluprá-
ci, což je možné. Dobrá volba by byl obecní 
kamerový systém, obzvlášť nyní v době vze-
stupu kriminality a vandalismu v obci. 

Vím, že ses v rámci studia otázkou obecní-
ho kamerového systému zabýval. Mohou 
tyto opravdu pomoci v boji proti krimina-
litě?  Říkal jsi mi, že se nemusím bát o své 

soukromí, protože jsou zaměře-
né výhradně na kriminalitu, v ji-
ných případech se nepoužívají. 
Můžeš k tomu něco uvést?

Ano, v rámci bakalářské práce 
jsem vytvořil návrh kamerového 
systému v Dobré. Je to skvělá for-
ma obecního zabezpečení, zlepšu-
je prevenci a pomůže identifi kovat 

pachatele. Díky provedenému dotazníku 
vyšlo najevo, že bylo v Dobré odcizeno velké 
množství cenných věcí, především jízdních 
kol. Obecní úřad se zase potýká s vandalis-
mem a ničením obecního majetku. Kamero-
vý systém by tento problém mohl minima-
lizovat. Evropské nařízení označované jako 
GDPR umožňuje obcím chránit své pro-
story a majetek a zároveň zaručuje ochranu 
osobních údajů. Kamery se mohou používat 
pouze k  identifi kaci pachatele a  samotná 
obec nesmí jejich záběry bez svolení policie 
zveřejňovat, například pro zábavu na sociál-
ních sítích. 

Kamery by v  obci zajistily větší bezpečí 
a pozvedly její prestiž. 

V rámci inženýrského studia jsi se zabýval 
bezpečností jezů na řekách v našem okolí. 
Jak daleko jsi s touto prací a zjistil jsi něco 
zajímavého?

Práci mám již odevzdanou a v červnu ji 
budu obhajovat. Jezy skrývají velké riziko, 
tvoří se v nich vodní válec a při podcenění si-
tuace se dostane vodák nebo plavec do pasti, 
ze které nevede jednoduchá cesta. V diplom-
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ce jsem se mimo jiné zabýval bezpečnostní-
mi prvky v okolí jezu, které ve většině přípa-
dů zcela chybí, nebo je jich málo. 

Máš funkci hospodáře v doberském skau-
tu. Proč ses ve svém studiu nevydal spíše 
ekonomickým směrem? Třeba bys mohl 
zkušenosti se získáváním dotací využít ji-
nak, například v nějaké prospěšné nezis-
kové organizaci, charitě apod. …

K  ekonomice mě to vždycky táhlo, ale 
nerad bych pracoval jako účetní, je to spous-
ta nudné mravenčí kancelářské práce. Ve 
skautu jsem se chopil hospodaření, abych 
získal lepší finanční gramotnost a povědomí 
o hospodaření firmy.  

Myslíš, že jako bezpečnostní inženýr vyu-
žiješ také své zkušenosti ze skautu? 

Myslím, že zkušenosti ze skautu využije 
úplně každý. Kromě vztahu k dětem se skau-
ti naučí, jak pracovat v týmu… já jsem už od 
třinácti let komunikoval s  rodiči dětí, do-
mlouval pronájmy chat, plánoval akce a tvo-
řil různé objednávky, později jsem začal vést 
tábory, což je sice velmi náročné, ale jsou to 
cenné zkušenosti, které mladý člověk jen tak 
někde nezíská. Skaut je životní styl a dal mi 
toho mnoho a já jsem za to moc vděčný. 

Jsi členem kulturní komise. Je třeba něja-
ký typ kultury, který ti v obci chybí? Vím, 
že jste dříve dělali s tvými kamarády třeba 
koncerty rockových kapel….

Spíše mi chybí větší zájem občanů o kul-
turu u  nás v  obci. Komise přináší široké 
spektrum kulturních akcí, účast lidí je ale 
mnohdy velmi slabá, a to je škoda. 

Jaký typ kultury nebo umění máš nejra-
ději? Literaturu, divadlo, hudbu, filmy…? 

A  jaký typ kulturních akcí máš nejraději 
jako jejich pořadatel? Dovolím si tipnout 
plesy, je to tak?

Mám rád hudbu a  komedie, nejlépe 
improvizační divadla. Jako pořadatel mám 
nejradši plesy, je to nejnáročnější akce, ale 
všichni si ji vždycky užijeme. Jinak jsem na-
dšený z kouzelníků, pár jednoduchých triků 
umím taky a je to super.

Byl jsi naštvaný v  době pandemie co-
vid-19, že se žádné akce nemohou pořá-
dat? Mně to trochu chybělo... akorát jsem 
si myslel, že lidé budou mít po pandemii 
hlad po kultuře, což se zatím moc nepo-
tvrdilo.

Upřímně mě omezení více štvalo ve 
skautu, protože nám to hodilo klacek pod 
nohy a  spoustě vedoucích „došel benzín“. 
Byla to smutná doba a je dobře, že je – dou-
fám – za námi. 

Je něco, co bys v Dobré změnil?
Dobrou mám rád a myslím, že zde větši-

na věcí funguje velmi dobře. Co mi chybí je:

1. Kamerový systém
2. Více přechodů pro chodce
3. Zákaz parkování na hlavní cestě u Hrušky
4. Lepší spolupráce obce s pořadatelem Do-

berské pouti do dalších let – pro zajištění 
lepší organizace, parkování a bezpečnosti. 

Petr Mališ, neboli Pepan, je zajímavý 
člověk, se kterým se mi vždycky dobře spo-
lupracovalo, což platilo také při přípravě 
tohoto rozhovoru. Moc děkuji za spolupráci 
a  přeji, ať se mu nadále daří ve všech pro-
spěšných aktivitách v naší obci.

Rozhovor připravil Petr Salamon
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Policie České republiky

PŘÍRODOVĚDNÉ PORADNY V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK

KRAJSKé ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKéHO KRAJE

Při prodeji na internetu přišli o své peníze
Policisté obvodního oddělení Frýdek-

-Místek v  posledních dnech přijali hned 
několik oznámení od osob, kterým byly 
bez jejich vědomí odčerpány finanční pro-
středky z  bankovních účtů. Společným 
pojítkem těchto oznámení byl prodej věcí 
prostřednictvím obchodního portálu či 
jeho aplikace. 

Poškození zde nabízeli k  prodeji zbo-
ží. Údajným zájemcem pak byli požádáni 
o zaslání svého emailu. Následně jim přišel 
mail s odkazem na potvrzení prodeje nebo 
objednávky. Po kliknutí na tento odkaz 
došlo k  přesměrování na stránky působící 
jako internetové bankovnictví, kde byli po-
škození (prodejci) vyzváni k  zadání svých 
přihlašovacích údajů či údajů k  platební 

kartě. Poté však místo přijaté platby za 
nabízené zboží přišli o finanční prostředky 
ze svých bankovních účtů ve výši několika 
desítek tisíc korun.

Policisté zahájili úkony trestního řízení 
pro podezření ze spáchání přečinů podvod 
a  neoprávněné opatření, padělání a  po-
změnění platebního prostředku. 

Zároveň policisté apelují na veřejnost, 
aby byla obezřetná v on-line prostředí ne-
jen při nákupech, ale i  při prodeji zboží. 
Pokud vám někdo posílá peníze, potře-
buje znát pouze číslo vašeho účtu, ni-
koliv vaše přihlašovací údaje nebo číslo 
platební karty i s bezpečnostním kódem. 

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

Botanická poradna
Místo konání: 

ů.lnLangův dům, 1. patro, ul. Hluboká 66. 

Termín: po předchozí domluvě

Již devátým rokem pokračuje naše botanic-
ká poradna, v níž vám pomůžeme s určením 
planě rostoucích rostlin. Dotazy a fotografie 
můžete zaslat na email, případně domluvit ná-
vštěvu, pokud máte rostliny nasbírané. 

Kontakt: petra.jurakova@muzeumbeskyd.com, 
popř. telefonicky na čísle 558 628 001, kl. 41. 

Zoologická poradna
Místo konání: Langův dům, 1. patro, Hluboká 66. 
Termín: po předchozí domluvě

Zoologická poradna je zájemcům k dispozici 
nepřetržitě po celý rok. Pomůžeme Vám zde s 
určením různých druhů obratlovců jako jsou 
ryby, plazi, obojživelníci, ptáci a savci. Najdete 
nás v Langově domě při Muzeu Beskyd, kde 
sídlí přírodovědné oddělení. Schůzku prosíme 
domluvit předem, případně pro urychlení je 
možné posílat fotografie na níže uvedený email.

Kontakt: zuzana.hlavacova@muzeumbeskyd.com, 
popř. telefonicky na čísle 558 628 001, kl. 42.
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V  polovině dubna proběhl v  6. ročníku 
projekt s názvem Mámo, táto, kup mi štěně. 
Celý den byl rozdělen ado několika tema-
tických celků. Nejdříve žáci uvažovali, jak 
mohou matematiku využít při chovu psa, 
a  poté řešili různé matematické i  logické 
úlohy z běžného života na téma pes. Některé 
příklady zvládli velmi dobře, jiné je trochu 

potrápily, zejména přepočítávání ceny krmi-
va na 1 kg.

Komu se příliš nedařilo počítání, mohl se 
více zapojit při tvoření „vizitky“. Popis svého 
skutečného nebo vysněného pejska děti do-
plnily krásnými obrázky podle přinesených 
fotografi í, encyklopedií nebo plyšáčků. 

Když už se blížilo poledne 
a  děti by mohly být unavené, 
začala tvořivá dílna s  jedno-
duchým zadáním – vyrobit psí 
boudu.  Žáci zapojili svou fan-
tazii i  tvořivost a  vyrobili vel-
mi originální papírové boudy 
s  okýnky, balkóny i  padacími 
dveřmi. Některé boudy byly in-
spirovány dokonce i vesmírnou 
tématikou. Své výtvory mohli 
na závěr ostatním spolužákům 
představit se všemi výhodami 
a  zlepšováky, které sami na-
vrhli. Před každou boudu ještě 
z  papíru poskládali jezevčíka 
a misku na žrádlo.

Přestože se děti trochu ma-
tematického projektu obávaly, 
projekt se jim líbil a  s  chutí se 
do práce zapojily. Přesvědčila je 
různorodost činností, a  přede-
vším je nadchla spolupráce ve 
dvojících. Také ocenili možnost 
se k  projektu v  závěru vyjádřit 
a  navrhnout vylepšení do bu-
doucna.

Mgr. Dagmar Pohludková

Základní škola informuje…

Projekt Mámo, táto, kup mi štěně
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7. dubna 2022 se konal na naší škole 
jarní fl orbalový turnaj žáků 2. stupně a zá-
roveň i kvalifi kace na 1. ročník jarní olym-
piády, která se uskuteční 14. května v areálu 
U Medvěda. Turnaje se zúčastnilo 10 týmů, 
což bylo přes 50 hráčů a  hráček, kteří byli 
rozděleni do dvou skupin 6. – 7. ročník 
a 8. – 9. ročník. 

Vítězem turnaje, jehož cílem bylo strá-
vit pohodové sportovní odpoledne a vybrat 
nejlepší fl orbalisty školy, se stalo v  mladší 
kategorii družstvo ze 7. A ve složení Štěpán 

Bucifal, Vojtěch Kozel, Antonín Řeha, Do-
minik Banetka a  Nicolas Smolík. Ve starší 
kategorii se z vítězství radovala třída 8. C ve 
složení Vanessa Prymusová, Samuel Pry-
mus, Tomáš Špok a Filip Vloch. Nominace 
hráčů bude zveřejněna do konce dubna.

Velké poděkování patří všem hráčům 
a hráčkám za předvedené sportovní výkony, 
divákům za kultivované fandění a obci Dob-
rá za fi nanční podporu celé akce. Sportu 
ZDAR a fl orbalu zvláště!

Mgr. Jiří Šmahlík

Florbalový turnaj 
– kvalifi kace na jarní olympiádu 2022
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Děti čtou dětem

430 let od narození Jana Amose Komenského

Březen – měsíc čtenářů úzce souvisí 
a  navazuje na Březen – měsíc knihy. I  my 
v naší škole jsme podpořili tuto akci a spo-
lečně s  dětmi posilovali společný význam 
a prestiž četby. 

Domluvili jsme se s dětmi z 2. a 3. tříd, 
že vyzkoušíme společnou četbu. Našli jsme 
si společně knihy či příběhy, které jsme spo-

lečně trénovali, učili děti čtení v rolích i spo-
lečnou četbu. Výsledkem jejich snažení bylo 
ukázat ostatním dětem, jak se jim to poved-
lo. Vzájemně jsme se šli navštívit v rámci 1., 
2. a  3. ročníků, ukázali prvňáčkům, jak je 
krásné a důležité se učit číst.

A protože se blížil čas zápisu do 1. tříd, 
rozhodli jsme se, že své snažení předvedeme 
i dětem v místní mateřské školce. Domluvili 
jsme se s paní ředitelkou na dvou setkáních 
a děti se rozdělily do všech 6 oddělení a pře-
četly dětem své příběhy. Děti se zájmem sle-
dovaly, poslouchaly a měly i zvídavé dotazy 
k četbě. 

Zakončením celého našeho projektu 
byla návštěva dětí z mateřské školy u nás ve 
škole v prvních třídách, kdy se děti dozvědě-
ly, co vše je ve škole čeká a na co se mohou 
těšit. 

Mgr. Markéta Turoňová

V  letošním roce si připomeneme více 
než čtyři století od narození významné 
osobnosti českých i  evropských dějin Jana 
Amose Komenského.  Na naší škole byla 
u příležitosti tohoto jubilea uspořádána sé-
rie lektorských přednášek pod vedením Mi-
riam Paszové.

Přednášek zkušené lektorky se zúčastnili 
všichni žáci sedmého a osmého ročníku. Bě-
hem dvouhodinového programu se žáci do-
zvěděli podstatné informace o osobnosti Ko-
menského a o době, ve které žil a tvořil. Pro-

gram byl obohacen o videoukázky, ilustrace 
a  tvorbu vlastní timeline – osy života. Paní 
lektorka pracovala s emocemi žáků a doslova 
je vtáhla do života člověka v 17. století.

Žáci díky lektorskému programu získali 
základní znalost Komenského života i díla. 
To, jak Komenský zvládal mimořádně ná-
ročné životní okamžiky, také žákům ukázalo 
důležitost trpělivosti, pracovitosti a optimi-
stického přístupu k vlastnímu životu.

Mgr. Petra Berská
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O velikonočního beránka
Po dvouleté odmlce měli možnost naši 

mladí sportovci ze 4. a  5. tříd poměřit své 
síly se soupeři ze sousedních škol Raškovice 
a  Dobratice.  Utkali se v  tradičním jarním 
turnaji ve vybíjené „O velikonočního berán-
ka“. Všichni malí sportovci bojovali s  vel-
kým nadšením a  odhodláním získat hlavní 
trofej – sladkého velikonočního beránka. 

Vítězství a hlavní cenu vybojovalo druž-
stvo výborných sportovců z  pátých tříd 
z Dobré. Na druhém místě se umístilo druž-
stvo nejobávanějších soupeřů ze ZŠ Raško-
vice a 3. místo obsadilo družstvo ZŠ z Do-
bratic. Naši nejmladší čtvrťáci skončili jako 
čtvrtí, ale i oni bojovali s chutí a nadšením 
a v turnaji získali spoustu nových dovednos-

tí a zkušeností, které jistě uplatní v dalších 
turnajích.

Všichni hráči si odnesli kromě radosti ze 
sportovního výkonu i  tradiční velikonoční 
odměny v  podobě velikonočních sladkostí 
a  diplom. Největším vítězstvím byla radost 
ze hry a  měření sil s  kamarády ze soused-
ních škol.

Blahopřejeme vítěznému družstvu 
5.  ročníku ve složení Beáta Dudková, Voj-
těch Carbol, Matyas Klimeš, Jakub Petřík 
z 5. B, Vojtěch Smolka, Filip Skotnica, Otto 
Schnapka, Adrian Bušovský z 5. C a Jan Ma-
reček, Eliška Kovářová, Eliška Blahutová, 
Tomáš Staš z 5. A.

Radmila Jelínková
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Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se otevřely 
dveře naší školy pro budoucí prvňáčky a je-
jich rodiče. Konal se totiž zápis do 1. roční-
ku, který se nejen ve třídách, ale i ve školním 
atriu nesl v  duchu pilných včeliček. Stejně 
pilné byly i  samotné děti, které v  různých 
úkolech prokázaly, jak dobře jsou na školu 
připraveny.

Aby děti ztratily ostych a postupně si na 
prostředí školy zvykly, budou se v  květnu 
jednou za týden setkávat se svými novými 
spolužáky a paní učitelkou. 

K zápisu se dostavilo 72 dětí, z nichž 8 
zažádalo o odklad školní docházky. 

Děkuji paním učitelkám, které připravi-
ly pro děti zajímavé a lákavé úkoly, a věřím, 
že prvňáčci i rodiče budou v naší škole spo-
kojeni.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka

V  závěru dubna se žáci 5. ročníku zú-
častnili okrskového kola ve vybíjené v  ZŠ 
Palkovice. Jejich soupeři byli žáci z pořáda-
jící školy ZŠ Palkovice, žáci ze ZŠ Chlebo-
vice, Kozlovice, Sedliště a Bašky. V soutěži 
nenašli přemožitele a  stali se absolutními 
vítězi!

Naši školu reprezentovali:
• zástupci z 5. A – Lucie Beloritová, Eliška 

Kovářová, Jan Mareček, Tomáš Nagy
• zástupci z  5. B  – Vojtěch Carbol, Beáta 

Dudková, Jakub Petřík, Matyas Klimeš
• zástupci z 5. C – Adrian Bušovský, Otto 

Schnapka, Filip Skotnica
Je nám líto, že do bojů o vítězství nemohl 

zasáhnout Vojtěch Smolka – 5. C, který den 
před soutěží onemocněl.

Všem jmenovaným patří velké poděko-
vání za příkladnou reprezentaci školy. Bu-
deme si přát, aby svůj úspěch zopakovali 
i v okresním kole, které se uskuteční v pátek 
13. 5. 2022 ve Sportovní hale ZŠ Pionýrů 
400 ve Frýdku-Místku.

Mgr. Petr Krus

Zápis do 1. tříd

Sportovní úspěch žáků ZŠ Dobrá 
– postup do okresního fi nále ve vybíjené
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26. dubna si pro druhostupňové žáky 
připravili učitelé anglického jazyka školní 
kolo konverzační soutěže. Cíl této akce spo-
číval v  rozvoji komunikačních dovedností 
žáků, konkrétně schopnosti aktivně pou-
žít cizí jazyk na komunikační úrovni a  být 
schopen reagovat na otázky. Účastníci byli 
rozděleni do dvou kategorií, a  to JUNIOR 
(6. a 7. ročník) a SENIOR (8. a 9. ročník), 
dohromady se soutěže účastnilo 48 žáků.

Soutěžící si před svým výstupem vylo-
sovali jedno z pěti témat, na které se mohli 
dopředu připravit, a následně se o něm po-
kusili vést krátký monolog, který pozvolna 
přešel v  dialog se zkoušejícími. Žáci byli 
hodnoceni v  několika kategoriích, napří-
klad květnatost slovní zásoby, správné užití 
gramatických jevů, připravenost tématu, 
schopnost reagovat na spontánní otázky 
a podobně. Na zkoušející čekal nelehký úkol 
při výběru výherců, jelikož všechny výstupy 

byly skvělé a  jedinečné. Výherci soutěže si 
domů odnesli diplom a  cenu v  podobě zá-
žitkové jízdy v patrovém autobuse známém 
jako double decker. 

Věříme, že se žákům soutěž líbila a užili 
si ji.

Mgr. Jana Brabcová, 
Mgr. Žaneta Frančeková

Oslava Dne Země od roku 1970 každo-
ročně připadá na 22. dubna a  je zaměřena 
na podporu ochrany životního prostředí. 
I v naší škole jsme letos 22. dubna tento svá-
tek slavili. 

Členové Ekotýmu navštívili všechny tří-
dy 1. stupně s dvouhodinovým programem. 
Děti si připomněly nejen jak, ale hlavně 
proč je důležité odpad třídit. Program byl 
také zaměřen na ochranu přírody.

Na 2. stupni proběhl Den Země tzv. na-
příč školou. Skupinky tvořené žáky různých 

tříd i ročníků procházely během dne celkem 
třinácti zajímavými stanovišti. Téma letošní-
ho dne byla voda. V odborných učebnách si 
žáci vyzkoušeli fyzikální a chemické pokusy 
s vodou nebo pozorovali pod mikroskopem 
nejmenší obyvatele vod. V atriu chytali ryby 
a převáželi kbelíky s vodou. V tělocvičnách 
byly pro týmy připraveny soutěživé hry. 
V  zeměpise počítali množství srážek nebo 
množství sladké či slané vody na Zemi. Zjis-
tili, že ne všude mají lidé dostatek vody, a na 
vlastní kůži poznali, jak je těžké denně vodu 
donášet z větších vzdáleností.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Den Země
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Mateřská škola Dobrá informuje…

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Měsíc duben, který je již za námi, nás 

všechny potrápil svým „aprílovým poča-
sím,“ které se vyznačovalo svou nestálostí 
a proměnlivostí. 

I přes chladné a proměnlivé počasí trá-
vily děti naší školky téměř každý den venku 
na zahradě, v parku či se vydaly na krátkou 
procházku obcí.

Naše děti navštívili v měsíci květnu žáci 
místní základní školy. Tito žáci přišli svým 
mladším kamarádům přečíst pohádky a pří-
běhy, které si pro ně připravili v rámci pro-
jektu „Děti čtou dětem.“  

Žáci z  místní školy nás navštívili dva 
pondělky v měsíci dubnu a postupně se roz-
dělili do všech šesti tříd naší školky. Naše 
děti se zájmem naslouchaly a pak se svých 
starších kamarádů ptaly na vše, co je zají-
malo. Třeba i to, jak se jim líbí ve škole, které 
předměty mají nejraději, a které moc nemu-

Na Den Země navazuje týden ohledu-
plného chování k naší přírodě tzv. Kampaň 
obyčejného hrdinství organizovaná ekolo-
gickým sdružením Tereza. Žáci 2. stupně se 
během týdne budou více zamýšlet a  snažit 
chránit naši planetu (jízda na kole, sázení 
stromů, eliminace odpadků, šetření vodou).

Věříme, že takových týdnů bude u  nás 
všech přibývat a budeme tak malými krůčky 
přispívat ke zlepšení stavu našeho jediného 
domova – planety Země.

Ekotým, Mgr. Radana Nohlová
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sí, zkrátka naše děti byly velmi zvídavé a od-
povědi školáků zase přirozeně upřímné…

Paní učitelky i děti školákům poděkovaly 
za četbu i povídání a daly jim za jejich snahu 
malou odměnu. 

Další akcí měsíce dubna byla návštěva 
našich předškoláků v  prvních třídách zá-
kladní školy, která proběhla ještě před zápi-
sem dětí do školy.

Předškoláci se rozdělili do všech tří prv-
ních tříd, kde je přivítaly paní učitelky a je-
jich žáci. Naše děti měly tak první možnost 
vyzkoušet si sedět ve školních lavicích spolu 
se svými kamarády školáky. Školáci dětem 
předvedli, co všechno se již v  první třídě 
naučili, ukázali jim své sešity, knihy a další 
školní pomůcky. 
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Paní učitelky společně se svými žáky při-
pravily pro naše předškoláky mnoho zajíma-
vých úkolů, které děti plnily na tabuli nebo 
ve společném kruhu.

Naše děti si pak samostatně vystřihly 
velikonoční zajíčky, které si následně slepi-
ly a mohly si je odnést za odměnu do školky 
a pak i domů.

Také naše školka žila velikonočními pří-
pravami, kdy si každá třída vyzdobila různý-
mi způsoby a technikami velikonoční vajíč-
ka, která si pak děti následně odnesly domů 
před velikonočními prázdninami.

Měsíc duben byl tedy pro naše děti boha-
tý na nové zážitky i díky akcím a spolupráci 
s místní ZŠ.

Nyní se děti již pilně připravují na oslavy 
Dne matek, které proběhnou v týdnu od 9. do 
12. května postupně v jednotlivých třídách. 

Tyto oslavy budou naší hlavní náplní 
měsíce května. Ale nejen ony, neboť na děti 
čeká v měsíci květnu školní výlet, kdy se děti 
vydají do ZOO v Ostravě.

Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková, uč. MŠ 
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Slezská diakonie
Projekt Slezské diakonie „Podpora pe-

čujících osob v obcích Mas Pobeskydí“ je re-
alizován od 1. 2. 2022 a finančně je podpo-
řen Moravskoslezským krajem. Do konce 
dubna 2022 se nám podařilo uskutečnit pro 
pečující tyto aktivity: 

V  únoru jsme se sešli na moderované 
svépomocné skupině, která umožňuje sdílet 
břemena péče a vzájemnou podporu pečují-
cích, a to s PhDr. Miriam Szokeovou, Ph.D, 
a v příjemné atmosféře si popovídali o stras-
tech, ale i radostech každodenního života. 

V  březnu nás čekala paní Mgr. Irena 
Molin, aby nás provedla fyzioterapií podle 
Feldenkraisovy metody, která nabízí spe-
ciální „cvičení“, jež dokáže vyvolat vědomí 
základních návyků při pohybech, které způ-
sobují námahu. Cílem tohoto učení je, aby 
se tělo systematicky uvolnilo a začalo daný 
pohyb provádět s menším úsilím.  

Začátek dubna pak byl ve znamení dal-
ší relaxace, a  to relaxace duchovní, kterou 

nás ve workshopu na téma Psychohygiena 
pro pečující provázel Mgr. et Mgr. Franti-
šek Zakopal, který mimo jiné pracoval jako 
klinický psycholog ve Vojenské nemocnici 
v Olomouci, je lektorem osobnostního roz-
voje a momentálně působí jako školní psy-
cholog na CMG v Prostějově. S panem Za-
kopalem se setkáme ještě 3x.

Pokud i  ty pocházíš z  některé z  maleb-
ných vesniček MAS Pobeskydí, pečuješ 
o svého blízkého v domácím prostředí a ně-
která z  výše uvedených aktivit tě zaujala, 
chtěla by ses o  nich dozvědět více nebo se 
zúčastnit, neváhej a  zkontaktuj koordiná-
torku projektu Mgr. Hanu Adamčíkovou, 
tel. 732 693 405, mail: sarepta.metodik@
slezskadiakonie.cz 

Termíny nejbližších akcí. Většina aktivit 
se koná v SEN centru v Třanovicích, Třano-
vice 188. Fyzioterapie 1. 6. se bude konat 
v prostorách OÚ Třanovice.

18. 5 16:00-18:00 Svépomocná skupina

1. 6. 16.30-18.30 Fyzioterapie formou Feldekraisovy metody

21. 6.  16.00-18.00 Workshop s psychologem

Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody Psychohygiena
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ZPRÁVY Z JUDA
Od začátku roku se doberští judis-

té aktivně zúčastňují nevyšších soutěží 
Českého poháru, ale také mnoha dalších 
doma i  v  zahraničí. Uspořádali dva tré-
ninkové kempy a 4 kola Mistrovství klubu. 
O Baby-judo je v Dobré obrovský zájem. 

V průběhu měsíce března a dubna se 
uskutečnila dvě kola Českého poháru, kde 
bojovali o  nominaci na Mistrovství repub-
liky také doberští judisté. První nominační 
body a  přední místa v  rankinkových tabul-
kách Moravskoslezského kraje si vybojovali  
Adam Rusňák, Antonín Kubíček, Adéla Da-
vídková, Oliver Tregan, Monika Jančíková, 
Vojtěch Bortel, Martin Jež Matěj Ruprecht, 
Tomáš Pěnkava, Ondřej Menšík a další na-
dějní mladší žáci a dorostenci. 

Po dvouleté odmlce způsobené co-
videm, uspořádal klub již 22. ročník 
Mistrovství Euroregionu Beskydy. Letos 
za velmi vysoké účasti, téměř 400 soutěží-
cích z 39 klubů Česka, Slovenska a Polska. 
V celkovém hodnocení zúčastněných klubů 
vybojovalo Judo Beskydy, podpořené také 
doberskými judisty, první místo. 

Největší nominační soutěže Českého 
poháru, který se každoročně uskuteč-
ní v  Ostravě, se zúčastnilo 14 bojovníků 
z  beskydského klubu. V  té nejnáročněj-
ší konkurenci bodovali především žáci 
a  žačky. Zlato vybojovali Antonín Kubíček 
a  Adam Rusňák. Stříbro Sophia Jasmina 
Altay a Matěj Rupreht. V kategorii dorostu 
vybojovali bronz Vojtěch Ramík a Adéla Da-
vídková. Stříbro v kategorii dospělých brala 
Karolína Kubíčková. 

V dubnu proběhlo již 4. kolo mistrov-
ství klubu, kterého se pravidelně účastní 
stovka soutěžících ze všech základen, pů-
sobících na území okresu. Tato soutěž je 
ojedinělá tím, že zde startují pouze členové 
klubu, především nižší věkové kategorie, 
začátečníci a  přípravka. Nechybí ani děti 
z  mateřské školky. (Baby judo v  Dobré.) 
Díky velké početní základně může klub jako 
jedem z  mála, uspořádat vlastní mistrov-
ství. Doberská základna je v současné době 
největší počtem aktivních členů, který je té-
měř 150. Velký podíl tvoří Baby judo, svými 
45 nejmladšími dětmi. 
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Pobytových tréninkových kempů, kte-
ré klub pořádá na své tréninkové základně 
v Raškovicích, se v letošním roce zúčastnilo 
již 220 dětí, včetně judistů z  dalších klubů 
kraje. „Beskydský klokan“ nabízí prostory 
s  velkou ubytovací kapacitou a  výbornými 
podmínkami pro trénink. 

POSLEDNÍ DUBNOVÝ VÍKEND 
PROBĚHLO V HRANICÍCH MISTROV-
STVÍ REPUBLIKY JUNIORŮ, NA KTE-
RéM VYBOJOVAL BRONZ LUDĚK KU-
BÍČEK, ČLEN A  TRENéR ZÁKLADNY 
V DOBRé. BLAHOPŘEJEME.

Změna ordinační 
doby DS Dobrá  

- MUDr. Kučerová Iva
27.5. pátek     

7.00-9.00  seminář pediatrů

7.6. úterý      
 NEORDINUJE SE

9.6. čtvrtek    
NEORDINUJE SE

Nutné případy ošetří po telefonické 
 domluvě Dětské středisko,  

ul. Politických obětí, Místek.

pořadatel výstavy



- 38 -

Stalo Se před 70 lety (vybíráme z písemností roku 1952)
Vznikla myslivecká společnost Dobrá–Pazderna. Stalo se tak na schůzi

vloni vzniklého společenstva 15. března. „Předsedou je Alois Knoblovský,
místopředsedou František Zelina, hospodářem Josef Kamp a jednatelem vrchní
strážmistr Sboru národní bezpečnosti (policie) František Hirt. Společnost čítá
18 členů. Stanovy byly schváleny 30. března s názvem »Lidová myslivecká
společnost Dobrá–Pazderna«. — Myslivci z Dobré a Pazderny počali vykonávati 
myslivost v rámci celostátního hospodářského plánu podle velkého vzoru provozování myslivosti
v Sovětském svazu. Letos bylo vysazeno členy společnosti na volných prostranstvích 1100 sazenic
jehličnatých a listnatých stromů. Byly zhotoveny dva nové zásypy a jeden krmelec.“

Byla zřízena nová autobusová linka Frýdek—Dobrá—Třanovice, takže se spojení s městem
zlepšilo. Na silnicích se objevily nové autobusy, kterým lidé říkali „milióny“, protože byly moderní
a prý tolik stály. Autobusovou dopravu provozuje ČSAD Český Těšín.

Protiválečný kulturní večer. Svaz pro spolupráci s armádou uspořádal v úterý 24. června ve
20 hodin v komunálním podniku u Chválků (U Oráče) kulturní večer pod názvem Písní bojujeme
za mír. V oběžníku stálo, že se „žádají všichni občané, aby na tomto kulturním večeru svou účastí
prokázali, že si války nepřejí, tím, že se dostaví v počtu co nejhojnějším“.

Konzervační kuchyň, žehlírna a prádelna v Dobré. Jednotné zemědělské družstvo a národní
výbor oznámili občanům, že byla 28. srpna dána do provozu konzervační kuchyň vedle budovy
národního výboru v Dobré (č.p. 540). Občané mají možnost za malý poplatek v kuchyni
konzervovat maso a ovoce a toto i lisovat. Taktéž je pro místní jednotné zemědělské družstvo
prádelna adaptací v téže staré stodole, která je ještě zčásti krytá lepenkou. V přízemí je tedy
konzervační kuchyň a kancelář, do nichž je vchod z předsíně, dále žehlírna s vchodem zvenčí,
prádelna též s vlastním vchodem a skladiště paliva s oddělenou příhradou pro motorové čerpadlo
vody. V podkroví je byt o dvou pokojích (později knihovna), předsíň a kuchyň a jeden oddělený
pokoj (před lety opravna obuvi a dílna leteckomodelářského klubu).

Počátky stavby Žermanické přehrady. Stavba Žermanické přehrady, která má být dokončena
v roce 1957, je zahájena. Místní dohlížecí výbory prodejen Jednoty v Dobré „uvědomují své členy,
aby se připojili v neděli 25. května 1952 k brigádě. Sraz je v 5.30 u prodejny č. 40 — vedoucí Soural.
Jede se autem.“ Tak zval brigádníky oběžník. Brigády se tenkrát zúčastnilo 39 osob.

Staví se dřevěná škola. Protože nutnost rozšířit naši školu jevila se jako nanejvýš naléhavá,
vymohli nátlakem ředitel školy Josef Baron a předseda obce Ludvík Poloch na referátu stavbu
alespoň nouzové dřevěné školy na pozemku školní zahrady. O prázdninách tohoto roku započaly
přípravné práce. Stavba musela být ukončena ještě toho roku, neboť to bylo podmínkou povolení.
Občané dobrovolně přicházeli, aby mohli urychlit stavbu, k čemuž byli vyzýváni oběžníky: „Žádáme
všechny občany a občanky, aby nám pomohli při stavbě nouzové školy. Pracuje se denně od 7 do
18 hodin, i déle. Doufáme, že občané pochopí nutnost postavení školy pro naše děti a zúčastní se
této práce. Je pro naše děti nutné, aby se vyučovalo ve zdravých učírnách. Každá odpracovaná
hodina se proplácí dle normy. Kdo má zájem o výdělek, ať přijde třeba jen na 3–4 hodiny, každé
hodiny jest nutně třeba, aby škola byla postavena ještě v letošním roce.“ Počasí však nepřálo
a práce byly přerušovány neustálými dešti. Navíc byl nedostatek brigádníků, protože práce na
nové škole byla namáhavá, jak vzpomínala pamětnice: Když se stavěla dřevěná škola, byly samé
brigády, hlavně v neděli. Lidé chodili na řeku nakládat štěrk a kamení do základů. Auto za autem.
Práce to byla těžká a dělaly jí i ženy. Zemědělci–sedláci vozili štěrk z řečiště a „stavebníci nových
domků, kteří mají nadbytečnou zemi (tj. ornici), nechť ji vozí rovnou ke škole“. Rada se usnesla,
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že štěrk měl zdarma vozit i (sedlák ze Staré dědiny), a to několik vozů, a „za to mu bude prominuto,
že postavil na černo chlívky“, stojí v zápise jednání schůze. Sami členové rady se zavázali
k odpracování (každý) 70 hodin. Brigádníků bylo málo, lidem vadilo, že sotva odbyli brigády
žňové a na Žermanické přehradě, mají pracovat na stavbě další. Navíc se vědělo, že je škola
provizorní a že vinou změny režimu se nestaví škola zděná, velká a moderní, jak to bylo v plánu
a zhatila to válka. To odrazovalo.  (Škola byla přes těžkosti otevřena v únoru 1953, zbořena 1974.)

Nastaly nečekaně dlouhé deště, které trvaly téměř dva měsíce. Vykopávku brambor a řepy
velmi ztížily. Národní výbor neustále vyzýval občany o pomoc při sklizni. Vytvořené brigády občanů
takřka „kradly“ úrodu z pole před deštěm v každé denní době, jakmile se jen na chvíli ukázalo
slunce a pole trochu oschly.

Na závěr vesměs jednovětně vyňato ze zápisů rady, pléna a oběžníků národního výboru. Více
než dlouhé články ozřejmí (a mladší generaci možná pobaví), čím naše Dobrá před 70 lety žila
a jak se vypořádávala s obtížemi, jaké poválečná doba u nás přinášela:

• Potřebuje-li někdo sanitní vůz (sanitku), volejte číslo telefonu 276 Frýdek.
• Občanům se dává na vědomí, aby telefon na národním výboru nepovažovali za veřejný a svoje

soukromé záležitosti si vyřídili v telefonní hovorně na místní poště.
• Na pile v Nošovicích je zásoba pilin. Zájemci si mohou piliny nakoupit za poloviční cenu.
• Dle vládního usnesení v době jarních prací nesmějí zemědělci (povozníci) věnovat se jiným

pracem než zemědělským.
• Lístky na cukr a mýdlo neobdrží ti zemědělci, kteří nebudou míti splněný kontingent za

1. čtvrtletí letošního roku, a to jak v mléce a mase, tak ve vejcích. Případně bude neplatičům
odebrána šatenka (poukázka na zakoupení oděvu).

• Nový dopravní řád. Upozorňujeme občany, že se nyní chodí vždy po levé straně ve směru
chůze. Nikdy nezaplňujte silnici na šíři, nýbrž choďte vždy pokud možno jednotlivě za sebou, aby
provoz na silnici nebyl rušen.

• Od 26. května zavádí se nový letní plán vypínání elektrického proudu, který se po 3 týdnech
opakuje až do odvolání. 

• Národní škola v Dobré upozorňuje maminky, které mají malé děti, aby si přišly za malý
poplatek ihned natrhati do školní zahrady heřmánek.

• Národní výbor žádá bezdětné zdravé ženy, aby se zúčastnily na špičkových pracích
v zemědělství v jednotném zemědělském družstvu, jelikož pro nepříznivé počasí jsou polní práce
pozadu. Národní výbor může použít opatření o zadržení potravinových lístků (bez nich nebylo
možno koupit potraviny) těm ženám, které se brigády zúčastnit mohou, ale nečiní tak.

• Budova národního výboru (č.p. 231) je konečně v pořádku a jen schází provést úklid.
• Taktéž stavba kravína je v plném proudu, leč připomíná se, že ze svazáků odpracovali na ní

brigádu jen dva mládežníci, což je ovšem nutno chápat, protože mládež je zapojena na výstavbě
průmyslu, a proto nemůže pracovati na kravíně.

• I takové věci se děly — proč referent nepřidělil vápno podle pořadí přihlášených zájemců a
proč obdržel vápno (občan), který má vápna již dostatek. Referent sděluje, že vápno rozdělil podle
instrukcí, které obdržel z „okresu“ (zřejmě okresního národního výboru, odboru stavebního).

• Někdo z rady vynášel (informace o jednání), a tak musel soudruh předseda upozornit, aby
se ze schůze nevynášelo a dbalo na státní disciplínu a složení slibu.

• (A ještě humoreska:) Referent sděluje, že závazky, které si jednotlivé složky dobrovolně daly,
se neplní — »práci čest!«  zakončil předseda schůzi ve 23 hodin…

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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 Máte zájem o to, aby vaše děti trávily čas aktivně, i když Vy jste v práci a nemůžete se jim věnovat? 
 Hledáte pro ně program s lidmi, kterým můžete důvěřovat a víte, že jsou v dobrých rukou? 
 Chcete svým dětem poskytnout letní zážitky s vrstevníky? 

Připravili jsme pestrý prázdninový týdenní program, kde si přijdou na své všechny děti. 

Ve kterém termínu se dětem budeme věnovat?  15.-19.08.2022(vždy od 7.00 do 16.30) 

Na jaký program se děti mohou těšit?  

V PONDĚLÍ zjistíme, co umíme a co nám jde v Dětském Assessment Centru. Zažijeme 
spoustu netradičních aktivit a v bezpečném prostředí zjistíme, jak jsme na tom 
v porovnání s dospěláky. 

V ÚTERÝ objevíme, jak je v přírodě krásně, i když tam není wifi  ����. Vyzkoušíme si, 
jak pracovat s mapou a zjistíme, že vysílačka je něco jiného než telefonování. Zahrajeme 
si na horolezce a budeme slaňovat. Staneme se na chvíli vynálezci něčeho úplně 
nového. 

VE STŘEDU se necháme překvapit zjištěním, co mají společného vaření a 
výtvarka! Všude je menší nebo větší kousek matiky  ����. Hry s čísly, logikou a 
myšlením můžeme uplatnit v praxi, například při vaření oběda. Krom jiného si 
také vyzkoušíme, jak složité je fungovat bez zraku ve speciálním programu Rané 
Péče. 

VE ČTVRTEK nás čeká voda jako živel aneb milujeme vodní sporty! Den 
strávíme u přehrady s možností vyzkoušet si paddle board a spoustu dalších 
vodních her.  

V PÁTEK se seznámíme se zvířaty, přáteli člověka. Den strávíme na ranči, kde se 
potkáme s různými domácími zvířaty. Vyzkoušíme si, jak se o ně pečuje, něco málo se 
dozvíme, projedeme se na koních a zažijeme tematické aktivity. 

 

Jaká je CENA za 5 dnů?      2.600 Kč 

V ceně je zahrnut program, pedagogický dozor, materiál, doprava a pomůcky potřebné pro program, stravování 
(dopolední, odpolední svačinka, oběd) a pitný režim dětí. Cena nezahrnuje pojištění dětí. S dětmi udržujeme 
otevřený a bezpečný vztah, mohou se tedy vždy na místě rozhodnout, zda se programu zúčastní, případně do jaké 
míry. Nabízíme možnosti a na dětech je, zda je přijmou. Program je veden zkušenými lektory a instruktory, kteří 
mají zkušenosti s prací s dospělými i dětmi. Klademe velký důraz na bezpečnost a příjemné prostředí, proto 
pracujeme se skupinkami do dvaceti dětí. Pro 
každý den je vždy připravena náhradní varianta 
programu pro případ nepříznivého počasí. 

 

Havlíčkova 233, Frýdek-Místek 
IČ 278 561 86 | DIČ CZ 278 561 86 

www endecko.cz 

Kristýna Pochvalitová 
 +420 603 103 802 

 pochvalitova@newdimension.cz 

KONTAKTUJTE TÝM eNDéčka   
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Program
8:30 8:30 8:30 -- 9:30 
prezentace, prezentace, 
registrace 
9:30 dětský 9:30 dětský 
závod 
9:30 dětský 9:30 dětský 
závod závod -
startovné 
zdarma 
10:00 start 
hlavního 
závodu
11:30 
vyhlášení vyhlášení 
výsledků
12:00 
tombola

PARTNEŘI ZÁVODU 

Dobratický běh  
26.06.2022

8 Km
Start 10:00 u Obecního úřadu 

Dobratice 
Registrace online  Registrace online  

https://registrace.onlinesystem.cz/Season/126/dobratickyhttps://registrace.onlinesystem.cz/Season/126/dobratickyhttps://registrace.onlinesystem.cz/Season/126/dobratickyhttps://registrace.onlinesystem.cz/Season/126/dobraticky-https://registrace.onlinesystem.cz/Season/126/dobratickyhttps://registrace.onlinesystem.cz/Season/126/dobratickyhttps://registrace.onlinesystem.cz/Season/126/dobratickyhttps://registrace.onlinesystem.cz/Season/126/dobratickyhttps://registrace.onlinesystem.cz/Season/126/dobratickyhttps://registrace.onlinesystem.cz/Season/126/dobratickyhttps://registrace.onlinesystem.cz/Season/126/dobraticky--beh

Startovné 200Kč

Registrace na místě 250kč

Finanční odměna pro první 3 závodníky mezi muži a ženami

Medaile pro každého
Hlavní cena v tombole – 1 denní pobyt pro

2 osoby ze snídaní na Chatě Prašivá.

www.behdobratice.cz

Dobratický běh  
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ČIŠTĚNÍ F≈M

www.cistenifm.cz

≈ Revize domovních čistíren
 odpadních vod (DČOV)

≈ Vývoz žump a septiků (doklad o vývozu)

≈ Čištění kanalizací tlakovou vodou
 a kamerová kontrola potrubí

vývoz žump a septiků

Vývoz:
604 282 325

Revize DČOV:
606 093 947

DISTEP a.s.

Nabízím zemní  
a výkopové práce
Traktorbagrem 2t, dosah 2,7m 

Půjčovna Odvoz materiálu  do cca 6m
Ložná plocha 2,10x5,5m max 2t

Odtah vozidel 

V případě zájmu volejte 608 423 602
Soběšovice 

Nabízím zemní a výkopové práce             

  
Traktorbagrem 2t,dosah 2,7m  
Půjčovna Odvoz materiálu  do cca 6m 
Ložná plocha 2,10x5,5m max 2t 
Odtah vozidel  

 

 
V případě zájmu volejte 608 423 602 
Soběšovice  

Nabízím zemní a výkopové práce             

  
Traktorbagrem 2t,dosah 2,7m  
Půjčovna Odvoz materiálu  do cca 6m 
Ložná plocha 2,10x5,5m max 2t 
Odtah vozidel  

 

 
V případě zájmu volejte 608 423 602 
Soběšovice  

Nabízím zemní a výkopové práce             

  
Traktorbagrem 2t,dosah 2,7m  
Půjčovna Odvoz materiálu  do cca 6m 
Ložná plocha 2,10x5,5m max 2t 
Odtah vozidel  

 

 
V případě zájmu volejte 608 423 602 
Soběšovice  
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Zelený internet
i v obci Dobrá

od 245 Kč

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

nordictelecom.cz
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
733 745 008 Pavel Peterek, uvolněný předseda komise
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    8.00 - 12.00 hodin
Středa  13.00 - 17.00 hodin
Pátek 13.00 - 17.00 hodin
Sobota   8.00 - 12.00 hodin

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník

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 06.06. 2022 do 12.00 hodin.

Dovoz a odvoz kontejneru na bioodpad:
603 835 863 Martin Skotnica

Správce multifunkčního hřiště:    605 887 443    Jana Chobotová



Doberská pouť



Jarní burza dětského oblečeníVelikonoční tvoření

Fotbal


