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Slovo starosty
Vážení občané,

na pondělí 12. září 2022 bylo svoláno 
21. jednání Zastupitelstva obce Dobrá. Za-
stupitelé měli v programu mimo jiné zprávy 
kontrolního a  finančního výboru, poskyt-
nutí dotací občanům naší obce na kotlíkové 
dotace, projednání rozpočtových opatření 
a některé majetkové smlouvy.

Most na Skalici přes řeku Morávku byl 
uveden do provozu po rekonstrukci 15. 9. 
2022. Stavbu realizovala společnost K2 
STAVEBNÍ MORAVIA S.R.O., která vy-
hrála veřejnou soutěž s nejnižší nabídkovou 
cenou 6.993.800, - Kč. Stavba byla zahájena 
1. července. Chtěl bych poděkovat stavební 
společnosti za kvalitně provedenou práci. 
Omlouváme se všem občanům, kterých se 
dotkly omezení provozu na mostě, děkuje-
me za trpělivost se stavbou a  věřím, že re-
konstruovaný most bude mnoho let sloužit 
občanům.

Poslední prázdninový den bylo dokon-
čeno a otevřeno nové dětské hřiště v parku 
u kostela, které je výsledkem novinky – par-
ticipativního rozpočtu, tedy bylo postaveno 
na základě návrhu občanů. Stavbu v  hod-
notě 370.478,- Kč realizovala společnost 
SPORTCLUB S.R.O.

V minulých dnech jste obdrželi do svých 
poštovních schránek materiál, ve kterém 
sdělujeme, jaké investice a  velké opravy 
obecního majetku byly v  naší obci v  mi-
nulých 4 letech realizovány. Za toto obdo-
bí 2018–2022 jsme investovali více než 
123 mil. Kč, z toho 41 mil. Kč jsme zajistili 

formou dotací ze státního rozpočtu. Sou-
částí materiálu je také omalovánka pro děti. 

Vážení občané, za několik málo dnů 
skončí funkční období současného zastupi-
telstva obce. Máme za sebou poměrně těžké 
období, kdy jsme se museli vyrovnat s covi-
dovou situací a v současné době máme před 
sebou řešení energetické krize. Proto bych 
chtěl všem zastupitelům velmi poděkovat za 
jejich práci pro Dobrou. Děkuji především 
svému kolegovi místostarostovi panu Mgr. 
Milanu Stypkovi, se kterým jsme vždy našli 
společnou řeč při řešení všech problémů, se 
kterými se na nás občané obraceli. Za velmi 
dobrou spolupráci děkuji členům rady obce, 
paní Ing. Drahomíře Gongolové, panu Li-
boru Mlčákovi a panu Ing. Břetislavu Vláči-
lovi. Děkuji také Pavlu Peterkovi, který na-
stoupil od 1. 1. 2022 ve funkci uvolněného 
předsedy komise pro rozvoj obce.

Jménem celé rady obce děkuji všem 
předsedům výborů zastupitelstva a  komi-
sí obecní rady, kteří nám dávali důležitou 
zpětnou vazbu. Děkujeme také vedením na-
šich příspěvkových organizací, sportovních 
a občanských spolků, díky jejichž spoluprá-
ci jsme mohli uspořádat spoustu nejrůzněj-
ších akcí. Velmi děkuji všem zaměstnancům 
obecního úřadu, bez jejichž práce bychom 
nezvládli realizovat nejrůznější projekty. Na 
závěr chci poděkovat za osobní podporu, 
protože často jsem se ve své práci neobešel 
bez Vašich rad a pomoci, za což jsem vděčný 
a velmi si toho vážím. 

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí

dne 23. a 24. září 2022

Starosta obce Dobrá dle § 29  zákona č.  
491/2001 Sb.,  o  volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně  některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  

oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva obce Dobrá se 
uskuteční  
v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 do 
22.00 hodin

v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 do 
14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Zastupitelstva 
obce Dobrá 

je ve volebním okrsku 1 a volebním okrsku 2 
budova Základní školy Dobrá, Dobrá č. 860, 

víceúčelový sál, 1. poschodí (přístavba nad 
školní jídelnou, vchod z boční strany).

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským prů-
kazem, platným cestovním pasem České 
republiky nebo jde-li o cizince, průkazem 
o povolení k pobytu vydaným podle záko-
na č. 326/1999 Sb., o  pobytu cizinců na 
území České republiky. Neprokáže–li uve-
dené skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny pře-
de dnem voleb do zastupitelstev obcí hla-
sovací lístky. Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti. 

Jak hlasovat v komunálních volbách
Co mám dělat po vstupu do volební míst-
nosti?

Volič musí hlasovat osobně. Zastoupení 
není možné, což znamená, že za voliče ne-
může odhlasovat nikdo jiný (např. na zákla-
dě plné moci).

Volič po příchodu do volební místnosti 
přistoupí k  okrskové volební komisi. Zde 
prokáže svou totožnost typicky předložením 
platného občanského průkazu a následně jej 
komise vyhledá ve výpisu ze seznamu voli-
čů. Neprokáže-li volič svou totožnost, ko-
mise mu neumožní hlasovat. Volič, kterému 

byl vydán voličský průkaz, musí tento volič-
ský průkaz komisi odevzdat.

Komise vyznačí ve výpisu ze seznamu, 
že volič přišel hlasovat. Poté komise voliči 
vydá úřední obálku. Jedná se o  klasickou 
obálku, která je opatřena kulatým razítkem 
obecního úřadu. Barva úřední obálky odpo-
vídá barvě hlasovacího lístku. Úřední obálka 
není modrá obálka, ve které byly voličům 
domů doručeny hlasovací lístky. Pokud si 
s sebou volič do volební místnosti nedonesl 
hlasovací lístky z  domova nebo hlasovací 
lístky obdržel poškozené či nekompletní, 
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může požádat komisi, aby mu dala novou 
sadu hlasovacích lístků.

Co bych měl vědět před tím, než odhlasuji?
Je možné, že některý z  kandidátů před 

volbami odstoupil nebo byl odvolán. K hla-
sům pro něj odevzdaným se proto při sčítání 
nebude přihlížet. Informace o kandidátech, 
kteří se vzdali kandidatury nebo byli odvo-
láni, je vyvěšena v  každé volební místnosti 
(například na nástěnce nebo na stěně). Je 
možné se rovněž zeptat členů komise.

Co mám dělat v  prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacího lístku?

Poté co volič obdrží úřední obálku, ode-
jde do prostoru pro úpravu hlasovacího 
lístku. Volič v  tomto prostoru vybere hla-
sovací lístek, a případně ho i upraví. Jak se 
upravuje hlasovací lístek, je popsáno níže. 
Hlasovací lístek následně musí volič vložit 
do úřední obálky. Za plentou, tedy v prosto-
ru pro úpravu hlasovacích lístků, musí být 
volič sám, neboť platí zásada tajnosti hlaso-
vání. Z tohoto pravidla existují dvě výjimky: 
Výjimky tvoří: 1. voliči, kteří mají zdravotní 
vadu, kvůli které nemůžou upravit hlasova-
cí lístek sami, 2. voliči, kteří nemůžou číst 
nebo psát.

 Těmto voličům může při hlasování po-
moci jiný volič, ovšem ne člen okrskové vo-
lební komise.

Kam mám odevzdat úřední obálku s mým 
hlasovacím lístkem?

Volič hlasuje tak, že úřední obálku se 
zvoleným hlasovacím lístkem vhodí do vo-
lební schránky. Pokud vhodí do schránky 
pouze hlasovací lístek, nebo naopak pouze 

prázdnou úřední obálku, nebo např. hla-
sovací lístek v jiné než úřední obálce, nelze 
hlas započítat.

Jak můžu upravit hlasovací lístek
Jak má konkrétně volič upravit hlasovací 

lístek je vždy popsán i na informaci, kterou 
obdrží voliči spolu s  hlasovacím lístkem 
domů. Všechny volební strany (včetně nezá-
vislých kandidátů) jsou uvedeny na jednom 
hlasovacím lístku. Důvodem je, že volič 
může hlasovat pro kandidáty z různých vo-
lebních stran.

 Hlasovací lístek je nutné upravit jedním 
z uvedených způsobů:
1. Označit jednu volební stranu. Tím je dán 

hlas kandidátům této volební strany v po-
řadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik 
členů zastupitelstva obce má být voleno.

2. Označit jednotlivě ty kandidáty, pro které 
volič hlasuje, a to z kterékoli volební stra-
ny. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, 
kolik členů zastupitelstva obce má být 
zvoleno.

Kombinovat oba způsoby a označit kříž-
kem jednu volební stranu a dále v rámečku 
před jménem kandidáta další kandidáty z li-
bovolných ostatních volebních stran. V tom-
to případě je dán hlas jednotlivě označeným 
kandidátům. Z  označené volební strany je 
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku 
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do po-
čtu volených členů zastupitelstva.

Hlasování mimo volební místnost
Volič, který se nemůže z  různých, ze-

jména zdravotních, důvodů dostavit do vo-
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POPLATEK ZA ODPADY ROK 2022 
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 
určenou k  individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
přihlášena žádná fyzická osoba činí 440,- Kč.

Poplatek uhraďte do 30. září 2022.
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 osoby – nestačí na-
psat rodina Čápová – platba nebude přiřazena do doby, než doložíte, za koho 
konkrétně byla provedena (zaplatíte-li převodem, známka na popelnici Vám 
bude zaslána domů)

INFORMACE PRO OBČANY!!!
Dne 28. 9. 2022 bude sběrný dvůr v Dobré uzavřen!!!

lební místnosti, může požádat o  hlasování 
do přenosné volební schránky, se kterou 
se za voličem vydávají 2 členové okrskové 
volební komise (místo, kam mají členové 
okrskové volební komise přijít s přenosnou 
volební schránkou, se však musí nacházet 

na území volebního okrsku, který dané ko-
misi přísluší). Volič uplatní svůj požadavek 
na hlasování do přenosné volební schránky 
u Obecního úřadu Dobrá (tel.: 558 412 307)  
nebo ve dnech voleb i přímo u okrskové vo-
lební komise.
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Termíny uzávěrek Doberských listů na rok 2022
3.10., 7.11., 5.12. 2022  

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

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: 5.10., 2.11., 7.12. 2022.
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Komise pro rodinu a občanské záležitosti  
ve spolupráci s Klubem seniorů 

připravuje 

PUNTÍKOVANÝ ČAJ O PÁTÉ
Kdy: pátek 14. října 2022 v 17 hodin

Kde: sál naší základní školy
Podmínka: mít na sobě co nejvíce puntíků
Co za to: Co čas, to dáš ale knoflíky si nech

Překvapení: - Kočka v měchu
- Soutěž o NEJ-puntík

Hudba:. Super, již ji znáte!
Občerstvení: zajištěno

Zpestření: může přidat i každý host – hlavně, ať se skvěle pobavíme

Těší se na Vás Klub seniorů

Plážový fotbálek
V  sobotu 13. 8. 2022 se odehrál 15. 

ročník fotbálku na písku u Zanzibaru. Od 
ranních hodin jsme sledovali nepříznivou 
předpověď, která se naštěstí nevyplnila. 
Všech 7 týmů odehrálo svá vypjatá utkání 
bez jediné dešťové kapky. Vynikající výko-
ny dokumentovali Michal Návrat a  David 
Hernik, kterým moc děkuji. Děkuji Josefu 
Svobodovi za tradiční rozhodování utkání. 
Poděkování patří také Kamilu Křižákovi za 
bezplatný pronájem hřiště. Výsledky turna-
je jsou následující.

1. místo: D. Hájek, L. Houda, P. Hadaš-
čok, P. Studenič

2. místo: O. Fiala, F. Golasovský, T. Mi-
čulka, A. Puzoň, J. Fojtík

3. místo: H. Pánek, H. Filipčík, L. Šma-
haj, Fuňa, P. Baran

Nakonec chci ocenit tradiční spoluprá-
ci se všemi níže uvedenými, kteří darovali 
věcné ceny do tomboly a těšíme se na další 
setkání. 

Obec Dobrá, Pivovar Radegast, Vra-
koviště Milata, Hyundai Glovis, Hyundai 
Mobis, kosmetika Santini, Hospůdka Ka-
čabar, Autoservis Mlčák, Y-COFFEE.

Za sportovní komisi René Křižák
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DRAKIÁDA
Zveme všechny příznivce dobré zábavy na 14. ročník Doberské drakiády. 

Sejdeme se dne 1. 10. 2022 v 10 hodin za vodárnou na Vrchách. 
Občerstvení a odměny pro děti jsou zajištěny. 

Za nepříznivého počasí bude akce odložena na neděli 2. 10. 2022. 
Vezměte si s sebou hodně dráčků a dobrou náladu. Těšíme se na vás. 

Za sportovní komisi René Křižák

Sportovní klub
Přátelé turistiky, zveme vás na letošní 3. turistický výlet v sobotu 8. 10. 2022 

* Přechod Ondřejníku * 
Vlakem pojedeme z Dobré do Frýdlantu nad Ostravicí 

a dále busem do Metylovic. Odtud již pěšky přes Kubalánky, Ondřejník,  
sedlo Skalka, Čeladná. Z Čeladné zpátky vlakem domů.  

Trasa je dlouhá cca 9 km.
Sraz bude na vlakovém nádraží Dobrá u Frýdku 

v sobotu 8. 10. 2022 v 07:30 hod. 
Prosíme zájemce, aby se přihlásili na tel. 775 933 551. 

Těšíme se na vaši účast, sportovní klub Renata Friedlová

ZAHRÁDKÁŘSKÁ  PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17–18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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Petr Carbol a Jiří Březina, 
zasloužilí dobrovolní hasiči a vyznamenané 

osobnosti naší obce
Vedení obce Dobrá se rozhodlo ocenit 

hasiče Petra Carbola a Jiřího Březinu Cenou 
obce Dobrá za dlouhá léta práce ve vedení 
doberské zásahové jednotky Sdružení dob-
rovolných hasičů. V  rozhovoru zavzpomí-
nali na své působení v této významné orga-
nizaci.

Je náročné starat se o požární bezpečnost 
v takové veliké obci jako je Dobrá na pozi-
ci velitele?

Petr Carbol: Pokud člověk dělá velitele, 
má na svých bedrech velkou zodpovědnost, 
takovou významnou činnost musí dělat při 
jiném zaměstnání, je to práce navíc, která je 
časově velmi náročná. Velitel zodpovídá za 
všechny členy hasičského sboru a za celko-
vý chod jednotky, ta musí být akceschopná, 
mít určitý počet členů, musí být obsazeny 
všechny důležité funkce. Členové musí být 
vyškolení, potřebují se v  problematice od-
borně vyznat. Velitel také musí zajistit, že 
bude v  pořádku technika, plánuje finance 
a  spoustu dalších věcí… vybavení jednotky 
financuje obec, je třeba se s  jejím vedením 
domluvit, co se bude kupovat. Člověk ve 
vedení jednotky zodpovídá i za to, kdyby se 
něco špatného stalo.

Jiří Březina: Bylo to náročné, dělal jsem 
tuhle práci dvacet sedm let, teď už jsme to 
s  kolegou přenechali mladším pod heslem 
mládí vpřed, protože to nemůže dělat člověk, 
kterému táhne na šedesát. Velitel musí být 
fyzicky zdatný, v dnešní době na to musí mít 

speciální hasičské vzdělání – kolega, který 
teď v doberském sboru dělá velitele jednotky, 
má vysokou školu, je to hasič s  titulem, in-
ženýr. My jsme s kolegou vzdělání získali na 
střední škole ve Frýdku-Místku. Byla to spe-
ciální a jediná škola, která fungovala v repub-
lice, ještě za minulého režimu. Chodili jsme 
tam s kolegou cca před pětatřiceti lety. 

Petr Carbol: Já i  pan Březina jsme už 
vedení předali. Jiří doberské hasiče strašně 
dlouho vedl, jedná se víceméně o  nejdéle 
sloužícího velitele v  širokém okolí, dělal to 
třicet let, což nemá obdoby. Začal s tím jako 
mladý a vedl nás do doby, než se odstěhoval 
do Dobratic. Bylo to jeho životní poslání, já 
jsem mu celou tu dobu dělal zástupce, tak-
že když se odstěhoval, převzal jsem vedení 
a kolem roku 2000 jsem pozici zase já předal 
dál. Teď je velitelem mladý klučina, který má 
potřebnou energii a chuť.

Jiří Březina: Já jsem se sice odsud odstě-
hoval, bydlím v Dobraticích, ale každý pátek 
za chlapy jezdím, dám si s nimi pivo, probe-
reme, co se děje. My už se takhle scházíme 
možná čtyřicet let, potkáváme se každý pá-
tek, teď se tomu věnují hlavně ti mladí. Od 
pěti do sedmi udělají údržbu techniky, pak 
si dáme pivo, probíráme zásahy, bavíme se 
o ženských, udržujeme náš kolektiv.

Jak vzpomínáte na své začátky, co Vás 
k této aktivitě přivedlo?

Petr Carbol: My jsme to měli v  rodině, 
můj starší bratr začal chodit k hasičům jako 
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žák, jeho ročník byl velmi silnou generací, 
spolu se svými vrstevníky začal do hasiče 
chodit od dětství, já jsem se k  nim přidal 
jako jeho mladší brácha. 

Jiří Březina: Když jsem vzpomínal, jak 
to vlastně všechno bylo, vzpomněl jsem 
si, že už jako děti školou povinné, někdy 
v  sedmdesátých letech, za normalizace, 
jsme dostali na výběr, buď chodit do pio-
nýra, nebo si vybrat nějaký jiný kroužek. 
Tak jsme si vybrali kroužek mladých po-
žárníků, který tehdy v obci působil, vůbec 
netuším, kolik mi bylo, možná kolem desí-
ti let. Samozřejmě, že nás to chytlo, jinak 
bychom to celý život nedělali. Bavilo nás 
to oba natolik, že jsme se stali profesionál-
ními hasiči, věnovali jsme tomu velký kus 
svého života. Petr byl u státních hasičů ve 
Frýdku, já jsem byl u závodních hasičů ve 
Válcovnách plechu.

Kroužky mládeže máme pod názvem 
mladí hasiči dodnes. Mají své vedoucí, kteří 
učí malé děti význam pomoci bližnímu své-
mu, učí je požárnímu umění, smotat i  roz-
motat hadici…, snad z nich jednou vyrostou 
dobří hasiči.

Petr Carbol: Na začátku je v  požárních 
kroužcích vždy hodně žáků, pak se to pro-
bere, někteří začnou mít jiné zájmy, je to 
podobné jako v  jakémkoliv jiném sportu. 
Zůstane skupina kluků nebo i holek, kteří si 
rozumí, baví je to a ti pak pokračují dál.

Co je pro Vás při Vaší práci nejdůležitější?
Petr Carbol: Úplný základ je: pomáhej 

bližnímu svému. Takové motto hasiči vždy 
měli a dosud mají ve svém desateru. Exis-
tují jednotky profesionálních hasičů, kteří 
to mají jako své zaměstnání, a potom jsou 

dobrovolné jednotky v  obcích. Funguje to 
asi takto: vždy, když se něco stane, třeba 
větší dopravní nehoda nebo požár, při-
jedou profesionální hasiči, kteří udělají 
základ zásahu. Jsou tam hlavní složkou. 
Neobejdou se ale bez dobrovolných hasičů, 
protože u takových zásahů je zapotřebí vět-
šího počtu lidí. Třeba teď v Českém Švýcar-
sku zasahují stovky hasičů, tam kdyby se 
sjeli z  půlky republiky profesionálové, tak 
jich bude málo. 

Jiří Březina: Pomáhej bližnímu svému 
mají ve znaku všichni hasiči. Dobrovolní 
hasiči jsou proto dobrovolní, že to dělají 
zdarma a ve svém volném čase. Platí to stále 
od okamžiku, kdy byl založen první hasičský 
sbor v naší zemi, někdy v devatenáctém sto-
letí. V  Dobré vznikl v  roce 1892, takže my 
letos slavíme výročí. 

Petr Carbol: Činnost členů je víceméně 
úplně dobrovolná. Nejsou za to žádné fi-
nanční prostředky, jen snad v  posledních 
letech nám obec jednou ročně dá odměnu 
na člena, přibližně tisíc korun. My za to za-
platíme třeba nějaký teambuilding, není to 
žádný plat nebo něco podobného. 

Na jaké největší zásahy si pamatujete 
z dob Vašeho působení?

Jiří Březina: U  dobrovolných hasičů 
to byly povodně v roce 1997, kdy jsme byli 
v hasičárně týden v kuse, spali a  jedli jsme 
v  ní, týden jsme nebyli doma, jezdili jsme 
a  čerpali vodu ze zatopených domů. Byly 
tady desítky zatopených domů, všechno 
bylo pod vodou. Jedna parta pracovala 
v noci, druhá přes den. 

Petr Carbol: Stále jsme monitorovali 
stav vody kolem řeky, pořád jsme hlavně 
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jezdili čerpat, voda byla všude, byla zatope-
ná školka, obchodní dům, potraviny. Požáry 
tady taky byly, shořel třeba dům, ale takový 
zásah trvá maximálně jeden dva dny – nej-
prve se to uhasí a pak ještě dohašuje. Povod-
ně a  některé jiné problémy jsou dlouhodo-
bou záležitostí.

Vzpomínáte si třeba na větší požár 
v Dobré?

Jiří Březina: V Dobré ani tak ne, ale jsme 
v druhém poplachovém stupni celostátního 
požárního plánu, proto jezdíme třeba i  do 
Frýdku-Místku. Když ve městě vypukne 
nějaký větší požár, tak nás systém automa-
ticky vyzve, vyhlásí poplach a  jedeme tam. 
Dvakrát, třikrát ročně dojde k požáru něja-
ké výškové budovy, kdy jde třeba i  o  život, 
chlapi například evakuovali z osmého patra 
děti, vynášeli je po schodech. Účastníme se 
tedy hašení velkých požárů v obci i ve městě. 
Zaklepu na dřevo, ale pokud něco v Dobré 
chytne, tak je to většinou nějaká dřevěná 
bouda,…

Petr Carbol: Je pravda, že hašení požárů 
v poslední době ubývá, teď převládají tech-
nické  zásahy, třeba odstranění následků 
silného větru, jezdíme i na dopravní nehody, 
uklízet cesty apod.

Jak porovnáváte techniku, která fungova-
la za Vašeho působení, s tou současnou? 
Oproti stavu před léty, pomáhají nové 
technologie hasičům lépe pracovat?

Jiří Březina: Před čtyřiceti až padesá-
ti lety nebylo vůbec samozřejmostí, že by 
všichni měli mobil nebo vůbec nějaký tele-
fon. V obci byly zřízeny takzvané Ohlašov-
ny požáru, třeba v  rodinném domě u  na-

šich sousedů, kteří bydleli blízko hasičárny 
a  vlastnili pevnou telefonní linku. Když 
někde hořelo, zavolali jim z okresu, soused 
vyběhl ven a zapnul sirénu, aby svolal místní 
hasiče. My jsme se seběhli k hasičárně, za-
volali na okres (státním hasičům do Místku) 
a ti nám teprve řekli, co se děje a kde hoří. 
Takhle to tehdy fungovalo.

Dnes každému přijde počítačovým sys-
témem vytvořená zpráva a hlasová výzva na 
mobil. V hasičárně už na nás v tabletu čekají 
podrobnosti o požáru, mapka a souřadnice 
pro navigaci, kam jet.

Petr Carbol: Kdysi tady byly sirény, které 
při požáru začaly houkat, nebyly mobilní te-
lefony, díky kterým to dneska funguje lépe. 
Dnes vyjedou mapy na tabletu v  automo-
bilu, ty řeknou, kam se má jet, technologie 
jsou úplně jiné.

Kdybyste mohli v obci něco změnit, co by 
to bylo?

Petr Carbol: Mně osobně se nelíbí sokol-
ské hřiště naproti školky… je to takové straš-
ně nevyužité škaredé místo, kde je obrovský 
pohyb lidí, aut a všeho, poukazovali jsme na 
to. Ale tento problém už se snad řeší, existu-
jí projekty, něco se s tím bude dělat. 

Dále se mi nelíbí fotbalové hřiště, tam 
se problém řeší už léta. Například aby místo 
nevyužívali jen fotbalisté, aby se tam konaly 
i větší akce, jak to bývá na vesnicích. Může 
se tam něco prodávat apod. Fotbalové hřiště 
je u  lesa, takže by to nikoho nerušilo. Tato 
otázka se snad už nějaký čas řeší, existují 
plány,…

Rozhovor připravil Petr Salamon
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Základní škola informuje…
Školní rok je zahájen…

Vážení čtenáři, 

své řádky už píše měsíc září a to zname-
ná, že jsme se s dětmi vrátili po dvou měsí-
cích zpět do naší krásné školy.

1. září zavítalo do školy přes 650 žáků, 
kteří navštěvují 29 tříd. Po celý školní rok se 
jim bude věnovat celkem 57 pedagogických 
zaměstnanců včetně asistentů a vychovatelů. 
Díky zapojení školy do projektu OP JAK bude 
pokračovat v našich řadách paní psycholožka 
a nově bude v naší škole působit školní spe-
ciální pedagožka a  školní asistentka. Tyto 
profese umožní posílit podporu žáků, jejich 
zákonných zástupců a  také pedagogických 
pracovníků školy. Provoz školy a školní jídel-
ny zajišťuje 24 správních zaměstnanců.

Na první školní den se tradičně nejvíce 
těší prvňáčci, letos jich máme 62 ve 3 prv-
ních třídách. Slavnostní zahájení se odehrá-
valo v  multifunkčním sále za široké účasti 
rodičů i prarodičů. Děti pro vzpomínku na 
tento den obdržely knížku Příhody veselých 
prvňáčků – první čtení s  úkoly, kornouty 
a  dárkovou tašku obce Dobrá. Poté už se 
přesunuly do svých tříd, kde je paní třídní 
učitelky Markéta Turoňová, Lenka Konečná 
a Ivana Nohlová seznámily s tím, co je v ná-
sledujících dnech čeká.

Jak už poslední roky bývá zvykem, ani 
letos jsme o prázdninách nezaháleli. Už před 
prázdninami se do nově postavené budovy 
mateřské školky odstěhovali malí kamarádi 

Základní škola informuje…
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z jednoho oddělení MŠ, které bylo léta umís-
těno ve „staré“ škole, a  tak jsme během 
prázdnin jejich oddělení proměnili na dvě 
malé třídy. Největší akcí, která probíhala té-
měř po celé prázdniny, byla rekonstrukce pří-
vodů užitkové vody a opravy kanalizace v pa-
vilonu tříd 1. stupně a  rekonstrukce podlah 
v přízemí pavilonu 2. stupně. Děkuji našemu 
zřizovateli, obci Dobrá, za spolupráci a pod-
poru našich potřeb pro zlepšování vnitřního 
prostředí školy.

Během prázdnin jsme vybavili školu také 
novými ICT pomůckami v hodnotě téměř 1 
800 000 Kč. Jedná se o digitální učební po-
můcky pro rozvoj informatického myšlení 
a  digitálních kompetencí, mobilní digitální 
technologie k  zapůjčení pro znevýhodněné 

žáky a dovybavení tříd dataprojektory, soft-
warem a dalšími IT potřebami.

Také jsme investovali do obnovy vyba-
vení školní kuchyně a z  investičního fondu 
školy byly nakoupeny myčky na bílé a černé 
nádobí a krouhací stroj. V závěru prázdnin 
byly realizovány dodávky nábytku do šaten 
u tělocvičen a některých tříd a dodávka knih 
s pracovními sešity. Termíny realizace a do-
dávek se často vzhledem k  situaci na trhu 
měnily, ale naštěstí se nám podařilo posled-
ní prázdninový týden všechny akce dokončit 
a s klidem zahájit nový školní rok. 

Nyní už se společně s učiteli soustřeďu-
jeme na naplňování vzdělávacích a výchov-
ných cílů, přípravu projektů, nejrůznějších 
aktivit a těšíme se, že letošní rok bude klid-
nější a organizačně méně náročný než roky 
minulé…

Děkuji všem zaměstnancům za přípra-
vu nového školního roku, především pak 
paním uklízečkám, které stihly v  rekord-
ním krátkém čase náročný úklid školy.

Úspěšný školní rok  
přeje Radka Otipková, ředitelka
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Informace z Mateřské školy Dobrá
Další krok naší školičky… 

Loňský školní rok odvál do nedohledna 
a naše zraky hledí vpřed. Společně se začí-
náme podílet na nové etudě. A to doslovně, 
nejen díky nové přístavbě, ve které máme 
dvě třídy z kterých se moc těšíme, ale také 
začínáme s  dětmi naplňovat nový školní 
vzdělávací program s  názvem – Rok stro-
mů. Děti předškolního věku mají k přírodě 
pozitivní vztah a  naším záměrem je citlivě 
a  tvořivě ho budovat a  posilovat, využít ho 
jako prostředek v naší výchovně vzdělávací 
činnosti. Příběhy stromů a dalších obyvatel 
lesa v knihách, písničky a básně s touto té-
matikou budou děti provázet po celý škol-

ní rok. Stanou se motivací k  různorodým 
aktivitám a  činnostem a  zajistí přístupnou 
a hravou formu rozvoje ve všech oblastech 
vzdělávání. Budou průvodcem dětí ve světě 
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přírody i  na cestě za poznáním, získáním 
schopností, znalostí a dovedností důležitých 
pro život. Děti se můžou těšit na vycházky 
do lesa, na pozorování stromů, na sběr, hry 
a  manipulaci s  přírodninami, na různé po-
kusy a  objevování zajímavých informací, 
nejen o stromech, ale o všem, co s nimi sou-
visí.

Nyní mi dovolte, milí čtenáři, že svůj 
pohled ještě na chvíli otočím a  budu vzpo-
mínat na uplynulý školní rok. Chci na něj 
vzpomínat s  tónem velkého Díky. Děkuji 
veškerému personálu – jak provoznímu, tak 
pedagogickému, za jejich houževnatou prá-
ci, pochopení, každodenní úsměv na tváři. 
Děkuji také všem z vedení obce Dobrá, kteří 
byli pro naši mateřskou školu velkou opo-
rou, děkuji za vstřícnost a příjemnou komu-
nikaci. V neposlední řadě chci také poděko-

vat 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 (Berušky, Med-
vídci, Sovičky, Světlušky, Veverky, Zajíčci 
a Žabičky) jsou díky paní učitelkám krásně 
nazdobeny a  připraveny na první krůčky 
našich nejmenších. Přeji nejen dětem, ale 
všem zákonným zástupcům, personálu MŠ, 
vedení obce Dobrá a  všem čtenářům, aby-
chom začali psát ten nový čistý list s velkým 
srdcem, které je otevřené pro nové zážitky, 
nová poznání, přátelství a zkušenosti. 

S přáním naplňujícího nového školního roku 
Mgr. Jana Maďová (ředitelka MŠ)
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Místní knihovna Dobrá
Milí čtenáři,

hned na úvod bych Vás 
chtěla pozvat na cestovatel-
skou besedu s  Jirkou a  Ale-
nou Márovými o  Islandu, 
která se bude konat 5. 10. 
2022 v 17.00 hod. v knihov-
ně. Manželé Márovi k  nám 
do knihovny jezdívali pravi-
delně spolu se svým synem 
Jirkou, který však bohužel podlehl své těž-
ké nemoci. Jejich povídání o svých cestách 
bylo vždy plné krásných fotografií, zábav-
ných historek a  úžasných zážitků. Proto 
jsme se v letošním roce rozhodli pokračo-
vat v tradici a v březnu jsme uspořádali po 
dlouhých 10 letech přednášku o Austrálii, 
která proběhla v  hasičské zbrojnici. Jako 
vždy byla tato beseda skvělá nejen pro 
posluchače, ale i pro Márovy má velký vý-
znam, proto k nám jezdí velmi rádi.

Těšíme se na Vaši hojnou 
účast, vstupné je jako obvyk-
le zdarma.

Prázdninový provoz jsme 
ukončili a  půjčovní dobu 
mámě opět běžnou tzn. 

Pondělí, úterý, čtvrtek 
8 – 11, 12 – 17.30 a každou 
lichou sobotu 8 – 11 hod. 

Knihy si také můžete rezervovat na na-
šich stránkách www.knihovna-dobra.cz, 
informace o  dostupnosti Vám vždy přijde 
sms zprávou nebo e-mailem. Poskytujeme 
také služby: skenování, tisk, laminování 
dokumentů a  jakoukoliv knihu nebo po-
třebný dokument, který nemáme ve fondu, 
Vám dokážeme zapůjčit z  jiné knihovny. 
Knihy můžete také vrátit kdykoliv do bib-
lioboxu před knihovnou.

Pozvánka
na Cestovatelskou besedu  

s J. a A. Márovými Toulky po Islandu
Začátek 5. 10. 2022 v 17.00 h.

v Místní knihovně Dobrá

Moc se těšíme na Vaši návštěvu. 
Knihovnice MK Dobrá
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Jak děti, tak vedoucí čekali celý rok na 
den, kdy se opět budeme moci vydat na 
skautský tábor. Dlouhé čekání se vyplatilo 
a my se na začátku srpna setkali na táboři-
šti u malebné vesničky Malé Hradisko. Už 
od samotného začátku bylo, hlavně vedou-
cím, jasné že to bude opravdu jízda, sešli 
jsme se totiž v  rekordním počtu padesáti 
dvou dětí a dvaceti vedoucích.

Pro děti bylo letos připraveno téma 
Řecko a bohové. Každý den se probudily do 
jiného světa z řeckých bájí, kde se plavily po 
moři s  odvážným Iásonem nebo dobývaly 
samotnou Troju. Her byla opravdu spous-
ta, ovšem nebyly vynechány ani tradiční 
skautské aktivity, jako vaření oběda v kot-
líku na ohni, vázání uzlů nebo pozorování 
hvězd. Když se zrovna nehrály hry, tak si 

děti mohly vyplnit čas plněním „odborek“ 
jako záchranář nebo táborník, anebo účas-
tí na workshopech, kde si mohly například 
potrénovat hlavu luštěním křížovek nebo si 
sjet lanovou dráhu.

Samozřejmě, že nesmíme zapomenout 
na výlet, který byl letos trochu jiný, než 
jsme zvyklí. Děti se totiž společně se svými 
vedoucími vydaly na výpravu po okolí a ná-
sledně pod širákem přespaly. Tábor jsme 
společně zakončili velkou hostinou, hod-
nou řeckých bohů a již tradičním Slibovým 
ohněm, kde jsme přijali do našich řad mno-
ho nových vlčat a světlušek.

Všichni jsme si tábor náramně užili 
a opět si vytvořili vzpomínky, na které ještě 
dlouho nezapomeneme.

Jiří „Jorg“ Poljak

Jak už to bývá zvykem, sešli jsme se 
před farou v Dobré, ale ne sbalení na jeden, 
dva anebo tři dny, ale rovnou na 11 dnů, 
protože tentokrát nás nečekala víkendov-
ka, ale tábor. Po balení a  nakládání věcí, 
papírování a  kontrolování, náš autobus 
konečně vyjel. Během cesty bylo v autobu-
se rušno, protože jsme si vykládali zážitky 
z  prázdnin a  také jsme debatovali, co by 
mohlo být tématem tábora. Cesta utekla 
celkem rychle a než jsme se nadáli, už jsme 
byli v Malém Hradisku, kde jsme se potkali 
s prvním táborem.

Stejně jako minulý rok, i tentokrát jsme 
museli jít do tábora pěšky. Poté, co jsme se 
zase vybalili a  vybrali si stany, nás čekalo 
rozřazení do šesti týmů, při kterém jsme 
zjistili, že tématem tábora je pravěk. Nicmé-
ně znalci filmů věděli, že tábor bude podle 
francouzského filmu RRRrrrr!!! Během tá-
bora se nejvíce rozšířila filmová hláška ‚‚Drž 
hubu!‘‘, kdy jeden vedoucí chodil každý ve-
čer kolem stanů a říkal: ‚‚Začíná noc!‘‘ a my 
jsme mu na to odpovídali…

Další dny nás čekala spousta her, vtip-
ných scének z  tematického filmu, vaření 

Skauti informují ….

Tábor 1. a 3. oddílu – Starověké Řecko

Tábor 2. oddílu – RRRrrr…!!!
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oběda ve skupinkách na ohni a  nejvíce 
oblíbené workshopy, kde jsme si mohli 
vybrat aktivity jako jsou karetní nebo mí-
čové hry, tvoření náramků či pečení, anebo 
jsme mohli vyzkoušet lanovku. Taktéž jsme 
skoro každý večer, pokud bylo hezky, byli 
u ohně a zpívali písničky.

Během tábora nám také pršelo, a  to 
je pak taková pochmurná nálada na tá-
boře. Poslední dny to spravily, především 
když se stavěla pagoda na slavnostní oheň, 
nebo taky řečeno ‚‚slibák‘‘, kdy jsme sbírali 
chrostí, smůlu a starší kluci a vedoucí nosili 
velké stromy. Během slibáku jsme mezi sebe 
přijali nové vlče, světlušky, skauty a  skaut-
ku. Předposlední večer jsme si pořádně užili 
a zpívali písničky dlouho do noci.

Další den nás čekala večerní hostina, 
na kterou jsme se všichni moc těšili, vy-
hodnocení táborové hry a  poslední večer 

u  ohně se spaním pod širákem. V  noci 
přišel obrovský liják a  my museli rychle 
do stanů. Poslední den nás čekalo balení 
a čekání na rodiče, až za námi dojedou do 
Malého Hradiska (Velkého Bahniska) kdy 
se z tábora stal úplný močál, a tak dojet do 
tábora, a  především vyjet dalo některým 
autům pořádně zabrat. Rozloučili jsme se 
s kamarády, vedoucími a prakticky s létem 
i prázdninami.

Patrik David z družiny Kaktusy
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Proběhl jubilejní 10. ročník na-
šeho letního poháru s názvem Woo-
den cup 2022.

Letošního turnaje se zúčastnilo 
celkem 6 hráčů. Samozřejmě ne-
chyběl i obhájce poháru z minulého 
roku PETR HADAŠČOK.

Turnaj byl rozdělen do dvou 
hracích skupin. Ve skupině A spo-
lu sehráli zápasy LIBOR HOUDA, 
PETR HADAŠČOK a  LADISLAV 
HÁJEK. Ve skupině B si to rozdali 
DALIBOR HÁJEK, JOSEF SVO-
BODA a KAMILA ŽVAKOVÁ. Ju-
bilejní 10. ročník byl významnější 
než minulé ročníky, neboť tento 
letní pohár měl výrazného spon-
zora, a  to pivovar Radegast, který 

věnoval do turnaje pro celkového 
vítěze karton dvanáctistupňové-
ho piva v  plechu v  edici výročí 
100 let fotbalistů Baník Ostrava, 
což pro všechny aktéry turnaje 
byla velká motivace. Pivovaru 
Radegast samozřejmě děkuje-
me, že se podílel na tomto turnaji 
a že i v budoucnu bude Radegast 
partnerem doberského šprtce.

Základní skupina přinesla vel-
mi zajímavé výsledky. Začínáme 
ve skupině A, kde v  prvním kole 
na sebe narazili LIBOR HOU-
DA a  LADISLAV HÁJEK. Velmi 
vyrovnaný zápas rozsekl ve svůj 
prospěch Libor, který nakonec 
porazil Láďu těsným rozdílem 

WOODEN CUP 2022  
- Letní pohár ve šprtci, 12. 8. 2022
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2:1. Ve skupině B si DALIBOR HÁJEK po-
radil s KAMILOU ŽVAKOVOU 1:4.

Druhé kolo bylo ještě zajímavější. LA-
DISLAV HÁJEK ve skupině A  dokázal 
potrápit obhájce z  minulého roku PETRA 
HADAŠČOKA a vydřel remízu 1:1. Překva-
pení přišlo ale ve skupině B. Houževnatá 
a z republikových turnajů posílená KAMILA 
ŽVAKOVÁ dokázala zvítězit 2:1 po těžké 
a náročné bitvě s favorizovaným JOSEFEM 
SVOBODOU a  sebrat tak Pepovi všechny 
body.

Třetí a  poslední kolo základních sku-
pin přineslo tyto výsledky: PETR HADAŠ-
ČOK dokázal ve skupině A obrat LIBORA 
HOUDU a zvítězil 2:1. Skupinu B uzavřel 

souboj mezi JOSEFEM SVOBODOU 
a  DALIBOREM HÁJKEM. Dalibor vedl 
nad Pepou už 3:0 a  zdálo se, že je po zá-
pasu. Chyby Dalibora v  poslední třetině 
zápasu ho však stály všechny body a zápas 
tak skončil smírně 3:3.

ČTVRTFINÁLE:
V  prvním čtvrtfinále tak tedy nastoupi-

li proti sobě JOSEF SVOBODA a  LIBOR 
HOUDA. V  minulém roce to lépe dopadlo 
pro Pepu, letos tomu bylo jinak. Už o začát-
ku se Pepa velmi trápil a Libor toho dokázal 
využít a deklasoval Pepu vysoko 5:1.

Druhý zápas proti sobě svedli KAMILA 
ŽVAKOVÁ, která byla povzbuzena překva-
pivou výhrou nad Pepou a LADISLAV HÁ-
JEK. Kamča po těžkém a  dobrém zápasu 
dokázala přes Láďu postoupit do semifinále 
po výhře 2:1.

SEMIFINÁLE:
Obhájce PETR HADAŠČOK postoupil 

do semifinále automaticky z prvního místa 
základní skupiny A.  Čekal ho velmi těžký 
souboj s  LIBOREM HOUDOU a  byla to 
bitva se vším všudy. Petr chtěl hodně, aby 
se porval o obhajobu letního poháru, Libor 
však byl proti a jeho obrana dokázala vynu-
lovat Petrův útok. Libor tak mohl slavit po-
stup do finále za výsledek 1:0.

Druhé semifinále mělo ještě větší náboj. 
Automaticky postupující ze skupiny B DA-
LIBOR HÁJEK vyzval stále lepší KAMILU 
ŽVAKOVOU. Tento zápas musel dojít až 
k  prodloužení, kde zkušenější Dalibor roz-
hodl ve svůj prospěch a zvítězil 4:3 po pro-
dloužení.
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O 3. místo:
Už bylo jasné, že PETR HADAŠČOK 

neobhájí letošní pohár, a  proto chtěl ales-
poň malou náplast v podobě bronzové me-
daile. A to se mu nakonec povedlo. KAMILA 
ŽVAKOVÁ hodně Petra trápila, ale bohužel 
ji chyběl krůček k bronzové medaili. Petr do-
kázal porazit Kamču 4:3 a získal tak útěchu 
v podobě třetího místa.

FINÁLE:
A  je to tady – velké očekávané finále! 

LIBOR HOUDA, naposledy vítěz Woo-
den cupu z  roku 2014, vyzval DALIBORA 
HÁJKA, který naposledy vyhrál nedávno, 
a to před dvěma lety v roce 2020. Zápas byl 
velmi napínavý a  muselo také dojít až na 
prodloužení. Tam udělal jednu jedinou chy-
bu Dalibor, což ho stálo nejcennější pohár 
v  létě. Libor dokázal jeho hrubky dokonale 

využít, zvítězil 3:2 po prodloužení a po osmi 
dlouhých letech mohl nad hlavu zvednout 
tento krásný dřevěný pohár pro celkového 
vítěze a k tomu karton dvanáctistupňového 
piva z pivovaru Radegast, který se letos stal 
partnerem turnaje. Velká gratulace vítězi 
a příští rok opět na viděnou.

Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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VIII.
AKCE
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Puntíkovaný čaj 
o páté
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Na letní olympiádě mládeže excelovali do-
berští judisté

Koncem června proběhl X. ročník Letní 
Olympiády dětí a mládeže 2022, kterou po-
řádal Olomoucký kraj, společně s  Českým 
olympijským výborem. Soutěže se zúčast-
nily všechny kraje z  České republiky. Do 
programu se zapojilo 3539 sportovců z  20 
sportovních odvětví v  73 disciplínách.  Tři 
svěřenci doberské trenérky Prőllové byli 
nominováni do 9. Členného výběru MSK 
smíšených družstev staršího žactva. Adam 
Rusňák, Monika Jančíková a  Petr Pěnkava 
mají za sebou obrovský kus práce.  V soutěži 
družstev změřili síly s týmem  kraje Středo-
českého, Pardubického, Zlínského, Ústec-

kého a  zvítězili. V  dramatickém finálovém 
zápase těsně podlehli (4:5) pražskému kraji. 
Sportovci JUDO BESKYDY přispěli ke stří-
brné medaili pro MSK největší zásluhou a to 
počtem 13 vítězných utkání z 15 možných. 

Ze soutěží jednotlivců si neporažení 
Monika Jančíková i  Adam Rusňák odvezli 
titul olympijského vítěze a  nejcennější zla-
tou medaili. Petr Pěnkava těsnou prohrou 
ve finále vybojoval drahocenné stříbro. Naši 
šampioni dokázali za dva dny vybojovat 24 
vítězných utkání z 27 možných, a tím se stali 
nejúspěšnějším článkem celé soutěže juda. 
Také díky jejich výsledkům se Moravsko-
slezský kraj stal nejúspěšnějším v  soutěži 
jednotlivců. Judisté z Beskyd, již jako repre-

Oddíl JUDO BESKYDY,  
sportovní klub Policie
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zentanti ČR, mají otevřenou cestu k vysně-
ným cílům. Jsme na ně velmi pyšní.  Medaili 
v  individuálních sportech dokázala již jen 
jediná zástupkyně Frýdecko-místeckého 
regionu, koulařka Monika Kubajurová, ze 
Slezanu FM. Úspěšné judisty přijme hejt-
man Moravskoslezského kraje a  primátor 
Frýdku-Místku. 

V průběhu prázdnin judisté nezaháleli
Na letních aktivitách se podílelo 132 

sportovců a  24 trenérů a  asistentů našeho 
klubu. Letos byla našim členům nabídnuta 
spousta letních, sportovních aktivit. Letní 
tábor, 4x prázdniny ve městě, 5 přespáva-
ček, judo camp v  kodokanu, tréninky na 
mezinárodním kempu na Morávce. Pro re-
prezentaci 3 reprezentační kempy (Teplice, 
Jablonec, Ostrava) všude jsme měli zastou-
pení. Zájemci se mohli zúčastnit individuál-
ních tréninků na Skalici. Naši svěřenci měli 
šanci odtrénovat až 120 hodin juda. Ne vše 
bylo v  růžovém. Někteří judisti dali před-
nost skautským a  jiným táborům, někteří 
„kvalitně odpočívali“ a  někteří trávili čas 
bez zájmu o judo. Kdo se judisticky vzdělá-

val, složil zkoušku na vyšší kyu. Ze závod-
ního týmu žáků a dorostu se každý účastnil 
minimálně jedné akce. 

Důležitý byl závěrečný kemp koncem 
srpna, který je hlavně o  judu a  kde jsme 
odedřeli neskutečných 24 hodin přípravy. 
Zúčastnil se kvalitní sparing ze spřátele-
ných oddílů. Trenér seniorské reprezentace 
Marcel Frenštátský ukázal, jak se trénuje ve 
světě, výživový poradce vysvětlil, jak moc je 
důležitá strava šampionů. Nechyběla večer-
ní zábava a promítání motivačních filmů.

Své umění předvedli judisté „Velké Do-
berské“, ale také ve Frýdku-Místku, Raš-
kovicích, Vojkovicích, Dolních i  horních 
Domaslavicích a  Frýdlantě. Naši mladí 
sportovci sklidili za své vystoupení obrov-
ský potlesk.  

Začátkem školního roku se dá očekávat 
velký nábor nových zájemců o judo

Zájem je především u nejmladších dětí. 
Proto jsou vytvořeny tréninkové skupiny 
Baby-juda v  Dobré a  Raškovicích, kde se 
setkávají děti již od 4 let. Metodika trénin-
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ku je postavena především na hře. Postupně 
se děti učí základy gymnastiky a  pádových 
technik. V průběhu roku jsou pro ně připra-
veny další doplňkové akce, kde si v  konku-
renci vyzkouší vše, co se naučili.  Starší děti 
z řad nováčků jsou zařazeni do samostatné 
skupiny a  mají přiděleny vlastního trenéra, 
který je učí základy juda a  gymnastiky. Zá-
leží na každém jedinci, kdy se zařadí mezi 
pokročilé judisty. 

Turnaj pod širým nebem v Dobré
Začátkem září se na multifunkčním hřišti 

uskutečnila mimořádná a  v  rámci republiky 
snad jediná akce svého druhu. Pohár olym-
pijských nadějí v Dobré také letos slavnostně 
zahájil starosta obce Ing. Jiří Carbol, který 
přivítal všechny přítomné a popřál jim úspěš-

né souboje. Bylo nádherné počasí, které si 
všichni užívali. Turnaje pod širým nebem se 
zúčastnilo 220 soutěžících z  24 klubů, Pol-
ska, Slovenska, Ukrajiny a  České republiky. 
V soutěži družstev zvítězili domácí, kteří vy-
bojovali celkem 31 medailí, z toho 10x zlato. 
Druhé místo obsadili borci z Energy – Hrani-
ce a třetí skončilo Judo Havířov. Pro všechny 
byla soutěž především první zkouškou před 
podzimními mistrovskými soutěžemi. V době 
konání soutěže se Karolína a Luděk Kubíčko-
vi zúčastnili v Teplicích, školení trenérů 2. tří-
dy. Karolína úspěšně složila také zkoušky na 
2. Dan, což je významný, mistrovský stupeň. 
V  současné době disponuje klub 19 kvalifi-
kovanými trenéry. Členská základna čítá 340 
členů z řad dětí a mládeže. Přijďte si vyzkou-
šet judo. Vše potřebné najdete na www.ju-
dobeskydy.cz 
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TRÉNUJEME 

     
 
 

       NÁBOR 

   judoskpova@seznam.cz 

tel.605513443 
ZAVOLEJ 

ZŠ Dobrá.  
Út.  15,15 – 16,15hod. Baby judo, 16,30 
– 17,30hod. Přípravka a pokročilí,  
Raškovice – Kodokan. 

Po. a čt.  16,30 –18,30. Přípravka a 
pokročilí.  
Frýdlant n.Ostravicí – ZŠ Nová Ves 
Po. 16,30 – 18,00hod. 
Kasárna Na Bahně. Frýdek-Místek  
Po. a st. - 16,30 – 18,00hod.  

 

 JUDOBESKYDY 

 WWW. JUDOBESKYDY.cz 

SPORTOVNÍ KLUB POLICIE 
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Sdružení obcí povodí Morávky pořáda-
lo 14. srpna 2022 svou tradiční akci Kul-
turní den v  areálu Kamenité ve Vyšních 
Lhotách. Od minulého ročníku se akce 
snaží zbavit nálepky akce pro seniory a být 
koncipována více jako odpoledne pro celou 
rodinu. A co jsem tam viděla já jako pořa-
datelka a matka tří malých dětí? 

Vezměme to od dědečků a  tatínků. 
Ten náš tam spokojeně seděl s  pivem                                    
od Koníčka, pusou mastnou od klobás-
ky a  broukal si známé písničky s  kapelou 
Stanley's Dixie Street Band. Ideál, ne? 

Babičky a  maminky si nejprve mohly 
dát výbornou kávu od Zrnka a k tomu něco 

sladkého na nervy. Ta obsluha, milé dámy, 
taky byla příjemná, že? Když vylezlo slu-
níčko, obě jsme s babičkou běžely pro Bi-
rell, v teplém dni se hodil.

A co se týče dětí, celou dobu jsem o těch 
svých skoro nevěděla. Velkou měrou to bylo 
díky prarodičům a  manželovi, ale nabitý 
program přispěl svým dílem. Nejmladší 
nejdříve (byť docela ostýchavě a zpovzdálí) 
sledoval klauny. Zpočátku se osmělilo jen 
pár dětí, ale postupem času si klauni děti 
dokázali získat a zabavit je svými aktivita-
mi na dlouhé minuty. Naše prostřední mlá-
dě běhalo mezi skákacími hrady a koníky, 
kde se nechalo spokojeně natřásat. Večer 
padla za vlast jako první. A ta naše nejstar-

Kulturní den Sdružení obcí  
povodí Morávky okem pořadatelky
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ší? Ta pravděpodobně jednou nechá v teto-
vacím salónu majlant. Paní, které malovaly 
na obličej a  dělaly dočasné tetování, díky 
četnosti jejich návštěv, věděly o  plánech 
naší rodiny do konce prázdnin a  možná 
ještě dál. 

Závěrem chci moc poděkovat návštěv-
níkům, kteří na tuto akci přišli a postarali 
se tak o hojnou účast. Děkuji za bezchyb-
nou a  příjemnou spolupráci všem, co se 
starali o  to, abyste se nenudili a  dobře se 
najedli a  napili. A  v  neposlední řadě patří 
dík představitelům členských obcí SOPM, 
díky kterým bylo mnohé jednodušší.

Těším se na Vás všechny na Kulturním 
dnu SOPM 2023!

Ing. Kristýna Pumrová,  
Projektová manažerka SOPM
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Opět Vás zdravíme z  Adámkovy vily, 
a věřte, máme toho dost, co bychom s Vámi 
chtěli sdílet. 

Začátkem června jsme jako každý rok 
pořádali akci „Vaječina“. Počasí nám přálo, 
a tak jsme smažili hned ve dvou kotlících ze 
180 vajec. Byla žluťoučká a lahodná.

Jelikož rádi mlsáme, tak pro nás perso-
nál připravil vynikající překvapení, jahody, 
banán a  čokoládová fontána! Nejen, že to 
byla dobrota, ale ta legrace, kterou jsme 
u toho zažili, je k nezaplacení a vypovědět 
se to nedá, to se musí zažít. 

Nejen mlsání, ale kus masa, ten vyloudí 
úsměv na nejedné tváři. A  pokud se vyni-
kající guláš spláchne vychlazeným nealko 
pivem, to je ta správná tečka.   

Protože narozeniny jsou krásný důvod 
k oslavě, tak slavíme každé narozeniny, ne-
jen ty kulaté.

Na začátku června slavila paní Barbo-
ra a  následně paní Anna jubileum. Byly 

Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem
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vynikající hostitelky, a při přípravě pohoš-
tění daly ruku k  dílu dcera paní Barbory 
a naše paní Monika. Byla to pastva pro oko 
i pro chuťové buňky.  K poslechu nám hrál 
pan Hubert Kuboň.

Pravidelně se setkáváme na skupino-
vém cvičení, na kreativním tvoření a  při 
hrách, jako je Bingo, Pexeso, A-Z  kvíz 
a další.

Třetí červencový pátek jsme si vyprosi-
li vhodné počasí a uspořádali první turnaj 
v kuželkách, respektive v bowlingu. Klient-
ky a klienti trénovali celý červenec a na tur-
naj se dostavili v hojném počtu.

Pro informaci:

V měsíci červen nás bez ohlášení navštívily 
kontroly 

- Krajský úřad kontrola financování (pro-
běhla bez závad)

- Krajská hygienická stanice (proběhla 
bez závad)

- Ministerstvo práce a  sociálních věcí, - 
inspekce kvality (proběhla bez závad)

Takže jsme spokojeni, že naši službu 
provádíme v  plné kvalitě, a  to je na poch-
lubení.

Děkujeme za podporu a důvěru, děláme 
naší práci naplno.

Janečková Lenka, ředitelka
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SBÍRKA TEXTILU PRO CHARITU

Komise pro rodinu a občanské záležitosti při radě Obce Dobrá
vyhlašuje charitativní sbírku oblečení a dalších potřeb do domácnosti pro Diakonii 
Broumov.
Máte doma starší nebo nepotřebné oblečení a nevíte co s ním? Nevyhazujte ho! Dej-
te mu šanci na druhý život.

Co můžete darovat?

Věci zachovalé, čisté a nepoškozené.
1. Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), s funkčními zipy
2. Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
3. Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
4. Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
5. Péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
6. Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
7. Kabelky, batohy – pouze s funkčními zipy, drobné předměty z domácnosti  
8. (dekorace, bižuterie...) čisté koberce, předložky….
9. Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
10. Menší elektrospotřebiče
11. Časopisy, noviny, knihy
12. Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…)

Prosíme vše zabalené v igelitových pytlích! Nádobí zabalte do krabic!

Sbírka proběhne: za Obecním úřadem Dobrá u garáží v
                           pátek 21. 10. 2022 14–17 hodin
                                 sobota 22. 10. 2022 8–11 hodin

Všem dárcům děkujeme.

BASKETBAL, každý pátek v tělocvičně v Dobré
Je ti mezi 15 a 100 lety?

Přijď si zahrát taky! Začínáme 7. 10. 2022 v 18:30 hodin.
Bližší info na tel. 724 627 897 – Slávek
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Stalo Se před 50 lety (vybíráme z kroniky roku 1972)
Prodejna u nádraží vzniká s potížemi. U nádraží bylo započato se

stavbou prodejny potravin (dnes COOP), s čímž byly starosti, neboť stavbu
nechtěly povolit státní dráhy. Až osobním jednáním předsedy národního
výboru Rudolfa Janulka byla na ústředí v Olomouci stavba povolena, ale
zase nebyl včas na ni objednán materiál, a tak se se stavbou začalo až ve
druhém pololetí a do konce roku stály jen základy a nadkryté sklepy. 

Stavba šaten na hřišti Sparty. Letos byla zahájena stavba šaten Sokola mezi fotbalovým
hřištěm a olšinou nad řekou. Původně se mělo stavět z betonových panelů, ale nakonec pro
obtíže s jejich převezením přes hřiště a stavěním jeřábem, dohodlo se stavět z cihel. Všechny
tyto stavby stály skoro 600 000 korun (dnešních asi 6,5 miliónů Kč). Stavba začala 27.
července a 98 brigádníků a parta důchodců ji dokončila ještě letos.

Zanedbaný hostinec Obecník. Na podzim byla pro značné hygienické závady uzavřena
vývařovna v restauraci Obecník, a to hrozilo restauraci úplné zavření. Jednota tento hostinec
zjevně zanedbává — je zde nevyhovující septik, takže močůvka protékala do studně, odkud
se brala voda na vaření. I po opravě byla voda závadná, a tak byla restaurace na nátlak
předsedy národního výboru a zdravotní komise napojena na obecní vodovod.

Pod hlavičkou místního hospodářství pracovalo toho času 12 občanů těchto profesí:
švadlena, střihová služba, žehlírna, fotoslužba, uklízečka, skladač, zahradník, malíř, instalatér,
zedník, elektrikář a zámečník.

Ve Skalici–Záhoří se vlivem dešťů náhle sesul svah — velikosti asi 1 hektar — i se
silnicí vedoucí do Raškovic. Veškerá doprava byla okamžitě přerušena a autobusy musely
jezdit ještě koncem roku ze Skalice do Raškovic přes Janovice. Cesta onu sobotu 26. srpna
úplně popraskala, ujela o 20 metrů po svahu a navíc na ni napadaly stromy. Řeka Morávka
se po deštích rozlila a ohrožovala chatovou čtvrť pod Skalicí za řekou. Požárníci byli neustále
v pohotovosti, zvědavců všude plno. — Podzim byl už — co se počasí týče — normální.

Toto území bylo dávno známé sesouváním půdy po vykácení původního porostu. Proto tu
prý nebyly až donedávna stavěny žádné domky. — Touto přírodní nehodou ožilo staré
proroctví, dle něhož se jednoho dne propadne skalický kostel. Pověst vznikla kdysi v polovině
minulého století, kdy se zde těžila ruda.

Mládežníci se dočkali klubovny. Letos v listopadu byla vypravena jedna z místností
bývalých hospodářských budov statku a dnes Drobných provozoven (č. p. 540) při národním
výboru na klubovnu Socialistického svazu mládeže — SSM. Interiér vybavil Výzkumný ústav
hutnictví železa, Jednota a Český svaz žen. Mládeži se tím splnilo dávné přání, neboť na
klubovnu se čekalo řadu let. Dosud se mládežníci scházeli v bývalé klubovně „orlovně“ vedle
zdravotního střediska (v místech dnešního prostranství vedle lékárny).

Chodník v centru obce byl vydlážděn od autobusové čekárny až k hasičské zbrojnici.
Vystavěna železniční vlečka k pivovaru. Byla zahájena stavba vlečky z našeho nádraží

do nošovického pivovaru v délce 710 metrů a stavba nového hradla na nádraží. Závory přes
silnici k Nošovicím musely být rozšířeny, neboť se přejezd stal dvoukolejným. Závory se budou
stahovat elektromechanicky. Tato přestavba na železnici stála 1 600 000 korun (17,5 mil. Kč).

Svátky se musí nadpracovávat. Volné soboty byly zavedeny již před 4 lety, avšak letos
byl uzákoněn počet pracovních dnů, který musel být každý rok stejný. Z toho důvodu bylo
nařízeno nadpracovávat svátky, které připadly na pracovní dny, tj. pracovních sobot bylo
v roce tolik, kolik svátků připadlo na všední dny.
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Proveden soupis domácího zvířectva. Psů bylo v naší obci 191 a jejich majitelům zvýšen
poplatek za ně od letošního roku trojnásobě — ze 20 na 60 korun (asi 660 Kč) ročně z více
jak půlročního psíka. Kuřat bylo u nás vykázáno 90, slepic 2903, kohoutů 1003, hus 54,
kachen 6, krůt a krocanů 4, koz 52, ovcí a beranů 66, prasat 30, krav 95 a jeden kůň, kterého
měl pan Křibík. Velmi ubylo koz, dříve tak oblíbených a skromných domácích zvířat.

Stavba Výzkumného ústavu hutnictví železa (VÚHŽ) trvá neobyčejně dlouho a stále
ještě není zcela dohotovena. Letos bylo „prostavěno“ 37 miliónů korun. Za více než 10
miliónů Kč je nainstalováno technologické zařízení a též automatický počítač Pacard 21–16.
První prací tohoto počítače, prvního vůbec nejen v naší Dobré, ale snad v celém okrese, jsou
výpočty související s racionalizací výrobních procesů v nové válcovně tlustých plechů na
kvartu 3,5 ve Vítkovických železárnách. Mnoho ještě chybí dokončit uvnitř budov, zkušeben
a dílen, omítnout všechny budovy a upravit silnice v areálu.

Místecký šlágr — otevřeno do osmi večer. Rada Městského národního výboru ve
Frýdku–Místku rozhodla od června prodloužit prodejní dobu v prodejně potravin na náměstí
VŘSR (Velké říjnové socialistické revoluce, dnes Svobody) v Místku do 20 hodin každý
všední den. V sobotu bude otevřeno od 7.30 do 12 hodin, v neděli zavřeno.

Nový hotel ve Frýdku. Naproti vlakového nádraží ve Frýdku byla přestavována budova
bývalé restaurace na hotel, jež byl letos v létě dokončen a 26. srpna zpřístupněn veřejnosti
a nazván Beskyd. V přízemí je moderní restaurace, do níž se vchází vpravo kolem šatny
a recepce, vzadu banketka, vpředu přímo z parkoviště před nádražím je bufet s vařenými
jídly a vedle espreso (bylo po letech přeměněno v cukrárnu). V suterénu je stylová vinárna
a v patrech pokoje pro hosty. Hotel obdržel zařazení „B“ a restaurace s vinárnou II. cenovou
skupinu, která byla ovšem po letech snížena na III. Bufet je IV. cenové skupiny. Kolem byl
upraven park v místech, kde byl za války hřbitov. Ve dvoře byla přistavěna malá budova, kde
se později pekly cukrářské výrobky a dorty.

Autobusové nádraží pro místní dopravu i zastávky autobusů jedoucích do obcí bylo
vyasfaltováno naproti frýdeckého nádraží, v bezprostřední blízkosti nového hotelu Beskyd.

Nové kino v Místku. Koncem října bylo otevřeno nové kino Petra Bezruče v Místku.
V suterénu je umístěn okresní archiv. Kino je moderní, prostorné, vybavené pokladnou,
šatnami v suterénu a odpočinkovou halou, v níž se ukazují práce místních výtvarníků.

Obchodní dům ve Frýdku. Jedna z budov dolní části hlavní ulice Rudé armády (dnes
TGM), naproti místu, kde se říká „nový byt“, otevřel 18. září národní podnik Drobné zboží
Olomouc obchodní dům SMRK — sportovní, modelářské, rybářské zboží a kočárky. Takový
v našem městě chyběl a především sportovci tuto změnu velmi vítají, neboť kromě různých
potřeb je tu k dostání sportovní obuv a textil, psalo se v novinách.

Nové oběživo. Do konce roku 1972 platily 25korunové bankovky s Janem Žižkou
a Táborem, jež už dva roky nahrazovaly 20korunové bankovky s husitským motivem, jímž se
pro neobvyklý formát a grafické zpracování říkalo „losy“. Na podzim se objevily nové mince
v hodnotě 2 Kčs a 20 haléřů. Též skončila platnost tří– (modrých) a pětikorunových
(zelených) bankovek, jež před dvěma lety počaly nahrazovat tří– a pětikorunové mince
(těm se říkalo „dolary“). K zavedení dvoukorun namísto tříkorun se vyprávěla anekdota, že
čeští návštěvníci „západního“ Německa ji — tedy tříkorunovou minci — s oblibou vhazovali
do automatů, protože měla shodnou velikost jako marka, akčoliv hodnotu tenkrát asi jen
její desetiny a pro Němce — které jsme takto poškozovali — vůbec žádnou.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Dnešní moderní doba nahrává podvod-
níkům, kteří se svou obětí nemusí přijít do 
fyzického kontaktu. Stačí jim pouze telefon 
a věrohodný scénář, aby svou oběť připravili 
o několik desítek či stovek tisíc korun!

K velmi častým scénářům takových pod-
vodníků patří vydávání se za bankovního 
úředníka. Pachatel volá se smyšleným pří-
během o  napadení bankovního účtu, snaží 
se ve své oběti vyvolat strach o její finanční 
prostředky a  pod tímto tlakem donutit vo-
laného, aby neodkladně převedl své peníze 
na zabezpečený účet a  nepřišel tak o  své 
úspory. K  tomuto pachatelé používají tzv. 
spoofingu. To znamená, že používají napo-
dobeninu čísla banky, případně policie. 

Během telefonního hovoru pachatel na-
bádá volaného, aby vybral veškerou finanč-
ní hotovost, případně si ještě sjednal úvěr 
a  celý tento finanční obnos následně vložil 
do bitcoinmatu. Před vložením hotovosti 
zašle své oběti QR kódy, na základě kterých 
je zapotřebí peníze do vkladomatu vložit. 
Tyto kódy mají údajně zajistit vklad na za-
bezpečený účet. Pro zvýšení věrohodnosti 
svého tvrzení pachatel, coby bankovní úřed-
ník, přepojí poškozeného na falešného poli-
cistu, který doporučí s bankéřem spolupra-
covat dle sdělených informací. Poškozený 
pak v  obavě o  své peníze pachateli vyhoví, 

peníze vkládá v dobré víře do bitcoinmatu, 
avšak tímto krokem se připraví o vloženou 
finanční hotovost.

Policisté v této oblasti mimo jiné věnují 
velkou pozornost preventivním aktivitám, 
aby se tyto informace dostaly k nejvíce ob-
čanům a  ti se následně nestávali dalšími 
podvedenými. Jednou z  těchto aktivit je 
i umisťování preventivních letáků s varová-
ním přímo na bitcoinmaty. Největší dosah 
informovanosti však zajišťuje spolupráce 
s médii a bankovními ústavy. 

V médiích například proběhlo:

Rozhovor v  Českém Rozhlase: https://
ostrava.rozhlas.cz/vydavaji-se-za-bankere-
-i-policisty-a-okradaji-duverive-lidi-o-uspo-
ry-8765326

Článek na webu Policie ČR: Pozor, volá 
bankéř! - Policie České republiky

por. Bc. Miroslav Kolátek
oddělení prevence

Krajské ředitelství policie Moravskoslez-
ského kraje

POZOR na falešné bankéře! 
 

  

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
 
kancelář ředitele krajského ředitelství 
oddělení prevence 

  

 
 

 
Beskydská 2061 
738 01 Frýdek-Místek 

 
Tel.: +420 974 732 207 
Email: lucie.galiova@pcr.cz 

 

              Ostrava 22. srpna 2022 
 

 
„ Hyundai Family day“ 

 
MS kraj: Policisté si připravili bohatý program pro návštěvníky Hyundai Family day 
v Nošovicích 
 
Po covidové přestávce se firma Hyundai v Nošovicích opět zapojila do společenských akcí pro 
veřejnost. První z nich se uskutečnila dne 20. 8. 2022 s názvem Hyundai Family day. Součástí 
tohoto dne nesměly chybět složky IZS. Policie ČR měla pro návštěvníky připravené statické i 
dynamické ukázky. Hosté si u stánku oddělení prevence mohli vyzkoušet střelbu na laserové 
střelnici, brýle, které simulují stav pod vlivem návykových látek. Ti nejmenší si odnesli drobné 
propagační a upomínkové předměty. Výstroj a výzbroj policistů byla k vidění u stánku speciální 
pořádkové jednotky. V technickém bloku si děti i dospělí prohlédli služební vozidlo Hyundai, 
služební Jeep, čtyřkolku a motorku dopravní policie apod. V odpoledních hodinách byla připravena 
komentovaná, dynamická ukázka speciální pořádkové jednotky, která demonstrovala zastavení 
ujíždějícího motorového vozidla s následným spoutáním pachatelů. Psovodi z oddělení služební 
kynologie PČR se rovněž pochlubili s oddanými a poslušnými pejsky. Poslušnost a zadržení 
pachatele pro ně nebyl žádný problém a tak si od publika zasloužili hlasitý potlesk.  
 
Nadšení dětí i dospělých vypovídalo o velmi zdařilé akci, kterou si všichni užili. 
 
 
 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
por. Bc.  Lucie Galiová 
komisař 
22. srpna 2022 
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MS kraj: Policisté si připravili bohatý 
program pro návštěvníky Hyundai Family 
day v Nošovicích

Po covidové přestávce se firma Hyun-
dai v  Nošovicích opět zapojila do spole-
čenských akcí pro veřejnost. První z  nich 
se uskutečnila dne 20. 8. 2022 s  názvem 
Hyundai Family day. Součástí tohoto dne 
nesměly chybět složky IZS. Policie ČR 
měla pro návštěvníky připravené statické 
i dynamické ukázky. Hosté si u stánku od-
dělení prevence mohli vyzkoušet střelbu na 

laserové střelnici, brýle, které simulují stav 
pod vlivem návykových látek. Ti nejmenší 
si odnesli drobné propagační a  upomín-
kové předměty. Výstroj a výzbroj policistů 
byla k vidění u stánku speciální pořádkové 
jednotky. V  technickém bloku si děti i  do-
spělí prohlédli služební vozidlo Hyundai, 
služební Jeep, čtyřkolku a motorku doprav-
ní policie apod. V  odpoledních hodinách 
byla připravena komentovaná, dynamická 
ukázka speciální pořádkové jednotky, kte-
rá demonstrovala zastavení ujíždějícího 

„ Hyundai Family day“
 

  

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
 
kancelář ředitele krajského ředitelství 
oddělení prevence 

  

 
 

 
Beskydská 2061 
738 01 Frýdek-Místek 

 
Tel.: +420 974 732 207 
Email: lucie.galiova@pcr.cz 

 

              Ostrava 22. srpna 2022 
 

 
„ Hyundai Family day“ 

 
MS kraj: Policisté si připravili bohatý program pro návštěvníky Hyundai Family day 
v Nošovicích 
 
Po covidové přestávce se firma Hyundai v Nošovicích opět zapojila do společenských akcí pro 
veřejnost. První z nich se uskutečnila dne 20. 8. 2022 s názvem Hyundai Family day. Součástí 
tohoto dne nesměly chybět složky IZS. Policie ČR měla pro návštěvníky připravené statické i 
dynamické ukázky. Hosté si u stánku oddělení prevence mohli vyzkoušet střelbu na laserové 
střelnici, brýle, které simulují stav pod vlivem návykových látek. Ti nejmenší si odnesli drobné 
propagační a upomínkové předměty. Výstroj a výzbroj policistů byla k vidění u stánku speciální 
pořádkové jednotky. V technickém bloku si děti i dospělí prohlédli služební vozidlo Hyundai, 
služební Jeep, čtyřkolku a motorku dopravní policie apod. V odpoledních hodinách byla připravena 
komentovaná, dynamická ukázka speciální pořádkové jednotky, která demonstrovala zastavení 
ujíždějícího motorového vozidla s následným spoutáním pachatelů. Psovodi z oddělení služební 
kynologie PČR se rovněž pochlubili s oddanými a poslušnými pejsky. Poslušnost a zadržení 
pachatele pro ně nebyl žádný problém a tak si od publika zasloužili hlasitý potlesk.  
 
Nadšení dětí i dospělých vypovídalo o velmi zdařilé akci, kterou si všichni užili. 
 
 
 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
por. Bc.  Lucie Galiová 
komisař 
22. srpna 2022 
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motorového vozidla s  následným spoutá-
ním pachatelů. Psovodi z oddělení služební 
kynologie PČR se rovněž pochlubili s  od-
danými a  poslušnými pejsky. Poslušnost 
a  zadržení pachatele pro ně nebyl žádný 
problém a tak si od publika zasloužili hla-
sitý potlesk. 

Nadšení dětí i  dospělých vypovídalo 
o velmi zdařilé akci, kterou si všichni užili.

Krajské ředitelství policie 
 Moravskoslezského kraje

por. Bc.  Lucie Galiová
komisař

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.

inzerce
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INZERCE

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
558 412 312 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 03. 10. 2022 do 12.00 hodin.

Dovoz a odvoz kontejneru na bioodpad:
739 381 380 Zdeněk Friedel

Správce multifunkčního hřiště:    605 887 443    Jana Chobotová



Kulturní den SOPM

Nové dětské hřiště



Výstava zahrádkářů

Sportovní den SOPM


