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Slovo starosty
Vážení občané,

v měsíci březnu proběhla kontrola hos-
podaření obce za rok 2018, kterou provedli 
zaměstnanci příslušného odboru Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje. Výstupem 
auditu hospodaření je písemné sdělení, že 
hospodaření obce probíhalo v minulém roce 
transparentně, bez závad a nebylo zjištěno 
žádné porušení zákonů a vyhlášek.  Chtěl 
bych tímto poděkovat všem zodpovědným 
zaměstnancům obecního úřadu, kteří se 
o kladný výrok fi nančního auditu zasloužili. 

V pátek 8. března jsme společně oslavili 
Mezinárodní den žen. Byli jsme pozváni na 
vystoupení dětí z naší mateřské a základní 
školy ve společenském sále. Velmi děkuji 
všem členům Komise pro kulturu a školství 
za zajištění celé akce a všem vystupujícím 
dětem za hezký kulturní zážitek. Každo-
ročně na konci března si připomínáme vý-
ročí narození učitele národů – Jana Amose 
Komenského. Den učitelů jsme si letos 
připomenuli v pátek 22. března, kdy jsme 
se setkali se zaměstnanci základní školy. 
Společně s panem místostarostou jsme všem 
učitelkám a  provozním zaměstnankyním 
předali květiny a poděkovali za náročnou 
práci při výchově dětí. A  v následujícím 
týdnu jsme květinou poděkovali také všem 
učitelkám a zaměstnancům mateřské školy. 

Připomínka 74. výročí ukončení II. svě-
tové války se uskuteční v naší obci v sobo-
tu 4. května 2019. Oslavy budou tradičně 

zahájeny pietním aktem u památníku před 
budovou Obecního úřadu v 9 hodin. Květiny 
budou položeny také u pomníků na Sokol-
ském hřišti a ve Staré Dědině. Následovat 
bude od 10 hodin bohatý program v areálu 
U Medvěda – bývalý Sport Relax Club. Jsme 
velmi rádi, že si tato akce získala takové 
renomé, že bude letos poprvé zařazena mezi 
okresní akce „Den se složkami Integrova-
ného záchranného systému Moravskoslez-
ského kraje“.

Komise pro sport a volný čas již nyní zve 
všechny běžce na 5. ročník závodu DO-
BERSKÁ PĚTKA. Jedná se o běžeckou sou-
těž pro všechny věkové kategorie, která se 
bude konat v sobotu 18. května 2019. Soutěž 
je určená také pro nejmenší děti! Hlavním 
závodem je „Běh Lukáše Kuči“, který je při-
pomínkou mladého muže z Dobré, který se 
nikdy nevzdával, a i přes své vážné zdravotní 
problémy se zúčastnil Pražského maratonu. 
Bližší informace k průběhu sportovní akce 
budou zveřejněny na našem webu (www.
dobra.cz). 

Za několik málo dnů budeme slavit 
Velikonoce, a  tak mi dovolte, abych Vám 
všem popřál příjemné prožití velikonočních 
svátků, hodně zdraví, životního elánu a ro-
dinné pohody. A samozřejmě také „mokrý 
šmigrust“.

 Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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3. Výzva Kotlíkových dotací s možností 
předfinancování

Krajský úřad Moravskoslezského kraje při-
pravuje vyhlášení 3. výzvy kotlíkových dota-
cí, která má být dle dostupných informací již 
poslední.

Podáním žádosti máte možnost využít dota-
ci na výměnu svého neekologického kotle 
na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy za 
nový zdroj vytápění:

• Kotel na biomasu – samočinná dodávka 
paliva (dotace až 135 tis. Kč)

• Kotel na biomasu – ruční dodávka paliva 
(dotace až 115 tis. Kč)

• Plynový kondenzační kotel (dotace až 
110 tis. Kč)

• Tepelné čerpadlo (dotace až 135 tis. Kč)

Žádosti budou přijímány od 13. 5. 2019 
a  realizace výměny musí proběhnout do 
konce října 2020.
Dotaci můžete použít na nový zdroj vytápě-
ní a  jeho instalaci, novou nebo zrekonstru-
ovanou otopnou soustavu, úpravy spalino-
vých cest a další.

Proč využít dotaci?
Snížíte emise znečišťujících látek, zlepšíte 
životní prostředí ve svém okolí a navíc ušet-
říte.
Převážná část v  současnosti používaných 
kotlů spadá do 1. a 2. emisní třídy. 

PROVOZ TĚCHTO KOTLŮ BUDE 
V ROCE 2022 ZCELA ZAKÁZÁN!
V  naší obci již využilo dotačních možností 
na výměnu kotle téměř 60 domácností. Je 

otázkou, zda už jsou na změnu legislativy 
připraveny všechny domácnosti.  
„Program bezúročných půjček na výmě-
nu kotlů“
Státní fond životního prostředí Vám pro-
střednictvím obce nabízí pomoc s  finan-
cováním výměny kotle, a  to formou tzv. 
kotlíkové půjčky – cílem těchto kotlíkových 
půjček je motivovat k výměně neekologické-
ho kotle i domácnosti s nižšími příjmy. 
Pokud Vaše finanční situace neumožňuje 
financování výměny kotle, je možné požá-
dat na obecním úřadě o bezúročnou půjčku, 
s  jejíž pomocí výměnu kotle uhradíte a  po 
obdržení kotlíkové dotace následně vypůj-
čené prostředky vrátíte. 
Žádáme zájemce o půjčku, aby se zaregis-
trovali na OÚ Dobrá do 30. dubna 2019. 
Děkujeme. 
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Podrobnosti k  této možnosti Vám sdělí p. 
Markéta Řízková, kancelář č.  22, Obecní 
úřad Dobrá.    

Zároveň Vám nabízíme pomoc přímo v do-
mácnostech, např. s doporučením vhodné-
ho řešení výměny kotle, s vyřízením půjčky 
a dotace apod.

Prosíme tedy všechny občany, kteří dopo-
sud provozují kotel 1. nebo 2. emisní třídy 
a  mají zájem využít poslední možnosti fi-
nancovat výměnu kotle z  dotačních pro-
středků, aby se obrátili na zaměstnance 
obce Ing. Tomáše Chýlka, tel. 558 412 309, 
mobil 736 614 720 nebo p. Markétu Řízko-
vou, tel. 558 412 304, mobil 734 678 217. 

RÁDI VÁM POMŮŽEME !

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Obecnímu úřadu v Dobré, Ing. Tomáši Chýlkovi, za zajištění a montáž elek-
trických digestoří ve všech šesti bytech domu Dobrá č. 39. 
Vážíme si toho, že obecní úřad, který byty pronajímá, myslí i na starší obyvatele Dobré.
Namontované digestoře šetří i majetek obce a nám nájemníkům zpříjemňuje bydlení. 
Vřelé díky nájemníci domu č. 39.

Kontrola průjezdnosti ulic
V pátek 15. března nadešel čas, abychom 

provedli v naší obci něco zcela nového, avšak 
již delší dobu ze strany mnoha občanů žá-
daného. 

Naším úkolem bylo zjistit, zda zaparko-
vaná auta v ulicích nebrání průjezdu vozidel 
Integrovaného záchranného systému.

Na pomoc jsme si vzali naše hasiče a je-
jich techniku. Abychom akci dodali váž-
nost, požádali jsme o spolupráci Obvodní 
oddělení Policie České republiky se sídlem 
v Nošovicích. 

Krátce po 17. hodině vyrazila vozidla 
s  osádkami na předem vytyčenou trasu. 
V čele malého konvoje jelo policejní auto se 
dvěma policisty, na zadních sedadlech seděl 
autor článku s kolegou radním panem Libo-

rem Mlčákem. Za námi popojíždělo hasičské 
auto s třemi dobrovolnými hasiči na palubě.

Pravděpodobně váš zajímá, která místa 
jsme se rozhodli projet v  rámci premiéro-
vé akce. Jednalo se o  lokalitu od bývalého 
dřevoskladu směrem k řece a na Nošovice, 
druhá část nás zavedla směrem ke Kolovně.

Výsledky jsou zarážející. Na trase jsme 
museli spolu s  policisty i  hasiči řešit čty-
ři případy nevhodného parkování vozidel. 
Majitelé si neuvědomili, že tímto jednáním 
mohou způsobit velký problém. Nenechat 
průjezd nutný pro hasičskou cisternu zna-
mená nechat majetek, zdraví, mnohdy i ži-
vot napospas osudu. Ano, máte pravdu, zní 
to hodně drasticky, ale mnohdy by postačila 
pouhá dohoda mezi sousedy – jeden měsíc 
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Když HRAVÝ KLAUN nemyslí jen na sebe
ROZHOVOR

Blíží se tradiční Oslavy konce druhé světové vál-
ky v naší obci. Známější jsou pod titulem Rytíři 
nebes. Od prvního ročníku se během oslav mění 
areál U medvěda k nepoznání – na obloze se ode-
hrávají letecké souboje, na zemi prezentují své 
umění hasiči a policisté, kolorit oslav dotvářejí 
soudobí či historičtí vojáci, ale vše spojuje do-
provodný program pro děti i dospělé. O ten se 
letos již čtvrtým rokem opět postará Hravý klaun.

Poznávali jsme se pomaličku, zvykali 
jsme si na styl práce a po těch několika letech 
spolupráce mohu s klidem prohlásit, že bez 
Hravého klauna by taková akce nebyla úplná. 
Kdo nebo co je Hravý klaun? Na to jsem se 
zeptal paní Vladimíry Klempové.

Paní Vlaďko, známe se nějaké čtyři roky 
díky Oslavám konce druhé světové války – akci 
Rytíři nebes u nás v Dobré. Akce se vždy koná 
na začátku května v areálu U Medvěda. Hravý 
klaun se zde stará o  zábavu. Ale já vím, že 
to není vaše povolání? Můžete to čtenářům 
vysvětlit?

budeme stát u mého plotu a ten další u tvé-
ho. Nejjednodušším řešením je v těchto vel-
mi úzkých ulicích schovat auto do zahrady 
nebo se poohlédnout po jiném vhodném 
místě na parkování.

Všichni oslovení občané/řidiči pochopili 
důvody této akce a snad se o ní zmíní i svým 
sousedům.

Je na místě závěrem poděkovat jednak 
policistům za velmi aktivní a  odpovědný 
přístup při jednání s občany/řidiči, jednak 
našim hasičům za čas strávený spolu s námi 
a pomoc při řešení problémů.

Akce se jistě bude opakovat. Určitě 
zvolíme jiný den v  týdnu nebo o víkendu. 
Po dohodě s policisty si někdy sami proje-
deme „ožehavá“ místa a upozorníme řidiče 
prostřednictvím informačního letáčku na 
nevhodné parkování. Občané již nyní mo-
hou v případech nevhodného, možná se hodí 
i výraz nebezpečného parkování zavolat na 
známá čísla Policie České republiky nebo 
Hasičského záchranného sboru. Ale lepší 
je domluva mezi sousedy, pokud je ještě 
možná.

Věřím, že je.
Milan Stypka
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Ano máte pravdu, pane místostarosto, mé 
civilní povolání, které mě velmi baví a již 14 ro-
kem také úspěšně živí je, že klientům pomáhám, 
aby bydleli ve svém.

Tedy zprostředkovávám jako nezávislý 
finanční poradce hypoteční úvěry. Velká část 
mé práce je také investování. Lidé nemůžou 
jen dlužit. Bydlení je zásadní, ale tvorba fi-
nančních rezerv jde ruku v ruce s koupí ne-
movitosti, aby klienti vždy měli na splátku 
hypotéky. Pakliže nekupuji, můžu pouze spo-
řit nebo tvořit kapitál pro mé děti a připravit 
jim budoucnost na vstup do života, studia či 
převzetí rodinné firmy. V neposlední řadě má 
kancelář klientům připraví zajištění života 
i majetku u několika pojišťoven. Takže pokud 
mou profesi shrnu, živí mně čísla. 

Spolupracujete jen na takových podobných 
akcích nebo existuje nějaká stálá spolupráce, 
např. s obcemi, se školami?

Již třetím rokem spolupracujeme s Kul-
turním centrem ve Frýdlantě nad Ostra-
vicí na Frýdlantských slavnostech. Hravý 
klaun připravil nespočet sportovních akcí 
s baseballisty sportovního klubu Klasik, ať 
baseballově zaměřených nebo jen zábavně - 
sportovně, SPORTOBRANÍ (4  druhy sportu 
v  jeden den) ve spolupráci s panem Miro-
slavem Jaššem, který je sportovní nadšenec 
a trenér florbalu ve Frýdlantě. HRAVÉMU 
KLAUNOVI se  podařilo domluvit lékaře, 
sestřičky i s primářem urologie Frýdecké ne-
mocnice a zahráli si proti Medvědům Fran-
tiška Jelénka. Také jsme jednu sportovní akci 
pro děti a rodiče připravili ve spolupráci se 
SBER BANKOU (toho si velmi cením, banky 
se moc do sportů nehrnou), také jsme spo-
lupracovali se sportovním klubem městské 
policie ve F-M. 

Hravý klaun se na základě úspěšné spolu-
práce na Frýdlantských slavnostech domluvil 
s místní ZŠ T. G. Masaryka paní ředitelkou 
Mgr. Lenkou Matuškovou na užší spolupráci, 
a tak vznikla NEZISKOVÁ ORGANIZACE 
- SPORT PRO DĚTI A DOSPĚLÉ „KDYŽ 
NEMŮŽEŠ TAK PŘIDEJ VÍC“. 

Cílem je, abychom s dětmi v odpoledních 
hodinách aktivně využívali jejich volný čas 
a jejich rodiče tak mohou pracovat. 

Ve vaší základní škole s dětmi od ledna 
do května 2019 nacvičujeme pod vede-
ním zkušených lektorů „DOBRÁ ZPÍVÁ, 
HRAJE A TANČÍ ROCK“. Vyvrcholením se 
stane vystoupení dětí právě na akci Rytíři 
nebes.

Podařilo se mi také domluvit se s výbor-
nou cukrářkou Barčou Študentovou a v měsíci 
dubnu budeme s dětmi z doberské školy tvořit 
cukrářské výrobky. 

Ráda bych v budoucnu spolupráci rozšíři-
la na více škol. Děti to baví a nás také. 

A co vás přivedlo právě k nám do Dobré?
Oslovil mně pan František Jelének, majitel 

areálu U medvěda, zda bychom s ním na akci 
Rytíři nebes nechtěli spolupracovat. Záměr 



- 6 -

akce se mi velmi líbil a 1. ročník spolupráce 
byl takto zahájen. 

Znám vás jako osobu velmi aktivní, cílevě-
domou, s mnoha zajímavými nápady. Budete 
se podílet také letos na květnových Oslavách 
v Dobré něčím originálním? Prozradíte něco?

Originální je myslím už to, že si troufne-
me s dětmi zpívat, hrát na hudební nástroje 
a tančit ROCK.   Navíc jsme zvolili hlasově 
silnou kapelu ACDC.

Všichni dětem věříme nejen, že to zvlád-
nou, ale že si vystoupení užijí a nebudou mít 
trému. Věřím našim (vašim) dětem, protože 
ty jsou a budou hvězdy na velkém pódiu. 

Prozradím, že dětem připravíme mnohem 
složitější sportovní zápolení, než tomu bylo 
vloni. Nic nebude na čas, ale na chuť se hýbat 
a užít si i sport. 

Opět obdrží naši KLAUNÍ MĚNU - 
KLAUNÍ TOLARY, za které si v KLAUNÍM 
STÁNKU koupí, co je bude těšit.  

Parkour, baseball… a další aktivity pro děti 
i jejich rodiče – myslíte, že se návštěvníci zapojí?

Nemyslím, to vím. Ne všichni, to bych 
byla troufalá, kdybych si tohle myslela. 
Někdy se zapojí jen dítě, někdy jej musíme 
podpořit, aby se nestydělo. Někdy se přidá 
i máma, táta a vůbec nejraději mám, když se 
přidají i prarodiče. Už jste viděl, pane mís-
tostarosto, babičku na koloběžce? Já ano... 
někdy spolu sportuje celá rodina. Děti jsou 
nadšené, mají společné zážitky a všichni se 
baví. To byste koukal, jak mnozí tatínkové 
umí zpívat, když jim nabídnu další odměnu 
pro dítě v podobě KLAUNÍCH TOLARŮ, aby 
si vysoutěžili, co nejvíce. Jaké vtipy děti umí 
říci, když jim dám na vybranou básničku, 
písničku, nebo vtip…

Důležité je, aby spolu rodiny trávily volný 
čas a smáli se společně. Není až tak důležité, 
kdo je první, ale být spolu to je VELEDŮ-
LEŽITÉ.

Máte s tímto typem zábavy jistě spoustu 
zkušeností – převažují ty pozitivní?  

Začátky byly vlažné, ale když jsme přišli 
na to, co děti baví, tak už jen zbývalo doladit 
program tak, aby to bavilo nejen děti, ale 
také nás. Snažíme se být na každé akci jiní, 
přidávat novinky. Vše se odvíjí od toho, kde se 
sportovní či zábavní akce koná - venku, uvnitř, 
jaký je počet dětí, dospělých či dohromady, 
jaké je zaměření. 

Prozradíte čtenářům na závěr, co se letos 
chystá v rámci oslav úplně nového?   

Kousek jsem už prozradila, tak ten další 
kousek bude překvapení, ať se děti mají na co 
těšit. Kdo bude sledovat FB stránky HRAVÉ-
HO KLAUNA, uvidí 14 dní před 4. 5. 2019, 
co jsme připravili. 

Ještě mne zaujalo motto vaší organizace 
Hravý klaun – Když nemůžeš, tak přidej víc! 
Vymysleli jste ho dříve vy nebo frýdeckomístecká 
kapela Mirai?

Tohle motto přece vymyslel EMIL ZÁ-
TOPEK! Mně se to jen moc líbilo a k našemu 
sportovnímu pohybovému zaměření se hodí. 
Zkrátka, děti, neseďte doma za počítačem, ne-
klikejte do mobilu a přijďte si s Hravým klau-
nem zasportovat, pobavit se a užít si legraci. 
Co k tomu dodat? Jen poděkovat a mít vnitřní 
radost a dobrý pocit, že ještě takoví lidé existují.
Poděkoval jsem tedy paní Vlaďce Klempové za 
velmi obsažný, ale o to vřelejší rozhovor a popřál 
hodně rozesmátých tváří dětí a spokojených ro-
dičů. Uvidíme se na Rytířích nebes!

Milan Stypka
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OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu

dne 24. a 25. května 2019

Starosta obce Dobrá, dle § 32 odst. 2 zá-
kona č. 62/2003 Sb. o  volbách do Evropského 
parlamentu a o změně  některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů  

oznamuje:

1. volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 do 
22.00 hodin
v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 do 
14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu 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 Čes-
ké republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky, cestovním průkazem 
České republiky) nebo totožnost a státní ob-
čanství jiného členského státu Evropské unie 
a zápis v evidenci obyvatel.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem voleb do Evropského parlamentu hla-
sovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského 
parlamentu volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti. 

Ing. Jiří Carbol -  starosta obce 

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování  
ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Volby do Evropského parlamentu na území 
České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., 
o volbách do Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“).
•	Kdy se budou volby do Evropského parla-

mentu na území České republiky konat?  
(§ 3 zákona) 
Volby do Evropského parlamentu se budou 
na území ČR konat 
o v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin 

do 22.00 hodin a
o v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin 

do 14.00 hodin. 
 

•	Za jakých podmínek má občan České 
republiky právo hlasovat ve volbách do 
Evropského parlamentu na území Čes-

ké republiky? (§ 5, § 28 a § 36 zákona) 
Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 
2019 dosáhne věku 18 let.

 Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán 
v seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský 
průkaz (viz níže) a 

o nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany 
zdraví nebo

o nemá omezenou svéprávnost k výkonu vo-
lebního práva.

•	 Seznam voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu na území Čes-
ké republiky (§  27 a  28 zákona) 
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách 
do Evropského parlamentu je zápis voliče, 
do seznamu voličů pro volby do Evropského 
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parlamentu. Tento seznam vede obecní úřad, 
městský úřad, úřad městyse, magistrát statu-
tárního města, které není územně členěno, 
úřad městské části nebo městského obvo-
du (dále jen „obecní úřad“) pro každé volby 
do Evropského parlamentu postupem daným 
zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem 
voleb (14. dubna 2019) zanese obecní úřad 
do seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. 
Tímto způsobem je každý občan ČR, který 
má právo volit ve volbách do Evropského par-
lamentu a má na území České republiky tr-
valý pobyt, zapsán automaticky do seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
 
Volič si může ověřit na obecním úřadě svůj zá-
pis ve stálém seznamu voličů pro všechny druhy 
voleb na území České republiky nebo později 
(po 14. dubnu 2019) svůj zápis přímo v sezna-
mu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
 
Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu vo-
ličů pro volby do Evropského parlamentu se 
lze, pokud žádosti o opravu nevyhoví sám 
obecní úřad, do 30 dnů přede dnem voleb 
(do 24. dubna 2019) domáhat podle zákona 
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve zně-
ní pozdějších předpisů, rozhodnutí soudu 
o provedení opravy nebo doplnění seznamu. 
 
 Obecní úřad do seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu dále nejpoz-
ději 20 dnů přede dnem voleb (4.  květ-
na 2019) zanese voliče, kteří nemají ve 
správním obvodu tohoto obecního úřa-
du trvalý pobyt, ale kteří v  jeho obvodu 
 
a) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, 
ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu 
a zařízení, nebo
b) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby 

nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody, 
a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni veli-
telem nebo správcem příslušného zařízení; 
ten zároveň o zápise informuje obecní úřad 
v místě trvalého pobytu voliče. O tento zá-
pis by měl volič požádat pouze v případě, 
kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém 
z uvedených zařízení zřejmý, neboť násled-
né změny spočívající v dopsání voliče do 
seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu v místě jeho trvalého pobytu 
již nelze provádět. (Není-li pobyt v zařízení 
ve dny voleb zřejmý, doporučujeme voliči 
požádat si o voličský průkaz – viz níže.) 
 

•	 Jak postupovat, když se volič přestěhuje? 
(§ 28 zákona)

 1) Pokud volič změní obec trvalého pobytu 
v rámci území České republiky po zápisu do 
seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu (tj. po 14. dubnu 2019) bude 
na obecním úřadě v místě předchozího by-
dliště automaticky vyškrtnut ze seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
Aby volič mohl ve volbách do Evropského 
parlamentu hlasovat v místě nového trva-
lého pobytu, je třeba, aby u obecního úřadu 
v místě předchozího trvalého pobytu požádal 
o potvrzení o vyškrtnutí. Toto potvrzení je 
nutné předložit obecnímu úřadu v místě no-
vého bydliště nejpozději do 22. května 2019 
nebo ve dny voleb okrskové volební komisi ve 
volební místnosti v místě nového bydliště. Zá-
roveň musí volič prokázat své právo hlasovat 
ve volebním okrsku (občanským průkazem 
s odděleným rohem a potvrzením o změně 
místa trvalého pobytu nebo novým občanským 
průkazem s aktuálními údaji). Volič, který se 
přestěhuje v rámci území ČR před 14. dubnem 
2019, nemusí činit žádný úkon; stejně tak 
volič, který se přestěhuje v rámci téže obce, 
resp. městské části nebo městského obvodu. 



4/2019

- 9 -

2) Pokud volič po návratu na území Čes-
ké republiky ze zahraničí, kde byl veden 
ve zvláštním seznamu voličů na zastupitel-
ském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí 
požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze 
zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský 
úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto 
potvrzení je nutné předložit obecnímu úřa-
du v  místě trvalého pobytu nejpozději do 
22. května 2019 nebo v dny voleb okrskové 
volební komise ve volební místnosti příslušné 
podle místa trvalého pobytu.

•	Kde lze hlasovat?(§ 36 zákona)
 1) Volič hlasuje ve volební místnosti na úze-

mí obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán 
v seznamu. Je-li v obci více volebních okrsků, 
hlasuje volič v té volební místnosti, kam podle 
místa svého bydliště patří. Starosta obce zve-
řejní nejpozději do 9. května 2019 způsobem 
v místě obvyklým (většinou na úřední desce 
obce), které části obce náležejí do jednotlivých 
volebních okrsků, a uvede adresy volebních 
místností.
 
2) Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsko-
vá volební komise však může vysílat své členy 
s přenosnou volební schránkou pouze v rámci 
svého volebního okrsku. Na základě žádosti 
vyšle okrsková volební komise k voliči dva své 
členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování 
postupují členové okrskové volební komise 
tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 
 
3) Volič může hlasovat v  jakékoli volební 
místnosti na území České republiky, musí 
však ve volební místnosti (kromě prokázání 
své totožnosti a občanství) odevzdat okrskové 

volební komisi voličský průkaz (viz níže). 

•	 Jak si může volič opatřit voličský prů-
kaz?(§ 30 zákona)

 Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve 
svém volebním okrsku, může požádat o vo-
ličský průkaz. S voličským průkazem může 
volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku 
na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní 
úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. 
ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

 
Volič může požádat o voličský průkaz ode dne 
vyhlášení voleb, a to

 - osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 
hodin nebo

 - písemně tak, aby byla žádost doručena 
obecnímu úřadu nejpozději17. května 2019 
v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opat-
řena úředně ověřeným podpisem voliče nebo 
zaslána v elektronické podobě prostřednic-
tvím datové schránky (nestačí pouhý email). 
 
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nej-
dříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vy-
dání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 
 

•	Co učiní volič po příchodu do volební míst-
nosti?(§ 36 zákona)

 Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu 
trvalého pobytu nejpozději 21. května 2019. 
Hlasovací lístky si je možné vyžádat i ve volební 
místnosti.

 
Volič hlasuje osobně, zastoupení není pří-
pustné.

 Volič musí ve volební místnosti prokázat 
svou totožnost a státní občanství ČR plat-
ným cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem ČR anebo cestovním průka-
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zem nebo platným občanským průkazem. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství, nebude mu hlasování umožněno. 
Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je 
povinen ho odevzdat okrskové volební komisi. 
Volič obdrží od okrskové volební ko-
mise prázdnou úřední obálku opatře-
nou úředním razítkem. Na požádání mu 
komise vydá i  sadu hlasovacích lístků. 
 
Voliči, který není zapsán v seznamu voli-
čů pro volby do Evropského parlamentu, 
okrsková volební komise hlasování neu-
možní. To neplatí, pokud volič hlasuje na 
voličský průkaz nebo pokud předloží po-
tvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního sezamu 
voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo 
potvrzení o  vyškrtnutí ze seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu v sou-
vislosti se změnou trvalého pobytu a proká-
že své právo hlasovat ve volebním okrsku. 
 

•	 Jak volič  hlasuje?(§  37 zákona) 
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasova-
cích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho 
kandidujícího subjektu, pro který chce hlasovat. 
 

Na vybraném hlasovacím lístku může volič 
nanejvýš dvěma kandidátům udělit prefe-
renční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich 
pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více 
než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žád-
nému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlaso-
vacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. 
 
Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední 
obálky. Volič by měl při vkládání hlasovacího 
lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omy-
lem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu 
slepení) více hlasovacích lístků. V takovém pří-
padě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče. 
 
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybra-
ným hlasovacím lístkem vloží před okrs-
kovou volební komisí do volební schránky. 
 
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu 
vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek 
anebo nemůže číst nebo psát, může být v pro-
storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise, a hlasovací lístek za něho 
upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě 
i úřední obálku vložit do volební schránky.

Informace pro okrskové volební komise

Dle § 18 odst. 3)  zákona č. 62/2003 Sb. o volbách 
do Evropského parlamentu může politická strana, 
politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro 
volby do Evropského parlamentu byla zaregistro-
vána, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK. 

Delegace se provede doručením seznamu, který 
volební subjekt buď zašle v listinné nebo elektro-
nické podobě (prostřednictvím DS zmocněnce, 
nebo emailem, který je opatřený zaručeným 
elektronickým podpisem zmocněnce), nebo 
jej doručí osobně.

Delegace musí být obecnímu úřadu doručena 
NEJPOZDĚJI do 24. 4. 2019 DO 16:00 HOD. 

SEZNAM / DELEGACE

Dle § 18 odst. 3)  zákona č. 62/2003 Sb. o volbách 
do Evropského parlamentu musí obsahovat:

•	 jméno a příjmení delegovaného

•	 datum narození delegovaného

•	 adresa místa trvalého pobytu, příp. přechod-
ného pobytu (občan jiného členského státu)
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•	 jméno a příjmení zmocněnce, který delegaci 
podává

•	 podpis zmocněnce

dalšími doporučenými údaji jsou:

•	 telefonní číslo delegovaného

•	 doručovací adresa delegovaného

•	 e-mailová adresa delegovaného / ID datové 
schránky delegovaného

•	 údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen

Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z dů-
vodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání 
OVK (krátký časový interval mezi sestavením 
komisí a 1. zasedáním OVK).

Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů 
OVK, jmenuje starosta obce členy na neobsa-
zená místa.

Zájemci o členství ve volební komisi se mohou 
přihlásit osobně, e-mailem popř. telefonicky 
NEJPOZDĚJI DO 24. 4. 2019 na níže uvede-
ném kontaktu:

Martina Gorošová, kancelář č. 16, tel. 558 412 
308, e-mail: gorosova@dobra.cz

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:

Občan ČR nebo jiného členského státu, který v den 
složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se 
skládá na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala 
překážka k výkonu volebního práva a který není 
kandidátem pro volby do Evropského parlamentu.

POVINNOSTÍ ČLENA OVK JE ZÚČAST-
NIT SE 1. ZASEDÁNÍ OVK! Nedostaví-li se 
jmenovaný zástupce na 1. zasedání OVK bez 
omluvy, nebude mu umožněno dodatečné 
složení slibu a bude povolán náhradník. Přičemž 
členství v OVK vzniká složením slibu.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) 
se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce Obec-
ního úřadu v Dobré a pokládá se za doručené 
dnem vyvěšení.

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:

Předseda     2 300 Kč 
Místopředseda, Zapisovatel   2 200 Kč 
Člen      1 800 Kč

V případě, že se člen OVK některého z jednání 
komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši 
odměny poměrně krátí, a to podle evidence 
o účasti na jednáních OVK.

DUBEN
19.04.2019 PÁTEK   ZAVŘENO

22.04.2019 PONDĚLÍ ZAVŘENO

KVĚTEN
01.05.2019 STŘEDA ZAVŘENO

08.05.2019 STŘEDA ZAVŘENO

INFORMACE PRO OBČANY!!!!

UZAVŘENÍ PROVOZU SBĚRNÉHO DVORA V DOBRÉ 
V DOBĚ STÁTNÍCH SVÁTKŮ!!!
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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 během  dubna  až  do  konce  září 2019.
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 napsat rodina 
Čápová – platba nebude přiřazena do doby, než doložíte, za koho konkrétně byla 
provedena (zaplatíte-li převodem, známka na popelnici Vám bude zaslána domů)  

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2019

Místní poplatky 

POZOR DŮLEŽITÁ ZMĚNA oproti minulým letům u poplatku za odpady

Poplatníci, kteří mají nárok na osvobození či úlevu od poplatku za odpady a budou chtít tento ná-
rok uplatnit, napsat žádost o poskytnutí osvobození či úlevy, a ne jen tuto skutečnost doložit, 
jak tomu bylo doposud. Pokud takto neučiní do 15 dnů ode dne, kdy nárok na toto osvobození 
či úlevu vznikl, pak tento nárok na toto osvobození či úlevu zaniká.

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 individuální rekreaci nebo vlastník rodinného domu, ve kterém není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to v případě, že vlastník nebo alespoň jeden 
ze spoluvlastníků má v obci trvalý pobyt. (úplné osvobození od poplatku)  

Kdo musí podat písemnou žádost do 15 dnů

1.  studenti, kteří studují a  jsou ubytováni mimo své trvalé bydliště, alespoň 6 měsíců v  roce,  
maximálně do věku 26 let.

2.  všichni ostatní, kteří spadají do skupin v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2017 článek 6. Osvobo-
zení a úlevy (vyjímaje těch, kteří jsou uvedeni v předchozím odstavci tohoto textu – Kdo nepodá-
vá písemnou žádost)
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Žádost o poskytnutí osvobození či úlevy si můžete vyzvednout na Obecním úřadě Dobrá, kance-
lář č. 17, kde Vám budou i zodpovězeny dotazy, jak si úlevu, či osvobození vyřídit, a hlavně kdy, 
což je nejdůležitější.

Informujte se s dostatečným předstihem, ať o svou možnost úlevy, či osvobození od poplatku 
za odpady nepřijdete.

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2019 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, 
tj. 15. 5., 5. 6. 2018  v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21 
– bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2019
6. 5., 3. 6., 1. 7., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12. 2019 – příspěvky v tyto termíny je možné 
zasílat vždy pouze do 12 hodin.

Pozvánka na tradiční turnaje
Zveme všechny příznivce sportu a dobré 

zábavy na tyto akce. 6. ročník Plážový no-
hejbal dne 29. 6. 2019, 17. ročník Nohejbal 
trojic na um. trávě dne 20. 7. 2019 a  13. 
ročník Plážový fotbálek dne 10. 8. 2019. 
Termíny uveřejňujeme s  předstihem, pro 
velký zájem v minulých letech. Nebojte se 
zapojit a přijít. Hrajeme hlavně pro zábavu, 

a to se zatím daří. Bližší informace a přihláš-
ky na tel. 723 806 364 p. Křižák René. Pro 
ty nejlepší jsou připraveny krásné ceny, ale 
i ostatní mají šanci vyhrát hodnotnou cenu 
v závěrečném losování všech hráčů. Těšíme 
se na společné zážitky. 

Za sportovní komisi René Křižák

OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍ BURZOU
Vážení spoluobčané, ve dnech 15. a 16. 

března proběhla v prostorách společenské-
ho sálu základní školy v Dobré jarní burza 
dětského oblečení. Dovolte mi, abych Vás 
v krátkosti seznámila s několika údaji. Prodeje 
se zúčastnilo celkem 39 maminek, k mání bylo 
bez mála 2000 kusů oblečení. Stoly byly plné 
pestrobarevných lákadel, nejen oblečení, ale 

také obuvi. Bylo z čeho vybírat. Maminky měly 
své věci řádně označené, některé dokonce uda-
ly také velikost jednotlivých kousků ošacení 

V sobotu před 9. hodinou již stálo ně-
kolik maminek přede dveřmi a čekaly, až se 
dveře do sálu otevřou a budou moci si vybrat 
něco pěkného a praktického pro děti. Mezi 9. 
a 10. hodinou bylo v sále jako v úle, později 
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už bylo klidněji. Maminky přišly i s dětmi, 
s babičkami, tetičkami, kamarádkami a vy-
bíraly a vybíraly. Naše burza obohatila cel-
kem 55 maminek o potřebné věci pro děti ve 
věku od miminek až po 10-12leté.

Všem maminkám a babičkám, které se jar-
ní burzy zúčastnily, děkujeme, že přišly a pro-
daly, nebo nakoupily. Na podzim se budeme 

těšit na další burzu, tentokrát se bude jednat 
o podzimní a zimní vybavení a oblečení.

Užijte si krásné jaro a léto a na podzim 
se opět ozveme.

Za komisi pro rodinu a občanské 
záležitosti Ing. Ludmila Baranová 

50 LET PROFESIONÁLNÍCH HASIČŮ 
V NAŠEM OKRESE

Srdečně vás zvu na výstavu hasičství v na-
šem okrese, která je uspořádána na počest 
50. výročí působení profesionálních hasičů ve 
Frýdku-Místku. Jako jeden z mála hasičských 
sborů našeho okresu jsme poskytli některé 
historické dokumenty, aby je mohla zhlédnout 
široká veřejnost. Máme například jednatel-
skou knihu, která byla vedena od založení 
sboru. Mimo dokumenty jsme také nabídli na 
výstavu naši koněspřežnou stříkačku z roku 
1904. Ano, letos je to již 115 let, co ji náš sbor 
vlastní. Nebyli jsme jediní, kdo obdobnou 
stříkačku na výstavu nabídl, ovšem velká čest 
pro náš sbor je, že byla vybrána právě ta naše, 
která je stále v perfektním stavu. Myslím si, že 
mnozí z Vás ji ještě nikdy nespatřili. Je ukrytá 
v naší krásné hasičské zbrojnici a pevně věřím, 
že jednou bude vystavená veřejně jako chlouba 
našeho sboru a obce. 

Ing. Ludmila Baranová, starostka  
Sboru dobrovolných hasičů Dobrá
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Komu se nelení, tomu se zelení 
- ZO ČZS Dobrá

V prvních měsících roku ležely naše za-
hrádky a  políčka pod sněhovou nadílkou 
a stromy ještě odpočívaly v zimním spánku, 
ale my jsme nezaháleli.

V lednu a únoru jsme uspořádali dvě de-
gustace jablek, ta únorová byla dokonce se 
zahraniční účastí. Degustovalo se celkem 43 
různých odrůd, které se loni urodily nejen 
v naší členské základně, ale i v zahradách zú-
častněných hostů. Degustační komise, které 
se zúčastnilo 34 osob pod vedením Ing. Josefa 
Čerňanského (SSZ okres Žilina) vyhodnotila 
jako nejchutnější odrůdu jablíčko Jonaprince, 
následováno odrůdou Jonagored a na pomysl-
né bronzové příčce se umístilo jablko odrůdy 
Ligol.

Byli jsme velice rádi, že jsme u této de-
gustace mohli pozdravit členy spřátelených 
ZO ČZS z Jeseníku, Krnova, Opavy, Přerova, 
Vsetína, Karviné, Šenova, Lučiny a Raško-
vic. Ze Slovenska přijali pozvání členové SSZ 

Raková, SSZ Skalité a z družební obce SSZ 
Ochodnice vedené předsedou Štefanem Sa-
gošem.

Poděkování patří za odborný popis od-
růd členu pěstitelské komise RR ČZS panu 
Mirku Přesličákovi a v neposlední řadě taky 
panu Carbolovi z Řeznictví Carbol za velice 
štědrý sponzorský dar ve formě chutného ob-
čerstvení.

Dne 30. března se konala výroční členská 
schůzka, na které jsme si odsouhlasili plán 
práce na pěstitelskou sezonu 2019. V květnu 
opět pomůžeme při výzdobě kostela sv. Jiří 
v Dobré u příležitosti Noci kostelů. Ve dnech 
17.-18. 8. pořádáme Přednášku pěstování 
rajčat a chilli papriček spojenou s výstavou 
a ochutnávkou a samozřejmě nesmíme zapo-
menout ani na vrchol zahrádkářské sezony – 
naši již tradiční Výstavu ovoce a zeleniny, která 
se letos uskuteční 14.-16. 9. 2019.                                                                        

Čestmír Jež

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17-18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.

Sportovní klub
Ohlédnutí za 1. výšlapem tohoto roku. 

V sobotu 30. 3. jsme se vypravili z Bumbálky 
kolem Masarykovy chaty, Kmínku, pramene 
Smradlavky až na Bílou. Krásné počasí nám 
umožnilo úžasné výhledy a perfektní kolektiv 
zaručil příjemně strávený den. Děkuji všem 
zúčastněným a těším se na další výšlap.



4/2019

- 17 -

Domácí čisticí prostředky – vyrobte si 
je snadno, rychle a ekologicky

Šetrný spotřebitel je jedno z témat pro-
gramu Ekoškoly, jehož národním koordiná-
torem je ekologické sdružení TEREZA. Žáci 
přemýšlejí o tom, co a kde nakupují. Odhalu-
jí a porovnávají dopady na životní prostředí 
u různého zboží. Hledají k přírodě šetrnější 
alternativy při nakupování a svá zjištění sdí-
lejí doma, ve škole i na veřejnosti prostřed-
nictvím osvětových kampaní.

No a my, členové ekotýmu, jsme měli najít 
nějaký společný problém, který by toto téma 
naplňoval. Nejprve jsme se nemohli dohod-
nout, ale pak nás napadly čisticí prostředky. 

Doma jich máme spoustu – na sklo, na dlaž-
dice, na WC, na umývání nádobí, na okna atd. 
Víme, že čisticí prostředky, které běžně kou-
píme v obchodě, jsou plné chemie a některým 
z nás způsobují alergii nebo kožní problémy. 

Na internetu jsme proto hledali vhodnou 
alternativu a našli jsme návody na účinné, 
levné a  zároveň běžně dostupné přísady 
pro ekologické čisticí prostředky. Vše jsme 
si nejprve vyzkoušeli doma, pak ukázali na 
schůzce ekotýmu ve škole. Nakonec jsme se 
rozhodli, že čisticí prostředky představíme 
žákům 1. stupně. Naše „vystoupení“, pevně 

Základní škola informuje…
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Galerijní animace součástí
výtvarné výchovy

Návštěva galerie je důležitou složkou 
života moderního člověka. Prostřednictvím 
galerijní animace umožníme žákům nejen 
zhlédnutí významných děl světových autorů, 
ale i seznámení s dějinami výtvarného umění 
a zajímavými výtvarnými technikami.

Dne 7. 3. 2019 jsme žákům 6. B dopřáli 
netradiční seznámení s uměním OP-ARTu 

v prostorách školní galerie. Animace byla 
zahájena prohlídkou výstavy obrazů, po 
které následovala diskuze o dílech, výklad 
techniky a postupů při tvorbě 3D a  iluziv-
ních obrazů. Žáci plnili řadu různorodých 
úkolů a při volném pohybu mezi ukázkami 
děl prohlubovali své estetické vnímání, kte-
ré následně vedlo k aktivnímu přístupu při 

Dětem se připravený program velice líbil a nadšeně se zapojily do všech aktivit.

doufáme, se neminulo účinkem a naši malí 
spolužáci je dokázali prezentovat i svým ro-
dičům doma. A aby se o nich mohla dovědět 
i širší veřejnost, natočili jsme krátká videa, 
která budou návodem na jejich výrobu. Na-
jdete je na webu naší školy, nebo přímo na 
Youtube po zadání adresy https://youtu.be/
vWqxlEf2G4U. Myslíme si, že takový ocet, ci-
tronová šťáva, sůl, jedlá soda anebo i bylinky 
se najdou v každé domácnosti. 

VÝHODY ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
1. Krásně to voní.
2. Ušetříte peníze.
3. Je to ekologické, nezatěžuje přírodu.
4. Vidíte z okna a do trouby.
5. Není to zdraví škodlivé.

Tak ať se vám jarní úklid v domácnosti s na-
ším návodem na čištění vydaří.

Ekotým ZŠ Dobrá
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V loňském kalendářním roce se začaly ve 
škole objevovat záhadné krabice se zvlášt-
ně roztomilými robotky. Brzy se ukázalo, 
že v tom má prsty naše kolegyně Michaela 
Kuboňová, která s průkopnickým nadšením 
začala ve výuce tyto malé roboty používat. 
S mírnou nedůvěrou a překvapeným úžasem 
jsme my ostatní zírali, co její robotci zvaní 
Ozoboti dokáží. Díky senzorům mohou jez-
dit po nakreslených liniích, k čemuž postačí 
obyčejný fi x. A s několika barevnými fi xy 
jim uživatel může naprogramovat opravdu 
dobrodružnou cestu, na které budou Ozo-
boti správně odbočovat, vířit jako tornádo 
a blikat jako vánoční stromeček.

Co všechno tato moderní pomůcka 
u žáků formuje? Slouží jako úvod do světa 
programování atraktivní a  zábavnou for-
mou, rozvíjí u  dětí informatické myšlení, 
trénuje logiku a  učí je, že se nemají spo-

kojit s prvním řešením, které je napadne, 
neboť vždy může existovat řešení, které je 
vhodnější a elegantnější. V době, kdy se trh 
práce potýká s chronickým nedostatkem IT 
odborníků, má taková výuka velký smysl, 
zvláště když je programování Ozobotů tak 
zábavné a malí Ozoboti jsou tak šarmantní.

A protože máme na naší škole samé ši-
kovné žáky, mohla ve dnech 18. a 19. břez-
na proběhnout soutěž s názvem Programu-
jeme s Ozoboty. Soutěž byla určena pro 12 
žáků 3. ročníku a 12 žáků 4. ročníku. Na 
začátku si děti s paní učitelkou Kuboňovou 
připomněly, jak Ozobot reaguje, jak se léčí, 
tzv. kalibruje a jak je třeba přemýšlet, aby 
se dostavil kýžený úspěch. Soutěžící vyu-
žívali při programování Ozobotů papíry, 
barevné fixy na vytváření ozokódů a iPady. 
Nechybělo občerstvení, vždyť zaměstna-Jak jen toho robotka přimět, aby dělal to, co chci?

Děti se do programování ponořily způsobem, jak to umí 
jen ony, když je činnost baví.

Programujeme s Ozoboty

tvorbě. Nakonec každý dle vlastní fantazie 
dotvořil umělecké dílo dle výseče z obrazu 
Victora Vasarelyho z  roku 1937 s názvem 
Zebra. Vzniklá originální díla následně po-
slouží k oživení výzdoby školy.

Dle velmi kladné reakce žáků věříme, že 
se s radostí, pozitivním přístupem a touhou 
získat nové znalosti setkáme i u dalších tříd. 
Úspěch animace nás velmi těší a doufáme, 
že se bude brzy opakovat.   Eva Procházková
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ný mozek potřebuje doplnit energii. Děti 
musely splnit 4 úkoly, které byly zaměřené 
na doplňování správných ozokódů tak, aby 
Ozobot našel vhodnou cestu za svým cílem. 
Vítězům se povedlo naplánovat cestu tak, 
aby jejich Ozobot prošel všemi úskalími.

Dětem se soutěž i práce s Ozoboty vel-
mi líbila a věříme, že brzy se naši milí ro-
bůtci objeví ve více hodinách a budou moci 
okouzlit více žáků naší školy. V  překotně 

se rozvíjejícím současném světě může jen 
málokdo odhadnout, jaká zaměstnání bu-
dou naši malí svěřenci nakonec vykonávat, 
rozhodně však víme, že k hlavním charakte-
ristikám úspěšného člověka bude stále více 
patřit schopnost tvůrčím způsobem řešit 
problémy a samostatně uvažovat. 

Jan Lörinc

28. března slavíme narozeniny učitele 
národů Jana Ámose Komenského a  Den 
učitelů. Tradičně v  tento den probíhá na 

naší škole tzv. učení naruby, oblíbená akce, 
kdy žáci 9. tříd učí své malé kamarády na 
1. stupni. 

Deváťáci pří-
pravu na svou 
novou roli ne-
podcenili a pečli-
vě si naplánovali, 
co budou učit. 
A protože naplá-
novat a vést výu-
ku není jen tak, 
pracovali v  ma-
lých učitelských 
skupinkách, aby 

Říkal někdo, že programování není pro holky?

A tohle jsou nejlepší programátoři 4. ročníku.

Učení naruby

 (pokračování na straně 25)
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se mohli navzájem před 
tabulí podpořit. Děti na 
1. stupni byly ze svých 
nových vyučujících 
nadšené, zvláště když 
je naši noví kolegové 
dokázali zaujmout, 
pochválit a  v  případě 
neúspěchu motivovat. 
Pro nás učitele to byl 
příjemný dárek a všem 
deváťákům z  celého 
srdce děkujeme.

Kateřina Káňová

(dokončení ze strany 20)
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V pátek 29. března se konal jarní turnaj 
v  malé kopané. Díky krásnému počasí se 
turnaj uskutečnil na školním hřišti. Celkem 

se do turnaje přihlásilo 20 fotbalistů z naší 
školy. Hráči byli rozlosování do 4 družstev, 
která pak systémem každý s každým sehrála 

celkem 6 utkání. Z ví-
tězství se nakonec 
radoval tým složený 
z Filipa Kaluži z 9. C, 
Karla Sobka z  9.  C, 
Daniela Zlého z 8. B, 
L u k á š e  S v o b o d y 
z 6. A a Samuela Nyt-
ry z 6. C, který se stal 
se čtyřmi vsítěnými 
brankami také nejlep-
ším střelcem turnaje.

Děkuji Klubu ro-
dičů za financování 
celé akce a všem hrá-
čům za pohodové od-
poledne.   Šmahlík Jiří

Fotbalový turnaj v malé kopané
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Měsíc březen nebyl v naší školce pouze prvním jarním měsícem, ale nesl se také v duchu 

známého Měsíce knihy. Děti navštívily místní knihovnu, vynášely Paní Zimu a také je navštívil 
a potěšil svými báječnými kouzly kouzelník Aleš.

Mateřská škola informuje…

KOUZELNÍK ALEŠ A SLET BROUČKŮ V NAŠÍ ŠKOLCE

Jako každý rok, tak i letos mezi naše děti 
opět zavítal všemi oblíbený kouzelník Aleš. 
A  co si kouzelník Aleš pro děti tentokrát 
přichystal?

 Kromě řady známých i méně známých 
kouzel s  kartami a  množství jiných triků 
s kostkami či balónky děti tentokrát nejví-
ce zaujal slet broučků. Broučci se po zimě 

probudili a kouzelník je dětem pro ně zcela 
úchvatným způsobem „zviditelnil, ba přímo 
rozsvítil.“ Děti byly nadšené, stejně jako 
paní učitelky, které neměly po tomto vystou-
pení daleko k slzám.

Děkujeme kouzelníku Alešovi a budeme 
se všichni moc těšit, co si pro nás přichystá 
příště…

VYNÁŠENÍ MORENY 

Jak všichni víme, vynášení zimy a vítání 
jara je pradávný lidový zvyk, jehož ústřed-
ním prvkem je slaměná figura oblečená 
v ženských šatech, známá pod četnými jmé-
ny jako například Morana, Morena, Marza-
na, Mařena, Smrt, Smrtka nebo Smrtholka.

Také naše školka se každoročně chys-
tá v jednotlivých třídách na tento již u nás 
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NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

V rámci Měsíce knihy se děti v  měsí-
ci březnu vydaly také na návštěvu místní 
knihovny. Jednotlivé třídy přivítala v knihov-
ně paní knihovnice, která dětem představila 

knihovnu jako místo, kde si lidé chodí půj-
čovat knihy.

Paní knihovnice dětem ukázala nejno-
vější i  ty modernější knižní tituly, děti ně-

zaběhlý lidový zvyk. Děti vyrábí, malují, 
kreslí Moreny, připomenou si lidová říkadla 
o konci zimy a začátku jara.

Jedna třída si letos vyrobila společně ta-
kovou Morenu ze slámy ozdobenou suchým 
pečivem, děti z  jiné třídy si vyrobily malé 
Moreny ze suchých rohlíků, špejlí a rozinek.

Společně se pak všichni vydali k  řece 
Morávce, kde se pokusili hodit velkou Mo-
renu i malé Moreny do řeky a všichni pozo-
rovali, jak je řeka unáší dál a dál…

Jaro, vítej mezi námi!
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které knihy poznávaly, protože je měly také 
doma, případně je děti znaly ze známých 
Večerníčků.

Následně měly děti možnost si tyto knihy 
prohlédnout a vzájemně si o nich povídat. 
Některé děti tato návštěva určitě inspirovala 
k tomu, aby knihovnu navštívily také se svou 
maminkou či tatínkem a  půjčily si knihy, 
které se jim zalíbily.

Ještě jedna akce probíhala po celý měsíc březen v naší školce: 

MAMINKO, BABIČKO, PŘIJĎ NÁM PŘEČÍST POHÁDKU

Tak bychom mohli nazvat akci, která 
proběhla v měsíci březnu v jednotlivých tří-
dách. Dětem měli možnost přijít přečíst 
pohádku před odpočinkem jejich nejbližší 
z řad maminek, babiček i sourozenců. To vše 
samozřejmě v rámci Měsíce knihy.

Maminky, babičky a někde i sourozenci 
vybírali pro děti pohádky, které mají nejra-
ději, často to byly pohádky méně známé, 
ale velmi zajímavé, děti je poslouchaly se 
zaujetím, některé při čtení pohádky i usnuly.

Právě pravidelné hlasité předčítání učí 
děti jazyku a myšlení, rozvíjí jejich paměť 
a obrazotvornost, obohacuje je o vědomosti 
a vzorce morálního chování, posiluje jejich 
sebevědomí.

Děkujeme všem obětavým maminkám, 
hlavně babičkám i  sourozencům, kteří si 
udělali čas a aktivně se zapojili do této akce 
naší školky.

Mgr. D. Dvořáčková
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První kolo v  Modřicích 
bylo pro naše mužstvo velmi 
náročnou zkouškou, kde se 
nám podařilo vyválčit aspoň 
tři bodíky. Proto jsme chtěli ve 
druhém kole na domácí půdě 
stoprocentně uspět, což se 
vůbec nepovedlo. Do sestavy 
se vrátil JOSEF SVOBODA 
s JOSEFEM STUDENIČEM, 
ale chyběl nám pro změnu náš nejproduktiv-
nější hráč JIRKA DOHNAL a jeho absence 
byla hodně znát. Měli jsme relativně přijatel-
nější soupeře než v prvním kole, i přesto jsme 
se hrozně trápili. Do prvního zápasu jsme 
vstoupili proti týmu ze Žďáru nad Sázavou, 

ale hned ze začátku šla vidět nervozita na na-
šich hokejkách a mohli jsme být rádi, že jsme 
se nakonec rozešli smírně 4:4. Ve druhém 
domácím zápasu jsme vyzvali těžšího soupe-
ře z Bohunic. O něco málo se nám povedlo 
zlepšit hru, byli jsme Bohunicím vyrovnaným 

soupeřem a bod za remízu 3:3 
jsme brali všemi deseti. Hroz-
ně zklamáni jsme byli z odvety 
proti Žďáru. Nehráli jsme vů-
bec špatný šprtec, ale zradila 
nás finální koncovka, a  tak 
přišla první porážka 4:3. 

V posledním zápasu nás 
čekaly Modřice a s nimi jsme 
do tohoto kola měli nejlepší 
bilanci. Modřice posílily před 
touto sezónou o  zkušenou 
Michaelu Grabinskou, která 
ještě vloni hrála za druholi-

2. liga
2. kolo družstev 2019 DOBRÁ 10. 3. 2019

I po druhém kole čeká na své první vítězství
klub BHC Dobrá ve druhé lize.
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Statistiky hráčů BHC Dobrá po 2. kole:

 Z. V. R. P. SCÓRE +/- B.
1.  Jiří DOHNAL 12 7 4 1 46:20 6 25   

2.  Petr HADAŠČOK 15 7 2 6 36:33 1 23

3.  Dalibor HÁJEK 17 5 4 8 46:46 -3 19

4.  Josef SVOBODA 10 3 3 4 28:27 -1 12

5.  Adam KURÁŇ 10 2 2 6 17:28 -4 8

6.  Josef STUDENIČ 1 1 0 0 2:0 1 3

7.  Jan BILKO 7 0 1 6 12:30 -6 1

Josef Svoboda (BHC Dobrá)

Tabulka 2. ligy po 2. kole:

gové Šuture a bylo to hodně znát. Modřice 
nás totálně vyškolily v  lekci produktivity 
a zaslouženě získaly dva body za vítězství 
6:2. Ani druhé kolo pro nás nebylo vůbec 

úspěšné, a pokud chceme i letos hrát ve fi -
nálové pětce, už nesmíme couvnout a mu-
síme ve dvou posledních kolech co nejvíce 
bodovat.

Výsledky 2. kola:

BHC DOBRÁ – BHL ŽĎÁR NAD SÁZAVOU          4:4

BHC DOBRÁ – OREL BOHUNICE                         3:3

BHC DOBRÁ – BHL ŽĎÁR NAD SÁZAVOU        3:4

BHC DOBRÁ – DRAGONS MODŘICE „B“ 2:6
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Výlet 3. oddílu do Prahy
V pátek 29. 3. v 14:50 na vlakovém ná-

draží započala naše dobrodružná víkendov-
ka v hlavním městě naší republiky. Jeli jsme 
vlakem do Frýdku-Místku, odtud zase do 
Ostravy a poté RegioJetem do Prahy. Sa-
mozřejmě skautská klubovna, kterou jsme 
si vypůjčili, byla dál, a proto jsme jeli ještě 
metrem a autobusem. Klubovna byla veliká 
a se vším jsme si tam vystačili. Jelikož jsme 
přijeli něco po deváté hodině večer, tak jsme 
se jako první ubytovali a poté hráli hru. Byli 
jsme rozděleni do skupin a naším úkolem 
bylo odpovídat správně na otázky. Za správ-
nou odpověď jsme dostali peníze a za špat-
nou nám byla odebrána určitá částka. Za 
tyto peníze si měla každá skupinka nakou-
pit suroviny na sobotní oběd. Po ukončení 
hry jsme se nakonec dozvěděli, že si máme 
peníze spojit dohromady a koupit si za ně 
společný oběd. Abychom si uvědomili, že 
jsme jeden oddíl a všichni táhneme za jedno 

lano a nemělo by smysl, kdybychom nespo-
lupracovali. Nakonec se z oběda vylíhnul 
těstovinový salát s dresingem.

Další den byly další hry. Po rozcvičce 
jsme po skupinkách mířili do Prahy plnit 
úkoly, které jsme měli na papírku. Některé 
byly fakt zajímavé, jako například získat 
5 podpisů od cizinců z  jiné země. Byla to 
zábava. Nakonec jsme všichni dohromady 
navštívili hrob Antonína Benjamína Svojsí-
ka, což je pro nás velmi důležitá osoba, díky 
které můžeme být Doberčata. Večer jsme 
se ještě prošli po Praze v nočních světlech 
s  vynikající pizzou. V  neděli po mši jsme 
už mířili domů. Myslím, že akce se dobře 
povedla. Alespoň jsme si pořádně mohli 
prohlédnout české památky z dávných dob 
jako náš známý Karlův most, na kterém 
jsme slyšeli hrát výborné muzikanty a viděli 
nádherné obrazy od malířů.

Eliška Amélie Králíková z Nikonek 
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Víkendovka ve Frýdku-Místku
První březnový den se první oddíl vydal 

na víkendovku ve Frýdku-Místku. Cesta 
nebyla nějak dlouhá, a tak jsme po příjezdu 
do skautské klubovny měli plno energie. 
Následovalo tedy ubytování a seznamovací 
hry, u kterých jsme se hodně zasmáli. Po 
dlouhé zábavě následovala večeře, kde se 
objevil zlý čaroděj, který zaklel celé pohád-
kové království. Poté se děti rozdělily do 
týmu a  začala první velká hra pátečního 
večera. Děti si nejprve měly nakreslit zámek, 
a nakonec ho měli temperami překreslit na 
velký papír. Úkol však nebyl tak jednoduchý, 
jelikož mohli kreslit pouze částmi lidského 
těla. Po náročné hře následovala dětmi velmi 
oblíbená hra „Upír“ a nakonec jsme celý den 
zakončili večerkou.

Sobotní den jsme začali oblíbenou roz-
cvičkou a snídání, po které měly děti za úkol 
posbírat princezně poztrácené korále, za 
které potom dostaly přísadu na lektvar. Na-
konec i přesto že venku nesvítilo sluníčko, 
se děti vydaly po stopách prince, aby zabily 

zlého draka. To se jim taky úspěšně podařilo, 
a tak získaly další přísadu na lektvar. Násle-
doval skvělý oběd a taky očekávaný odpoči-
nek, po kterém jsme se opět vydali ven, kde 
děti sbíraly ukradené suroviny z království 
a zahrály si boj o vlajky. Po zahřátí a dobré 
večeři v klubovně nás čekal karneval, kde 

jsme si zahráli hry, zatancovali, 
a  taky nám dvě indiánky Eliš-
ka a Lucinka umíchaly lektvar, 
který zbavil celého království 
zlé kletby. A po náročném dni 
následovala večerka.

V neděli ráno jsme se ro-
zehřáli rozcvičkou, sbalili se, 
uklidili klubovnu, zahráli pár 
her a  společně jsme se vyda-
li na cestu domů. Na nádraží 
v Dobré už čekali rodiče, a tak 
se všichni po celém víkendu 
rozprchli domů.

Zuzka Tesarčíková
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Skautský výlet do ZOO
V neděli 17. 3. 2019 se vydalo 46 skautí-

ků z 1. oddílu Le Paso do zoologické zahrady 
v Ostravě.

Sešli jsme se v 9 ráno na vlakovém ná-
draží v Dobré a odtud vyrazili vlakem a tro-
lejbusem za zvířátky. 

Když jsme dojeli na stanici ZOO, zděsili 
jsme se obrovskou frontou před pokladna-
mi. Ale není se čemu divit, protože po škare-
dém pátku a sobotě vyšlo v neděli na oblohu 
sluníčko. Naštěstí fronta rychle mizela a tak 
jsme byli za chvíli na řadě a mohli jsme jít 
dovnitř. Prošli jsme kolem plameňáků a opic 
až ke kozám, kam se všichni těšili nejvíc. Na 
nedalekém hřišti jsme si dali pauzu na oběd, 
který nám maminky připravily, a vydali jsme 
se dále. Po celou dobu výletu plnila každá 
družina papír s úkoly. Měli zjistit největší 

a nejmenší zvíře v zoo, nebo se například 
vyfotit se zvířátkem, které charakterizuje 
jejich název družinky (u Jahůdek a Sasanek 
trošku problém, ale zvládly to). Po obědě 
jsme prošli spoustu pavilonů, ale většina 
zvířátek byla venku ve výběhu. Navštívili 
jsme hrochy, tygry, slony a spoustu dalších 
zvířat, jen medvědy a žirafy jsme neviděli, 
protože byli schovaní. V ZOO se nám moc 
líbilo, tak jsme se rozhodli, že zůstaneme 
ještě o hodinu déle, a tak jsme odjížděli až 
v 15:00. 

Snad mohu říct za všechny, že se nám vý-
let povedl. Prožili jsme spoustu dobrodruž-
ství, provětrali jsme si hlavu a také jsme na-
chodili asi 10 km, co víc si přát?!          

Petr Mališ – Pepe
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ZÁCHRANNÝ DEN 
Vážení občané,

Dovolte mi, abych Vás pozval na první 
ročník ZÁCHRANNÉHO DNE. 

Tuto akci jsme se pokoušeli uskutečnit 
již v září minulého roku, ale pro nezájem 
byla bohužel zrušena. Věřím, že tentokrát 
bude zájem větší.

Uvažovali jste již někdy, jak byste se 
zachovali v tíživé situaci při střetu se zra-
něným? Přijďte si to vyzkoušet! 

V sobotu 11. května si pro Vás připraví 
komise pro kulturu a  školství rady obce 
Dobrá ve spolupráci se skautským středis-
kem Doberčata reálně vypadající fingova-
ná zranění. Na území obce Dobrá budou 
rozmístěny stanoviště. Na každém z nich 
došlo k havárii a budou zde poranění lidé. 
Setkáte se například s autonehodou, pora-
něním hlavy, pobodáním hmyzem, ale také 
s amputací končetiny, tonutím, tepenným 
krvácením, nebo zástavou dechu a  bude 
toho mnohem víc.

Stanoviště můžete projít formou soutě-
že. Každý soutěžní tým se musí skládat z 3 
až 5 členů, přičemž minimální věk jedno-
ho z nich musí být 15 let. Mohou se tedy 
účastnit i děti, avšak berte prosím v potaz, 
že zranění budou vypadat velice reálně. 
Každý tým se musí registrovat nejpozději 
do konce dubna. Registrovat se můžete 
na email pepanmalis@seznam.cz. Jako 
předmět uveďte „SOS den“ a do zprávy vy-
pište název družiny, jméno velitele a jména 

členů. Registrace a  účast je zdarma. Pro 
všechny, kteří projdou stanoviště, bude 
připravena odměna – kapesní lékárnička. 
Nejlepší týmy budou zvlášť ohodnoceny. 
Hlavním cílem není vyhrát, ale ověřit si, jak 
jsem na tom a zda bych dokázal v těžkých 
situacích obstát. 

Po přihlášení týmu Vám budou zaslány 
podrobné pravidla a mapa se stanovišti.

Pokud nemáte zájem soutěžit, ale chtěli 
byste si vyzkoušet ošetření, nebo se jen 
podívat jak to má správně vypadat, jste 
také srdečně vítáni. Můžete si libovolně 
procházet jednotlivá stanoviště. 

Zahájení akce je v  sobotu 11.  května 
v 9:00 hodin na fotbalovém hřišti v Dobré 
(„na Spartě“). Akce potrvá do 13:00. Bě-
hem akce bude na fotbalovém hřišti připra-
veno občerstvení.

Pokud se Vám tento nápad líbí, neváhej-
te ho podpořit, sežeňte si tým a přihlaste se!

Závěrem bych Vás chtěl poprosit, 
k  uskutečnění akce bude potřeba velké 
množství obvazového materiálu. Pokud 
máte doma staré obvazy, nebo třeba prošlé 
autolékárničky a  budete ochotni nám je 
k  těmto účelům poskytnout, kontaktujte 
Michala Bojka na tel. 603 566 234. Budeme 
velice vděčni.

Zdraví zdar!     
Petr Mališ
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DOBRÁ A NĚMECKÁ OKUPACE V BŘEZNU 1939 (2)
V minulém čísle Doberských listů bylo psáno o tragickém březnu 1939.

Dnes pokračujeme zápisy z kronik a ze vzpomínek pamětníků. 
Hned první den okupace bylo nařízeno dodržovat od neděle 19. března

1939 nedělní klid — vyňata je cukrárna (může být otevřena do 21 hodin),
mlékárna (do 12 hodin), novinové trafiky (do 10 hodin), holiči (v sobotu
neb v neděli před svátkem do 21 hodin, v neděli od 7 do 11 hodin). Jinak
musely být všechny obchody a služby uzavřeny.

Další opatření platící od první minuty okupace byla jízda po silnici vpravo. Německá
vojenská a těžká vozidla bezohledně jela v protisměru a našim řidičům nezbývalo, než se jim
přizpůsobit. To přineslo řadu nehod, avšak všichni si velmi rychle uvykli. To deprimovalo
obyvatele nejvíce, protože bylo z toho zřejmé, jak si německá moc bude vynucovat své — bez
voleb, bez diskusí, bez kompromisů… Změna, která se připravovala léta a nebylo ji možné
uskutečnit, přišla ze dne na den, z hodiny na hodinu. Posměváčci se tím bavili…

Kronika dále uvádí, že se lidé připravovali na nejhorší, totiž na válku, která se zdála být na
spadnutí. Skupují v obchodech vše — proto byl vydán zákaz skupování především trvanlivých
potravin a nákup většího množství čehokoli musí nakupující dokládat. Není-li pro velké
nákupy důvod, obchodníci zboží — k vlastní škodě — prodat nesmí.

O Dobré se ví, že se stala po polském záboru velké části Těšínska obcí pohraniční. Vlaky
jely jen z Frýdku do Dobré, tady končily a jely zpět do města. Za hranici, která vedla
Vojkovicemi, se už bez povolení nesmělo. To platilo od loňského (1938) podzimu, ale
nepřestalo to ani nyní a byla konána řada dalších opatření proti napadení Polskem. Zpočátku
český a od 15. července německý pracovní tábor prováděl v Dobré opevňovací práce. Drátěné
zátarasy vedly z Vrchů, ve směru od Pazderny, zahradou Františka Špoka, orelským hřištěm
(které bylo za bývalou policií č.p. 480), protínaly hlavní silnici, běžely kolem pekárny k jihu,
přes plochu bývalého dřevoskladu (kde bývá koncem dubna pověstný „dobrodinský odpust“
čili pouťové atrakce) a nádražní cestu mezi domky č. p. 412 a 378 na Kamenci, dále k řece
a odtud ke Skalici ke Krásné a k Pražmu. Za těmito překážkami na pozemcích občanů byly
postaveny různé kryty a kulometná hnízda. 

Práce prováděl zpočátku český pracovní tábor. Zátarasy byly zhotoveny ze silných železných
bodců, jedním koncem zasazených do betonových patek. Tyto se vyráběly ve Vyšních Lhotách,
kde byla za tím účelem dřevěná bouda — kancelář (na tom místě je dnes samoobsluha). V ní
se pracovníci v rámci pracovních povinností museli hlásit. Železné bodce stočené ve třech
místech tvořily tři oka pro ostnaté dráty, které byly jimi prostrčeny. Byly zakopávány
betonovými patkami do země ve třech řadách vedle sebe, takže je přelézt bylo téměř
nemožné. Silnice k Těšínu i od nádraží k Nošovicím byly průjezdné, avšak krajní sloupky byly
připraveny pro okamžité zatarasení. 

Po obsazení zbytku republiky Němci a vytvoření protektorátu očekávali tito vyhlášení války
Polsku a zátarasy od července zřizovali němečtí okupanti pro případ, že by se Poláci ubránili
a území protektorátu napadli. K tomu ovšem nedošlo a zátarasy byly po vítězném útoku
Němců na Polsko v září 1939 ještě během podzimu odstraněny. 
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Pro německou moc nebyly tolik nebezpečné české zbraně, jako minulost. Školy musely
odevzdat učebnice dějepisu, aby se mládež pokud možno o české samostatnosti, o husitství,
pobělohorské tragédii, národním obrození a získání svobody před 20 lety (1918) nic
nedozvěděla. To ale nestačilo. Proti vyprávění rodičů a prarodičů v rodinách Němci nic
nezmohli, avšak došlo na pamětní i úřední knihy a kroniky, které musely být odevzdány. Tím
končí na více jak šest let i zápisy z jednání.

Ve čtvrtek 16. března vydal říšskoněmecký kancléř Adolf Hitler výnos o zřízení Protektorátu
Čechy a Morava a téhož dne byla jmenována protektorátní vláda v čele s ministerským
předsedou Rudolfem Beranem. Na Pražském hradě je vyvěšena německá vlajka. K bližšímu
pochopení doby ocitujeme z Hitlerova „výnosu“ pár vět, jež musely být viditelně vyvěšeny na
veřejných prostranstvích — na nádraží, v obchodech, na úřední desce:

Po tisíc let náležely k životnímu prostoru německého národa česko-moravské země. Násilí
a nerozum vytrhly je svévolně z jejich starého historického okolí a posléze jejich zapojením do
umělého útvaru Česko–Slovenska vytvořily ohnisko stálého neklidu. Od roku k roku zvětšovalo
se nebezpečí, že z tohoto prostoru – jako již jednou v minulosti – vyjde nové nesmírné ohrožení
evropského míru. Neboť česko-slovenskému státu a jeho držitelům moci se nepodařilo
organizovati rozumně soužití národních skupin, prokázal tím svou vnitřní neschopnost k životu
a propadl nyní také skutečnému rozkladu. Německá říše dokázala už ve své tisícileté dějinné
minulosti, že díky jak velikosti, tak i vlastnostem německého národa jediná jest povolána řešiti
tyto úkoly. Z toho vyplynulo následující:*) 

   1. Části bývalé Česko–Slovenské republiky náleží napříště k území Velkoněmecké říše
       a vstupují jako »Protektorát Čechy a Morava« (Böhmen und Mähren) pod její ochranu. 
  2. Obyvatelé Protektorátu, kteří jsou příslušníky německého národa, stávají se německými
       státními příslušníky a tím říšskými občany. Pro ně platí tudíž také ustanovení na ochranu
       německé krve a německé cti. Podléhají německé soudní pravomoci. Ostatní obyvatelé
       se stávají státními příslušníky Protektorátu. 
  3. Protektorát vykonává svá výsostná práva ve shodě s politickými, vojenskými a hos-
       podářskými potřebami Říše. 
  4. Hlava Protektorátu potřebuje pro výkon svého úřadu důvěry Vůdce a říšského kancléře. 
  5. Vůdce jmenuje jako zastánce říšských zájmů svého kancléře se sídlem v Praze. Od
       vyhlášení zákonů, nařízení a jiných právních přepisů, jakož i od výkonu soudních
       rozsudků se musí upustit, podá-li Říšský kancléř námitky.
  6. Zahraniční věci Protektorátu zastává Říše.
   7. Protože Říše poskytuje Protektorátu vojenskou ochranu, udržuje tato v Protektorátu
       posádky a vojenská zařízení.
  8. Říše vykonává dozor nad dopravnictvím, poštami a telekomunikacemi. 
  9. Protektorát patří k celnímu území Německé říše. 
10. Zákonitým platidlem je říšská marka, až na druhém místě koruna. 
 11. Říše může vydávat právní předpisy s platností pro Protektorát, pokud to vyžaduje spo-
       lečný zájem. Říšská vláda může učinit opatření potřebná k udržení bezpečnosti a pořádku.
*) Tučně vytištěná jsou místa v textu podtržená starostou Fr. Zachníkem nebo komisařem W. Majerem.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Ostrava 18. března 2019

„Volající vnuci…“
V  letošním roce jsme zaznamenali v  re-

gionu 16 skutků podvodů spáchaných na 
seniorech. Nejčastější legendou jsou opět vo-
lající „VNUCI.“ Oběti peníze většinou nevydaly 
(v 15 případech). Nejčastěji byly tyto skutky 
spáchány na Karvinsku a Opavsku, dva případy 
prověřujeme na Novojičínsku a Bruntálsku, 
jeden na Opavsku.

Moravskoslezští policisté započali v pá-
tek 15. 3. 2019 prověřovat tři oznámení 
seniorů, které měli telefonicky kontaktovat 
v  rozmezí čtyř hodin odpoledne 15. 3. 2019 
jejich „vnuci.“ Alespoň takto se při komunikaci 
volající představili. Způsob spáchání činu byl 
obdobný. Úvodní oslovení „ahoj babi/dědo“ 
brzy vystřídala vstřícná komunikace, v  jejím 
průběhu většinou seniorky oslovily volajícího 
křestním jménem jejich vnuka, načež volající 
souhlasil a uvedené jméno při telefonátu uží-
val. Následně volající „příbuzný“ požadoval 
půjčku nemalé fi nanční částky v rozsahu set 
tisíc korun. Všichni „vnuci“ kontaktovali 
oběti prostřednictvím pevných linek. Oslovené 
seniorky a senior zareagovali správně, po-
žadavky volajících nerefl ektovali a následně 
byla učiněna oznámení policistům. 

V sobotu 16. 3. 2019 jsme zahájili prově-
řování dalšího případu, kdy senior v Karviné 
bohužel desítky tisíc zcela neznámému 
člověku předal. 

O předmětných pokusech o vylákání peněz 
seniorů jsme opakovaně informovali. Vzhledem 
ke znovu zaznamenaným pokusům a četnosti 
případů je na místě opakování základních 
doporučení seniorům pro tyto kritické situa-
ce. Také díky osvětě většina seniorů fi nance 
neznámým nevydá.

Zopakování rad:

Jste-li kontaktováni neznámým volajícím, 
který se představí jako Váš příbuzný a požaduje 
půjčení peněz (z jakéhokoliv důvodu – například 
sděluje, že se stal účastníkem dopravní nehody, 
má různé problémy – potřebuje finance na 
právníka…), požadavek neakceptujte a zásadně 
peníze nepředávejte neznámým lidem. 

Situaci nejprve ověřte zpětným telefonátem 
u svých blízkých, zda skutečně volal člen rodiny 
a peníze neodevzdávejte neznámým lidem. Ani 
kdyby volající „příbuzný“ tvrdil, že nemůže 
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dorazit a že peníze nutně potřebuje, proto po-
sílá jiného člověka, peníze neznámému člověku 
nepředávejte. Neznámé osoby nepouštějte do 
svých příbytků (byť Vás kontaktují s jakoukoliv 
záminkou). Předmětnou událost sdělte policis-
tům na lince 158. 

Znovu svým blízkým – seniorům – připomeň-
te, jak se chovat v popsané chvíli, nerefl ektovat 
jakékoliv telefonáty volajících s požadavky na 
fi nance, byť se volající představí jako příbuzný 
(vnuk, syn…) a  sděluje rozličné důvody, proč 
peníze urgentně (nyní, hned…) potřebuje. 
Zmiňte, že volající mohou tvrdit rozličné důvody, 
proč nemohou za seniorem dorazit sami a proč 
posílají jiného člověka. Doplňte, aby zásadně do 
obydlí nepouštěli neznámé osoby.

K tématu již zveřejněná statistická data:

V loňském roce jsme v regionu prověřovali 
56 trestných činů podvodů spáchaných na seni-
orech. Nejčastěji užili pachatelé právě legendy 
„VNUK“ a to celkem v 25 případech (peníze 
vydali senioři „jen“ ve třech případech, škoda 
na majetku přesáhla 500 000 korun). Pokud 
by senioři vydali peníze ve všech 25 případech, 
škoda by přesáhla 2 290 000 korun. 

Informovanost seniorů:

Moravskoslezští policisté pokračují 
v  preventivních a  informačních aktivitách. 
Realizujeme různé besedy pro seniory, stejně 

jako v loňském roce je před námi tradiční týden 
čtení seniorům, který začne 11. dubna 2019. 
Seniory zveme na besedu, která se uskuteční ve 
čtvrtek 11. dubna 2019 od 10 hodin v Knihovně 
města Ostravy, pobočka Fifejdy. Na akci mohou 
senioři získat knihu moravskoslezské policie 
Černá kronika aneb ze soudních síní, tak další 
informační materiál. Pro zrakově handicapo-
vané je připravena audiokniha. Odkaz k loňské 
akci naleznete na https://www.policie.cz/
clanek/policiste-seniorum.aspx

V  průběhu besed využíváme publikaci 
moravskoslezské policie Černá kronika aneb 
ze soudních síní, která obsahuje příběhy 
nejčastějších trestných činů páchaných na 
seniorech. Závěr příběhu vždy náleží radám 
seniorům. Publikace je dostupná ve všech 
moravskoslezských knihovnách. Kniha sa-
mozřejmě obsahuje také povídku O vnucích. 

„Dobrý den. Paní Anežka Vlídná? Posílá mě 
Váš vnuk Jarda,“ ozvalo se z domácího telefonu 
v domě s pečovatelskou službou, kde paní Anežka 
už nějakou dobu bydlela.

„Áaach, Jaroušek si na mě vzpomněl,“ 
zaradovala se. Jaroušek byl její milovaný vnuk. 
Jediný, kterého měla a který za ní občas přišel 
i do jejího nového domova…..

mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař
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Moravskoslezští policisté započali v pátek 15. 3. 2019 prověřovat tři oznámení seniorů, které 
měli telefonicky kontaktovat v rozmezí čtyř hodin odpoledne 15. 3. 2019 jejich „vnuci.“ Alespoň 
takto se při komunikaci volající představili. Způsob spáchání činu byl obdobný. Úvodní oslovení 
„ahoj babi/dědo“ brzy vystřídala vstřícná komunikace, v jejím průběhu většinou seniorky oslovily 
volajícího křestním jménem jejich vnuka, načež volající souhlasil a uvedené jméno při telefonátu 
užíval. Následně volající „příbuzný“ požadoval půjčku nemalé finanční částky v rozsahu set tisíc 
korun. Všichni „vnuci“ kontaktovali oběti prostřednictvím pevných linek. Oslovené seniorky a 
senior zareagovali správně, požadavky volajících nereflektovali a následně byla učiněna 
oznámení policistům.  
V sobotu 16. 3. 2019 jsme zahájili prověřování dalšího případu, kdy senior v Karviné bohužel 
desítky tisíc zcela neznámému člověku předal.  
 
O předmětných pokusech o vylákání peněz seniorů jsme opakovaně informovali. Vzhledem ke 
znovu zaznamenaným pokusům a četnosti případů je na místě opakování základních 
doporučení seniorům pro tyto kritické situace. Také díky osvětě většina seniorů finance 
neznámým nevydá. 
 
Zopakování rad: 
Jste-li kontaktováni neznámým volajícím, který se představí jako Váš příbuzný a požaduje půjčení 
peněz (z jakéhokoliv důvodu – například sděluje, že se stal účastníkem dopravní nehody, má 
různé problémy – potřebuje finance na právníka…), požadavek neakceptujte a zásadně peníze 
nepředávejte neznámým lidem.  
Situaci nejprve ověřte zpětným telefonátem u svých blízkých, zda skutečně volal člen rodiny a 
peníze neodevzdávejte neznámým lidem. Ani kdyby volající „příbuzný“ tvrdil, že nemůže dorazit 
a že peníze nutně potřebuje, proto posílá jiného člověka, peníze neznámému člověku 
nepředávejte. Neznámé osoby nepouštějte do svých příbytků (byť Vás kontaktují s jakoukoliv 
záminkou). Předmětnou událost sdělte policistům na lince 158.  
Znovu svým blízkým – seniorům – připomeňte, jak se chovat v popsané chvíli, nereflektovat 
jakékoliv telefonáty volajících s požadavky na finance, byť se volající představí jako příbuzný 
(vnuk, syn…) a sděluje rozličné důvody, proč peníze urgentně (nyní, hned…) potřebuje. Zmiňte, že 
volající mohou tvrdit rozličné důvody, proč nemohou za seniorem dorazit sami a proč posílají 
jiného člověka. Doplňte, aby zásadně do obydlí nepouštěli neznámé osoby. 
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Vážení,
ve spolupráci se Zdravotnickou záchran-

nou službou Moravskoslezského kraje, p. 
o., si Vás dovolujeme oslovit s  projektem 
First responder, který je snahou Zdravot-
nické záchranné služby o  další zlepšení 
dostupnosti včasné první pomoci, jakožto 
nepodkročitelné součásti přednemocniční 
neodkladné péče.

First responder v překladu znamená první 
dotázaný a v podstatě vystihuje svou podstatu 
v systému poskytování přednemocniční ne-
odkladné péče. Je to dobrovolná složka, která 
většinou působí pod záštitou zdravotnické 
složky integrovaného záchranného systému. 
Jejím cílem je minimalizovat časovou pro-
dlevu poskytnutí první pomoci postiženým 
osobám. Je poskytována prostřednictvím 
školených zachránců v kombinaci s  infor-
mačními technologiemi dnešní doby.

Pomoc na vyžádání pod záštitou Zdra-
votnické záchranné služby Moravskoslez-

ského kraje budou poskytovat kromě vlast-
ních zaměstnanců zdravotnické záchranné 
služby mimo službu, se kterými se počítá 
v  tzv. prvním pilíři, také další dobrovol-
níci. Jedná se o zaměstnance složek IZS, 
zejména policisty, hasiče, báňské, horské 
a vodní záchranáře, ale také členy Českého 
červeného kříže. V  poslední vlně budou 
zapojení také dobrovolníci, kteří jsou svou 
profesí kvalifikovaní vykonávat zdravot-
nické povolání dle zákona 95/2004 Sb. 
a 96/2004 Sb. Vedle lékařů a záchranářů 
či zdravotních sester se jedná například 
o  zdravotnické laboranty, řidiče vozidel 
zdravotnické dopravní služby, ošetřovatel-
ky, nutriční terapeuty či maséry. Důvodem 
tohoto určení je fakt, že každá ze zmíně-
ných skupin dobrovolníků je při výkonu 
svého povolání vázána právně závaznými 
povinnostmi, a  pro Zdravotnickou zá-
chrannou službu se jedná o  bezpečnou 
skupinu first responderů.

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY  
Dětského střediska Dobrá, MUDr. Kučerová Iva 

Pátek 12. 4. 2019    7.30 – 9.00 hodin

 Zdravotnická záchranná služba 
Moravskoslezského kraje
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Právní záležitosti 
projedná a vyřídí s občany a podnikateli

každou středu mezi 16.30 – 17.15 hodin v kanceláři v 1. patře
Obecního úřadu v Nošovicích – zelená budova 

(vedle rest. „Radegastův šenk“, v přízemí se nachází potraviny) 

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti občanského, obchodního a rodinného práva a sepisování 
listin, žalob, smluv vč. kupních, darovacích, také převody nemovitostí, věcná břemena 

apod.

• Kdykoliv můžete telefonovat na 603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov – Město, Na Fojtství 8, 736 01

Tel., fax: 596 810 741  •  mobil 603 447 219  •  e-mail: zoric@atlas.cz
Je vhodné předem zatelefonovat!

Malování interiéru 
– speciální realizace
• Klasická výmalba a úprava stěn 

interiéru

• Stěrkování  a broušení stěn

• Speciální techniky (benátský štuk, 
encanto, ottocento, ….)

• Imitace zdiva, pohledové betony

• Tabulové, magnetické stěny

• Speciální malby map na přání   

Kontakt: Václav Kerl 

kerlik.malovani@gmail.com

tel.: 724 686 325

malby-special.netstranky.cz
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ANKETA  

KOMISE RADY OBCE PRO KULTURU A ŠKOLSTVÍ 

Vážení spoluobčané, rádi bychom pro Vás připravili více kulturních akcí, a proto 

se na Vás obracíme s anketou. V jejím rámci můžete vybrat a označit dle svého 

vkusu a zájmu až 3 typy akcí, které byste rádi v naší obci navštívili. 

Možnosti:                                                     Uveďte, prosím, svůj věk:…….. 
1. Divadelní představení 
2. Koncert  
3. Opereta 
4. Stand-up comedy show 
5. Recitál 
6. Cestopisná přednáška 
7. Vlastní návrh účastníků ankety 
………………………………………………………………………………….  

Pokud anketu vyplňujete přes internet a nevyberete si z nabízených 

možností, můžete poslat svůj osobní návrh na adresu oudobra@dobra.cz 

Pokud nemáte možnost vyplnit anketu přes internet, můžete vyplněný 

anketní lístek vhodit do schránek umístěných na těchto místech v obci:  

1. HRUŠKA  v centru obce 
2. ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ CARBOL – Na Špici 
3. ČESKÉ POTRAVINY – paní Karla Romanidisová 
4. COOP – u vlakového nádraží v Dobré 
5. OVOCE A ZELENINA – paní Slávka Poláková 
6. PEKAŘSTVÍ  VANĚK – pekárna pan Vaněk 
7. OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ 

Na Vaše typy a návrhy se těší komise pro kulturu a školství. 

     Ing. Ludmila Baranová, předsedkyně komise 
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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

739 630 870 Markéta Hlawiczková, správce sběrného dvora
733 745 008 Pavel Peterek, dovoz a odvoz kontejneru na biologický odpad

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

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 6. 5. 2019 do 12.00 hodin.
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Areál U Medvěda a obec Dobrá
Vás srdečně zvou na akci

LETECKÁ SHOW DOPLNĚNÁ POZEMNÍ VOJENSKOU TECHNIKOU
K 74. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY

4. 5.
2019
od 10 hodin

  

Letošní premiéra

TANK T-72

Honza Gavelčík
moderátor

Bohatý doprovodný program
Den se složkami Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje. 

Více informací na www.sportrelaxclub.cz nebo www.dobra.cz

Areál
U Medvěda

Dobrá

G EN ER ÁL N Í  PA RT N ER

Honza Gavelčík
Velká hudební scéna:

M ED IÁL N Í  PA RT N ER

dvouplošník Sopwith Stru�er
stíhačka JAK-3

přelet dvojice stíhaček
JAS-39 Gripen
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K 74. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY
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U MedvědaU MedvědaU MedvědaU Medvěda

Dobrá

dvouplošník Sopwith Stru�er

přelet dvojice stíhaček

Dospělí 200 Kč 
v předprodeji v síti Ticketportal 150 Kč

Předprodej
vstupenek

Děti do 15 let zdarma
v doprovodu dospělé osoby

Zakoupením vstupenky přispějete D. Macholdovi
na nákup invalidního el. vozíku
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Carlos Santana Tribute
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