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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

jak jsme Vás již informovali, na pondělí 
8. června bylo svoláno veřejné 10. jedná-
ní Zastupitelstva obce Dobré. Zastupitelé 
projednali informaci o možném termínu pře-
vodu bytových jednotek v čp. 931 a 937 a pří-
slušných pozemků na základě uzavřených 
budoucích kupních smluv k  termínu 3. 8. 
2020. Zastupitelé schválili ponechání dvou 
sociálních bytů ve vlastnictví obce a založení 
společenství vlastníků jednotek. 

Dále zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí 
dotace ve výši 210 tisíc korun z rozpočtu obce 
Tělovýchovné jednotě Sokol Dobrá. 

Zastupitelé projednali závěrečný účet 
obce za rok 2019 a schválili účetní závěrku 
obce k 31. 12. 2019. Kontrolu hospodaření 
provedl Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, nebyly zjištěny žádné nedostatky a kon-
trola dopadla se závěrem bez výhrad. Dále 
jsme schválili žádosti o bezúročnou půjčku 
z programu na výměnu kotlů za ekologické. 

V pondělí 29. června jsme na Obecním 
úřadě v obřadní síni přivítali nejlepší žáky 
Základní školy Dobrá. Je to tradiční slav-
nost, na kterou se s panem místostarostou 
každoročně velmi těšíme. Letošní ocenění 
nejlepších žáků bylo ovlivněno koronaviro-
vou pandemií a děti bylo o něco méně než 
v minulých letech. Přesto jsme velmi rádi 
ocenili ty, kteří byli navrženi.  Ředitelka školy 
paní Mgr. Radka Otipková nám při slav-
nostním předávání představila vybrané žáky 
a seznámila nás s jejich konkrétními úspěchy 
nejen v oblasti učení, ale například za aktivitu 
v třídním kolektivu nebo za jejich vynikající 

sportovní či kulturní úspěchy. Všem oceně-
ným srdečně blahopřejeme! 

V minulém týdnu jsme obdrželi potěšující 
zprávu, že byly navýšeny prostředky v do-
tačním programu SFDI a díky tomu jsme 
obdrželi dotaci na projekt výstavby Chod-
níku od křižovatky s MK 4c (chodník Na 
Špici), jejíž realizace již probíhá. Výše do-
tace je až 85 % uznatelných nákladů z ceny 
díla bez DPH. Maximální částka dotace je 
1 296 222 Kč.

 Přidělení dotace je dobrá zpráva také 
proto, že v důsledku sníženého výběru daní 
a nižšího výkonu ekonomiky se snížily příjmy 
obce o cca 35 %, a to za poslední 2 měsíce, 
květen a červen. Nicméně i přes tyto negativní 
zprávy jsme se rozhodli pokračovat v dlouho-
době připravovaných investicích a opravách, 
a nyní jsme zahájili realizaci stavby Zateplení 
budov Obecního úřadu a IDS, na kterou 
jsou vázány dotace z Operačního fondu pro 
životní prostředí.

Rada obce rozhodla s ohledem na sou-
časná zvýšená hygienická opatření a nejistý 
vývoj v oblasti šíření virové nákazy zrušit le-
tošní ročník obecních slavností a přesunout 
všechny smlouvy s objednanými hudebníky 
do dalšího roku. Navazujeme tak na aktuální 
rozhodnutí mnoha dalších pořadatelů kultur-
ních akcí, kteří postupovali tímto způsobem. 
Je nám to samozřejmě velmi líto, ale chceme 
ukončit nejistotu ohledně konání této akce 
a budeme se společně těšit na příští rok, kdy 
se uskuteční Velká Doberská 2021.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRÁ
Vážení občané,

v současné době byl zahájen proces po-
řízení Změny č. 1 Územního plánu Dobrá. 
Vzhledem k  tomu, že se jedná o  dlouho-
dobý proces, který je upraven zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
rádi bychom Vám nastínili zákonem daný 
postup a lhůty, které pořízení, ať už nového 
územního plánu, nebo jako v našem případě 
změny územního plánu, předcházejí.   
Předpokládaný postup pořízení Změny 
č. 1 ÚP Dobrá
1. Pořízení Změny č. 1 Územního plánu 

Dobrá (dále jen změna) schválilo Za-
stupitelstvo obce (ZO) Dobrá na svém 
7.  zasedání konaném dne 9.12.2019 
usnesením č. 21.7.ZO.2019. 

2. Pořizovatel upraví návrh zadání změ-
ny a  zveřejní jej do 15. srpna 2020. Do 
30  dnů po doručení návrhu zadání 
mohou dotčené orgány státní správy 
(DOSS) a  KÚ uplatnit své požadav-
ky a  každý své připomínky (§47 zák. 
č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona 
(SZ)). Po uplynutí této lhůty na zákla-
dě uplatněných požadavků, připomínek 
a  podnětů pořizovatel upraví návrh za-
dání a předloží je zastupitelstvu obce ke 
schválení (do 10 dnů). 

3. Na základě schváleného zadání ZO vy-
zve obec zpracovatele ke zpracování ná-
vrhu změny územního plánu pro společ-
né jednání (smlouva mezi Obcí a zpraco-
vatelem – lhůta do 120 dnů od obdržení 
schváleného zadání).

4. Po zpracování návrhu změny pořizova-
tel oznámí konání společného jednání 

nejméně 15 dnů předem. DOSS vyda-
jí svá stanoviska a  okolní obce a  kaž-
dý může uplatnit své připomínky – do 
30  dnů od společného jednání. DOSS 
může požádat o  prodloužení lhůty na 
vydání stanoviska o 30 dnů. (§ 50 SZ).

5. Pořizovatel požádá o posouzení návrhu 
úprav změny Krajský úřad - lhůta pro 
posouzení do 30 dnů (§ 51 SZ).

6. Na základě pokynů pro úpravu územ-
ního plánu po společném jednání vyzve 
obec zpracovatele k vypracování návrhu 
změny územního plánu pro veřejné pro-
jednání (smlouva mezi Obcí a  zpraco-
vatelem – lhůta do 60 dnů od obdržení 
pokynů pro úpravu)

7. Po posouzení se koná veřejné projednání 
(§52 SZ) oznámení konání veřejnou vy-
hláškou nejméně 30 dnů předem, lhůta 
pro podání připomínek a námitek 7 dnů 
po konání veřejného projednání.

8. Na základě veřejného projednání zpra-
cuje pořizovatel pokyny pro úpravu ná-
vrhu změny (čistopisu) (do 10 dnů po 
uplynutí lhůty pro podání připomínek 
a  námitek) a  obec vyzve zpracovatele 
k  vypracování změny územního plánu 
(čistopisu) pro schválení v  zastupitel-
stvu a  vydání změny územního plánu 
opatřením obecné povahy (smlouva 
mezi Obcí a  zpracovatelem – lhůta do 
30 dnů od obdržení pokynů pro úpravu).

9. Vypracování Úplného znění ÚP Dob-
rá po Změně č. 1 (smlouva mezi Obcí 
a  zpracovatelem – lhůta do 60  dnů od 
vydání změny).

10. Nabytí účinnosti - po zveřejnění Úplné-
ho znění ÚP Dobrá po Změně č. 1.
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Za předpokladu, že za zahájení procesu 
pořízení Změny č. 1 ÚP Dobrá budeme po-
važovat zveřejnění návrhu zadání (15. 8. 
2020), lze očekávat, že nabytí její účinnosti 
nebude dříve než koncem října 2021, a to 
pouze pokud dotčené orgány státní správy 
nevyužijí možnosti prodloužení lhůty pro 
svá stanoviska a  nebude nutno provádět 
podstatné úpravy návrhu změny vyžadující 
opakované veřejné projednání. 

Informace o  postupu pořízení změny 
územního plánu a  termínu a  místě veřej-
ného projednávání, budou v  souladu se 
stavebním zákonem zveřejněny na úřední 
desce obecního úřadu, dále na webových 
stránkách obce a v Doberských listech.

Milan Stypka   
Markéta Řízková

Sliby se mají plnit…
Volbou názvu tohoto článku se vracím 

k minulému vydání Doberských listů. V jed-
nom z publikovaných textů se v samotném 
závěru objevilo post scriptum – jen pro při-
pomínku jej zde uvádím…. 

P.S. V červencovém čísle se – milí čtenáři 
– dozvíte o tom, zda se bude konat Velká Do-
berská 2020 a další tradiční akce a také vás 
seznámím s tím, co znamená v praxi pořeka-
dlo „sliby se slibují, blázni se radují“. 

O  zrušení letošního ročníku Velké Do-
berské se dočtete na jiném místě Dober-
ských listů, zaměřme se nyní na objasnění 
onoho pořekadla „se sliby a blázny“. 

Samotný text červencového článku vzni-
kl v době, kdy se všechny obce, města a také 
kraje dozvěděly, že se budou finančně podí-
let na pomoci osobám samostatně výdělečně 
činným (dále jen OSVČ) a budou jim tím pá-
dem kráceny už tak snížené daňové příjmy.

V překladu to zní lépe: obce, města a kraje 
přijdou o výrazné finanční prostředky.

Pro naši obec toto vládní rozhodnutí 
znamená cca 3,5 mil. Kč minus v rámci pří-
jmů v tomto roce.

Zde si dovolím na chvíli zastavit a objas-
nit vztah obcí, měst a krajů vůči OSVČ.

S  jejich podporou, stejně jako s podpo-
rou dalších pracujících lidí, ať už na plný 
úvazek, nebo na různé typy dohod, naprosto 
souhlasím, a dokonce si myslím, že pomoc 
mohla být rychlejší, snazší a…odvážnější, 
velkorysejší ze strany ministerstev a  vlády. 
Krize spojená s nekončící epidemií Covid-19 
se již projevuje a  jistě se naplno projeví po 
období dovolených v podzimních měsících.

To pořekadlo se sliby a  radujícími se 
blázny bylo mou reakcí na slib vlády o kom-
penzaci příjmů, o které obce, města a kra-
je přijdou v  souvislosti s  finanční pomocí 
OSVČ. Rozhodnutí vlády o  následné kom-
penzaci mě neuspokojilo. Položil jsem si 
otázku, jak to dělají v  jiných zemích, když 
neexistuje jiná forma podpory, např. OSVČ 
(jako důležité skupiny podnikajících sub-
jektů pro chod municipalit), než vzít obcím 
podíl z odváděných daní?
Určitě by bylo na místě jednoduché, elegant-
ní, upřímné (bez užití arogance moci…) ře-
šení. Sdělit obcím, městům a krajům, že jiné 
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Velká Doberská letos nebude
Rada obce na svém řádném jednání 
v pondělí 29. června 2020 schválila zrušení 
konání nejvýznamnější společenské akce 
v naší obci. 

Velká Doberská 2020 se konat nebude.

Níže uvádím text důvodové zprávy, z jejíhož 
obsahu je zřejmé, co vedlo členy rady obce 
k takovému rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že se stále nacházíme v ne-
jistém období koronavirové krize a že se situ-
ace mění téměř každým dnem, počet naka-
žených klesá a záhy stoupá, tvoří se ohniska 
nákazy a  na základě květnového prohlášení 
ministra kultury ČR p. Zaorálka, že „pořá-
dání hudebních festivalů a obecních slavností 
v obvyklém počtu návštěvníků nevidí do konce 
léta jako reálné“, doporučuji letošní oslavy 
Dne obce s datem konání 5. 9. 2020 zrušit.

S  ohledem na nutnost dodržovat hy-
gienické standardy v  celém areálu je tře-
ba si uvědomit, co všechno by to obnášelo. 

Opakovaná desinfekce sociálních zařízení, 
míst k sezení, stánků s občerstvením a jejich 
okolí, atrakcí a  dalších předmětů a  ploch – 
dodržování osobní hygieny a  dezinfekce sa-
motných návštěvníků, vystupujících a obslu-
hy jednotlivých atrakcí – to všechno by bylo 
velmi náročné, neřku-li nesplnitelné. Navíc 
je možné, že během prázdninových měsíců 
bude všechno v pořádku a na jejich konci se 
objeví ohnisko nákazy v okrese Frýdku-Míst-
ku a  akce by se konat nemohla. Chceme-li 
být féroví ke všem smluvním partnerům, do-
poručuji rozhodnout o zrušení akce již nyní, 
aby se dotyční mohli ucházet v daném termí-
nu o  účast na jiných, návštěvností menších 
akcích.

Důležité rovněž je uvědomění si, že žáci 
základní školy by zcela jistě nebyli součástí vy-
stoupení vzhledem ke způsobu výuky v posled-
ních měsících. Stejně tak není možné počítat 
s  „masovou“ účastí ze strany našich přátel 
z Ochodnice, Buczkowic nebo Mucharze.

řešení, jak pomoci této skupině podnikají-
cích subjektů neexistuje, ale – nebojte, zá-
stupci obcí, měst a krajů, my (vláda) máme 
připravenu formu kompenzace, která bude 
realizována z peněz státního rozpočtu s koe-
ficientem 1200,- Kč na občana.
Toto se bohužel nestalo.
Některá města se halila do černého – naše 
obec to neudělala z jediného důvodu. Nechtěli 
jsme děsit naše spoluobčany vyvěšením černé 
vlajky. Bytostně jsme však nesouhlasili s  po-
stupem vlády České republiky, neboť v  době 
tvorby červencových Doberských listů taková 

kompenzace byla prostě v nedohlednu.
Závěrem mi dovolte aktuální poznámku.
Vláda nyní navrhuje schodek státního roz-
počtu ve výši 500 miliard korun českých. 
Chci věřit (či spíše doufat…), že v  tom půl 
bilionu bude i těch 12 miliard jako kompen-
zace pro obce, města a možná i kraje.
Držme si společně palce. A  nebude-li nám 
z nějakých důvodů vyhověno, pak ono poře-
kadlo bude mít svou platnost.
S  přáním krásných prázdnin a  pevného 
zdraví…

Milan Stypka
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Všechny výše uvedené důvody víceméně 
ukazují na zrušení letošní akce s tím, že bu-
deme kontaktovat všechny vystupující, maji-
tele atrakcí a předsedy našich spolků a klubů, 
tradičních občerstvovatelů akce a informovat 
je o této skutečnosti. Nabídneme jim možnost 
vystoupení na Velké Doberské 2021, která se 
bude konat první sobotu v  měsíci září, tedy 
4. 9. 2021.

Bezprostředně po tomto rozhodnutí byli 
kontaktování všichni smluvní partneři akce, 
včetně předsedů spolků nebo klubů, kteří 
se podílejí na občerstvení. Byli seznámeni 
s  textem důvodové zprávy, aby jednak vě-
děli, proč se rada obce takto rozhodla a co 

její členy k  tomu vedlo, jednak bychom se 
rádi zachovali férově ke kapelám, majitelům 
atrakcí a dalším spolupracujícím lidem a fir-
mám, a umožnili jim najít uplatnění v tomto 
termínu na jiných akcích s podstatně men-
ším počtem návštěvníků.

Z  výše uvedeného textu vyplývá, že 
jedinými významnými akcemi, které se 
budou konat v naší obci do konce letošního 
roku, budou Doberská Pětka a Rozsvícení 
vánočního stromu… připojuji slůvko snad.

P.S.: Z aktuálních informací od přátel ze 
slovenské Ochodnice víme, že také oni zrušili 
tradiční Folklorní slavnosti v měsíci červenci.

Milan Stypka

Dopravní okénko
Prázdninová vydání Doberských lis-

tů přímo vybízejí k  pozastavení se nad 
problémy, kterým se v jiných měsících až 
tolik nevěnujeme, ale naši pozornost si 
zaslouží. Už ze samotného názvu rozsáh-
lého materiálu je zřejmé, že společným 
jmenovatelem jednotlivých textů bude 
dopravní situace v obci.

Naše obec se během prázdnin tradič-
ně vylidní. Naši občané odjedou na ro-
dinné dovolené, výrazně se změní „tvář“ 
hlavní silnice, která tvoří nejen dopravní 
tepnu obce, ale také obchodní centrum. 
Toto zklidnění vedení obce využije k  již 
dlouho připravovaným změnám v  do-
pravním značení – svislém i vodorovném. 
Ze zkušeností jsme věděli - a v návaznos-
ti na jednání s  pracovníky Magistrátu 

města Frýdku-Místku a  Policie ČR a  je-
jich rozhodnutí jsme se přesvědčili o tom 
– že situace související zejména s nevhod-
ným parkováním automobilů na mnoha 
místech podél hlavní silnice je varující 
a déle neudržitelná. 

Aktuální úprava značení má přispět 
k  ohleduplnějšímu způsobu řešení do-
pravních kolizních situací, snížit rizi-
ko vzniku dopravních nehod, nabádat 
(možná lépe – naučit) některé řidiče 
uvědomit si, co mohou způsobit tím, že 
se rozhodnou zaparkovat svůj automobil 
prostě tam, kde se jim to nejvíc hodí, aniž 
by pomysleli na možné následky nebo 
problémy způsobené dalším účastníkům 
silničního provozu.
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KONTROLA PRŮJEZDNOSTI 
MISTNÍCH KOMUNIKACÍ

Neustále se věnujeme parkování au-
tomobilů v naší obci a ani v této části tomu 
nebude jinak. Před několika měsíci jsme 
projížděli obcí v  doprovodu členů Sboru 
dobrovolných hasičů Dobrá (SDH) a  mo-
torizované hlídky Policie České republiky, 
abychom zjistili, zda hasičská technika 
může projet všemi vytipovanými místními 
komunikacemi. Akce měla za úkol upozornit 

řidiče zaparkovaných automobilů na pro-
vedení změny parkovacích míst z  důvodu 
zamezení průjezdu hasičského auta. Tehdy 
jsme museli udělat několik zastávek a spolu 
s hlídkou PČR upozornit majitele vozidel na 
nutnost přeparkování. V následném článku 
v  Doberských listech jsme výsledky akce 
zveřejnili s tím, že ji zopakujeme. 
A stalo se…

Z  těchto důvodů jsme spolu s  kolegy 
Tomášem Chýlkem a  Michalem Návratem 
(foto) připravili sérii fotografií, která by měla 
napomoci všem řidičům uvědomit si své po-
čínání. Opravdu vás nechceme učit, jak a kde 
správně v  obci podél hlavní silnice a  před 
základní školou parkovat. Chtěli jsme touto 
sérií fotografií upozornit na to, že ne vždy 
způsob zastavení vašeho vozidla je tím nej-
lepším řešením. Možná je nejlepším pro vás, 
ale na silnici nejste sami a domyslet, co mů-
žete způsobit nevhodným parkováním ostat-
ním lidem (a ne vždy se musí jednat o řidiče), 
to by měl být výsledek celé foto akce.

Povinnosti řidiče upravuje zákon 
č.  361/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

V § 27 je mimo jiné uvedeno:
Řidič nesmí zastavit a stát v nepřehledné 

zatáčce a v  její těsné blízkosti, na přechodu 
pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve 
vzdálenosti kratší než 5 m před nimi, na kři-
žovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před 
hranicí křižovatky a 5 m za ní.

Parkování na chodníku upravuje § 53 
odst. 2 zákona 

,,Jiní účastníci provozu na pozemních 
komunikacích než chodci nesmějí chodníku 
nebo stezky pro chodce užívat, pokud není 
v tomto zákoně stanoveno jinak.“

Parkování na trávníku (veřejné zeleni) 
obecně upravuje taky zákon č. 361/2000 
Sb., kde je uvedeno že ,,parkování vozidel 
je možné pouze na zpevněných plochách 
mimo silniční vegetaci, kdy se takovou 
vegetací  rozumí příslušenství dálnic, silnic 
i místních komunikací.“  

Výňatky ze zákona jsou zde kvůli jedno-
značné platnosti, možná osvěží paměť uživa-
telů silničního provozu, snad přispějí ke vše-
obecnému zamyšlení řidičů v rámci jejich jed-
nání a chování na silnicích nejen v naší obci.

Poděkování patři paní Markétě Řízkové 
za doplnění textu o citaci ze zákona. 

Fotografie naleznete v části DL s barev-
nými fotografiemi.

Milan Stypka

TAKHLE NE, ŘIDIČI!
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V pátek 26. června 2020 od 17 hodin jsme 
provedli zkoušku průjezdnosti podruhé.

Až do odjezdu z  místa srazu s  námi 
byli připraveni vyrazit i  policisté. Nakonec 
byli odvoláni k  jinému případu v další obci 
a my – s kolegou Liborem Mlčákem, členem 
rady obce, a členy SDH ve složení Lukáš Ří-
zek, Kamil Kisza a Radim Bűrger, odjeli na 
kontrolu sami. Předčasný odjezd policejní 
hlídky jako by naznačil, že v  pořadí druhá 
kontrola průjezdnosti místních komunikací 
bude bezproblémová. Projeli jsme všechny 
místní komunikace v oblasti u nádraží, pře-
místili jsme se i do Staré dědiny a všude bylo 
toho pátečního odpoledne vše v pořádku.

Pro provoz na pozemních komunikacích 
platí zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, který v  § 25 upravuje právě 
zastavení a  stání. V  odstavci 3) je uvedeno 
,,Při stání musí zůstat volný alespoň je-
den jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro 

každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat 
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nej-
méně 3 metry pro oba směry jízdy“. 

Tento výňatek ze zákona je zde uveden 
opět jen pro „osvěžení“ paměti řidičům, po-
děkování za vhodné doplnění náleží paní 
Markétě Řízkové.

Pochvala náleží všem majitelům vozidel, 
kteří si vzali k srdci připomínky z první akce 
a kteří dokázali najít vhodnější místo k par-
kování nebo – a chtěl bych tomu věřit – našli 
společnou řeč se svými sousedy a jali parko-
vat své „miláčky“ po dohodě s nimi tak, aby 
průjezd pro vozidla Integrovaného záchran-
ného systému nebyl nikterak omezen.

Děkuji kolegovi Liborovi, členům SDH za 
skvělou spolupráci a  vám, milí spoluobčané, 
píšu velkou jedničku.

Milan Stypka

DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V OBCI
Vzhledem k problémovým dopravním si-

tuacím, kterých jsme všichni, kteří se pohy-
bujeme v centru obce, často svědky, se obec 
snaží spolu s Policií ČR a odborem dopravy 
MMFM upravit provoz na komunikacích 
tak, aby kolizních situací bylo co nejméně.

V  této souvislosti bude doplněno do-
pravní značení zejména v lokalitě u základní 
školy, kde k problémovým situacím dochází 
velmi často.

• Jde především o parkování vozidel rodičů, 
kteří si vyzvedávají děti ze školní druži-
ny. Auta zaparkovaná na krajnici silnice 
II/648 téměř v  hraně křižovatky, brání 

ve výhledu vozidlům vyjíždějícím z  míst-
ní komunikace u  školy na hlavní silnici. 
Z tohoto důvodu zde bude umístěno vodo-
rovné dopravní značení V12, které vyznačí 
úsek, kde je zakázáno stání vozidel.  

• Další nové dopravní značení IP 11a ,,Par-
koviště“ se směrovou šipkou bude infor-
movat řidiče o možnosti parkování za bu-
dovou obecního úřadu. 

• Osazením dopravních značek zakazují-
cích zastavení chceme zabránit parkování 
vozidel podél oplocení zdravotního stře-
diska u  lékárny. Nově vybudované par-
koviště je svou kapacitou plně dostačující 
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Vraky po novele zákona  
o pozemních komunikacích

Od 30. 4. 2020 je účinný Zákon 
č.  162/2020 Sb., kterým se mění zákon 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, díky kterému 
je možné odstraňovat vraky z  pozemních 
komunikací.

Novela zavádí výslovný zákaz odstavo-
vat na dálnicích, silnicích, místních komu-
nikacích a  veřejně přístupných účelových 

komunikacích vozidla, která po dobu více 
než 6 měsíců nesmí být podle zákona o pod-
mínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích provozována na pozemních 
komunikacích z  důvodu marného uplynutí 
lhůty pro provedení pravidelné technické 
prohlídky nebo technické nezpůsobilos-
ti vozidla zjištěné technickou prohlídkou 
nebo technickou silniční kontrolou.

a  není nutno parkovat výše uvedeným 
způsobem. Podélným parkováním vozi-
del naproti kolmých parkovacích stání 
dochází ke kolizním situacím. S ohledem 
na to, že k  těmto kolizím dochází pouze 
před parkovacími místy, bude tento úsek 
se zákazem zastavení vymezen počátkem 
a koncem. 

• Osazením DZ B 28 ,,Zákaz zastavení“ 
chceme zabránit zastavování vozidel po-
dél chodníku a  objektů základní školy. 
Stávající stav s  podélným stáním vozidel, 
byť i  krátkodobým, je v  časově exponova-
ných úsecích nevyhovující. Zákaz nebu-
de platit pro zásobování základní školy 
a  prodejen nacházejících se v  jednom 
z pavilonů základní školy a také pro auto-
busy, které převážejí děti na různé kultur-
ní, sportovní a společenské akce pořádané 
základní školou. 

• Dále obec řeší nepřehledný výjezd z  par-
koviště u prodejny Motozem, kde z důvodu 

parkujících vozidel podél hlavní silnice je 
značně omezen výhled. V úmyslu obce bylo 
osadit dopravní zrcadla, pomocí kterých 
by byl zajištěn bezpečný výhled. Tento 
záměr byl však zamítnut Policií ČR, která 
doporučuje řešit tuto situaci úpravou par-
kovacích míst podél hlavní silnice. 

• Další změnou, která přispěje ke zpřehled-
nění dopravní situace v  centru obce, je 
osazení DZ B 28 – ,,zákaz zastavení“ ve 
směru od Českého Těšína, kterým bude 
zajištěn větší přehled při vyjíždění z přileh-
lé zástavby rodinných domů a z parkoviště 
za prodejnou Hruška.

• Poslední významnou změnou, na kterou 
upozorňujeme řidiče je omezení rychlosti 
na 70 km/h, a to v celém úseku mezi obcí 
Dobrá a Frýdkem-Místkem.

K výše uvedeným změnám dojde v průběhu 
prázdninových měsíců.

Tomáš Chýlek
Markéta Řízková
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Obec Dobrá se podobně jako další obce 
či města dlouhodobě potýká s malými pra-
vomocemi při odstraňování autovraků. 
Dosavadní legislativa nedávala obcím do-
statečný prostor pro prohlášení auta za vrak 
a pro jeho odstranění z veřejného prostoru. 
30. dubna 2020 nabyla účinnosti novela 
zákona o  pozemních komunikacích, která 
dává částečně možnost řešit dlouhodobě 
odstavená vozidla i  bez doposud striktně 
specifi kovaných známek autovraku. 

Novelizovaný zákon o pozemních komu-
nikacích nám mimo jiné umožňuje vyzvat 
provozovatele vozidla, které je technicky 

nezpůsobilé k  provozu po dobu delší jak 
6 měsíců ke zprovoznění vozidla, případně 
jeho odstranění mimo pozemní komunika-
ci. Po marném uplynutí výzvy (2 měsíce) 
bude vlastník pozemní komunikace opráv-
něn vozidlo z pozemní komunikace odstra-
nit a  odstavit na vhodné místo a  oznámit 
tuto skutečnost provozovateli s  uvedením 
možnosti vyzvednutí. Pokud ani v  tomto 
případě provozovatel na oznámení nereagu-
je ve lhůtě 3 měsíců, může příslušný silniční 
správní úřad rozhodnout na návrh vlastní-
ka pozemní komunikace o povolení prodeje 
dotčeného vozidla ve veřejné dražbě.

Vlastník pozemní komunikace je dle uve-
deného zákona také oprávněn vyžádat si po-
třebné (rozhodující) údaje z registru vozidel. 
Tolik z novely výše uvedeného zákona.

Bohužel nám novela neřeší všechny od-
stavené vraky, kterých máme na katastru 
naší obce nemalý počet, ale pouze vraky od-
stavené na pozemních komunikacích. 

Nyní se však pole působnosti a  našich 
možností rozšiřuje a obec bude moci ve věci 
odstavených autovraků na pozemních ko-
munikacích zasáhnout účinněji.

Tomáš Chýlek
Markéta Řízková

UPOZORNĚNÍ NA UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ 
A ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

V měsíci červenci bude probíhat oprava 
silnice č. III/4733h ve směru od Pazderne 
(od zastávky Dobrá Na Skotni), přes křižo-
vatku nad kinem a dále až po hranici s obcí 
Nošovice.

Oprava bude spočívat ve frézování a pokládce 
nového asfaltového povrchu. Investorem této 
opravy je Moravskoslezský kraj.
Frézování vozovky a  pokládka první asfalto-
vé vrstvy bude probíhat za plného provozu 
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Pomoc místním podnikatelům

V  současné době mnozí naši spolu-
občané pociťují větší či menší problémy 
spojené s  epidemií Covid-19. Mnohým 
zaměstnancům nebo menším či větším 
podnikatelům či fi rmám nabízí fi nanční 
pomoc vláda ČR (o rychlosti a šíři tento 
text raději nebude…). 

Rada obce se na nedávném řádném 
jednání rozhodla pomoci místním pod-
nikatelům, kteří svou činnost provozují 

v obecních prostorách, a odpustila jim ná-
jemné za druhé čtvrtletí aktuálního roku. 

Nejedná se o  žádnou závratnou 
sumu, ale máme za to, že „každá koru-
na“ je v tomto období dobrá. V rámci této 
informace rovněž žádáme, aby se na radu 
obce s podobnou žádostí obrátily subjek-
ty, které si o odpuštění plateb nájemného 
dosud nepožádaly.

Milan Stypka

v době od 7. 7. 2020 do 24. 7. 2020. Doprava 
bude v době frézování usměrněná poučenými 
osobami. Při pokládce první vrstvy bude pro-
voz řízen světelným signalizačním zařízením.
Pokládka druhé asfaltové vrstvy bude probí-
hat ve dnech 25. a 26. 7. 2020 a to za úplné 
uzavírky provozu vždy ve dvou částech. První 
části opravovaného úseku bude komunikace 
od zastávky Dobrá Na Skotni po křižovat-
ku nad kinem. Druhá část opravovaného 
úseku pak bude komunikace od křižovatky 
nad kinem ve směru na Nošovice až po kři-
žovatku na hranici s obci Nošovice. Průjezd 
křižovatkou nad kinem bude jak ve směru na 
Český Těšín, tak i ve směru na Frýdek-Mís-
tek zachován. V  souvislosti s  opravou první 
částí nebudou dne 25. 7. 2020 od 6.30 h do 
18.30  h obsloužené autobusové linky 365 
a  366 mezi zastávkami Frýdek restaurace 
U Gustlíčka a Pazderna kaple. 
V  době úplné uzavírky budou řidiči nuce-
ni používat objízdné trasy. Objízdné trasy 

a zákres jednotlivých úseků jsou vyvěšené na 
webu obce v sekci aktuality.
Druhou informaci, na kterou chceme ob-
čany obce upozornit jsou opravy železnič-
ních přejezdů. Investorem těchto oprav je 
Správa železnic.
Prvním opravovaným přejezdem bude želez-
niční přejezd č. P8308 (přejezd s dřevěnými 
závorami u dřevoskladu) a s ní spojenou uza-
vírku místní komunikace č. 22c, parc.č. 2250 
(viz. nákres). Uzavírka proběhne ve dnech 
25. 7. – 2. 8. 2020.
Druhým opravovaným přejezdem pak 
bude železniční přejezd č. P8309 na silnici 
č. III/4733h směrem do Nošovic. V této sou-
vislosti bude tato silnice uzavřená od 2. 8. – 
11. 8. 2020.

Za vzniklé komplikace se omlouváme a žádá-
me občany o trpělivost.

Tomáš Chýlek
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Žijí tady s námi. Znáte je?
Po poměrně delší odmlce přicházíme 

opět s rubrikou, v níž se snažíme představit 
vám naše občany, kteří jsou něčím výjimeční. 
A  vzhledem k  tomu, že jsme vám naposle-
dy nabídli povídání s  mladou, velmi talen-
tovanou tanečnicí, sáhli jsme tentokrát na 
opačný konec věkového rozmezí a  připra-
vili rozhovor s aktuálně nejstarší občankou 
naší obce (a i v této skutečnosti tkví kouzlo 
výjimečnosti). Paní Marta Jurečková se 
narodila v  březnu roku 1923 a  v  současné 
době bydlí se svou dcerou Janou Zajícovou 
a  jejím manželem Břetislavem v  rodinném 
domě v lokalitě u bývalé restaurace „Na Špi-
ci“ ve směru na Frýdek-Místek. A právě tam 
jsem paní Martu navštívil, popovídali jsme 
si a vznikl následující rozhovor.

Paní Marto, smím se vás na úvod zeptat, od-
kud pocházíte?

Narodila jsem se v Horních Domaslavi-
cích, tatínek rozvážel pivo a maminka pra-
covala jako tkadlena. V osmi letech jsme se 
spolu s rodiči a mladší sestrou Boženou pře-
stěhovali do Frýdku-Místku a v padesátých 
letech pak sem do Dobré.

Jak jste prožila vaše dětství?
Víte, v té době jsme neměli žádné hrač-

ky, žádné panenky. Nebyla jsem ani velkou 
sportovkyní, nejvíce mě bavilo šít. Pro sebe, 
pro rodinu i pro známé.

Podle data vašeho narození soudím, že dru-
hou světovou válku jste prožila jako mladá 
slečna. Máte nějaké zážitky, o  něž byste se 
chtěla s námi podělit?

Nerada o  těch časech války mluvím. 
Byla jsem – jako spousta mladých děvčat 

a chlapců – totálně nasazena a nuceně pra-
covala pro německou říši. Byli jsme v  to-
várně v dnešní Wroclavi (Polsko) a vyráběli 
součástky pro letadla. Ptal jste se mě na zá-
žitky. Snažili jsme se neustále dostat domů. 

Tím největším zážitkem pro nás všechny 
mladé lidi byla cesta z  Wroclavi domů. Šli 
jsme několik dní, pěšky a  hodně radostně. 
Válka skončila.

Paní Marto, a co váš osobní život po válce? 
Vdala jste se?

Já jsem se vdala už v roce 1944. Uděla-
lo to tehdy mnoho děvčat. Myslely jsme si, 
že jako vdané ženy nebudeme muset zpátky 
do továrny pracovat pro Němce. Ale mýlily 
jsme se. Sňatek byl uzavřen velmi rychle, 
proto manželství dlouho netrvalo, jen pět 
let. Přesto se mi narodily dvě dcery – Božen-
ka a Jana.

Bylo po válce. Jako mladí lidé jste měli na-
jednou možnost žít. Svobodně. Měli jste 
s manželem nějaké společné zájmy? Jak jste 
trávili volný čas?

V té době bylo velmi oblíbené korzování 
(pro mladší čtenáře přeložím – procházení 
se). Chodilo se z Frýdku do Místku, ve Sme-
tanových sadech se pořádaly promenádní 
koncerty. V  oblibě byly i  návštěvy kina. Za 
jednu korunu jsme rádi sedávali v  první 
řadě.

Čas běžel a  vy jste se ocitla v  Dobré. Kdy to 
bylo?

Bylo to v  roce 1956. S dcerami jsem se 
přistěhovala do Dobré a  jako zručná švad-
lena se zkušenostmi s  prací v  dámském 
krejčovství paní Vjačkové ve Frýdku-Míst-
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ku jsem pokračovala i  v  Dobré. Obec v  té 
době nabídla svým občankám poradnu šití, 
postupně i s možností střihové služby. Zde 
jsem působila deset let. Během té doby jsem 
naučila spoustu děvčat šít. Šily si modely 
pro sebe i pro své nejbližší.

Zajímá mě vaše rodina. O dcerách jsme se už 
dozvěděli. Kolik máte vnoučat a pravnoučat?

Bydlím s  dcerou Janou a  jejím manže-
lem. Mám čtyři vnoučata a čtyři pravnouča-
ta. Se zapamatováním jejich jmen nemám 
vůbec problém, nejstarším pravnukem je 
Denis, je mu 25 let. Se všemi jsem v neustá-
lém kontaktu. Často mě navštěvují a  jsem 
ráda, když je vidím pohromadě. Myslím, že 
mě taky rádi vidí. Naposledy jsem byla se 
všemi, když se slavily moje devadesátiny.

To rád slyším. A z pravidelných návštěv, kdy 
vám chodíme přát k narozeninám, vím, že je 
o vás tady moc dobře postaráno. A taky vím, 
že se stále zajímáte o dění v naší zemi i ve svě-
tě? Je tomu tak?

Ano. Moc ráda sleduji všechno, co se 
u nás i v cizině děje. Nedávná pandemie mě 
psychicky velmi zasáhla. Pod jejím vlivem 
jsem znovu velmi silně prožívala válečná 
traumata. Vzpomínky se vracely a  jen díky 
starostlivosti dcery Jany a jejího manžela se 
mi je podařilo vyhnat z hlavy.

Jako aktuálně nejstarší občanky naší 
obce se vás chci zeptat, zda nemáte nějaký 
vzkaz pro mladší generace, radu nebo pár 
slov k zamyšlení?

Celý život jsem byla skromná a  pokor-
ná. Na rozdíl od dnešní mladé generace, 
my jsme neměli vůbec nic. Oni mohou mít 
všechno. Někteří ale s touto možností neu-
mí zacházet, neváží si jí, netuší, jaké obrov-
ské možnosti prožít své životy mají.

Dopsal jsem poznámky, obdivně jsem 
pohlédl do usměvavé tváře paní Marty, po-
žádal pana Tomáše Chýlka, aby nás vyfoto-
grafoval a  než jsem se rozloučil, stačila mi 
paní Jana, dcera paní Marty, povědět, abych 
nezapomněl jménem obou dcer v  článku 
poděkovat mamince za to, že ze všech sil 
pomáhala s výchovou vnuků a vnuček. Moc 
rád tuto informaci doplňuji.

Poděkoval jsem oběma dámám za mile 
strávený čas s myšlenkou, že se rád podělím 
se svými postřehy o  životě paní Marty Ju-
rečkové s vámi, milí spoluobčané. A to jsem 
učinil.

Přejme paní Martě pevné zdraví, úsměv 
a neutuchající touhu žít.

Milan Stypka
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Místní poplatky 
Poplatek za odpady
- sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč.
Děti od 11-15 let včetně – ve výši 50 % sazby.
Osvobozeni od poplatku jsou: 
- děti do věku 10 let včetně
- občané obce Dobrá starší 80 let včetně.
Poplatek je možno uhradit během července  až 
do konce září 2020. Platbu možno provést ho-
tově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17 nebo 
převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, 

VS: 1337 + čp.
- do poznámky uvádějte za koho odpady 
platíte – vypište jednotlivé osoby – nestačí 
napsat rodina Čápová – platba nebude 
přiřazena do doby, než doložíte, za koho 
konkrétně byla provedena 

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

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2020

Poplatníci, kteří mají nárok na osvobození či úlevu od poplatku za odpady a budou 
chtít tento nárok uplatnit, napsat žádost o poskytnutí osvobození či úlevy, a ne jen tuto 
skutečnost doložit. Pokud takto neučiní do 30 dnů ode dne kdy nárok na toto osvoboze-
ní či úlevu vznikl, pak tento nárok na toto osvobození, či úlevu zaniká

Kdo musí podat písemnou žádost do 30 dnů
1. studenti, kteří studují a jsou ubytováni 

mimo své trvalé bydliště, alespoň 6 mě-
síců v roce, maximálně do věku 26 let.

2. všichni ostatní, kteří spadají do skupin 
v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2019 
článek 6. Osvobození a úlevy (vyjíma-
je těch, kteří jsou uvedeni v předcho-
zím odstavci tohoto textu – Kdo nepo-
dává písemnou žádost) 

Žádost o poskytnutí osvobození či úlevy 
si můžete vyzvednout na Obecním úřadě 
Dobrá, kancelář č. 17, kde Vám budou 
i  zodpovězeny dotazy, jak si úlevu, či 
osvobození vyřídit, a  hlavně kdy, což je 
nejdůležitější.Informujte se s  dostateč-
ným předstihem, ať o svou možnost úle-
vy, či osvobození od poplatku za odpady 
nepřijdete.

Kdo nepodává písemnou žádost
1. zákonní zástupci dětí do věku 10 let 

včetně (úplné osvobození od poplatku)
2. zákonní zástupci dětí od 11 – 15 let 

včetně  (úleva 50 % z poplatku)
3. občané obce Dobrá starší 80 let včetně         

(úplné osvobození od poplatku) 

4. vlastník stavby určené k  individuál-
ní rekreaci nebo vlastník rodinného 
domu, ve kterém není hlášena k  trva-
lému pobytu žádná fyzická osoba, a to 
v případě, že vlastník nebo alespoň je-
den ze spoluvlastníků má v obci trvalý 
pobyt. (úplné osvobození od poplatku)
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Platební terminál
Od 1. 7. 2020 je možné v pokladně Obecního úřadu v Dobré  

provádět úhrady platebními kartami.

Termíny uzávěrek 
Doberských listů na rok 2020

 3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2020
 - příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.

Právní poradna 
pro občany obce Dobrá bude v roce 2020 probíhat vždy první středu v měsíci,  

od 16 hodin, tj.  5.8., 2.9., 7.10., 4.11., 2.12. 2020 
 v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21.  

Pro občany obce Dobrá je poradna zdarma

Poděkování členům zastupitelstva obce Dobrá
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vám, kteří jste se rozhodli 
věnovat obci Dobrá finanční dar, touto 
cestou poděkoval za podporu výzvy s pra-
covním názvem „Krácení odměn členům 
zastupitelstva obce“. Výše finančního 
daru byla dobrovolná a záleželo pouze na 
každém z nás, jakou výši příspěvku jsme 
obci darovali. Takto vytvořená finanční 
rezerva bude v případně nutných mimo-
řádných výdajů obce v souvislosti s elimi-
naci šíření pandemie COVID 19 použita 

na jejich částečné nebo celé profinanco-
vání. Celková výše finančního daru je 
45 707,- Kč. O praktickém a konkrétním 
využití takto vytvořené finanční rezervy 
budou společně rozhodovat členové za-
stupitelstva obce Dobrá na společném 
jednání. Bohužel riziko nákazy je stále 
vysoké, hlavně v  našem regionu, proto 
buďme i nadále ostražití a ve svém odpo-
vědném chování vytrvejme.

Společně jsme silnější!
Ing. Břetislav Vláčil, radní obce Dobrá
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Poděkování
Chtěli bychom poděkovat paní vedoucí školní jídelny a  všem kuchařkám místní 

školy, že dokázaly, a stále pomáhají v této složité době, zajistit stravování cizím stráv-
níkům. Byla to pro všechny určitě velká pomoc.

Romana Dvořáková a Milan Jančík

Plážový nohejbal
Dne 27. 6. 2020 se odehrál 7. ročník 

plážového nohejbalu trojic přes vysokou síť. 
I přes velice nepříznivé počasí v předešlých 
dnech se nakonec vyčasilo. Myslím si, že 
jsme se všichni dobře pobavili a  předvedli 
občas i  atraktivní výměny. Opět bych chtěl 
moc poděkovat níže uvedeným za věcné 
dary do tomboly. 

Obec Dobrá, fa Hyundai Mobis, pivovar 
Radegast, obuv p. Růžičková, restaurace 
Kolovna a Dobré barvy p. Ramíková. Krás-
né záběry a fotky pořídili již tradičně p. Her-
ník a  p. Návrat. Děkuji p. K. Křižákovi za  

neplatný pronájem hřiště a cenu do závěreč-
ného losování. Ještě bych chtěl poděkovat 
starostovi p. Ing.J. Carbolovi a  místosta-
rostovi p. Mgr. M. Stypkovi za pomoc při 
předání cen a  losování tomboly. Na závěr 
výsledky turnaje:

1. místo: Patrik Žalek, Jirka Škapa,  
Radek Škapa

2. místo: Jiří Štec, Tomáš Kendzior,  
Víťa Schenk

3. místo: Petr Milich, Robert Foldyna,  
Richard Feike

Za sportovní komisi Křižák René

Cyklistický výlet
V sobotu 27. 6. 2020 se uskutečnil letoš-

ní 1. cyklistický výlet, kdy jsme najeli skoro 
55 km, sešlo se nás 11 +1 cyklistka i když vy-
jela později a  dohnala nás v  cíli. Trasa vedla 
přes Frýdlant, Metylovice, Kozlovice, Hukval-
dy, Chlebovice, Olešnou. Sluníčko nám přálo 
a bez kapky deště i úrazu jsme si výlet užili.

Děkuji všem zúčastněným a těším se na 
další výlety.

Renata Friedlová
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Základní škola informuje…

Poslední měsíc letošního školního roku 
doběhl v omezeném režimu, který nám mi-
nisterstvo školství nastavilo. Od 8. června 
přicházeli dvakrát týdně žáci 2. stupně na 
konzultační a  třídnické hodiny. Tuto mož-
nost využilo přes 40 % žáků. Od 22. června 
bylo možné určité rozvolnění, kdy mohly 
sice proběhnout akce společenského cha-
rakteru, ale z  časových důvodů je nebylo 
možné během jednoho týdne zorganizo-
vat. Zároveň nadále platilo pravidlo, že 

vzdělávací aktivity byly omezeny počtem 
žáků na 15 a neměnností skupin 1. stupně. 

A tak se žáci měli možnost setkat pouze 
poslední školní den, kdy jim třídní učitelé 
předali vysvědčení, rozloučili se a  popřáli 
krásné prázdniny. 

Na tento školní rok určitě nikdo z nás ne-
zapomene, byl netradiční, výjimečný, plný no-
vých výzev a překážek. Zvládli jsme ho všichni 
skvěle a přejeme si, abychom se 1. září ve škole 
sešli bez omezení.

Školní rok se naplnil…

Vážení čtenáři,
jménem žáků a zaměstnanců ZŠ Dobrá Vám přeji krásné,  

ničím nerušené léto plné sluníčka, pohody a báječných zážitků.
Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Dárečky pro oceněné žáky
pokračování na str. 21

Podpis do pamětní knihy obce
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 Sdružení obcí povodí Morávky 
zve všechny své občany dne     

do kulturního areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách na 

      

 –    Neo hess Sunny Rock ´n´ Ro  and  
 

 

Vstup darma  
Akce se koná za každého počasí, na místě možnost zakoupení občerstvení, 

 zveme i ostatní příznivce vystupujících.  Bližší informace na jednotlivých obecních úřadech. 
 Za pořadatele zvou členské obce sdružení: 

 Dobrá, Dobratice, Krásná, Morávka, Nižní Lhoty, 
 Nošovice, Pražmo, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty 

             S PM 

Tradiční akce Sdružení obcí povodí Morávky se bude konat i letos. Ze strany vedení 
obce Dobrá dochází k jedné změně.

Obec nebude zajišťovat bus pro společnou cestu našich občanů na akci a z akce.
Doporučujeme zvážit účast na akci v souvislosti s nákazou Covid-19 a jejím šířením 

ve společnosti. Aktuálně je okres Frýdek-Místek zařazen do skupiny problematických 
míst v České republice a situace v měsíci srpnu může být obdobná.

Doporučujeme – v případě, že se rozhodnete spolu se svými známými nebo přáteli 
akci navštívit – abyste se domluvili na společné dopravě automobily nebo na kolech.
Děkujeme vám za pochopení.
S přáním pevného zdraví.

Milan Stypka

16. srpen 2020 15 – 18 hodin
Areál kamenité ve Vyšních Lhotách

Kulturní den SOPM nejen pro seniory
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2. liga družstev 2020
3. kolo – (Uničov-Střelice)

Po dlouhé pauze vezeme ze Střelic pouze 
dva body a klesli jsme v tabulce na 

předposlední místo.

Přijetí oceněných žáků za školní rok 2019/2020 První vysvědčení pro prvňáčky

Předávání vysvědčení ve školním atriu Společné setkání po téměř 4 měsících

Koronavirus pomalu dává sbohem a tak 
se po dlouhé pauze opět rozběhl šprtcový 
kolotoč. Druhá liga napsala do kolonky už 

3. kolo, které se odehrálo v Uničově-Střeli-
cích. Druhé kolo se bude dohrávat až v září, 
tak i  proto jsme potřebovali body jako sůl. 

pokračování  ze str. 16
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Do sestavy se vrátili ostřílení borci, kteří 
v  prvním smolném kole chyběli. Do Uni-
čova jsme cestovali v této sestavě – JOSEF 
SVOBODA, JAN BILKO, JIŘÍ DOHNAL, 
ADAM KURÁŇ a PETR HADAŠČOK.

Na úvod jsme změřili síly s hráči brněn-
ských Bohunic. V první sérii dokázal zvítězit 
pouze náš nejlepší hráč Jirka Dohnal, který 
si poradil s  Petrem Švédou 4:1. Jan Bilko, 
i  přes velkou snahu, nedokázal dát Kubovi 
Rezkovi ani branku a prohrál 3:0. Do první 
série zasáhl jako náhradník Adam Kuráň, 
který bojoval srdnatě, bohužel mu to na ví-
tězství nestačilo a  podlehl Ivanu Fraňkovi 
1:2. Po první sérii jsme prohrávali 2:1.

Druhá série naznala výraznějších změn, 
pokračovala sestava z první výměny a už to 
bylo lepší.

Adam Kuráň si po prohře napravil chuť 
a  dokázal vyzrát nad houževnatým Kubou 
Rezkem 3:2. Jirka Dohnal po uspokojení 
z prvního zápasu tentokrát nestačil na Ivana 
Fraňka a  prohrál 1:3. Zato Jan Bilko proti 
papírově slabšímu Petru Švédovi bodoval 
vydřenou výhrou 1:0. Série se tak po dvou 
výměnách vyrovnala na 3:3. Rozhodnout 
tak musela třetí výměna.

V  tomto zápasu zůstali na lavičce Josef 
Svoboda i  Petr Hadaščok a  věřili, že naše 
trojice borců ten zápas urvou na naši stra-
nu. Jirka Dohnal musel zatáhnout trošku 
svojí obranu a to se mu i vyplatilo, dokázal 
porazit Kubu Rezka 3:1. Jan Bilko už takové 
štěstí neměl, Ivan Franěk byl ve všem o krok 
napřed a  zaslouženě Honzu porazil 1:3. 

Záleželo, jak zápas zvládne Adam Kuráň. 
Papírově slabý Petr Švéda trošku pozměnil 
taktiku a  zaskočil pořádně našeho Adama 
a zvítězil těsným výsledkem 1:2. První zápas 
jsme tedy nezvládli těsným rozdílem a  Bo-
hunice si tak připsaly důležité dva body do 
tabulky.

Sestava se oproti prvnímu zápasu po-
změnila. V první výměně se objevil náhrad-
ník Petr Hadaščok, ten neměl jednoduchou 
úlohu, proti Kateřině Klimkové ztrácel hned 
ze začátku zápasu a horko těžko se to snažil 
dohnat a prohrál 1:3. I Adam Kuráň to měl 
hodně složité, na úvod vyfasoval prvoligové-
ho kanonýra Pavla Pelikána a  i když s ním 
držel slušný krok, přesto se mu nepodařilo 
nad ním zvítězit - výsledek 1:3. A jelikož ne-
dokázal vyhrát ani Jirka Dohnal, který pou-
ze remizoval 2:2 s Liborem Sitou, tak jsme 
prohrávali po první sérii se Střelicemi 0:2. 

Začali jsme trošku taktizovat, do druhé 
výměny nastoupil poprvé i  Josef Svoboda, 
proti Liboru Sitovi hrál vyrovnanou partii, 
dokonce i vedl, ale přesto se štěstí obrátilo 
na stranu Libora a  prohrál 3:4. Překvape-
ní se urodilo v zápasu Jana Bilka s Pavlem  
Pelikánem. Honza totálně Pavla zaskočil, 
hrál fantasticky obrannou hru a  dokázal 
vyhrát 2:1. Jenže Jirka Dohnal neměl svůj 
střelecký potenciál, proti Kateřině Klimko-
vé nedokázal dohnat dvoubrankové manko 
a podlehl 1:3. Po druhé sérii už jsme ztráceli 
hodně, prohrávali jsme 1:4.

Třetí výměna byla o  poznání lepší. 
Jirka Dohnal porazil 4:3 Radima Ondru 



7/2020

- 23 -

a  Jan Bilko vyzrál nad Liborem Sitou 3:1. 
Adam Kuráň to štěstí bohužel neměl, 
s  Kateřinou Klimkovou nedokázal bodovat 
a  prohrál 2:5. Poprvé v  historii nás 
Střelice obraly o  všechny body, a  to díky 
hodně obměněnému kádru, kdy posílily 
o prvoligového Pavla Pelikána.

Odveta proti Bohunicím konečně při-
nesla cenné body. I když se to nerodilo leh-
ce. Jan Bilko na úvod tohoto střetnutí smetl 

Statistiky hráčů BHC Dobrá po 3. kole:
Z. V. R. P. GV:GO +/- B.

1. JIŘÍ DOHNAL 21 12 4 5 62:45 7 28

2. ADAM KURÁŇ 15 4 3 8 27:34 -4 11

3. JAN BILKO 7 4 1 2 15:10 2 9

4. PETR HADAŠČOK 10 2 2 6 17:31 -4 6

5. JOSEF STUDENIČ 6 2 2 2 15:8 0 6

6. JOSEF SVOBODA 3 0 1 2 6:10 -2 1

7. KAMILA ŽVAKOVÁ 2 0 0 2 2:4 -2 0

totálně ze stolu Petra Švédu výsledkem 6:0. 
Jirka Dohnal se trápil do posledních vteřin, 
přesto se mu podařilo vstřelit jednu branku, 
která rozhodla o  vítězství nad Michalem 
Fraňkem 1:0. To Josef Svoboda svou formu 
někde zahodil, od Ivana Fraňka vyfasoval 
pět branek a prohrál 2:5. Přesto jsme mohli 
být mírně spokojení, po první výměně jsme 
vedli 2:1.

Druhá série byla velmi vyrovnaná, 
všechny tři zápasy skončily nerozhodným 
výsledkem. Jan Bilko se rozešel smírně 
s  Františkem Fraňkem 2:2, Josef Svoboda 
po velké dřině remizoval s  Michalem 
Fraňkem 1:1 a  Jirka Dohnal po bitvě 
s  Kubou Rezkem plichtil 2:2. Stav 2:1 tak 
trval i po druhé sérii.

Třetí výměna byla pouze v  naší režii. 
Jirka Dohnal deklasoval vysoko 9:0 Ivana 
Fraňka, Adam Kuráň si poradil s Františkem 
Fraňkem 3:1 a  Petr Hadaščok doklepl 
hřebíček do bohunické rakve výsledkem 1:0 
nad Michalem Fraňkem. Dva body bereme 
všemi deseti. Letošní druhá liga je pro naše 
mužstvo noční můrou, přesto věříme, že 
s tím můžeme ještě něco udělat.
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Tabulka po 3. kole  
(dohrávka 2. kola se odehraje 20. 9. 2020)

Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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2. liga družstev 2020
4. kolo – (Dobrá) 28. 6. 2020

BHC Dobrá na domácí půdě propadla, 
od katastrofy je vysvobodila cenná výhra 

v odvetě nad Boskovicemi.
Čtrnáct dní uteklo jako voda od posled-

ního kola druhé ligy a opět se pokračovalo, 
tentokrát už čtvrtým kolem na půdě BHC 
Dobrá. Kdo čekal bodové hody v podání do-
mácího týmu, tak se hodně spletl. Domácí 
vyhořeli hned ve třech případech a  zachrá-
nila je pouze odveta s Boskovicemi. Sestava 
doznala několik změn. Pauzu dostal JAN 
BILKO, místo něj naskočil JOSEF STU-
DENIČ. Po dlouhé absenci se do hry vrátil 
DALIBOR HÁJEK, naopak ADAM KU-
RÁŇ zůstal doma ve Valašském Meziříčí. Ji-
nak tým byl kompletní PETR HADAŠČOK, 
JIRKA DOHNAL, JOSEF SVOBODA, 
DALIBOR HÁJEK a JOSEF STUDENIČ.

Hned ze začátku jsme narazili na hodně 
silného soupeře, který ještě minulou sezó-
nu hrál mezi prvoligovou smetánkou. Bo-
hužel od prvních minut tohoto zápasu jsme 
dotahovali nepříznivý výsledek. Boskovice 
hrály výborně, jejich kvalita hry byla hodně 
vidět, a proto si šly za důležitým vítězstvím. 
Snažili jsme se s tím zápasem něco udělat, 

ale bohužel dva body se vezly do okresu 
Blanska.

Zápas s Modřicemi pro nás měl zname-
nat důležité body. Jenže až do poslední vý-
měny to bylo dramatické, a co se týče skóre, 
tak i vyrovnané. My jsme to utkání chtěli ve 
třetí sadě přehoupnout na naši stranu, ale 
rozhodla poslední vteřina zápasu, kdy Mod-
řice vstřelily rozhodující branku a  obraly 
nás o všechny body.

Sokol Střelice byl v minulé sezóně nová-
ček druhé ligy a skončil na posledním místě 
tabulky.

Letos je to úplně jiná pohádka. Střelice 
okupují popředí tabulky a pochybuji o tom, 
že by se v nejlepší pětce neudržely. Střelice 
obměnily kádr a  hlavně výrazně posílily. 
Přišel Pavel Pelikán, ikona šprtce, ke kte-



- 26 -

rému není moc co dodat. Je to prvoligový 
hráč, který dokázal uspět i  v  Evropě. Další 
výraznou posilou, která přišla na hosto-
vání do Střelic, je zkušený prvoligový hráč 
Břeclavi Simon Káňa. V minulé sezóně nás 
Střelice poprvé porazily a povedlo se jim to 
i nyní. Pro nás to byl hodně krutý výsledek 
a po zápasu šlo na našich hráčích vidět vel-
ké zklamání a frustrace. Takový debakl by se 
hlavně doma neměl stávat.

Na našich hráčích byla vidět nervozita, po-
třebovali jsme nutně bodovat. Po první sadě 
svítilo na výsledkové tabuli skóre 0:0. Hráli 
jsme konečně trpělivě, zbytečně nezmatkova-
li a hlavně neztráceli lacino puky. Josef Svobo-
da, který naskočil do tohoto zápasu po druhé 
výměně, otevřel účet zápasu a vedli jsme 1:0. 
Do třetí výměny jsme šli s tím, že se pokusí-
me to tenké vedení udržet. A jelikož Dalibor 
Hájek s  přehledem deklasoval Boskovickou 
hráčku Veroniku Grabinskou, vypadalo to 

hodně zajímavě. Jirka Dohnal dokázal taky 
zvítězit a body byly na světě. Josef Svoboda 
už jenom potvrdil dobrou formu proti Bosko-
vicím výhrou v poslední vteřině nad Josefem 
Procházkou, který si dal vlastní branku (jak 
se říká - nedáš, dostaneš).

V tabulce zůstáváme předposlední, hor-
ší už je jenom nováček z  Kadolce a  postup 
mezi nejlepší pětku se nám vzdaluje. Po-
slední kolo, dohrávka 2. kola se hraje 20. 9. 
2020 na půdě nováčka z Kadolce, kde ode-
hrajeme posledních pět zápasů této sezóny. 
Kanadské bodování celé druhé ligy vede náš 
JIRKA DOHNAL společně s Vítem Vondá-
lem z Boskovic

Statistiky hráčů BHC Dobrá po 4. kole:

Z. V. R. P. GV:GO +/- B.

1. JIŘÍ DOHNAL 33 19 6 8 100:70 11 44

2. ADAM KURÁŇ 15 4 3 8 27:34 -4 11

3. DALIBOR HÁJEK 10 2 6 2 25:18 0 10

4. JAN BILKO 7 4 1 2 15:10 2 9

5. PETR HADAŠČOK 18 2 3 13 28:60 -11 7

6. JOSEF SVOBODA 8 2 2 4 19:24 -2 6

7. JOSEF STUDENIČ 7 2 2 3 15:9 -1 6

8. KAMILA ŽVAKOVÁ 2 0 0 2 2:4 -2 0
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Tabulka výsledků
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Evropský den proti vloupání
MS kraj – zabezpečení bytů,  

domů či chat…nejen před dovolenou
S  blížícím se 

obdobím prázdnin 
a u příležitosti Ev-
ropského dne pro-
ti vloupání, který 
letos připadá na 
17. června, chtějí 
moravskoslezští 
policisté připome-

nout důležitost zabezpečení bytů, rodinných 
domů, ale i  rekreačních chat před vloupá-
ním. Preventivní rady je žádoucí aplikovat 
během celého roku, byť období dovolených je 
z pohledu uvedené kriminality „rizikovější“. 
Více k Evropskému dni proti vloupání zde:  
https://www.policie.cz/clanek/evropsky-
-den-proti-vloupani-roku-2020.aspx.

…v  době, kdy poškozená spala, měl pa-
chatel upraveným předmětem otevřít neu-
zamčené vstupní dveře bytu nacházejícím se 
v panelovém domě na Ostravsku a z předsíně 
odcizit kabelku. V  té se nacházela peněžen-
ka s  osobními doklady, platebními kartami, 
finanční hotovostí a dalšími osobními věcmi. 
Poškozená vyčíslila škodu na odcizených vě-
cech na téměř dvanáct tisíc korun…

Za prvních pět měsíců letošního roku 
policisté v  Moravskoslezském kraji regis-
trovali okolo dvou stovek případů vloupání 
do bytů, rodinných domů a  víkendových 
chat. V porovnání se stejným obdobím roku 
2018 a  2019 jsou údaje obdobné. Rovněž 
předmět zájmů ze strany pachatelů se za 
poslední dobu nemění. Převládá finanční 
hotovost, šperky z  drahých kovů či menší 

spotřební elektronika (notebooky, mobilní 
telefony, tablety či fotoaparáty). 

Moravskoslezští policisté různorodou 
formou působí na širokou veřejnost při 
osvětě a  předávání preventivních rad a  in-
formací v souvislosti s předcházením uvede-
né trestné činnosti. Zmínit lze kontrolu cha-
tových oblastí, dohled při běžném výkonu 
služby či realizaci přednášek nebo mediální 
výstupy. I přes uvedené nelze vloupání zce-
la vyloučit. Avšak existuje několik možností 
preventivního charakteru, kterými ho lze 
ztížit či od něj zcela odradit.

Jedním z  nástrojů prevence majetkové 
trestné činnosti uvedeného charakteru je 
projekt Policie České republiky a  Minister-
stva vnitra České republiky s názvem „Za-
bezpečte se!

Chraňte majetek sobě i svým sousedům“ 
představený veřejnosti již v roce 2018, který 
byl v  dalších letech aktualizován. V  rámci 
něj mohou občané využít mobilní aplika-
ci s  názvem „Zabezpečte se“, která rovněž 
prošla „vylepšením“ (více na: https://www.
policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-
-na-ochranu-majetku.aspx). 

Závěrem moravskoslezští policisté uvá-
dějí některá preventivní doporučení:
• Při zabezpečení objektu je vhodné kom-

binovat mechanické a elektronické prvky.
• Neupozorňujte na svou nepřítomnost, 

například na sociálních sítích.
• Při odchodu objekt řádně zajistěte (uza-

vřít okna, uzamknout dveře, použít me-
chanické prvky, případně zapnout alarm), 
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rovněž i při krátkodobém opuštění objek-
tu (například při práci na zahradě apod.).

• Uklízejte na pozemku a udržujte přehled-
ný prostor před objektem.

• Cennosti nedávejte na odiv, chraňte je, 
pořiďte si jejich soupis, fotografie, mysle-
te na pojištění.

• Určitou výhodou mohou být dobré sou-
sedské vztahy. Je důležité nebýt lhostejní 
k  ostatním, pomáhat si, a  také všímat si 
podezřelých osob či vozidel. 

Další hodnotné informace mohou obča-
né získat na internetových stránkách www.
stopvloupani.cz
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Zanedbali jste kvůli koronaviru 
 kontrolu kvality vody ve své studni? 

Je nejvyšší čas pro nápravu
Řada lidí nejen v  moravskoslezském 

regionu v  letošním roce v  souvislosti 
s omezeními, které vyvolala epidemie CO-
VID-19, zanedbala kontrolu kvality vody 
ve studních. Je třeba být odpovědný ke 
svému zdraví a napravit to!

Ostrava, 29. 5. 2020 - Po jarním tání 
je potřeba, stejně jako po deštích, které 
dorazily do moravskoslezského regionu 
v  květnu, po povodních, nebo při suchu 
zkontrolovat, jakou vodu ze studny pi-
jeme. Její kvalita je citlivá na klimatické 
podmínky, které jsou v letošním roce vel-
mi rozkolísané.

Sněhu nenapadlo v  zimě mnoho, para-
doxně víc bylo dešťových srážek. Po extrémně 
suchém dubnu vydatně zapršelo v  řadě míst 
moravskoslezského regionu také v  květnu.  
V  případech, které v důsledku vedou k přítoku 
zvýšeného množství vody do lokálních vod-
ních zdrojů, přichází na řadu nezbytná péče 
o studny a kvalitu vody v nich. 

Řada lidí v  letošním roce odložila kaž-
doroční analýzu vody, kterou ze studny pijí, 
v souvislosti s omezujícími opatřeními, která 
přinesla epidemie nového typu koronaviru. 
Vzhledem k tomu, že nouzový stav v naší zemi 
skončil a společnost se až na specifické přípa-
dy vrací k normálnímu fungování, je vhodný 
čas jarní zpoždění nebo opomenutí napravit.

„Letošní rok je specifický. Je logické, že 
v době, kdy se společenská a mediální diskuze 
koncentrovala na téma nového typu korona-
viru, lidé odsunuli na vedlejší kolej to, co jim 
v daném době nepřišlo zásadní. A tím mohla 

být třeba právě analýza vody ve studni, kte-
rou používají pro pití doma, nebo na svých 
chatách a  chalupách. Stejně jako my jsme 
z  preventivních důvodů zpřísňovali pravidla 
pro vykonávání jednotlivých činností, řada 
lidí mohla mít obavy vozit k nám vzorky vody 
ze studní, nebo pouštět k  sobě domů někoho 
mimo vlastní rodinu. Tuto obavu chápeme, 
ale jsme přesvědčeni, že také v této oblasti by 
se naše společnost měla s  dodržením všech 
přísných zdravotních a hygienických pravidel 
vracet k normálnímu fungování. I proto jsme 
pro zájemce připravili pro červen výhodnou 
nabídku, jak si nechat zkontrolovat kvalitu 
vody ve své studni,“ říká ředitel společnosti 
VodoTech Radek Kaňok.

Od 1. do 30. června je možné využít na-
bídku společnosti VodoTech na rozbory vody 
s  dvacetiprocentní slevou bez ohledu na po-
čet analyzovaných ukazatelů. „Provádíme 
chemické, mikrobiologické, biologické i  sen-
zorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší 
akreditované Centrální laboratoře v Ostravě 
– Mariánských Horách působíme v  regionu 
také v areálech čistíren odpadních vod v Ha-
vířově, Třinci, Novém Jičíně a  Opavě, kam 
je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo 
v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova 
a  Nové Vsi u  Frýdlantu nad Ostravicí, kde 
přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ 
vysvětluje vedoucí laboratoří Pavla Veselá.

Kdo pije ze studny?
Zhruba 90 % lidí v  České republice je 

zásobováno vodou z  veřejných vodovodů. 
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Zbývajících 10 % obyvatel naší země je zá-
vislých na vodě z veřejných nebo domovních 
studní. Další zhruba pětina obyvatelstva po-
užívá vodu ze studní na chalupách, chatách 
o  víkendech a  na dovolené. A  všichni tito 
lidé by měli odpovědně přistupovat k tomu, 
aby monitorovali, jakou vodu z těchto zdro-
jů pijí, a zda má odpovídající kvalitu s ohle-
dem na lidské zdraví.

Společnost VodoTech doporučuje ma-
jitelům studní provádět nejen pravidelné 
čištění a údržbu, ale také věnovat pozornost 
kontrole kvality využívaných zdrojů. Ar-
gument uživatelů, že není potřeba vodu ze  
zdroje testovat, protože dlouhodobé užívání 
se obešlo bez jakýchkoliv zdravotních kom-
plikací, a voda má navíc vynikající chuťové 
vlastnosti, neobstojí. 

Především děti a citlivější osoby mohou 
být postiženy střevními či zažívacími pro-
blémy v  případě výskytu bakterií fekálního 
původu. Například při vypití vody konta-
minované bakterií Escherichia coli, mohou 
nastat zdravotní komplikace.  A  tato rizika 
jsou vyšší především v  obdobích, kdy do 
studny přitéká více vody z okolí. Tedy napří-
klad v obdobích jara, nebo vydatných příva-
lových srážek.

Veškeré další informace lze najít na webu 
www.vodotech.cz

Co má vliv na kvalitu vody ve studni?

• Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, 
sucho

• Materiál využitý pro stavbu studny, vrty 
a rozvody vody

• Okolní prostředí – možná kontaminace 
například ze zemědělské nebo průmyslové 
činnosti

• Geologické podloží – může mít vliv na  

přítomnost manganu, železa a dalších kovů 
Veškeré další informace lze najít na 

webu www.vodotech.cz
Pro editory
• Společnost VodoTech byla založena v roce 

1995 s názvem SmVaK-opravy a ověřová-
ní vodoměrů, s.r.o., jako dceřiná společ-
nost Severomoravských vodovodů a  ka-
nalizací Ostrava. V roce 2006 se stala sou-
částí španělské skupiny Aqualia a od této 
doby obě firmy úzce spolupracují jako dvě 
samostatné společnosti.

• Společnost VodoTech se zabývá komplex-
ními vodárenskými službami, mezi které 
patří:
• Komplexní služby akreditované labo-

ratoře pro firmy, domácnosti, města 
a obce 

• Odečty vodoměrů
• Opravy a  ověřování bytových, domov-

ních a průmyslových vodoměrů
• Přezkoušení vodoměrů v době platnosti 

ověření, kalibrace, informativní zkoušky 
• Prodej vodoměrů a jejich příslušenství
• Montáže vodoměrů
• Smart metering – inteligentní řešení 

dálkových odečtů vodoměrů
• Služby call centra

Kontakt:

Pavla Veselá
Vodotech, spol. s r.o.
Centrální akreditovaná laboratoř
Slavníkovců 571/21
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Telefon: 595 694 335, 702 154 771  
pavla.vesela@vodotech.cz
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UČITEL JAN WOJNAR — 1
Vycházející žáci 9. C naší školy, když ještě byli v ,osmičce‘, potěšili, že

hodlali po učiteli Janu Wojnarovi pojmenovat přírodní koutek ve školním
atriu. Dokonce mu chtěli — jejich slovy — „věnovat kus školní zahrádky“.
Napsali, že jelikož byl dotyčný zahrádkář, „chtěli bychom na jeho počest ve
školní zahradě věnovat kousek místa s ovocnými stromky a keři“ a Janu
Wojnarovi ho připsat. „Jednalo by se o Wojnarův sad, kde by měla místo
i jakási pamětní deska Jana Wojnara.“ Co výborný nápad školáků zhatilo, nevím, ale i tak,
aby pátrání po této zajímavé doberské osobnosti nebylo neúčelné, předkládám ve dvou
prázdninových příspěvcích pár drobností, které mohou použít (třeba) následovníci v některé
z příštích školních tříd.

Jan Wojnar se narodil v roce 1822 v rodině Jana Wojnara, učitele v Meziříčí u Bílska (dnes
v Polsku — proto dáváme přednost zápisu jeho jména s W, byť se objevuje v českém přepisu
i V); matka se jmenovala Eva. „Náš“ Jan Vojnar (mladší) byl po otci učitelem a učil nejdřív
v Koňské, pak v Petrovicích, Loukách, Ogrodzené, Mezancovicích, odkud přišel do Dobré.
U nás učil od roku 1844 do června 1886 čili 42 let. Jak vypadal, nevíme; byl-li u fotografa
nebo namaloval-li někdo jeho portrét, podobenka se nedochovala nebo alespoň o ní nic
nevíme. Zemřel brzy na to, týž rok, 12. října 1886.

Když přišel Jan Vojnar učit do Dobré, byla škola novostavbou (z roku 1842; je to ta, kde
jsou v přízemí po stranách obchody domácími potřebami a papírnictví a nahoře 2 učebny),
v ní bydlel a víceméně celý život učil. Ostatní školní budovy nestály, všude kolem byly
zahrady, jen u hlavní silnice stála přízemní stará školní budova, v níž se ale neučilo a leželi
v ní nemocní a nemohoucí ze špitálu. Vojnar zpočátku v Dobré bydlel i na jiných místech,
ale byt měl v dnešní prodejně domácích potřeb (p. Byrtuse). Naproti přes chodbu, kde je dnes
papírnictví, bydlel druhý učitel — podučitel. 

Přijel samozřejmě i s rodinou — 21letou ženou Annou (byla rozená Kunzová, dcera Jiřího
Kunze), dcerkami — dvouletou Marií a roční Emílií — a matkou, vdovou, která se k synovi do
Dobré přistěhovala také, takže jich ve dvou místnostech žilo pět. Jeho postavení se zdálo být
svízelné. Příliš mladý a nezkušený měl jistě mnoho kritiků, poněvadž jeho předchůdce na
škole Josef Švanda učil zde 35 let a byl velmi chválen farníky i nadřízenými. Wojnar byl ale
hudebně nadaný, a tak si záhy získal důvěru osadníků, což bylo u učitele, který žil z jejich
povinných „darů“ dost důležité. Na vesnicích — a u nás obzvlášť — se více než na cokoli jiného
hledělo na hudbu a zpěv, samozřejmě kostelní, a tu Wojnar zvládal mistrně.

Škola v Dobré byla tehdy jen dvoutřídní a tedy se dvěma učebnami (v patře) a tudíž jen se
dvěma učiteli. Žáků chodilo do školy až 250, takže jich Wojnar učil najednou kolem 60
(všechny děti školou povinné do školy ale nechodily). Kolik jich bylo celkem, těžko spočítat.
Určitě učil všechny budoucí sedláky, dělníky, zemědělce, učitele, živnostníky, řemeslníky,
možná i inženýry, kněze, podnikatele atd., kteří se v naší obci a farnosti narodili mezi lety
1838—1879, odhadem 2000 žáčků, možná i více. (Bylo i odpolední vyučování, tzn. 2 třídy
dopoledne a 2 třídy odpoledne.) 
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Několik zmínek v písemnostech ozřejmí něco málo z Wojnarova životopisu. Tak hned v
příštím roce 1845 se manželům narodil chlapec, jemuž dali jméno Jan Rudolf. Po deseti
letech se Janu Wojnarovi podařilo přesvědčit nadřízené, že škola v Dobré je nedostačující a
tudíž byla (1851) rozšířena na trojtřídní. 

Wojnar také založil spolu se starostou obce Janem Švandou školní knihovnu (1855), první
knihovnu v obci; však také v obecních účtech (například za rok 1875), bývá uvedeno vydání
„na školní biblioteku“. To je tedy počátek knihovny a knihovnictví v Dobré. Ovšem dá-li se
školní knihovna knihovnou vůbec nazývat. Bylo to prý „jen pár desítek knížek naučných“ z
oboru přírodopisného a hospodářství, ale i knihy náboženské — do roku 1859 se knihovna
rozrostla na 99 svazků. Byly většinou české, ale i německé.

Víme také, že byl Jan Wojnar v roce 1861 zvolen do prvního zastupitelstva obce. V roce
1863 přešlo školství z působností bývalé vrchnosti v Těšíně na obec, ovšem o „střetu zájmu“
tehdy nikdo ani neuvažoval. Sotva mu skončil mandát, bolestně ho zasáhla ztráta manželky
Anny (1868), teprve 45leté. Šestačtyřicetiletému Janu zůstaly na starost desítky školáků a
školaček. Jeho dcery Marie a Emílie se provdaly obě do „učitelských rodin“. Syn Jan Rudolf
měl 23 a odstěhoval se na Olomoucko. Wojnar zůstal sám s matkou († 1874) a učil dále,
úmrtím ženy nezdolán. Souběžně s jeho učitelováním bylo místo varhaníka v našem kostele.
Máme doklad, že v roce 1869, za zpívání při pohřbu Františka Uherka obdržel „rechtor
(učitel) a spivok (zpěvák) zároveň Jan Wojnar 7 zlatých 50 krejcarů (tj. necelých 2500 Kč)“. 

Týž rok (1869) už byl vyznamenán stříbrným záslužným křížem s korunou za vzorné vedení
školy i působení na veřejnosti. A v roce 1873 mu ministerstvo zemědělství udělilo stříbrnou
medaili. Obdržel titul ,vzorný učitel‘ a mnoho úředních pochval, poněvadž „při vyučování
německé řeči měl velmi dobré výsledky, a to i v překládání a v diktátu“.

Jeho pedagogické schopnosti dnes neumíme a ani nemůžeme posoudit, ale pohledem
současníků byl Jan Wojnar učitel mimořádný, výjimečný. Poznali bychom to na jeho žácích,
ale také na tom, že přednášel na učitelských konferencích a o jeho referátech se školní úřady
vyslovovaly velmi pochvalně. Měl i pověst výborného ovocnáře a hospodáře vůbec. Založil
u školy ovocnářskou školku, první v celém Těšínsku — a právě tato zmínka se stala
předmětem zájmu našich školáků. Školský zákon z roku 1870 (mimo zákazu bití dětí ve
škole) nabádal „u škol založit účelně zahradu školní a hospodářské pokusné pole“. Zahrada
u školy doberské vznikla asi v roce 1875, neboť tak je naznačeno na mapě z tohoto roku,
zatímco na mapě o rok starší (1874) je jen číslo parcely. Doprovodný text sice uvádí také jen
parcelační číslo (126), ale zakreslena je prokazatelně jako kultivovaná zahrada.

Bohužel o Janu Wojnarovi musíme přiznat objektivně, že byl „nahoře“ oblíben za propagaci
němectví ve škole a ve veřejnosti a pro styky s rodícím se „novým duchem ve Frýdku“, čímž
se tehdy myslela germanizace. Wojnara můžeme chválit jako ovocnáře–pomologa, učitele,
hospodáře, ale v posledních letech života občansky působil protičesky a politicky se angažoval
v opozici k českým zájmům. I noviny psaly, že doberský „farář Stahala a učitel Wojnar působili
vždy na smýšlení lidu při volbách do zemského sněmu proti dr. Kotkovi ve Frýdku, kandidátu
za české zájmy“. Ve škole se ale učilo i za něj česky a Wojnarovi žáci vynikali krasopisem.

(Dokončení příště.)
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Šicí stroj
Z nedávné doby šití roušek zůstal na obecním úřadě šicí stroj, 

který není funkční. Majitel, ať si jej vyzvedne na Obecním úřadě v Dobré, 
v opačném případě bude šicí stroj darován nebo prodán.
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

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

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

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

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

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník
733 745 008 Pavel Peterek 

Správce multifunkčního hřiště:
605 887 443 Martin Svěrkoš

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

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 3. 8. 2020 do 12.00 hodin.
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