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Slovo starosty
Vážení občané,

v pátek 14. června 2013 jsme předáním 
staveniště ofi ciálně zahájili naši největší le-
tošní investiční akci, kterou je „Revitalizace 
a zateplení budov Základní školy v Dobré“. 
Celkové náklady na realizaci akce jsou ve 
výši 27,7 milionů Kč. Ze státního rozpočtu 
jsme zajistili dotace v celkové hodnotě 19,4 
milionů Kč. Rozdíl ve výši 8,3 milionů Kč 
jsou vlastní zdroje žadatele, tj. obce a uhra-
díme je prostřednictvím úvěru, o kterém 
rozhodlo zastupitelstvo obce. Tento úvěr 
nám poskytne Česká spořitelna, a.s., jak jste 
již byli předběžně informováni v minulém 
čísle Doberských listů. Největší radost ale 
zřejmě mají naši školáci, protože díky této 
stavební akci je o týden zkrácen školní rok, 
který končí 21. června 2013.  

V minulých dnech jsme na obecním úřa-
dě přivítali vzácnou návštěvu, kdy k nám 
přijel pan Byungkwun Kim, první sekretář 
a konzul Ambasády Korejské republiky 
v České republice. Obsahem návštěvy byla 
mimo jiné také diskuse o dopravním zatíže-
ní naší obce z provozu blízké automobilky 
Hyundai a možnostech dalších kroků ke 
snížení některých negativních vlivů. Shoda 
panovala v otázce, že je potřeba urgovat sa-
mostatné napojení průmyslové zóny Nošo-
vice na rychlostní komunikaci. Investorem 

této stavby je stát, resp. Ředitelství silnic 
a dálnic a na něm nyní leží největší odpo-
vědnost v přípravě příslušné stavební doku-
mentace. Vydání územního rozhodnutí na 
výše uvedenou stavbu je totiž podmínkou 
dalšího pokračování v řešení kruhového ob-
jezdu na nebezpečné křižovatce nad kinem. 
Pan konzul přislíbil naší obci v této věci pl-
nou podporu, za což mu velmi děkujeme.

V sobotu 1. června proběhl v areálu 
multifunkčního hřiště dětský den, který byl 
tentokrát doprovázen nevlídným počasím, 
přesto si jej mnoho dětí s rodiči nenechalo 
ujít. Jako novinka byla uspořádána přehlíd-
ka historických kol, korunována exhibiční 
jízdou po oválu. Myslím, že se to všem pří-
tomným velmi líbilo a doufám, že se z toho 
stane nová doberská tradice. Za uspořádání 
akce děkuji všem pořadatelům ze sportovní 
a kulturní komise rady obce, a samozřejmě 
také představitelům velocipedistů pánům 
Matýskovi a Knabovi.

Našim školákům již začaly vysněné letní 
prázdniny a nám dospělým se blíží sezona 
dovolených. Dovolte, abych všem popřál 
krásné a slunečné léto a mnoho hezkých 
prázdninových zážitků.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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MIROSLAV DONUTIL
OPĚT NEZKLAMAL A POBAVIL

Vzhledem k nebývalému zájmu občanů 
o setkání s panem Miroslavem Donutilem 
v minulém roce – vstupenky byly vyprodány 
ani ne za tři dny – jsme se rozhodli pozvat 
tohoto skvělého vypravěče, příjemného ba-
viče a skvělého člověka znovu. 

Ve čtvrtek 16. května se zaplnil společen-
ský sál návštěvníky z Dobré a okolí a všichni 
se těšili na Mistrův výkon. Letošní program 
se nesl v duchu hesla „Ptejte se mne, na co 
chcete…, s podtitulem: „ne na všechno vám 
odpovím.“ Diváci připravili spoustu dotazů 
na různá témata a těmi nejzajímavějšími se 
jevily otázky na uměleckou kariéru uměl-

ce, jeho kolegy a kolegyně, na spolupráci 
s nimi. S těmito dotazy pan Donutil problé-
my neměl, rozpovídal se o natáčení někte-
rých fi lmů, vzpomněl na práci s režiséry, na 
své divadelní role. Jistá skupina otázek jej 
však trochu zaskočila. Zde patřily zejména 
prosby diváků, aby zmínil svůj vztah k té či 
oné herečce. Jediným nezodpovězeným do-
tazem zůstala snaha zjistit, co si Mistr myslí 
o současném prezidentu republiky. Odpo-
vědí bylo: „Ještě tady je spousta dalších otá-
zek! A lepších!“

Po téměř dvou hodinách setkání s pa-
nem Donutilem skončilo. Nastala chvíle pro 
podpisy, společné fotografování, loučení.

A je docela možné, že zde nebyl pan 
Donutil naposledy. V samotném závěru 
vystoupení sám zmínil možnost přivézt si 
příště svého hosta. A koho by diváci nejví-
ce chtěli? Paní Simonu Stašovou, Čmaňu 
– tedy Pavla Zedníčka nebo Bolka Polívku. 
Ale k dispozici by prý byl i pan Karel Gott! 
Takže uvidíme…

Milan Stypka
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Pojeďte s námi na FOLKLORY!

Exkurze do HYUNDAIE - pro zdravotně postižené občany

Ne, nezakládáme cestovní kancelář, pou-
ze se rok s rokem sešel a naši přátelé ve slo-
venské Ochodnici pořádají tradiční Folklor-
ní slavnosti, na které zvou i občany z Dobré.

Letos se Folklorní slavnosti konají v ne-
děli 7. července a z Dobré bude vypraven 
autobus, kterým se naši občané dopraví do 
místa konání a který je opět ve večerních ho-
dinách přiveze v pořádku domů.

O účast na těchto ochodnických slav-
nost bývá obvykle docela velký zájem, proto 
jsme se rozhodli pro následující „klíč“, kte-
rým umožníme našim sdružením, komisím, 
výborům, svazům a spolkům, aby se jejich 
členové domluvili a přihlásili. Za názvem 
příslušné organizace (v závorce) je uveden 
počet míst v autobuse. Buďte, prosím, tak las-
kavi a nahlaste jména, příjmení a adresu na
místostarosta@dobra.cz nebo telefonicky 
na 734 611 216 (p. Stypka) nejpozději do 
úterý 2. července 2013. Nebudete-li refl ek-
tovat na místa Vám daná k dispozici, před-

Přestože mnozí naši občané již navštívili prostory fi rmy HYUNDAI a seznámili se díky profesio-
nálnímu doprovodnému výkladu s kompletní výrobou automobilů, nabízíme – po dohodě s vedením 
společnosti HMMC – tuto ojedinělou možnost rovněž těm občanům, kteří by vlastními silami nezvlád-
li náročnou prohlídku. 

Společnost HMMC se snaží vyjít vstříc i zájemcům z řad občanů méně pohyblivých a exkurzi rea-
lizuje prostřednictvím vláčku, který vás proveze všemi halami. Zvažte – prosím – svůj zájem zúčastnit 
se tak atraktivní exkurze a budete-li chtít využít nabídku v termínu 10. července 2013 od 13 hodin, 
kontaktujte telefonicky Obecní úřad Dobrá – tel. č. 558 412 311 – a nahlaste své jméno a příjmení.

Autobus, který obec vypraví na tuto exkurzi, bude přistaven naproti budovy OÚ Dobrá (na hlav-
ní silnici ve směru na Nošovice) a odjede ve 12:30 hodin.

Vedení společnosti prosí účastníky exkurze, aby měli všichni dlouhé nohavice, rukávy a pevnou 
uzavřenou obuv bez podpatků (v případě dam), kdyby bylo potřeba vlak z technických důvodů opustit 
a pohybovat se po hale pěšky. 

Z bezpečnostních důvodů se prohlídky nemohou účastnit děti mladší 10 let a do areálu nebudou 
vpuštěny osoby pod vlivem alkoholu, či jiných návykových látek.

Nová forma exkurze umožňuje účast 34 lidí v jedné skupině, počet je tedy omezen.

pokládáme Vaše odmítnutí telefonickou či 
jinou formou – dáme tak prostor ostatním 
zájemcům. Děkujeme.

Sbor dobrovolných hasičů (4), Mysli-
vecké sdružení Dobrá Vrchy - Pazderna (2), 
Český svaz včelařů (2), Český zahrádkář-
ský svaz (2), Skautské středisko Doberčata 
(2), Klub seniorů (4), Svaz tělesně posti-
žených (4), Doberský kulturní spolek (2),
Chrámový sbor (2), TJ SOKOL Dobrá (2), 
Sportovní klub PČR, judo (4), B.H.C. Dobrá 
(2), Sportovní komise (4), Kulturní komise 
(4), Kontrolní výbor (2), Finanční výbor (2). 

Občané, kteří „nenajdou“ možnost 
účastnit se prostřednictvím členství ve výše 
uvedených zájmových organizacích, mají 
možnost nahlásit svůj zájem do čtvrtku 
4. července 2013 telefonicky – 558 412 311 
(podatelna) – nahlaste prosím: jméno, pří-
jmení, adresu bydliště a zpětný kontakt (to 
z důvodu potvrzení vaší účasti – vše bude 
záležet na zájmu občanů).
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Zajištění sběru biologicky
rozložitelných odpadů

Opět nabízíme občanům možnost sběru biologicky rozložitelných odpadů. Sběr bude zajiš-
těn přistavením velkoobjemového kontejneru na stanoviště „Za obecním úřadem“ (u garáže):

 Přistavení kontejneru:  v pátek dne 28. 6. 2013 
 Odvoz kontejneru: v pondělí dne 1. 7. 2013

 Přistavení kontejneru:  v pátek dne 12. 7. 2013 
 Odvoz kontejneru: v pondělí dne 15. 7. 2013

Kontejner bude přistaven v těchto následujících termínech (pátky): 
26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10.

Kontejner bude označen cedulí „Určeno ke sběru biologicky rozložitelných odpadů“ 
včetně informací, co lze do kontejneru odložit:

 

Prosíme občany, aby do kontejneru odkládali pouze kompostovatelné odpady dle uvede-
ných pokynů. V případě, že bude biologicky rozložitelný odpad znečištěn nežádoucími od-
pady např. objemnými, nebezpečnými odpady apod. nebude Frýdecká skládka, a.s. schopna 
tento odpad využít, ale bude nutno jej odstranit uložením na skládce.

Jsme rádi, že jste si již v minulém roce zvykli na možnost využití kontejneru na BRO, 
který stává za obecním úřadem. Podle sdělení pracovníků Frýdecké skládky a.s. se akce po-
dařila a nepokračovat v ní by jistě nebylo správné. Proto směle pokračujme!

NEVHAZUJTE!!!      
-  větve z ořezu stromů a keřů
-  odpady živočišného původu
-  tekuté nebo kašovité odpady
-  odpady v obalech
-  stavební odpady
-  jiné odpady (sklo, plasty, kovy apod.)

UKLÁDEJTE 
-  trávu, seno
-  listí, jehličí
-  zbytky ovoce a zeleniny
-  piliny

UPOZORNĚNÍ  
S nastávajícími prázdninovými měsíci, s přibývajícím příjemným počasím a s prodlouže-

ním dne nastávají problémy s rušením nočního klidu. Nebývají to jen dospělí jedinci – ti se 
navíc dokážou mnohdy domluvit na prodloužených oslavách se svými sousedy, ale problé-
my se každoročně projevují v chování mladistvých i dětí. Upozorňujeme proto rodiče nebo 
zákonné zástupce, aby se přesvědčili o tom, jak a kde svůj volný čas zejména v nočních ho-
dinách jejich „ratolesti“ tráví. Po zkušenostech z minulých let budou některá exponovaná 
místa v obci mnohem častěji sledována ze strany Policie České republiky. Jedná se o lokalitu 
„u vodárny“, park, prostor rampy u školní jídelny a další.

Nebývá příjemným zážitkem pro rodiče, když jim jejich syna či dceru dovezou domů policisté! 
Milan Stypka
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Vážení občané, kteří přispíváte do Doberských listů,

rádi bychom zkvalitnili vydávání Doberských listů, zejména včasné podávání informací 
občanům. 

Proto jsme se rozhodli posunout termín vydávání tiskoviny dříve o  jeden týden. 
Žádáme Vás, abyste své příspěvky a informace do Doberských listů zasílali na příslušné 

měsíce do  těchto termínů uzávěrek: 
08. 07. 2013, 
12. 08. 2013, 
09. 09. 2013, 
07. 10. 2013,   Uzávěrka je vždy v pondělí do 12,00 hodin.
11. 11. 2013,   Věříme, že tato změna bude ku prospěchu věci a děkujeme Vám
09. 12. 2013,  za pochopení.
 S pozdravem                                          Ing. Jiří Carbol, starosta obce

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
POPLATEK  ZA  ODPADY  JE  MOŽNO  UHRADIT

 V  PRŮBĚHU  ROKU, NEJPOZDĚJI  VŠAK  DO  KONCE SRPNA  2013

Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč,
 děti do 15 let včetně – ve výši 50 % sazby,
 občané od 80 let věku včetně – ve výši 50 % sazby.

 Číslo účtu: 168 197 5309/0800
 VS: 1337 + čp

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá se uskuteční i v příštím roce vždy první středu v měsíci, tj. 3. 7. 2013,
7. 8. 2013 vždy od 16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací 
místnost č. 21 – bývalé foto.

ČEZ Distribuce, a.s., informuje

v souladu s ustanovením § 25, odst. 4, písmeno d, bod 6 a § 25, odst. 4, písmeno e, bod 6 
Energetického zákona, Vás informujeme o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 

dne 17. 07. 2013 od 7:30 do 16:00 hodin,
v části obce Dobrá – u trati směr Frýdek-Místek. Letáky vylepí zástupce ČEZ na místě.
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Možnost užívání sběrného dvora provozovaného
spol. Frýdecká skládka, a.s. občany obce Dobrá

Sběrný dvůr „Slezská“ ve Frýdku-Místku (ul. J. Čapka, kousek od hypermarketu Interspar, 
přesněji v bývalém areálu stavebnin „BETA“)

PROVOZNÍ DOBA: PO - PÁ 8.00 – 18.00 hod.
 SO 8.00 – 14.00 hod.  

Občané zde mohou odložit níže uvedené objemné, nebezpečné odpady a zpětně odebírané 
zařízení a výrobky:
Objemné odpady: skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace, vysloužilé vybavení domác-
ností apod.
Nebezpečné odpady a ostatní odpady: mazací a motorové oleje, olejové fi ltry, zbytky barev, 
laků, ředidel, autobaterie a monočlánky, použité obaly od postřikovačů a jiné chemikálie, 
prošlé a nepotřebné léky, nekompletní televizory, obrazovky, monitory, počítače, lednice, 
mrazničky, žárovky, výbojky a ostatní domácí spotřebiče.
Zpětný odběr elektrozařízení a výrobků: pouze kompletní – nerozebrané (!) lednice, 
mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, vařiče, myčky nádobí, vysa-
vače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, 
telefony a ostatní domácí spotřebiče.  
Po předložení průkazu totožnosti budou výše uvedené odpady a zpětně odebírané výrobky 
zváženy a zaevidována fyzická osoba (občan), která odpad předává.
Upozornění: biologicky rozložitelné odpady (např. tráva, listí, piliny, zbytky ovoce a ze-
leniny), stavební odpady a pneumatiky, které nejsou komunálním odpadem nebudou 
na sběrných dvorech odebírány.

PEČUJETE O ČLENA RODINY
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ?
Pokračujeme také v roce 2013.

Zdravotnická škola ve Frýdku-Místku 
pořádá setkání pro pečovatele, rodinné pří-
slušníky, kteří se starají nebo se chystají sta-
rat o osobu blízkou. 

Cíle těchto setkání vycházejí z potřeby 
doplnění informací a ošetřovatelských do-
vedností  rodinných příslušníků, osob, které 

se starají o blízkého člověka v domácím pro-
středí. Vycházejí z potřeby podpořit mož-
nost nemocného či starého člověka, který 
potřebuje péči, zůstat v domácím prostředí.  
Pečovatelé si mohou vyzkoušet, jak ošet-
řovat člena rodiny a zároveň šetřit své síly 
a zdraví.
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Na každém setkání se budeme zabývat 
tím, co Vás zajímá, nejčastěji to bývají tyto 
témata

• péče o hygienu ležícího člověka, celková 
 koupel v domácím prostředí
• prevence proleženin, polohování v do-
 mácím prostředí
• péče o kondici, masáže, jak ošetřovat leží-
 cího a chránit si záda
• péče o stravování a příjem tekutin v do-
 mácím prostředí
• péče o vyprazdňování, péče o močový 
 katétr, přikládání podložní mísy...
• péče o nemocného trpící bolestí
• péče o dementního člověka v domácnosti
• péče o vztahy v rodině a dobrou komuni-
 kaci s nemocným 
 poradenství o možnostech dalších služeb

Konkrétně tedy jde o předání teoretic-
kých informací o ošetřování člena v do-
mácnosti. Další krok je praktický nácvik 
ošetřovatelských dovedností v učebně 
ošetřovatelství Střední zdravotnické školy 

ve Frýdku-Místku. Dovednosti si rodinní 
příslušníci vyzkoušejí přímo na fi gurínách 
v lůžku pod vedením odborné lektorky. Dále 
jde o předání specifi ckých informací jak 
ošetřovat člověka v domácím prostředí, jaké 
pomůcky použít. 

Vzdělávání je bezplatné, proběhne v blo-
ku a absolvent si odnese brožuru o ošetřová-
ní člena rodiny v domácnosti, také zdarma.

TERMÍNY SETKÁNÍ:
 6. 3. 2013 11. 9. 2013
 3. 4. 2013 2. 10. 2013
 15. 5. 2013 6. 11. 2013
 5. 6. 2013 4. 12. 2013

Tyto středy vždy  od 15 hodin
v budově školy.

Informace tel: 558 630 019

Na setkání s Vámi se těší Olga Mičulková, 
Marie Muroňová a Katka Šmolková

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen 
„KVS SVS pro MS kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení 
§ 47 odst. 4 a odst. 8 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„veterinární zákon“), v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) 
veterinárního zákona nařizuje tato 

m i m o ř á d n á   v e t e r i n á r n í   o p a t ř e n í 

při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel v Moravskoslezském kraji. 
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Čl. 1 
Letní ošetření 

(1) Chovatelům včel, kteří se včelstvy kočují na území Moravskoslezského kraje, se nařizuje 
provést po 1. červnu 2013 ošetření těchto kočujících včelstev jedním z přípravků, uvedeným 
v příloze tohoto nařízení nejpozději do 14 dnů po každém návratu na stanoviště, evidované 
v Ústřední evidenci zvířat. 
(2) Chovatelům včel se zakazuje ošetřovat včelstva před posledním vytočením medu 
jinými přípravky, než přípravky, jejichž účinnou látkou je kyselina mravenčí. 

Čl. 2 
Podzimní ošetření 

Chovatelům včel se stanovišti včelstev na území Moravskoslezského kraje se nařizuje: 
a) do 30. září 2013 vložit na dna úlů vyjímatelné a čistitelné podložky tak, aby pokryly celou 
plochu dna úlu, 
b) v období od 10. října 2013 do 31. prosince 2013 v intervalech 14 – 21 dnů mezi jednotli-
vými ošetřeními zajistit. 
1. trojí ošetření všech včelstev na stanovišti přípravkem Varidol 125 mg/ml roztok k léčeb-
nému ošetření včel podle přílohy tohoto nařízení v souladu s příbalovou informací k jeho 
použití, nebo 
2. ošetření všech včelstev na stanovišti přípravkem s účinnou látkou kyselinou mravenčí 
nebo thymolem podle přílohy tohoto nařízení v souladu s příbalovou informací k jeho pou-
žití nebo s podmínkami použití přípravku pro klinické testování schválenými Ústavem pro 
státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ke klinickému testování, 
c) provést důkladné ometení a očištění podložek za 5 – 7 dní po každém ošetření a jejich 
následné vrácení na dna úlů, 
d) provést odstranění zavíčkovaného plodu vyřezáním nebo rozdrásáním před druhým nebo 
třetím ošetřením podle písm. b). 
 

Čl. 3 
Zimní měl 

(1) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na území Moravskoslezského kraje se nařizuje: 
a) do 15. února 2014 odebrat směsný vzorek zimní měli; vzorek musí být odebrán nejdříve 
30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, provedeném po po-
sledním ošetření podle čl. 2 tohoto nařízení,
b) odebrat směsný vzorek zimní měli k vyšetření
     1. laboratoři Státního veterinárního ústavu Olomouc nebo
     2. přímo KVS SVS pro Moravskoslezský kraj nebo
     3. zkušební laboratoři Výzkumného ústavu včelařského, s.r.o., Dol 94, 252 66 Máslovice.
V tomto případě je chovatel povinen předat KVS SVS pro Moravskoslezský kraj kopii objed-
návky vyšetření osobně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických 
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komunikací (název datové schránky: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy 
pro Moravskoslezský kraj, identifi kátor datové schránky: vc98dh6, elektronická adresa po-
datelny: epodatelna.kvs@svscr.cz) do 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky.
2) Chovatelům včel se zakazuje přesívat odebranou měl přes síta s otvory menšími než 
4 mm.

Čl. 4
Sankce  

Za nesplnění nebo porušení povinností, vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních 
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit 
pokutu až do výše:
a) 50 000,- Kč, jde-li o fyzickou osobu
b) 2 000 000,- Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
          

Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veteri-
nárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje 
den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a všech obec-
ních úřadů, jejichž území se týká.

V Ostravě dne 29. 05. 2013
MVDr. Severin Kaděrka

ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj

Příloha

       Seznam registrovaných veterinárních léčivých přípravků, dále jen „přípravky“
(1) Apiguard gel (25% thymol pro podání ve včelím úlu). Účinná látka – thymol
(2) Formidol 40 ml proužky do úlu. Účinná látka – kyselina mravenčí
(3) Gabon PF 90 mg proužky do úlu. Účinná látka – tau-fl uvalinát
(4) M-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro přípravu roztoku. Účinná látka – tau-fl uvalinát
(5) MP 10 FUM 24mg/ml roztok pro ošetření včel fumigací. Účinná látka – tau-fl uvalinát
(6) Thymovar, 15 mg thymolu v jednom proužku do úlu pro včely. Účinná látka thymol
(7) Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel. Účinná látka – amitraz
(8) Všechny další veterinární léčivé přípravky, schválené ústavem pro státní kontrolu veteri-
nárních biopreparátů a léčiv ke klinickému testování.
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Základní škola Dobrá informuje…

Den matek ve škole

Předškoláci v lavicích

Na neděli 12. května si žáci naší základ-
ní školy připravili bohatý kulturní program 
pro své maminky při příležitosti oslav Dne 
matek. Na vystoupeních se podílelo zhruba 
80 dětí, zejména z 1. stupně. Maminky si tak 
mohly poslechnout mnoho písní s hudeb-
ním doprovodem, kde vyniklo zvláště vy-
stoupení Barbory Pastrňákové z 6. B, která 
v doprovodu svého bratra Ondřeje zazpívala 
píseň z muzikálu Bídníci. 

Děti z tanečního kroužku paní Miche-
lové se zase předvedly populárním tancem 
Zumba. Jejich číslo sklidilo zasloužený po-
tlesk. Pro milovníky divadla byly na progra-
mu uvedeny dvě pohádky – Sněhurka a Ro-
zum a štěstí. Představení slavilo oprávněný 
úspěch a spokojené divačky nešetřily ovace-
mi ani slzami dojetí. Věříme, že i příští rok 

se podaří podobné vystoupení pro maminky 
připravit. Jejich na světě nejkrásnější poslá-
ní si to dozajista zaslouží.

Mgr. Olga Kafonková

Opět se rok s rokem sešel a k nám do 
školy v Dobré zavítaly děti z mateřské škol-
ky, aby se z nich na chvíli stali školáci a vy-
zkoušely si, jak jsou na školu připravené. 

Děti usedly do školních lavic a pomo-
cí metody Dobrého startu plnily zajímavé 
úkoly, procvičovaly uvolňování  ruky, učily 
se vyprávět, zpívat písničky, tančit i cvičit. 

Děti byly nesmírně šikovné a my jim 
všichni budeme držet palce, aby v září k nám
do školy vykročily pravou nohou a ve škole 
se jim líbilo a dařilo.

Mgr. Markéta Turoňová

Záběr z hudebního vystoupení na oslavě Dne matek.

Předškoláci se ve škole rozhodně nenudili.
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Projekt Les v našem prostředí
Na počátku června proběhl již tradiční 

ročníkový projekt žáků šestých tříd, který 
naplňuje průřezové téma environmentální 
výchova. První projektový den žáci pracova-
li ve třech odborných učebnách – ve školní 
dřevodílně, v učebně přírodopisu a v počí-
tačové učebně. V dílně žáci pracovali se dře-
vem a vyrobili si malou hrací kostku. 

V počítačové učebně si každá třída zho-
tovila svůj třídní „keltský kalendář“. V tom-
to kalendáři jednotlivé stromy horoskopu 
představují podobně jako ve zvěrokruhu 
vlastnosti, které mají lidé narození v tomto 
období. Žáci porovnávali, zda opravdu mají 
takové vlastnosti, jaké se přičítají stromům. 
V učebně přírodopisu probíhaly aktivity 
zaměřené na poznávání lesa. Dále žáci 
„prodávali“ dřevěné výrobky, naučili se roz-
lišovat lesní patra a přiřazovat k nim zvířata, 
spočítali si, kolik let mají „stromy“ v učebně 
přírodopisu, dozvěděli se, jaký je život židle 
plastové a dřevěné.

Druhý projektový den se uskutečnil 
v terénu - na myslivecké chatě v Dobré 
a v přilehlém lese. Na chatě se žáci dově-
děli zajímavosti z oboru myslivosti. S Ing. 
Petrem Vránou a Ing. Danielem Blažkem 
z Lesů ČR např. určovali stromy a keře, 
poznávali zvířata žijící v našich lesích a se-
známili se s prací myslivce a jejich péči 
o jezevčíka. Na třetím stanovišti si zahráli 
např.„Hmatavku“, kdy podle kůry stromů 
se zavázanýma očima určovali strom a cestu 
k němu. Pozorovali lupou v lesní hrabance 
živočichy – nejčastěji v ní objevili mnoho-

nožky a stonožky. Porovnávali kůru jehlič-
natých a listnatých stromů.

Nakonec všichni žáci vyplnili zpětnova-
zební dotazník. Všem se projekt líbil, byli by 
rádi, kdyby nějaký podobný zase proběhl. 
A co se dětem konkrétně líbilo? Tak např. 
práce ve skupinách, výroba kostky, pozo-
rování lupou, beseda s lesníky, aktivity, hra 

Hmatavka, povídání o myslivosti nebo po-
znávání vlastností stromů. Na závěr bych 
chtěla poděkovat členům mysliveckého 
sdružení Dobrá, kteří nám umožnili pobý-
vat na jejich chatě a uvařili dětem výborný 
čaj, Ing. Petru Vránovi a Ing. Danielu Blaž-
kovi za to, že si našli čas a připravili si pro-
gram pro naše šesťáky.

Mgr. Květoslava Lysková,
koordinátorka EVVO

Děti plní úlohy na myslivecké chatě v rámci projektu Les 
v našem prostředí.
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Účastníci řečnické soutěže Verbalista.

Řečnická přehlídka Verbalista

Zločin a trest – exkurze u soudu

Dne 14. května 2013 proběhla na naší 
škole již tradiční rétorická soutěž Verbalista. 
Celkem se jí zúčastnilo 16 mladých a naděj-
ných řečníků. Přehlídka byla zahájena zpě-
vem dvou děvčat naší školy – Zuzany Hein-
richové a Denisy Velčovské. Poté následoval 
nápaditý proslov pana učitele Lörince. Ná-
sledné losování rozhodlo o pořadí vystupu-
jících. Přes rostoucí nervozitu všichni svůj 
strach překonali a mluvený projev se všem 
vydařil.

Rozhodování bylo těžké, ale porota na-
konec vybrala šest postupujících do dalšího 
kola. Jejich úkolem bylo si během deseti mi-
nut připravit a přednést stručný projev na 
téma Jak zaručeně propadnout z českého ja-
zyka. Všichni se s daným tématem náležitě 
poprali a dokázali své posluchače zaujmout. 
Porota opět stála před nelehkým úkolem vy-
brat ty nejlepší, ale nakonec byly vybrány tři 
vítězky – Monika Čaganová, Hana Vlčková 

Cesty práva a spravedlnosti, svět zločinu 
a přísný svět soudnictví jsou zajímavé pro 
řadu lidí. Výjimkou nejsme ani my, žáci 8. A 
Základní školy v Dobré. Proto jsme s nadše-
ním přivítali možnost účastnit se jako diváci 
soudního přelíčení na Okresním soudu ve 
Frýdku-Místku.

V úterý 11. června jsme od 10 hodin do-
poledne v soudní síni s napětím přihlíželi 
jednání ve věci podvodu. Zaujaly nás roz-
poruplné výpovědi svědků a všichni jsme 
horečně přemýšleli, na čí straně je pravda. 
Musíme přiznat, že naše děvčata měla pro-

a Kateřina Kocichová. Cenu diváka, ve kte-
ré hlasovali sami soutěžící, vyhrála žákyně 
9. ročníku Denisa Rojíčková. Na závěr ob-
drželi všichni účastníci diplom a sladkou 
odměnu.

Adéla Březinová, Martin Kantor,
Markéta Sobková, Denisa Rojíčková – 

žáci 9. B

blém s objektivitou, protože jim byl obžalo-
vaný mladý muž velmi sympatický.

Během přestávky i po skončení jednání 
se nám velmi příjemný pan soudce věnoval 
a ochotně zodpověděl všechny naše dotazy. 
Naše soudní dobrodružství se nám velmi lí-
bilo a odcházeli jsme plní dojmů. Děkujeme 
naší paní učitelce třídní, že nám tuto exkurzi 
zařídila.

žáci 8. A
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Poděkování paní učitelce Markétě Turoňové
Chtěli bychom prostřednictví Doberských listů poděkovat paní učitelce Mgr. Markétě Turoňové,

která na zdejší škole od září vedla naše děti, žáky 1. C třídy. Od příštího školního roku budou zří-
zeny pouze dvě druhé třídy, a proto paní učitelka s našimi dětmi již nebude pokračovat do vyšších 
ročníků.

Vážená paní učitelko, děkujeme Vám za vaši trpělivost s dětmi, za pochopení, za výchovu a že 
jste našim dětem dala základ pro další roky ve škole i v životě. My, rodiče i děti Vám ze srdce děku-
jeme a přejeme mnoho úspěchů v  práci, dobré zdraví a hodné nové žáčky. 

Rodiče a žáci 1. C třídy Základní školy Dobrá

Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

Den matek
Oslavy Dne matek probíhaly letos opět 

v jednotlivých třídách naší MŠ. Některé 
třídy pojaly tentokrát tyto oslavy trochu ne-
tradičně, a to aktivním zapojením maminek

Prázdniny se již blíží mílovými kroky, ale my se ještě krátce vrátíme k oslavám Dne matek
na naší MŠ, jak jsme slibovali v květnových Doberských listech.

do společné tvořivé hry s dětmi. Jiné třídy 
vsadily na klasiku a připravily si pro ma-
minky pestrá pásma básniček, písniček, po-
hádek a tanečků se zajímavými rekvizitami.
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Třída Broučků se letos zapojila také do 
obecních slavností Dne matek, stejná třída 

pak přišla potěšit svým vystoupením určené 
především babičkám místní Klub seniorů.

Oslavy Dne dětí

Koncert žáků hudební školy

Na oslavy Dne dětí nás letos pozvali naši 
starší kamarádi z místní ZŠ do jejich spole-
čenského sálu, kde se děti pohodlně usadily 
a čekaly, co se bude dít.

A bylo opravdu na co koukat – děti tan-
covaly v rytmu zumby, zahrály nám humor-
nou pohádku o Sněhurce, zazpívaly známé 
písničky z rádií, „zarepovaly“ nám. Naše 

Dalším kulturním zážitkem pro děti naší 
MŠ bylo vystoupení svěřenců p. uč. Dyrro-
vé, kteří docházejí do její hudební školy.

děti každé vystoupení odměnily upřímným 
potleskem.

Na závěr každé naše dítě obdrželo od 
školáků sladkou pozornost a diplom.

MŠ „Barevný svět“ děkuje všem školá-
kům, kteří se podíleli na tomto vystoupení, 
za příjemně strávené dopoledne.

Děti nám předvedly své hudební umění 
hrou na fl étnu, na klavír i na kytaru či zvon-
kohru, také nám společně zazpívaly.
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Mezi účinkujícími byl také náš kamarád 
ze třídy Broučků Kryštof Skokan, který nám 
zahrál bez nejmenšího náznaku trémy na 
klavír.

Soutěž malých šachistů
Děti naší MŠ se zúčastnily šachové-

ho turnaje mateřských škol, který se konal 
v Národním domě v Místku. Naši mateř-
skou školu reprezentovaly tyto děti: Matyáš 
Antoníček, Lukáš Bódis, Adélka Kaňoková 
a Lukáš Sikora.

Naše děti se umístily v konkurenci 
mnoha dalších, především městských ma-
teřských škol na pěkném 16. místě. Gratu-
lujeme.

Mgr. D. Dvořáčková

Červen měsíc myslivosti
V tomto období se v naší krajině se vy-

skytuje velké množství mláďat ať savců tak 
i ptáků. Právě proto byl červen vybrán, jako 
měsíc myslivosti. 

Můžeme se setkat s malými srnčaty, 
mladými zajíčky z dalšího vrhu, bažantí-
mi kuřaty a mláďaty většiny našich pěv-
ců. Právě mláďata jsou nejvíce vystavena 
predačnímu tlaku a působení negativních 
vlivů člověka. Letošní počasí také moc ne-
přeje mláďatům a s obavami sledujeme, jak 
chladné a deštivé počasí sníží přírůstek zví-
řat ve volné přírodě. Malá srnčata mohou 
prochladnout stejně jako malí bažanti, když 
v tomto chladném počasí jim chybělo tolik 
důležitý životadárný sluneční svit.  

Rád bych vás tímto požádal, abyste ne-
pouštěli své psí miláčky volně a měli je na 

vodítku. Váš pejsek nemusí zvíře nutně pro-
hnat, stačí, že se dostane do jeho blízkosti 
a ono ve svém pudu sebezáchovy rychle 
odběhne. Toto nesvědčí zejména srnám, 
kterým v této době takový stres vůbec ne-
svědčí, nehledě na mláďata, pro které může 
být tento stres smrtící. Také se může stát, že 
srnčí zvěř vběhne přímo pod kola aut jedou-
cích po cestě, což nikdo z vás určitě nechce. 
Pachové ohradníky, které jsou nainstalo-
vány kolem cest nejsou pro takový případ 
a zvěř přese ně snadno proběhne. Stejně je 
to s plotem kolem obchvatu Dobré. Nějaký 
„dobrák“ totiž zcizil vrátka v této zábraně 
anebo je neustále otvírá i když my je poka-
ždé zavíráme a vrátka tam uvazujeme jak se 
dá, aby to aspoň trochu pomohlo a zvěř na 
cestu nešla.



Pokud byste náhodou našli „opuštěné“ 
srnče či jiné mládě, ponechejte jej prosím 
na místě nálezu. Srna se může nacházet 
nedaleko v obilí či vzrostlé řepce a brzy se 
pro srnče vrátí. Nemusíte se obávat, že by jej 
opustila a nechala jeho osudu. 

Ve spolupráci se Základní školou udělali 
Doberští myslivci 13. 6. pro děti z 1. - 5. tříd 

Dětský den s myslivci, na kterém připravili 
pro děti různé úkoly a vyprávěli jim zajíma-
vosti z přírody na vycházce ve vojenském 
lese. Děti zároveň soutěžily v dovednostech 
jako je přechod po kolébavé lávce, střelba ze 
vzduchovky a podobně.  Nejlepší třídy obdr-
žely poháry, diplomy a sladké odměny. 

Naproti tomu žáci 9. tříd byli provést 
ještě doplňující výsadbu v Klimánkové ol-
šině a odstranění plevelných dřevin, tak 
aby stromky, které tam zasadili oni a jejich 
spolužáci v předchozích létech mohly dobře 
růst a nic jim nebránilo v přijímání sluneč-
ních paprsků, které jsou pro růst stromů 
také velice důležité. Tuto aktivitu provádíme 
ve spolupráci se sdružením DOBRÁ 3000 
o.s., které má za jeden z hlavních činností 
takovéto ekologické projekty.                                                                              

Mgr. Vítězslav Pantlík

DOBRfest  2013
Dne 8. 6. 2013 proběhl již čtvrtý ročník 

hudebního festivalu nesoucí název DOBR-
fest. Výtěžek ze vstupného, který byl něco 
přes pět tisíc jsme věnovali na dobrou věc 
– sdružení Bez Mámy, které se věnuje budo-
vání centra pro sirotky v Tanzánii (vice viz. 
www.bezmamy.cz) . 

Na letošním DOBRfestu vystoupilo opět 
5 kapel z blízkého i vzdálenějšího okolí – 
Hrozen, Líheň, Meybe, Ajdontker a Máma 
Mele Maso. 

I když se zdálo, že počasí nám nebude 
moc přát, tak nakonec se na nás sluníčko 
usmálo a nepršelo nám. Na DOBRfest při-
šlo letos přes 170 platících hostů, kteří si 
mohli užít příjemnou a skvělou zábavu při 
hudbě výše uvedených kapel.   

DOBRfest zakončila kapela Máma mele 
maso, tvořena místními hudebními nadšen-
ci. Od nich zazněly známé české i zahranič-
ní hity jako například Trezor, Osmý den, Ja-
hody mražený či Hallelujah, All star. Kapela 

-  14  -
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nám hrála až do jedné hodiny dalšího dne 
a hráli by i dál, akorát jsme déle nechtěli ru-
šit noční klid v okolí cyklobaru.

Celým odpolednem až do pozdních hodin 
nás provázeli moderátoři Vojta a Tom, kteří 
kapely uváděli a zpovídali před jejich vystou-
pením a bavili obecenstvo svými občasnými 
vtípky, za což jim patří velké díky stejně jako 
kapelám, které přijely, aby nám zahrály. 

Mgr. Vítězslav Pantlík,
Doberský kulturní spolek o.s.

Sportovní den pokazilo počasí
Na sobotu 25. května byl naplánován 

1. ročník „Sportovního dne“ obce Dobrá. 
Doposud tato akce probíhala v rámci „Velké 
doberské“. Od letošního roku chceme za-
vést tradici samostatných sportovních dnů. 
Bohužel, člověk míní a….

Všechno zhatilo počasí. Ráno teplota 
pod 10°C a celé dopoledne hustý déšť. Na 
čtvrtou hodinu se dostavila 3 družstva fot-
balistů a jedno družstvo volejbalistů. Proto-
že se odpoledne déšť trochu umoudřil, fot-
balisté se pustili do sebe.

Soutěžila družstva BHC Dobrá, Buldoci 
z Dobré a naši slovenští přátelé z Ochodni-
ce. Po vzájemných střetnutích byl výsledek.

1. Buldoci z Dobré       10:8
2. Ochodnica                    8:8
3. BHC Dobrá                  3:5

Vítězům gratulujeme.

Jelikož se tento 1. ročník příliš nevy-
dařil, bylo rozhodnuto, že všechny ostatní 
disciplíny proběhnou opět v rámci „Velké 
doberské“ o posledním srpnovém víkendu. 
Vypsané disciplíny budou uvedeny v příštím 
vydání Doberských listů. 

Věříme, že tentokrát k nám bude počasí 
milosrdnější a že se soutěží zúčastní všech-
ny složky činné v obci.

Za sportovní komisi Zdeněk Kafka

„TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ 
FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“

FOND MIKROPROJEKTŮ

-  15  -
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Co nás čeká příště?
22. 6. 2. kolo soutěže v Petanque (po uzávěrce DL)
   6. 7. 11. roč. Turnaj v nohejbalu (tenisové kurty )
   3. 8. 46. roč. Turnaje „Svobodní – Ženatí“ (Mechula)
17. 8. Plážová kopaná v Zanzibaru                                                                   Za sportovní komisi
24. 8. Turistika v Beskydech (bude upřesněno)                                                      Zdeněk Kafka

Pozvánka sportovní komise
Zveme všechny na 

11. ročník amatérského turnaje v nohejbalu tříčlenných družstev, 
který se koná dne 6. 7. 2013 od 9:00 na tenisových kurtech u VÚHŽ v Dobré. 

Povrch kurtů - umělá tráva.

Další akce: 7. ročník Plážového fotbálku proběhne dne 17. 8. 2013 od 9:00
u Zanzibaru. Hraje se 3 + 2 náhradníci. Jako každý rok budou připraveny krásné

a hodnotné ceny. Ze zkušenosti z minulých let určitě nebude nouze o skvělou zábavu. 
Vzhledem k velkému zájmu volejte včas.

Uzávěrka přihlášek je na nohejbal do 3. 7. 2013 a na plážový fotbálek do 14. 8. 2013 na 
telefon 723 806 364 p. Křižák René.

Za sportovní komisi
Křižák René

Hry bez hranic pro tři generace
V sobotu 18. května  2013 uspořádala 

Komise pro rodinu a občanské záležitosti 
při OÚ Dobrá, 

společně s kulturní a sportovní komisí  
akci „ Hry bez hranic pro tři generace “

I když v daném termínu se přihlásily jen 
dvě rodiny, takže jsme s obavami očekávali, 
jak celá akce dopadne, nakonec se soutěže 
zůčastnilo 7 tříčlenných družstev. Byli to:  
Krtečci, Srdíčka, Joudové, Chrobáčci, Bor-
ci, Sluníčka a Ježečci.
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Počasí nám přálo, nálada soutěžících 
byla výborná a o legraci nebyla nouze. Ka-
ždý ze soutěžících se snažil ze všech sil, aby 
byl nejlepší, ať už se jednalo o nejmladší 
účastníky, střední generaci nebo seniory.
Souboj byl velice vyrovnaný, takže dvě druž-
stva získala stejný počet bodů a o vítězi 
rozhodla doplňující disciplína. Ale nezáleží 
tak ani na tom, kdo byl první, ale ceníme si 
toho, že se našli takoví, kteří přišli a soutěže 
se zúčastnili. 

Na závěr bych jménem Komise pro ro-
dinu a občanské záležitosti chtěla poděko-
vat všem těm, kteří nám pomáhali tuto akci 
uskutečnit. Poděkování patří členům spor-
tovní komise panu Zdeňku Kafkovi, Eduar-
du Mališovi, členům kulturní komise paní 

Jaroslavě Velčovské, Bohumilu Matuškovi, 
kteří nám pomáhali organizačně zajistit 
jednotlivé disciplíny, sboru dobrovolných 
hasičů pod vedením Ing. Ludmily Baranové 
za zajištění občerstvení, paní Ivetě Řeháko-
vé za zdravotnickou službu, manželům Ro-
manidisovým za prodej cukrovinek, panu 
Václavu Bosokovi za hudební reprodukci 

a všem členům naší komise. Taktéž chci 
poděkovat za spolupráci OÚ Dobrá a panu 
místostarostovi Mgr. Milanovi Stypkovi, 
který si vzal tuto akci pod svůj patronát. 
Ti všichni věnovali své osobní volno k zdár-
nému průběhu celé akce. 

Myslím, že celá akce se vydařila a ti co 
přišli, budou vzpomínat na pěkné zážit-
ky při soutěži. Škoda jen, že velice málo 
přišlo těch, kteří by své známé a spoluob-
čany povzbudili a jim fandili.  
 

Za Komisi pro rodinu a občanské
záležitosti Žižková Marie
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Trochu deště Den dětí nezkazilo!
Od brzkého rána v sobotu 1. června jsme 

s obavami vzhlíželi k obloze. Kdyby aspoň 
nelilo!

Nakonec jsme se dočkali i sluníčka a tro-
chu toho deště určitě nevadilo. Zase jsme 
oschli, jako v té pohádce „O pejskovi a ko-
čičce“. Celé odpoledne se neslo v duchu 
Večerníkových pohádek. Kdo přišel včas 
stihnul splnit deset úkolů pod dohledem 
pohádkových postaviček. Kdo nevěděl kudy 
kam, objevil se „pohádkový Honza“. Jak 
se ukázalo, miláček dětí! Všechno měl pod 
kontrolou Večerníček, který se projížděl na 
svém typickém kole. Odměny pro děti již 
dlouho dopředu připravovala paní Šárka 
Romanidisová, dětmi zvaná „bufetářka“. Ta 
ví nejlépe, co mají děti rády.

Velkým zážitkem byl určitě kouzelník se 
svým asistentem, kterého by děti  dobrovol-
ně brzy nepustily. Balónková zvířátka šla na 
dračku. Musela zasáhnout „vyšší moc“.

V průběhu odpoledne se děti vyřádily  
v nafukovacím hradu, který nemůže nikdy 
chybět a na oblíbených jezdících zvířátkách.

Zajímavým zpestřením byla přehlídka 
historických kol. Hezká podívaná!

Celé zábavné odpoledne ukončila mladá 
studentská kapela, která svým  repertoárem 
pobavila hlavně přítomné rodiče.
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Doufám, že děti ozdobené našimi „ma-
lérečkami“ odcházely spokojené a s pěkný-
mi zážitky.

Chci poděkovat všem, kteří se na přípra-
vě a průběhu oslav podíleli: mladým skau-
tům, členům sportovní a kulturní komise,

p. Ditě Hromjákové, Danielu Golíkovi, man-
želům Prčíkovým, panu Flaksovi, místním 
hasičům, kteří se starali o občerstvení, ve-
dení obce a správci obce za přípravu hřiště 
a pomoc při organizaci. 

  
Za kulturní komisi J. Velčovská
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7. TURNAJ – FINÁLE –
„ŠPRTEC TOUR 12/13“ V DOBRÉ

... se uskutečnil krásnou slunečnou so-
botu dne 8. 6. 2013 jak jinak – v MF sále při 
ZŠ v Dobré.

Nádherné počasí po dlouhých chmur-
ných deštivých týdnech vyhnalo spoustu 
stálých hráčů do přírody, i proto byla účast 
na „FINÁLOVÉM“ turnaji, který uzavírá 
letošní sezonu 2012 - 13, nebývale průměrná 
(27 startujících, 5 družstev). Přesto si start 
nenechala ujít většina aspirantů jak na dílčí 
umístění v tomto turnaji, tak v celkovém po-
řadí Šprtec Tour (zahrnuje již zmiňovaných 
7 turnajů). Dalibor Hájek, Libor Sita, Lukáš 
Fojt, David Kováč, ale i Kamča Žvaková, se-
stry Grabinské či Petr Hadaščok – tato jmé-
na jsou zárukou vynikajícího šprtce – což 
všichni zmiňovaní beze zbytku potvrdili. 
Domácí tým – B.H.C. Dobrá – opět připra-
vil pro všechny skvělé herní prostředí (tímto 
ještě jednou veřejně děkuji všem hráčům 
i rodičům, kteří klubu pomáhají trvale, byť 
se třeba sami nemohou zúčastnit). 

Opět jsme ukázali, že jsme „tým“, který 
drží pohromadě a jdeme si za svým cílem, 
kterým je výborná zábava. :-) Dílčí úspěchy 

nás těší, ale přednější jsou pro nás dobré 
pocity nejen nás, ale i všech ostatních star-
tujících. 

Dle ohlasů všech jsme k nim velkou mě-
rou přispěli…

Avšak po pořádku – na startu bylo 27 
hráčů všech kategorií (muži, ženy, žáci, 
junioři), kteří se vzájemně dle postavení 
v průběžném žebříčku a dle následných vý-
sledků utkali vzájemně (každý hráč absol-
vuje 7 zápasů). Opět se hrálo švýcarským 
systémem (herní systém známý především 
z šachu, popř. dalších „hromadných“ turna-
jů). Krom herního vybavení bylo připraveno 
i „občerstvovací“ zázemí – takový turnaj, to 
je totiž maratón, který trvá i 7 hodin s mi-
nimální možností oddychu (a již to zaslouží 
obdiv k těm nejmladším a nejstarším účast-
níkům). Všichni to zvládli – až na jeden 
případ, který se stal opravdu „raritou“. :-) 
Nejmenovaný „hráč“, který ostatní pobavil 
tím, že se na turnaj hlásil až na místě (to 
by nebylo ještě tak podivné, ta možnost tu 
je, byť se pak start prodraží), ale k turnaji 
přistoupil naprosto nepřipraven (bez her-
ního vybavení, které mu nakonec jeden 
z hráčů vypůjčil), ovšem co více – asi po 
3 zápasech se rozhodl, že vlastně musí 
plnit „povinnosti“ ještě na jiné akci. :-)) Toto 
se nám opravdu ještě nestalo, aby někdo 
opustil rozehraný turnaj, ale vše je jednou 
poprvé – byť takové „jednání“ není hodno 
fi nálového turnaje. Ostatní hráči toto přijali 
s rezervou – ostatní jeho zápasy byly kon-
tumovány (ale být takových „expertů více“, 
tak by byl turnaj naprosto degradován). 
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Celou eskapádu nezmiňuji jako posměch 
vůči danému hráči, ale jako „humornou“ 
vsuvku na závěr celé tour. Jinak turnaj pro-
bíhal „standardně“ – byl plný náboje, zvratů 
a vrchol – jako již tradičně – přišel až 
v posledním kole. Přetahovanou o týmové 
prvenství nakonec vyhráli hráči Vsetín Jo-
kers o bod před domácím B.H.C. Dobrá 
a třetím týmem Future. Následovali CSVČ 
J. Boska Havířov a Šprtec Partyja Ostrava. 
I soutěž jednotlivců byla napínavá – forma 
jednotlivých hráčů se během celého dne pře-
lívala z jednoho pólu k druhému, těšila nás 
výborná hra a hl. výsledky Kamči Žvakové, 
která postupně porazila Libora Situ (druhý 
hráč celé „tour“), Josefa Svobodu, Davida 
Kováče i Jana Bilka, zaváhala pouze s Luká-
šem Fojtem a o půlbodíky (a tím i o možnost 
vyhrát celý turnaj) ji připravili pouze klubo-
ví hráči Petr Hadaščok a Dalibor Hájek (ten 
vyrovnával skóre v posledních sekundách 
zápasu). Pro Kamču je to vynikající úspěch 
– s 5 b. obsadila celkově 4. místo a mezi že-
nami dominovala a zvítězila.  Svou kvalitu 
potvrdil i Dalibor Hájek a jeho 5 b. tentokrát 
stačil „pouze“ na 5. místo celkově (jiní by za 
takoví výsledek ruce trhali, Dalibor je však 
profík, který chce stále vítězit). Turnaj byl 
velmi dobrý i z pohledu Petra Hadaščoka – 
jeho 7. místo za 4b. je navázání na výsledky 
z posledních 2 turnajů a vypadá to, že Petr 
jde po výkonnostním „pádu“ opět herně 
nahoru. I další hráči B.H.C. zahráli slušně – 
Libor Houda (13.) a Víťa Foltýn (15.) při-
spěli svými body k týmovému stříbru, další 
hráči Vl. Kalmus (16.), Kuba Sklář (24.), 
Krista Hrabcová (25.) a Láďa Hájek (26.) 
v některých případech znepříjemnili fa-
voritům pozice a dělali soupeřům slušné 
„dusno“ :-) … Nakonec se však z celkové-

ho triumfu radovali „přespolní“: 1. místo 
Libor Sita (Future) před 2. Lukášem Fojtem 
a 3. Janem Bilkem (oba Vsetín) – všichni 
hráči dosáhli 5,5 b. a o jejich pořadí rozho-
dl až vzájemný vyšší koefi cient…Turnaj byl 
skvělou tečkou za letošní sezonou – sešli 
jsme se celkem 7x, u stolů se prostřídalo 
84 různých hráčů a hrálo se v 5ti různých 
destinacích. Svou dominanci v celkovém 
pořadí potvrdil Dalibor Hájek (B.H.C. Dob-
rá), hráč s nejkonstantnější vykonností, 
který zvítězil s více než 100 b. náskokem 
před Liborem Sitou (Future) a třetím 
Lukášem Fojtem (Vsetín). Rovněž celý tým 
B.H.C. Dobrá si již „pohlídal“ konečné 
prvenství v celém seriálu (téměř 26 b. ná-
skok) před druhým Vsetínem a třetí Šprtec 
Partyjí Ostrava (výtah z celkového pořadí na-
leznete níže). 

Dlouhá sezona je za námi, všichni si rádi 
„odpočinou“, ovšem vedení jednotlivých 
klubů nezahálí a již plánuje sezonu ŠPR-
TEC TOUR 13/14. 

Jisté již je to, že se opět bude hrát 
7 turnajů, tentokráte se mezi pořadatele za-
pojí i Vsetín a klub B.H.C. Dobrá s velkou 
pravděpodobností uspořádá opět „závěreč-
ný“ fi nálový turnaj – tentokrát nejpozději 
v květnu 2014. Velkým přáním všech zain-
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teresovaných stran je i to, aby se do turnajů 
zapojilo větší množství hráčů (především 
juniorské a žákovské kategorie), rovněž 
hodláme rozšířit ženskou kategorii. Naším 
cílem bude opět přilákat zahraniční účast-
níky jako letos – ovšem v ještě větším mě-
řítku. Děkujeme za zájem a podporu všem, 
bez nichž by podobné turnaje nebyly možné 
– především přestavitelům územních sa-
mospráv (tímto jménem B.H.C. Dobrá vel-
mi děkuji Obci Dobrá za podporu), rovněž 
vyzýváme všechny případné zájemce, aby 
neváhali, přišli mezi nás – kdo je soutěživý 
a rád na sobě pracuje, ten ve šprtci najde 
jistě zalíbení.

CELKOVÉ POŘADÍ ŠPRTEC TOUR 12/13
(výtah, podrobnější info na stránkách B.H.C.) 

p. jméno   kat.         klub                                                  body
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.  HÁJEK Dalibor  m  B.H.C.Dobrá     950,43
  2.  SITA Libor   m  Future      840,39
  3.  FOJT Lukáš   m  Vsetín Jokers     806,52
  4.  LAŠTOVICA Karel  m  Vsetín Jokers     748,81
  5.  KOVÁČ David  m  Šprtec Partyja Ostrava    738,96
  6.  SVOBODA Josef  m  Vsetín Jokers     704,15
  7.  HADAŠČOK Petr  z  B.H.C.Dobrá     604,40
  8.  HOUDA Libor  m  B.H.C.Dobrá     595,74
  9.  CARÁNEK Filip  z  CSVČ J.Boska Havířov   584,99
10.  ŽVAKOVÁ Kamila  l  B.H.C.Dobrá     550,45
11.  PELIKÁN Jiří  m  Future      447,78
12.  KRÁL Lukáš   m  Šprtec Partyja Ostrava    444,76
13.  KALMUS Vlastimil  m  B.H.C.Dobrá     425,75
14.  BILKO Jan   m  Vsetín Jokers     418,07
15.  GRABINSKÁ Ver.  l  Future     409,55
..ad..

Tímto mi dovolte ofi ciálně ukončit re-
prezentační sezonu 2012 - 13, sejdeme se 
opět již v září v nové sezoně 2013 - 14.  :-)

Vlastimil Kalmus, B.H.C. Dobrá
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KATEGORIE: ŽÁCI
1. HADAŠČOK Petr  B.H.C.Dobrá   604,40
2. CARÁNEK Filip  CSVČ J.Boska Havířov  584,99
3. SKLÁŘ Jakub  B.H.C.Dobrá   329,43

KATEGORIE: JUNIOŘI
1. MIKLOVIČ David CSVČ J.Boska Havířov   355,78
2. SEDLÁŘ Patrik  Šprtec Partyja Ostrav   306,33
3. PÍSKALA Vojtěch  CSVČ J.Boska Havířov   270,15

KATEGORIE: ŽENY
1. ŽVAKOVÁ Kamila  B.H.C.Dobrá   550,45
2. GRABINSKÁ Ver.   Future    409,55
3. KUBÍKOVÁ Lucie  Šprtec Partyja Ostrava  391,82

KATEGORIE: MUŽI
1. HÁJEK Dalibor  B.H.C.Dobrá   950,43
2. SITA Libor   Future    840,39
3. FOJT Lukáš   Vsetín Jokers   806,52

KATEGORIE: DRUŽSTVA
1. B.H.C.Dobrá     146,0
2. Vsetín Jokers    120,5
3. Šprtec Partyja Ostrava   110,5
4. Future     108,5
5. CSVČ J.Boska Havířov    106,5
6. DDM Fontána Bohumín     17,0
7. Kędzierzyn-Koźle      14,5
8. Wodzisław       13,0
9. Notoři Havířov       7,0
10. KSH Sever Zábřeh       6,5
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Kulečníkový turnaj „mistrů“
v Dobré

Den matek v Klubu seniorů

I v letošním roce se konal tradiční ku-
lečníkový turnaj pořádaný pod patronací 
Obecního úřadu Dobrá a to na tradičním 
místě – v restauraci Na Špici. Pro velkou 
účast byl turnaj pořádán od ledna do května 
2013, kde se účastníci soutěže utkali kaž-
dý s každým a to dvoukolově. I přes velkou 
vyrovnanost si první místo odnesl Luboš 
Vašut, druhé místo obsadil Tomáš Piškoř 
a na třetím místě skončil Rosťa Baran. 
Všichni účastníci se podělili o své dojmy na 
závěrečném vyhodnocení, kde se všichni 
shodli na úspěšnosti tohoto turnaje a bez-
pochyby na další účasti v příštím ročníku. 
Touto formou bychom chtěli poděkovat za 
sponzorské dary a to: Oú Dobrá, restaurace 
Na Špici p. Florián Carbol, Ridera Bohu-
mia a.s., Autoservis Janulek, CK Foltour, 

Auto-Moto Nondek-Mlčák, JR Obuv Jana 
Růžičková, TUP Marek Růžička, Pekárna 
Hlisnikovský Dobrá, Pěstitelská pálenice 
p. Březina, Potraviny Romanidis, Řeznictví 
Carbol, jakož i osobním darům p. Bohumíra 
Mojžíška a p. Edy Mališe.

Slovík Jiří a Eda Mališ

Dne 15. května proběhla v prostorách 
Klubu seniorů oslava Dne matek na kterou 
přišly popřát našim seniorkám děti z mateř-
ské školky pod vedením pedagogického do-
zoru. Malí žáčci předvedli pásmo básniček 
a písniček, které se velmi líbilo. Tímto ještě 
jednou děkuji malým účinkujícím a pedago-
gickým pracovnicím mateřské školky.

Za Klub seniorů
Čeněk Juřica – předseda
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Plán činnosti Klubu seniorů na 3. čtvrtletí

středa 17. 7. Návštěva archeoparku, případně rybího domu v Chotěbuzi.
  Sraz na nádraží ČD v Dobré v 9:30 hod. Odjezd vlakem
  směr Český Těšín. Předpokládaný návrat 17:10 hod.

středa 7. 8. Návštěva dolní oblasti Vítkovice. Odjezd autobusem
  Morávka-Ostrava s odjezdem z Dobrá střed v 12:03 hod.
 
středa 21. 8. Tradiční návštěva Hájku, odjezd vlakem do Frýdku ve
  14:11 hod. z Dobré. Na zpáteční cestě návštěva Mariánské
  baziliky na mši svatou.
 
středa 4. 9. Návštěva zámku a muzea v Kravařích s možností obědu,
  pak odjezd do Arboreta v Novém Dvoru. Odjezd od kostela
  v Dobré v 8:00 hodin. Cena zájezdu 100 Kč na osobu.
 
středa 18. 9. Opékání klobás v Kačabaru. Začátek v 15:00 hodin,
  dobrou náladu s sebou.
  
Po dobu prázdninových měsíců červenec a srpen je možno zpřístupnit po domluvě
zajištění klíčů. 11. a 25. září bude klubovna otevřena od 15:00 hod.

Svaz tělesně postižených v Dobré
23. 5. 2013 tradičně každý rok smažení 

vaječiny na našem oblíbeném místě v Kača-
baru. Tento den nám počasí moc nepřálo, 
bylo dost chladno, ale hlavně že nepršelo, 
tak jsme to vyřešili s tím, že  jsme si oblék-
li teplé bundy a bylo nám fajn při smažení, 
kdy jsem tentokrát rozbili do kbelíku 450 
kusů vajec. Smažili jsme tento objem na víc-
krát a všem chutnala.

Sešlo se nás 60 členů a hosté. Zúčastnilo 
by se nás více, ale někteří naši členové jsou 
nemocní, tak mezi nás nemohli přijít.

Tato akce byla výborná, nálada byla dob-
rá a celou akci nám zpříjemnil pan František 
Biolek, který zahrál na harmoniku a zazpí-
val.

Při této akci jsme si vzpomněli na naše 
členy, kteří mezi nás nemohli přijít, neboť 
jim to zdravotní stav nedovolil.

Chtěla bych jím všem popřát pevné 
zdraví.    

Marie Biolková, 
předsedkyně



Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla 
Nikol Mikolášová, která vybojo-
vala bronzovou medaili na juni-
orském mistrovství. V náročných 
soutěžích českého poháru v Os-
travě a Jablonci vybojovali naši 
judisté významná vítězství a zís-
kali další body potřebné pro nominaci na 
letošní mistrovství republiky v žákovských 
a dorosteneckých kategoriích. Zlato ve 
svých kategoriích vybojovaly žákyně Simo-
na Gregušová a Karolína Kubíčková, stříbro 
Luděk Kubíček. Bronzové medaile dovezli 
žáci Ondřej Chlopčík, Kamil Kisza, Petra 
Stachová a dorostenec Vít Jerglík. Na bodo-
vané umístění v pohárových soutěžích do-
sáhlo dalších devět sportovců našeho klubu. 

Po vítězství klubu na mistrovství 
Euroregionu Beskydy se naši žáci 
s úspěchem předvedli také na 
nejvyšší krajské soutěži. Přebor 
kraje se konal začátkem května v Českém 
Těšíně. Náš klub reprezentovalo 18 chlap-
ců a děvčat. Byli jsme tak nejpočetnějším 
kolektivem. Naši závodníci se setkávali ve 
stejných vahách a navzájem si brali šance na 
lepší umístění. Někteří byli zařazeni do vyš-
ších váhových kategorií, protože ve svých 
nenašli soupeře. I při této nevýhodě jsme 
zaznamenali historicky jeden z největších 

První polovina letošní sezóny
byla mimořádně úspěšná

úspěchů v přeboru. Naši borci vybojovali 
šest titulů přeborníka a dalších osm me-
dailových umístění. Krajskými přeborní-
ky a nejlepšími judisty pro letošní rok jsou 
Matěj Silvestr, Šimon Filipec, Petra Stacho-
vá, Karolína Kubíčková, Nikolas Hromják 
a Ondřej Chlopčík.  Nejlepší judistkou kraje 
zůstává ve své kategorii také Simona Gregu-
šová. Stříbro vybojovali Dominik Polášek, 
Nikola Šimková, Filip Koloušek a Darina 
Klímová. Bronzové medaile získali Patrik 
Kučák, Vojtěch Hronek, Luděk Kubíček 
a Kamil Kisza.

Sbírali jsme trofeje na mnoha dal-
ších soutěžích doma i v zahra-
ničí. V první polovině roku se doberští 
judisté zúčastnili dalších čtyřiceti soutěží, 

Úspěšnější tým z krajského přeboru žactva.
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kde nasbírali nespočet medailí, ale hlavně 
důležitých zkušeností, které jim pomohou 
v dalším sportovním růstu. K nejvýznamněj-
ším patřila účast na mezinárodní velké ceně 
v Žilině, Rimavské Sobotě, Pezinku, Byto-
mi, Jastrzebie. Petra Stachová a Matěj Sil-
vestr se zúčastnili Českého poháru družstev, 
kde ve výběru Moravskoslezského kraje vy-
bojovali bronzovou medaili.

Doberští judisté byli pořadateli 
dvou tréninkových kempů a se-
mináře pro výběr kraje. Tyto aktivity 
výrazně přispívají k zvyšování prestiže klu-
bu. Bylo i spousta dalších aktivit – ukázky 
na společenských akcích a zahájení činnosti 
baby-juda ve školkách. S obrovským zá-
jmem se setkalo uspořádání dětského dne 
a vaječiny. Za pomoci Lesů ČR stále po-
kračují práce na dovybavení tréninkové zá-
kladny na Skalici. Klub se již druhým rokem 
zapojí do projektu „Prázdniny ve městě“ 
a poskytne základnu na Skalici široké veřej-
nosti. Nejvýznamnější prázdninovou akcí bu-
de letní tábor v Poličné u Valašského Meziříčí.

Vaječiny a dětského dne se zú-
častnilo 120 dětí a rodičů. 

Nádherné počasí, jako na objednávku 
v době trvalých dešťů a povodní přispělo k 
mimořádnému úspěchu prvního ročníku 
„mega“ akce. Tradiční vaječina, která se 
konala každoročně na základně ve Skalici, 
byla kvůli menším prostorům určena pouze 
pro trenéry a aktivní rodiče našich členů. 
Díky skvělé spolupráci a pomoci, se nám 
podařilo zajistit větší prostory na hájence 
patřící lesní správě. Tady probíhala dne 31. 
května 2013 vaječina a dětský den. Obrov-
ský zájem dětí a jejich rodičů vyústil v krás-

né odpoledne. Děti překonávaly překážky, 
plnily nelehké úkoly a po 20 splněných dis-
ciplinách převzaly sladkou odměnu. Vajec 
bylo 400, jeden kotlík nestačil. Hudba, zpěv, 
zábava, dobrá nálada, hry a soutěže. To vše 
se nám společně podařilo. Cílem této akce 
bylo seznámit se a spolupracovat s rodiči 
našich svěřenců. Dlouholeté zkušenosti 
nám ukazují, když funguje tato spolupráce, 
děti dosahují větších výsledků, mají vyšší 
cíle, zúčastňují se mnohem více našich akcí 
a v judu vydrží mnohem déle. Velké díky za 
vaši náklonnost a přízeň. Společně můžeme 
dosáhnout významných úspěchů.   

Jsme mezinárodními mistry Opole.
Dostalo se nám cti, být pozváni na první 
ročník otevřeného mistrovství družstev dětí 
polského města Opole. Turnaje se zúčast-
nilo kromě domácího týmu ještě družstvo 
1. JC Baník Ostrava. V turnaji jednotlivců 
předváděli naši judisté exhibici. Ve svých 
kategoriích vybojovali zlato - Nikolas Hro-
mják, Šimon Filipec, Ondřej Sláma, Simo-
na Gregušová, Natálie Filipcová a Nikola 
Šimková. Stříbro – Karolína Kubíčková, 

Natálka Majdlochová si užila dětský den.
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Eliška Kubíčková a Daniel Šimek. Poklid-
ný turnaj se v soutěži družstev stal velkým 
emočním zážitkem pro samotné sportovce, 
ale také pro všechny přihlížející fandy.  Naši 
mladí se poprvé setkali s týmovou prací. 
Družstva jsou srdeční záležitost, kdy záleží 
na každém výsledku a jednotlivci bojují za 
celý tým, často s větším zápalem a nasaze-
ním než ve své vlastní soutěži. Sedm našich 
bojovníků čekala tři náročná utkání. Šíma 
Filipec si s přehledem vyhrál vše. Danek 
Šimek se trápil, ale remízoval a tím druž-
stvo podržel. Luďa Kubíček vydřel 3 výhry, 
napravil si tak porážku z jednotlivců a druž-
stvu výrazně pomohl. Nikolas Hromják
zvítězil ve velkém stylu a posunul tým do-
předu. Vyšší váhy obsadila trenérka hol-
kami: Kajda Kubíčková, Nikča Šimková 
a Síma Gregušová. Úkol byl těžký. Děvča-
ta musela porazit kluky, kteří nebyli žádná 
ořezávátka. Chlapci prohru těžce nesli, ale 
naše hvězdy zazářily. Nejvýraznější práci 
a velké srdce opravdové bojovnice ukázala 
Nikča Šimková, která bojovala v rozhodu-

jícím zápase. Domácí nechtěli přijít o titul 
šampiónů a vítězství nám nepřáli. Rozhodčí 
neviděl, neslyšel a nechtěl výhru Nikoly vy-
hlásit. Po delší vzrušené rozpravě souhlasi-
la naše trenérka jen nerada s opakováním 
sporného zápasu. Kluk byl starší a urostlej-
ší. Po prvním zápase zcela vyčerpaná Nik-
ča se ale nezalekla. Zmobilizovala všechnu 
zbývající sílu a svému soupeři nedala žád-
nou šanci. Zvítězila po několika vteřinách 
a díky její statečnosti si celý tým odvezl 
domů zlato, největší pohár a titul mistrů 
města Opole. Trenéři a rodiče byli patřičně 
pyšní na své bombarďáky. Filipa Kolouška 
jsme půjčili do týmu Baníku Ostrava, kde si 
vybojoval bronz, ale jeho srdce patřilo naše-
mu týmu.  Děkujeme za skvělou reprezenta-
ci všem zúčastněným. Takové výsledky jsou 
velkým povzbuzením do další náročné, ni-
kdy nekončící práce trenérů a realizačního 
týmu. Ještě před prázdninami se naši nej-
lepší vydají reprezentovat Českou republiku 
v maďarském Gyoru, polské Bochni a ra-
kouském Grazu.

PŘEJEME  VŠEM  DOBERSKÝM DĚTEM  A  SPORTOVCŮM  KRÁSNÉ PRÁZDNINY.

Atmosféra soutěže družstev byla plná emocí a adrenalinu.
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Dobrá dosáhla tisíce čísel popisných
Naše obec  zaznamenala  v posledních 

letech  značný rozmach výstavby rodinných 
domů a přiblížila se  tak k hranici tisíce čísel 
popisných. Očekávali jsme přidělení jubilej-
ního tisícího čísla popisného a dočkali jsme 
se toho v květnu.

Jak to vlastně s číslováním budov je, kdo 
o přidělení popisného čísla rozhoduje?

Podle zákona o obcích jsou to obce. Zá-
kon upravuje postup obecního úřadu a řeší, 
jaké doklady jsou zapotřebí doložit, aby 
budově  bylo  číslo popisné  přiděleno a aby
  vlastníkovi byl vydán písemný doklad 
o jeho  přidělení. Významnou novinkou od 
1. července 2010 je, že číslo popisné již jed-
nou přidělené, nemůže být přiděleno  znovu.

Něco málo z historie označování domů.
Číslování domů bylo nařízeno Marií Tere-
zií, když 6. února 1770 císařovna, známá 
svým smyslem pro řád, rozhodla zjistit kolik 
domů v jejich tzv. dědičných zemích vlast-
ně je. Nařízením z července 1770 přikázala, 
aby každý dům dostal číslo, které nahradi-
lo stávající domovní znamení nebo jméno. 
Číslování domů prováděli vojáci a zpočát-
ku nemělo charakter trvalého značení, ale 
pouze pořadového čísla. Číslovala se obytná 
stavení a byla popsána křídou na vrata nebo 
dveře. Pravděpodobně proto se vžilo ozna-
čení „popisné  číslo“.

Pro zajímavost uvádím přepis uvedené-
ho nařízení císařovny:

„My Maria Terezia… vzkazujeme všem…
v našem dědičném markrabství moravském…
Naši milost…, dávajíce na srozumění:

Doslechnuvše se nemile, kterak za času 
posledních válek mnozí poddaní ze svých 
živností a gruntův od manželky a dítek do 

stavu vojenského se brali a násilným rekru-
tírováním utiskováni a sužováni byli. Nám 
ale na ničem tak nezáleží, jako moc válečnou 
v takovém stavu udržeti, by měštěnín a fab-
rikant při svém obchodu a živnosti, rolník 
pak při svém gruntě pokojně bydleti mohl, 
jediní synové a také jediných dcer manže-
lové, mistrové, tovaryši, učňové a kdokoli 
k orbě, řemeslu fabrikám, manufakturám 
a kupectví, potřebovati jest, aby při nich po-
kojně a bez překážení ponechán býti mohl: 
uznali jsme nutným popisováním duší na-
říditi, aby potom ustanoviti se mohlo, jak 
a kterým způsobem místo toho poddaným 
tak velmi obtížného až posavadního rekru-
tování (před nimž nikdo jist nebyl) na nějaký 
jiný, každému vhodný a samému rekrutovi 
příjemný způsob… stav obrany upevniti se 
mohl. K takovému cíli a konci má všeobecné 
popisování 1. dne příštího měsíce října b.r. 
(1770) krajskými úředníky a vojenskými 
ofi círy společně se konati, jakož také popi-
sování dobytka tažného a číslování domů na 
způsob od nás předepsaný předsevzíti. Pro-
čež My té naděje jsme, že Naši věrní podda-
ní tomuto všeobecnému popisování se pod-
volili a všichni pokojně doma zůstanou…
V Brně 19.července 1770“

Vypadá to, že císařovna v nařízení myslí 
na blaho svých poddaných, snaží se je uklid-
nit a vysvětlit jim důvody, proč budou domy 
popsány. Smyslem jejich daňových a katas-
trálních reforem však bylo, aby zlepšila vý-
běr daní pro vojsko, zvýšila tím státní příjmy 
a zajistila si stálý zdroj pro fi nancování ar-
mády.  Zdá se, že v každé době se politikové 
snaží u „poddaných“ vzbudit dojem, že re-
formy jsou pro jejich blaho.
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Bydlím v domě s číslem popisným 113 
na samé hranici s Pazdernou. Původní dře-
věný dům byl koncem 19. století přestavěn 
na zděný. S velkou pravděpodobností onen 
původní byl mezi těmi prvními 114 domy 
v Dobré, které byly „popsány“. Mohu si tedy 
představovat, jak onoho roku doputoval 
k našemu domu na konci vesnice voják 
a jeho ruka z nařízení Marie Terezie číslem 
113 popsala i „naše vrata“. Je to zvláštní, 
velmi příjemný  pocit spojení s předky.

Na závěr trochu statistiky. V roce 1770, 
když popisování domů začalo, měla Dobrá  
114 čísel, o sto let později to bylo  250 a  ko-
lem roku 1947 již 500 čísel popisných.  

O číslování domů  by se dalo napsat ješ-
tě mnoho zajímavého. Pokud Vás tato pro-
blematika zaujala, můžete další informace 
o domech, číslech popisných, místních ná-
zvech a částech obce načerpat díky panu 
Rostislavu Vojkovskému z knihy U nás

v Dobré. Kniha vyšla v roce 2010, můžete 
si ji zakoupit na obecním úřadě. Je malou 
encyklopedií historie Dobré a neměla by 
chybět v žádné domácí knihovně. 

Drahomíra Gongolová

Nejstarším stavením v Dobré – dokonce starším než 
kostel – je bývalá tzv. Ondrášova krčma č. p. 106. 
Poprvé je zmiňována v roce 1677 a má i své původní 
číslo popisné.

Přešla zima, přešlo jaro,
léto nám už začíná
všechno kvete, slunce pálí
nikdo doma nezahálí.
Někdo na zahrádce kvítka pěstuje,
někdo se zase rád miluje.

Až to léto pomine,
zima bude nám.
Teploučko se oblékneme 
na procházku si zajdeme.
Až z procházky přijdeme
doma se zahřejeme,
teplého čajíčku napijeme a pak k televizi si sedneme.
Večer až půjdeme spát,
dobře se nám bude usínat.

Paní Czyžová

Doberské listy zpestříme, když do nich básničku složíme
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Právní záležitosti projedná
a vyřídí s občany a podnikateli

každou středu mezi 16.30 – 18.00 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!
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STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE - Martin Kaňok - Dobrá 398

• Zemní a výkopové práce pásovým minirypadlem

• Přesun a nakládka sypkých hmot kloubovým nakladačem

• Převoz materiálu do 2 tun na třístranné sklopce

• Pokládka kanalizačních přípojek dle projektu na klíč

• Realizace zámkových dlažeb a zpevněných ploch

• Stavba základových desek

• A mnoho dalších - stačí zavolat na 602 435 588



Dne 3. 6. 2013 byla znovu otevřená prodejna Barev a laků v Dobré. 
Rádi Vás obsloužíme.
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Firma Kerak Kompt s r.o.
prodejna obkladů a dlažeb ve Vyšních Lhotách

Vás srdečně zve na prohlídku vzorkové prodejny RAKO v souvislosti s tím, že keramické 
obklady RAKO slaví 130. narozeniny. Představíme Vám novinky obkladů DELTA a PLATI-
NA, zároveň i s dlažbami pro rok 2013. Také Vám můžeme nabídnout novinky sprchových 
koutů a masážních boxů, sprchových zástěn a dveří fi rem RAVAK, Vagnerplast, TEIKO 
a dalších. Vyberte si u nás nové obklady do Vaší nové kuchyně či koupelny od výrob-
ců RAKO, Paradyz a dalších. Nabízíme nové designy v provedení přírodního kamene 
v 8 barevných odstínech. Dlažbu DEFILE v rozměru 30x60cm ve 4 barvách, ideální do 
kuchyňských linek. Máme skladem mrazuvzdorné vysoce slinuté dlaždice, PEI 5 v roz-
měrech 30x30, 33x33, i větších rozměrů 60x60cm a 45x90cm. Dlažby jsou vhodné na 
terasy, balkony, do sklepů a garáží za akční ceny. Vyprodáváme dlaždice, které se již 
nevyrábějí a které jsou u nás ve skladu ve zbytkovém množství po 1-3m2 za 50kč/m2. 
Vyprodávají se rozměry 10x10 kuchyňské, 20x20, 30x30, 33x33, 34x34, 40x40 a další. 
Jsou mrazuvzdorné, slinuté vhodné k vytvoření mozaiky. 
Také jsou ještě v nabídce od vydání poslední reklamy obklady a dlaždice za 99kč/m2. 
Také máme ve výprodeji smaltované vany v barvě růžové a světle modré za 900kč. Pro-
dáváme výrobky fi rmy HENKEL, spárovací hmoty CERESIT v 50 barevných odstínech ve 
fl exibilním provedení. Lepidla si u nás také vyberete jak základní na obklady, tak fl exibilní 
a rychle tuhnoucí. 
Veškeré zboží zakoupené v naší prodejně vám rádi zavezeme k Vám domů zdarma. 

Naše prodejní doba je PO-PÁ 8-17, SOBOTA  8-11 hodin.
Mimo tyto prodejní hodiny si můžete domluvit telefonicky prohlídku prodejny, 
rádi se Vám budeme věnovat.
Kontakt: Mládek 602 190 377, 558 431 605
mail kerak.mladek@seznam.cz. Naše prodejna je umístěna v areálu
fa. Spolstav Vyšní Lhoty 53. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Ing. Jaroslav Zdražila
odborný poradce na zdravou výživu 

• odborný masér na:  refl exní masáže a uvolnění celé páteře, regenerační 
masáže, masáže lávovými kameny, ayuverdské masáže, masáže lymfatického 
systému, thajské masáže
• odborné pracoviště: lázně Klímkovice a nyní i v Dobré - úterý a pátek, 
kontakt:739 449 141                  
• ceny masáží: nižší, spolupracuje se zdravotními pojišťovnami, Vaše zdravot-
ní problémy konzultuje s odborným  lékařem
Je specialistou na lymfatický systém. Velké zdravotní úspěchy dosahuje, ruční 
lymfatickou masáží, která pomáhá odstranit: otoky a bolesti těžkých nohou, bo-
lesti hlavy, zbavuje vás celulitidy, oteklých víček , pomáhá odstranit kila navíc .
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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 fi nančního odboru, účetní

558 412 306 Jana Kolářová, referent fi nančního odboru,

  místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu

558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu

558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční 

  správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Bohuslav Sikora, samostatný referent – správce

------------

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková

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.
Vyrobila Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 8. 7. 2013.






