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Slovo starosty
Vážení občané,

v pondělí 16. září 2013 proběhlo ve více-
účelovém sále základní školy další veřejné 
jednání zastupitelstva obce. Na programu 
bylo schválení smlouvy s Moravskoslez-
ským krajem, o nabytí pozemků, na kterých 
budeme v příštím roce realizovat chodníky 
v centru obce, nebo informace k aktuálnímu 
stavu přípravy nového územního plánu naší 
obce. Dále zastupitelé projednali informa-
ci o přípravě investiční akce Modernizace 
Areálu sportu a kultury Sparta v Dobré, na 
kterou chceme získat dotace v rámci nyní 
připravovaného plánu čerpání peněz z fon-
dů EU 2014 – 2020. Jedná se o dlouhodobý 
projekt, kdy v rámci této investice chceme 
vybudovat nové zázemí pro konání sportov-
ních a kulturních akcí v areálu fotbalového 
hřiště Sparta. 

O víkendu 21. - 22. září proběhla v sále 
základní školy tradiční každoroční výstava 
ovoce a zeleniny, doplněná výstavkou našich 
skautů. Letos se navíc do soutěže zapojily 
i děti ze základní školy, za což jim také děku-
jeme. Chtěl bych velmi poděkovat předsedo-
vi Místní organizace Zahrádkářského svazu 
v Dobré panu Čestmíru Ježovi, za skvěle při-
pravenou akci. Ještě v pondělí si mohli celou 
výstavu prohlédnout žáci naší „základky“. 
Doufám, že se všem vítězům jednotlivých 
kategorií líbily drobné dárky, které obdrželi 
za své výpěstky, a že mají ze své činnosti ra-
dost a potěšení. Fotografi e a videa si můžete 
prohlédnout na našich webových stránkách 
(http://www.dobra.cz/galerie/).

Další sobota 28. září patřila mladým ju-
distům, kteří pod vedením Luďka Kubíčka
uspořádali mezinárodní Turnaj olympij-
ských nadějí pod širým nebem v Dobré. Na 
této zdařilé akci se za krásného počasí sešlo 
skoro 150 mladých talentů, kteří si mohli 

vyzkoušet své sportovní umění v prostoru 
školního hřiště. Více informací se dozvíte 
v samostatném článku. Všem organizáto-
rům turnaje velmi děkuji.

V rámci přeshraniční spolupráce se v so-
botu 5. října 2013 uskutečnily SPOLEČNÉ 
ZÁVODY HASIČŮ Z OBCÍ DOBRÁ 
A  OCHODNICA. „TENTO PROJEKT JE 
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU 
UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIK-
ROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO RE-
GIONEM BÍLÉ KARPATY“. Na progra-
mu byly různé soutěže pro děti i dospělé 
(např. hadicová štafeta nebo překážková 
dráha), na které navázalo námětové cvi-
čení hasičů spolu se zásahem výjezdové-
ho vozidla zdravotnické záchranné služby 
a následovala exkurze ve Frýdku-Místku na 
jednotce krajských hasičů. Zakončili jsme 
náročný den předáním cen těm nejlepším 
v restauraci Dobrá hospoda a tímto chci 
poděkovat ing. Ludmile Baranové, sta-
rostce Sboru dobrovolných hasičů a Petru 
Carbolovi, veliteli výjezdové jednotky, za 
skvělou spolupráci a zvládnutí celého prů-
běhu. Zvláštní poděkování předávám jmé-
nem všech účastníků ing. Janu Krupovi, za 
zajištění prohlídky jednotky Hasičského 
záchranného sboru ve F-M.

A ještě jedno sdělení ke stavbě „Revita-
lizace ZŠ v Dobré, zlepšení tepelně technic-
kých vlastností budov ZŠ“. Jelikož celá akce 
probíhá podle harmonogramu, připravuje-
me na čtvrtek 7. listopadu 2013 slavnostní 
otevření, na které jsme pozvali ministra 
životního prostředí Mgr. Tomáše Podivín-
ského, zástupce okolních obcí a další hosty, 
kteří se na této investiční akci podíleli. Všich-
ni občané budou mít možnost prohlédnout 
si opravené budovy při školním jarmarku 
a Dni otevřených dveří začátkem prosince.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Vážení občané,

žádáme Vás, abyste ořezali větve stromů přesahující z Vašich zahrad na komunikace 
z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Taktéž Vás prosíme, abyste uklízeli ovo-
ce z Vašich stromů popadané na komunikaci.

Dále Vám připomínáme, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 k ochraně zeleně 
v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, jsou vlastníci nebo uživatelé pozemků povinni zeleň udr-
žovat formou pravidelných sečí. Druhá seč měla být provedena nejpozději do 30. 9. 2013.
Pokud jste tak neučinili, sjednejte prosím nápravu v co nejkratším termínu. Zabráníte tak 
šíření plevele a přispějete ke zlepšení vzhledu obce.

Děkujeme Vám všem, kteří nejste lhostejní ke svému okolí a prostředí, ve kterém žije-
me a vzorně se staráte o své pozemky a zahrádky.

Vážení občané,

jistě jste i vy zaznamenali z médií infor-
maci o tom, že od roku 2012 Ministerstvo 
vnitra ČR spustilo tzv. základní registry. 
V těchto registrech jsou vedeny veškeré 
potřebné informace o fyzických a právnic-
kých osobách, které jsou potřebné pro vý-
kon veřejné  správy a pro občany to má ten 
pozitivní dopad, že při jednání s úřadem 
stačí předložit občanský průkaz a úředník 
si v základních registrech sám dohledá 
informace, které potřebuje. Tyto registry 
jsou přísně zabezpečeny a přístup mají jen 
určené osoby na základě oprávnění. Zneu-
žití je snadno prokazatelné a je také přísně 
sankciováno. 

Negativním dopadem pro obce je ta 
skutečnost, že jim již nejsou poskytovány 
údaje o jejich obyvatelích, o nově naro-
zených dětech, stěhování, úmrtí občanů 
apod. Pracovníci našeho obecního úřadu se 
proto často nedozví důležité informace pro 

jejich práci, což se projeví zvláště u agen-
dy poplatků za odpady. V kulturní oblasti 
se v důsledku změn občas stane, že některé 
nově narozené děti nepozveme s rodiči  na 
slavnostní vítání občánků obce, protože se 
o narození vůbec nedozvíme. Tato situace 
je nám velmi nepříjemná a omlouváme se 
občanům. Věřte, že se snažíme chyby mi-
nimalizovat a s ostatními obcemi vedeme 
jednání s Ministerstvem vnitra, aby obcím 
údaje o jejich obyvatelích byly opět posky-
továny. 

Prosíme občany, kteří se stali rodiči, aby 
v případě zájmu nahlásili své novorozené 
dítě na vítání občánků, a to buď osobně 
nebo telefonicky.

Kontaktní osoba:
Radka Mohylová – matrikářka,
Obecní úřad v Dobré, kancelář č. 16,
tel.: 558 412 307.

UPOZORNĚNÍ

Informace o změnách ve vedení agendy
evidence obyvatel
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SVOZ PNEUMATIK

Podzimní putující kontejnery

Frýdecká skládka, a. s. , Frýdek-Místek informuje o svozu pneumatik v obci Dobrá, který 
proběhne ve středu 13. listopadu 2013.

Občané obce Dobrá mohou pneumatiky svážet za budovu Obecního úřadu Dobrá 
do úterý 12. listopadu 2013, včetně. 

Následující den, středa 13. listopadu 2013, bude Frýdeckou skládkou proveden odvoz 
navezených pneumatik.

23. října   - u trati ČD naproti č. p.281 (železniční přejezd na Špici)
   u trati ČD naproti č. p. 463 (za autobusovou zastávkou na Špici)

24. října  - stará dědina – před velkoskladem zeleniny (u pana Urbance)
   za mostem na Hliník naproti č. p. 181

25. října  - u hřiště TJ  Sokol Dobrá
                   u bytovky č. p. 309 u bývalého dřevoskladu

29. října   - u mostu na Skalici
                    u Kačabaru, boční vjezd na hřiště Sparta

30. října  - stará autobusová zastávka na Skotni, bývala cesta na Pazdernu
   autobusová zastávka U lesa (u Křibíka)

31. října  - na Kamenci naproti č. p. 722
                      směr Frýdek–Místek naproti č. p. 146 (u hřbitova)

1. listopadu  - k Nošovicím naproti č. p. 650
                           směr Nošovice u vlečky do pivovaru

2. listopadu  - u hřiště zákl. školy – park. plocha ze strany od restaurace Sýpka

4. listopadu  - Vrchy u vodojemu
                            U studny – bývalá cesta na Pazdernu naproti č. p. 184

Právní poradna

pro občany obce Dobrá proběhne 6. 11. 2013 a 4. 12. 2013 od 16 hodin, tedy vždy první 
středu v měsíci, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21 
– bývalé foto.
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ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín, zákaznická linka 840 840 840

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. §25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme 
požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných 
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v ma-
jetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „zásah“)
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů 
a jiných porostů od nadzemního vedení takto:

• u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V) AC:
 - u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být zachována 
 nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
 - u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována 
 nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
• u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV AC včetně:
 - u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost 
 větví od holých vodičů 3,5 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelového vedení 1,5 m
 - u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost 
 větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,6 m
• u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV AC včetně:
 - u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost 
 větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m
 - u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost 
 větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3 m.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. 
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů nad napětím uvedené v ČSN EN 50110-1
a na internetových stránkách http://www.cezdistribuce.cz.

K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje ani ořezané větve dře-
vin při pádu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před 
zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek 
s vedením. Zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a funkč-
nost zařízení distribuční soustavy, můžete provést pouze se souhlasem společnosti ČEZ 
Distribuční služby, s.r.o.

Pokud zásah neproběhne ve výše uvedené lhůtě, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, 
s.r.o., na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou 
zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hro-
mad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném 
pozemku, mimo komunikace, budov, plotů apod.
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Stalo se tradicí, že se na této akci setkáváme s našimi nejmenšími, první listopadovou 
sobotu. Tato letos připadá na Dušičky, takže o týden dřív. Posbírejte své ratolesti a vnou-
čata a přijďte se společně pobavit. Na každého účastníka čeká sladká a vitamínová odměna 
a také chutný zákusek od paní Zuščákové. Také budou vyhodnoceny nejlepší, vlastnoručně 
vyrobené, létající stroje.

Na vaši účast se těší organizátoři akce - Sportovní komise Rady obce Dobrá

Po uzávěrce tohoto vydání proběhnou závody mládeže v cyklokrosu a fi nále čtyřkolové 
soutěže družstev v PETANQUE. S jejich výsledky budete seznámeni v příštím vydání Do-
berských listů.

Za sportovní komisi Zdeněk Kafka

Pozvánka na VI. ročník DRAKIÁDY
v sobotu 26. 10. 2013 v 10.00 hodin

Na Vrchách

Měsíc září – aktivní senioři
V měsíci září byli senioři obce Dobrá 

opravdu činní. Začalo to 4. září, kdy se Klub 
seniorů vydal na zájezd za účasti 43 členů. 
Sraz byl tradičně na parkovišti u kostela. 
V 8 hodin po nástupu do autobusu vyrazili 
směrem Kravaře, kde navštívili zámek s mu-
zeem.

Kravaře byly centrem malého panství 
v západní části Hlučínska a první zmínka 
v písemných pramenech je z roku 1224. 
První podrobnější popis rytířského sídla je 
z roku 1632 díky jeho novému majiteli Mi-
chalu Sendicojovi ze Slezska. Byl to nižší 
polský šlechtic a alchymista na dvoře císaře 
Rudolfa II. Po připojení Hlučínska k Česko-
slovensku v roce 1920 koupil zámek stát 
a v roce 1990 přešla budova i s parkem pod 
správu města Kravaře, která z ní vybudovala 
kulturní a společenské centrum. Zámek ob-
klopuje historický anglický park o současné 

rozloze 19 ha, kde je možno si zahrát golf na 
osmnáctijamkovém hřišti. Parkem prochází 
taky cyklistická stezka č. 55 vedoucí z Ostra-
vy do Jeseníků.

V areálu Zámeckého Golf Clubu Kravaře 
byl zajištěn chutný oběd.

Po obědě opět do autobusu a přesun do 
arboreta v Novém Dvoře, které patří k 39 
zahradám České republiky. Můžete se zde 
projít severoamerickými lesy a prériemi, 
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Sibiří, japonskou zahradou nebo se poko-
chat himalájskými rostlinami. Nově zde byl 
zřízen malý ZOO park hlavně kvůli malým 
návštěvníkům. V současnosti probíhá legis-
lativní příprava výstavby nového expoziční-
ho skleníku. Bude mít tvar želvího krunýře 
o délce 60 m, šířce 45 m a výšce 18 m. Na 
jeho prohlídku se budeme moci těšit na kon-
ci roku 2016.

A opět do autobusu a odjezd směr domů. 
Po průjezdu Opavou, vzhledem k časové re-
zervě se udělala krátká zastávka u nákupní-
ho střediska Globus. Někteří účastníci pro-
vedli drobné nákupy, někteří si dali kávičku 

a zákusek. A opět autobus a odjez tentokrát 
již směr Dobrá. Zájezd se vydařil, počasí 
příznivé a tak se budeme těšit na příští.

Čeněk Juřica, předseda Klubu seniorů

Činnost seniorů pokračovala
dne 10. září, kdy Svaz tělesně postiže-

ných v Dobré pořádal tradiční opékání klo-
bás v Kačabaru.

Počasí bylo příznivé a tak se sešlo kolem 
šedesáti účastníků.

Mezi přítomné zavítal také pan starosta 
Jiří Carbol, který ochutnal klobásu a pak po-
besedoval s lidmi a odpověděl na některé do-
tazy ohledně dění v naší obci. Hudební kuli-
su obstarával jak již je zvykem pan Biolek 

František na harmoniku. Paní předsedkyně 
Marie Biolková popřála všem jubilantům, 
kteří měli narozeniny v období od poslední 
akce. Tak odpoledne uběhlo a účastníci se 
pomalu rozešli do svých domovů.

Od 14. září pořádal Svaz postižených 
okresní správa ve Frýdku-Místku ozdravný 
pobyt v hotelu Kahan na Horní Bečvě. Zá-
jemci si uhradili pobyt a 14. září v 10:00 ho-
din vyrazili autobusem přes Frýdlant směr 
Horní Bečva. Po příjezdu na místo byli uby-
továni a šlo se na oběd. Před obědem je přiví-
tal vedoucí hotelu a seznámil je s organizací, 
časy výdeje jídel a podobně. Počasí bylo sice 
dosti proměnlivé, ale protože v okolí hotelu 
je mnoho dalších hotelů a horských hospů-
dek, tak se vždy dala uskutečnit vycházka, 
nebo vyrazit do lesa na houby, kterých rostlo 
dostatek. Po celou dobu pobytu byl k dispo-
zici plavecký bazén, od pondělka si mohli 
zájemci objednat za úplatu masáže, parafín 
nebo perličkovou vanu. V nedalekém hotelu 
byla solná jeskyně, kde si zájemci mohli za 
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Svaz tělesně postižených v Dobré
Dne 10. 9. 2013 proběhlo opékání buřtů 

v Kačabaru. Počasí nám přálo, bylo krásně 
a svítilo sluníčko, a tak jsme se mohli sejít 
a pobavit se s našimi členy, na které se celý 
výbor moc těšil. Tato akce se nám vydařila. 
Celkem se zúčastnilo 70 členů a hosté.

úhradu objednat pobyt. Ve středu večer byl 
v jídelně společenský večírek s živou hud-
bou, která střídavě hrála lidovky a hity 60. 
let. A tak dny ubíhaly a byl tady pátek, kdy 
si po snídani každý sbalil věci, opustil pokoj 
a čekal na příjezd autobusu, který přivezl 
nové účastníky. I přes vrtkavé počasí se po-
byt vydařil.

Začátkem měsíce září zaslala Krajská 
rada seniorů Moravskoslezského kraje v Os-
travě na Klub seniorů v Dobré pozvánku na 
turnaj družstev v petanque, který se konal 
v areálu TJ Ostrava na Varenské ulici dne 
21. září. Vytvořili jsme tříčlenné družstvo 
s jedním náhradníkem a vyrazili do Ostravy. 
Na místo dorazila tři družstva, která zastu-
povala Frýdlant, Ostravu a Dobrou. Čtvrté
družstvo bylo vytvořeno z náhradníků z Dob-
ré, Ostravy a Bohumína. Hrálo se systémem 
každý s každým. Po sečtení výsledků jednot-
livých utkání se došlo k tomuto pořadí: 

1. místo  Dobrá,
2. místo  smíšené družstvo,
3. místo  Frýdlant,
4. místo  Ostrava.

Za Dobrou nastoupili tito hráči:
Jana Zmudová, Drahomíra Gryžboňová 

a Čeněk Juřica. Náhradnice Věra Čížková 

nastoupila za smíšené družstvo. Následně se 
odehrála soutěž jednotlivců, ve které získala 
1. místo Drahomíra Gryžboňová a druhé 
místo Jana Zmudová. Z důvodu časové re-
zervy se ještě odehrál turnaj jednotlivců 
v ruských kuželkách na 20 hodů sdruže-
ných, kde Jana Zmudová získala 2. místo.
Po vyhlášení výsledků a malém občerstvení 
jsme se spokojeni vydali domů.

Čeněk Juřica, předseda Klubu seniorů

Klobásky všem velice chutnaly, nálada 
byla dobrá a všichni jsme byli spokojeni. 
K posezení a pobavení nám, již tradičně, 
zahrál a zazpíval František Biolek. 

Závěrem bych chtěla popřát všem pevné 
zdraví a Boží požehnání.

Předsedkyně svazu
Marie Biolková
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Zahrádkáři informují - Výstava
Ohlédnutí za 21. zahrádkářskou výstavou, která se uskutečnila v mul-

tifunkčním sále naší základní školy ve dnech 21. 9. až 22. 9. 2013. Na naší 
výstavě se prezentovali žáci základní školy v Dobré svými výpěstky, kterých 
bylo celkem 10 vzorků. Každý žák byl za svůj výpěstek odměněn malým 
dárkem. Výstavka dětí byla krásně zakomponována do celé koncepce vý-
stavy. Děti výstavku připravily pod vedením paní školnice, i ta se přidala 

a svými veselými zvířátky velice zpestřila celý sál. Mateřská školka se představila také svými 
pracemi na téma zahrádka a její plody. Zahrádkáři a občané naší obce se celkem prezen-
tovali 68 vzorky jablek, 9 vzorky hrušek a bylo k vidění i 5 odrůd švestek. Z různých odrůd  
tykvovitých rostlin byl vytvořen had, též byla k vidění tmavě fi alová mrkev a fi alové brambo-
ry, nechyběla také zelenina vypěstována na zahrádce i obří papriky a též čerstvé bylinky do 
kuchyně. Zkrátka  bylo co obdivovat. Po celou dobu výstavy byla též poradenská služba. Pro 
zpestření a poučení  našich dětí byla ukázka klepání kosy a sušení sena. Nejvíc nás mrzelo, 
že děti nerozeznaly petržel od celeru, i mrkev se jim pletla a to tito žáci pocházejí z vesnice. 
Na zakončení naší výstavy byly rozdány ceny o nejlepší kolekci ovoce a zeleniny. První místo 
za kolekci získal přítel Milan Damek s Josefem Karáskem,  za koš rajčat a  paprik Michal Tvr-
dý. Každý vystavovatel byl odměněn malým dárkem. Výstava se návštěvníkům velmi líbila, 
litovat mohou jen ti, kteří se nepřišli podívat. Foto z naší výstavy je k shlédnutí na obecních 
internetových stránkách ve fotogalerii www.obecdobra.cz.   

Nejhezčí vystavované exponáty byly použity při instalaci výstavy v Ostravě a poté puto-
valy i na výstavu Flora Olomouc. Příště to mohou být výpěstky vaše nebo vašich dětí. Děkuji 
všem, kteří se na instalaci výstavy podíleli a dík patří i panu starostovi, který předal ceny 
odměněným vystavovatelům.  

                                                                             Předseda ČZS ZO Dobrá, Čestmír Jež

Invaze vojsk v roce 1968
- přednáška v sále ZŠ

Doberský kulturní spolek o.s. zve všechny na přednášku 
Mgr. Milana Bárty, člena Ústavu pro studium totalitních re-
žimů. Tématem bude Invaze vojsk pěti států Varšavské smlouvy 
v r. 1968, oběti na životech československých občanů a trestná 
činnost okupačních vojáků. Přednáška se bude konat ve středu 
23. října 2013 od 18 hodin ve víceúčelovém sále základní školy 
v Dobré. 

Těšíme se na vaši účast. 

Za Doberský kulturní spolek Václav Baran, předseda DKS o.s.

y 

s.
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Nemůžeš chodit, můžeš tančit
Říkáte si: „Ne, to přece nejde! To je ne-

smysl!“ Tato slova mne upoutala na tričku, 
které měla Anička Bayerová na sobě, když 
jsem se s ní a jejími rodiči Janou a Petrem 
sešla u nich doma v příjemném prostředí 
obývacího pokoje. Budu se snažit vás v ná-
sledujícím textu přesvědčit o tom, že to ne-
jsou jen pouhá slova, ale že Aničce se daří je 
do posledního písmene za pomocí celé své 
rodiny naplňovat.

Slyšeli jste někdy o Anně Bayerové? 
Vzpomínáte si? Pokud ne, dovolte mi, abych 
Vám ji představila. Anička se narodila po-
čátkem roku 1996 Janě a Petru Bayerovým 
jako druhé dítě. Narodila se zdravá. Ve dru-
hém měsíci jejího života se projevily první 
příznaky nemoci a způsobily dětskou moz-
kovou obrnu (DMO), která jí byla diagnos-
tikována v osmém měsíci života. Onemoc-
nění DMO může být doprovázeno i dalšími 
problémy, např. mentální retardací, epilep-
sií, hydrocefalem (poruchy tvorby a cirku-
lace mozkomíšního moku, které způsobují 
abnormální růst mozkových a mokových 
komor a lebky). Tak tomu bylo i u Aničky. 
Pro rodiče to byla jistě rána. Nedokážeme si 
představit jaké pocity zklamání, rozčarová-
ní, možná i zoufalství museli prožívat. Když 
se vzpamatovali z prvotního šoku, začali se 
zajímat o to, jak Aničce pomoci, co by se 
pro ni dalo udělat, aby se její zdraví zlepši-
lo. Museli se také smiřovat s tím, že budou 
mít dítě se zdravotním postižením, které 
bude vyžadovat jejich pomoc možná po celý 
život. Někdy je trápilo, zda pro samou péči 
o Aničku nezanedbávají staršího syna Ada-
ma. Byli si však vědomi, že je důležité, aby 
Anička cítila jejich plnou podporu, láskypl-

nou péči a to od nich vyžadovalo mnoho trpě-
livosti. Rozhodli se, že svou dceru zapojí do 
společnosti ostatních zdravých dětí, aby se 
naučila s nimi vycházet, komunikovat a aby 
si našla mezi nimi své místo. Není totiž nic 
horšího, než dítě pro jeho onemocnění držet 
v izolaci.

Anička docházela po dobu čtyř let do 
speciální logopedické třídy mateřské školy. 
Pod vedením klinického logopeda a uči-
telek a díky neúnavné práci a trpělivosti 
rodičů udělala velké pokroky ve všech smě-
rech. Rodiče Aničky chtěli, aby jejich dcera 
jako jiné děti začala chodit do „normální“ 
základní školy. Podařilo se jim zajistit, že 
Základní škola v Raškovicích Aničku přija-
la do první třídy. Bylo však třeba, aby jí ve 
škole doprovázel a pomáhal osobní asistent. 
Počátkem léta roku 2003 vedení naší obce 
v čele s Alicí Tancerovou a s pomocí mnoha 
obětavých občanů zorganizovalo celodenní 
akci „Odborný školní asistent pro Aničku“. 
Cílem této akce bylo shromáždit fi nanční 
prostředky na mzdu odborného školního 
asistenta. Tehdy se o Aničce, její nemoci 
a problémech způsobených nemocí širší ve-
řejnost dozvěděla poprvé z obecního Zpra-
vodaje. Akce byla velmi úspěšná – podařilo 
se dát dohromady částku 64 709 Kč. 

Od uspořádání benefi ční akce na pod-
poru Aničky uplynulo už deset let. Napadlo 
mne se za ní vypravit a zjistit, jak se Aničce 
dařilo ve škole, jak to všechno probíhalo, 
co se v jejím životě událo a změnilo. Měla 
jsem obavy, jak na můj nápad budou Anička 
a její rodiče reagovat. Byla jsem přijata velmi
mile a vstřícně. Chtěla jsem si s Aničkou po-
povídat a napsat o tom pro vás do Doberských



-  10  -

listů. Jaké však bylo mé překvapení, když 
jsem po chvíli našeho povídání zjistila, že 
Anička mě vlastně předběhla. Dozvěděla 
jsem se, že její velkou zálibou je mimo jiné 
psaní. Stačila už napsat pár pohádek, poví-
dek a také svůj životní příběh. O tom všem, 
co během těch devíti let školní docházky 
prožila, Anička loni napsala povídku a ta 
pod názvem „Můj školní příběh“ byla za-
řazena do knížky „Chci ti říct…“. Knížku 
vydalo v roce 2012 Centrum pro rodinu 
a sociální péči o.s., BRÁNA integrační klub 
Ostrava a prodejem knížky se snaží získat 
fi nanční prostředky na svou činnost. Takže 
nyní se začtěme do Aniččiny povídky.

Anna Bayerová:
Můj školní příběh 

Letošní rok vycházím devátou třídu a tak
chci trošku zavzpomínat na svá školní léta. 
A jak to všechno začalo?

Už od malinka se snažili moji rodiče, 
abych mohla chodit do normální základní 
školy a být tak v kolektivu se zdravými dět-
mi. Na vstup do první třídy mě skvěle při-
pravovala moje speciální pedagožka a paní 
učitelka z logopedické mateřské školy, která 
se stala i mou budoucí asistentkou v základ-
ní škole. Ale tomu předcházela jedna důle-
žitá událost.

Bylo totiž nutné sehnat fi nanční pro-
středky na mou asistentku. Pomohla nám 
spousta lidí, ale nejúžasnější bylo, když moji 
rodiče s pomocí celé naší obce uspořádali 
charitativní akci pod názvem „Anička“, díky 
které se nám podařilo získat další fi nanční 
prostředky. Je už to hodně dávno, ale pama-
tuji si, že děti z naší školy připravili kultur-
ní vystoupení, sportovní oddíly zase různé 

sportovní soutěže a utkání, přijelo i loutko-
vé divadlo, které zahrálo pro děti nádhernou 
pohádku a také spousta sponzorů, která se 
podílela na této akci. Bylo to úžasné, když 
pro mě má budoucí třídní učitelka složila a 
zahrála písničku a mí budoucí spolužáci si 
pro mě připravili malé taneční vystoupení. 
Přišla spousta lidí, kteří obětovali svůj čas 
a peníze, aby pomohli jedné malé holčičce 
chodit a učit se v jedné obyčejné základní 
škole a mít po boku svou osobní asistentku, 
která jí bude pomáhat.

Prvního září jsem s úsměvem nastou-
pila do první třídy. Můj první dojem byl 
úplně úžasný. Našla jsem si tam spoustu 
kamarádů, kteří mi se vším moc pomáhali 
a vždycky mě brali takovou jaká jsem. Byla 
to vlastně zásluha mojí třídní učitelky Ra-
dunky, která je to naučila. Mým ale úplně 
největším kamarádem byl Vašek, který mi 
dodnes strašně moc chybí. Byla to má pravá 
ruka, jak všichni vždycky říkali. Moc mi se 
vším pomáhal a před všemi zlými osůbkami 
mě chránil.

Zažili jsme spolu spoustu legrace a do-
brodružství, hlavně na různých akcích a vý-
letech, kterých jsem se samozřejmě mohla 
účastnit i já. K těm nezapomenutelným pa-
třil např. výlet na Slovensko do Těrchové. 
Náročná byla pro mě hlavně vysokohorská 
turistika, kterou jsem však za pomoci a pod-
pory všech zvládla. I když jsem nezdolala 
všechny vrcholy Malé Fatry, mnohdy jsem 
překonala hlavně sama sebe.

K další super akci patřilo i stanování 
na závěr páté třídy. Bylo to vlastně takové 
rozloučení s naší paní učitelkou Radkou 
a s prvním stupněm na naší škole. Tato akce 
se konala v nádherném prostředí pod horou 
Prašivá, kde má paní učitelka svou chalu-
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pu, u ní rybníky a krásnou rybárnu. Měla 
pro nás připravené zajímavé soutěže, hry, 
večerní stezku odvahy, ale večerní pokec ve 
stanu s holkami byl stejně nejlepší. Za od-
měnu jsme pak naší paní učitelce připravili 
besídku na rozloučenou. Tančili jsme, zpí-
vali, vzpomínali, předali si dárky a taky byli 
trochu smutní, že končí tak báječná léta na 
prvním stupni.

O velkém kamarádství mých spolužáků 
jsem se přesvědčila v době, když jsem v páté 
třídě ležela ve vážném stavu v nemocnici po 
operaci mozku. Každý den se paní učitel-
ka i asistentka ptaly na můj zdravotní stav 
a všichni mi drželi palce, ať to všechno dobře 
dopadne. Když jednou za mnou mamka při-
šla do nemocnice, donesla mi celou složku 
dopisů a obrázků od mých spolužáků. Jak 
jsem je četla a prohlížela, tekly mi slzy po 
tvářích. Všichni si na mě vzpomněli, drželi 
mi palce, povzbuzovali mě a pro zasmání mi 
psali i vtipy. Když si je čtu i dneska, dojímá 
mě to úplně stejně.

A už tu byla šestá třída. Noví učitelé, 
nové předměty. Strašně jsem se snažila 
zvládat to jako ostatní děti. Jak ale čas letěl, 
učiva bylo víc a víc, a já jsem už to přestala 
zvládat. Rodiče mi sice strašně pomáhali, 
ale byla jsem už z toho spousty učení moc 
unavená. Chtěla jsem být prostě dobrá, ale 
už toho bylo na mě opravdu hodně. A tak 
jsme se s mamkou obrátila na naši bývalou 
speciální pedagožku, která to s námi všech-
no probrala a navrhla mi přestup na speci-
ální školu, kde pracovala. Byla jsem se tam 
několikrát podívat a taky jsem tam začala 
chodit do výtvarného kroužku. Na novou 
školu jsem si tak mohla ještě před nástupem 
zvyknout a poznala jsem tam i nové kama-
rády.

Na rozloučenou pro mě moje třída při-
pravila tajnou akci, o které jsem nic nevědě-
la. Bylo to stanování u naší třídní učitelky, 
která byla dcerou mé asistentky. Trochu 
zamotané, že? Ale to vůbec nevadí, jedem 
dál. Spolužáci si pro mě připravili program, 
složili mi básničku, vyrobili tričko a vzpo-
mínkovou knihu na naše společné školní 
léta. Strašně mě to všechno dojalo a tak 
nechyběly ani slzičky na mé tváři. Ale pak 
přišla zábava, opékání, soutěže a řádění 
v posteli až do rána. Byla to prostě super, 
báječná, perfektní a jedinečná akce. A já 
byla moc šťastná, že jsem je všechny ty bá-
ječné osůbky poznala.

Poslední den v mé škole byl moc smutný. 
I když jsem chtěla být statečná, slzičky opět 
nechyběly. Všem dětem jsem na památku 
rozdala DVD z naší stanové akce a od paní 
učitelky a asistentky jsem na památku do-
stala přívěšek. Ten od té doby nosím pořád 
na krku jako můj talisman. Přináší mi štěstí 
a zahání smutek v těžkých chvílích.

Po nástupu na novou školu jsem se ocit-
la tak v trochu jiném světě. Neměla jsem 
už svoji osobní asistentku, Vaška ani ostat-
ní bývalé spolužáky. Musela jsem se začít 
spoléhat sama na sebe. Všichni učitelé byli 
skvělí a strašně mi pomáhali. Ale byla jsem 
se v kolektivu dětí, kterým jsem vůbec ne-
rozuměla. Byly to děti, kterým na sobě ne-
záleží, které mají spoustu svých problémů 
a trápení a nedokázali jsme se semknout 
jako jedna parta. Bylo mi to líto a mnohdy 
jsem jejich reakce plné zloby a nenávisti ne-
chápala. I přes obrovskou snahu všech uči-
telů zapojit se do kolektivu dětí, byl pro mě 
první rok opravdu krutý. Ale samotná výuka 
na škole a perfektní učitelé, to bylo to, co 
mě drželo nad vodou a já doufala, že se to 
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zlepší. Hodně jsem se osamostatnila a na-
učila jsem se víc komunikovat s ostatními 
dětmi. Další roky pak byly už mnohem lepší 
a náš třídní kolektiv začal konečně fungo-
vat. V devítce k nám přišla nová spolužačka 
Mili. Ještě spolu s kamarádkou Terkou jsme 
se stali nerozlučnou trojkou a spolu si uží-
váme spousty legrace. Škoda! Za dva měsí-
ce je tady konec školního roku a mě se zase 
bude stýskat i po téhle škole.

Od září nastupuji na střední školu na 
obor „Zpracování přírodních pletiv“, kde 
doufám najdu spoustu nových kamarádů. 
Ale o této části mého školního života zase až 
příště. (napsáno v květnu 2012)    

                                           

                 
Je dojemné číst, jak Anička popisuje 

uplynulých devět let. Přestože byla malá, 
dobře si pamatuje na obecní benefi ční akci, 
která jí měla pomoci. Přestože má zdravot-
ní postižení, není v povídce žádný smutek, 
výčitka, ukřivděnost. Prožívá radost, dívčí 
kamarádství, legraci, občas i smutek, ale 
ten je jen z loučení s kamarády. Přijímá věci 
takové, jaké jsou, nelituje se. Je krásná, vy-
rovnaná, vděčná a s nadějí čeká, co jí další 
život přinese. Máte také ten pocit? 

Při našem setkání Aniččina maminka 
Jana výstižně uvedla, že čím je dítě s postiže-
ním starší, tím je pro rodiče péče z hlediska 
času i fi nancí náročnější, pokud chtějí zajis-
tit, aby vedlo jen „normální“ život dospělé-
ho člověka. Paní Jana má zkušenost, že lidé, 
kteří se o děti s postižením starají, se moc 
snaží, ale od státního systému jsou jim čas-
to „házeny klacky pod nohy“. Aničce bude 
brzy 18 let. Rodiče se za tu dobu setkali 
mnohokrát s problémy, překážkami, nepo-
chopením ze strany úřadů. To vše je natolik 
zocelilo, že je jen tak něco nezaskočí. 

ZŠ Raškovice –Anička s asistentkou

ZŠ Raškovice – s třídní učitelkou v 6. třídě

ZŠ Frýdlant – prodej keramiky vyráběné žáky
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V příštím čísle bych vám chtěla přiblížit, 
jak Anička pokračuje ve studiu, sportuje, 
baví se, co jí schází a jak to vše prožívají její 
rodiče. A hlavně také o tom, že ten kdo ne-
může chodit, může opravdu tančit. 

Drahomíra Gongolová

ZŠ Raškovice - se svými učitelkami a maminkou
Loučení s 1. stupněm ZŠ Raškovice
– nemůžeš chodit, můžeš tančit

Základní škola Dobrá informuje…

Evropský den jazyků
Že se na světě mluví různými jazyky, to ví 

každé dítě školou povinné. Ale že je pro člo-
věka světem protřelého navýsost třeba, aby 
se domluvil alespoň dvěma cizími jazyky, 
neboť opravdu, ale opravdu se jen málokte-
rý cizinec bude chtít učit jazyk malého (byť 
hrdého) národa ve střední Evropě, k takové-
mu uvědomění už je potřeba trocha odvahy 
a kosmopolitního nadhledu. Abychom tento 
důležitý postoj v našich dětech formovali již 
od útlého věku, rozezněla se naše škola ve 
čtvrtek 26. září mnohojazyčným hlaholem, 
až to mohlo nezúčastněnému připomínat 
situaci na nezkolaudované věži babylonské 
chvíli poté, co dobrotivý Bůh zmátl jazyky 
zedníkům První bábelské stavební společ-
nosti s. m. o. (společnost s myšlením ome-

zeným), zatímco jsme jen s dětmi 1. a 2. 
stupně slavili Evropský den jazyků.

Pro žáky byl připraven promyšlený pro-
gram, a ačkoliv jako hlavní vyučovací jazy-
ky dominovala angličtina a němčina, svůj 

V počítačové učebně děti řešily zábavný interaktivní kvíz.
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Poznej nové spolužáky
Adaptační kurzy 6. ročníku se staly ne-

dílnou součástí zahájení školního roku na 
naší škole. Jsou výbornou příležitostí, jak 
hravou a zábavnou formou stmelit nový ko-
lektiv. Je mnohem snadnější a příjemnější 
poznat nové kamarády v přírodě, při hře, 
než se s nimi seznamovat jenom v lavicích.

I letos měly adaptační kurzy pro všech-
ny šesté třídy svůj přesně daný řád, jehož 
součástí byly hry a aktivity zaměřené na 
rozvoj komunikace, vzájemné důvěry a spo-
lupráce. Program byl uzpůsoben věku dětí 
a potřebám jednotlivých kolektivů. Mezi 

prostor dostala například i japonština nebo 
hebrejština. Děti řešily různé kvízy, oboha-
covaly si slovní zásobu z rozličných oblas-
tí běžného i neběžného života, pracovaly 
s texty písní, nechyběla interaktivní cvičení 
a v žákovské kuchyňce museli žáci dokon-
ce zapojit do práce i svůj citlivý nos. Ne-
můžeme zde vyjmenovat všechny učitele, 
kteří svým aktivním přístupem a týmovým 
duchem umožnili, aby tento krásný den 

proběhl, stejně jako není možné vyjmeno-
vat všechny aktivity, jimiž děti prošly. Všem 
však patří velký dík. Největší odměnou jsou 
však slova samotných dětí. Vybírám jeden 
názor za všechny: „Letošní den jazyků byl 
nejlepší, jaký jsem tady zažil,“ prohlásil 
Matěj Hanke, žák 9. B. Může být pro peda-
goga lepší odměna? 

Mgr. Jan Lörinc

Výuka japonštiny si pohověla ruku v ruce
s ukázkou juda.

Jsme ekoškola, takže na Evropském dni jazyků nechybělo 
ani třídění odpadů. Tentokrát ovšem v anglickém
a německém jazyce.

Třída 6. B příjemně prožila svůj adaptační kurz
v Komorní Lhotce.
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Přespolní běh na 1. a 2. stupni
V pátek 27. září pořádala naše škola 

okrskové kolo přespolního běhu pro žáky 
1. stupně. Běhalo se v Dobré u řeky. Účast 
byla v letošním roce rekordní. Své síly si 
přijeli změřit sportovci a sportovkyně z dva-
nácti škol v okolí Frýdku-Místku. Ale i v tak 
veliké konkurenci naši sportovci nezklamali 
a opět obstáli na výbornou. 

Při celkovém počtu 106 zúčastněných 
sportovců se z naší školy na stupně nejvyšší 
probojovalo pět malých závodníků. Získali 
jsme tak čtyři zlaté a jednu stříbrnou medai-
li. Nejlepší z našeho desetičlenného druž-
stva byli tito žáci: Jakub Špaček z 2. třídy
vybojoval stříbrnou medaili, zlato za 1. místa
si odnášeli Karolína Hromjáková ze 3. roč-
níku, Eliška Kubíčková ze 4. ročníku a pá-
ťáci Veronika Bednárová a Filip Toman-
čák. Výborně se umístili i naši nejmladší, 
Silva Drexlerová z 2. ročníku a prvňáček 
Šimon Kubíček, kteří skončili na 4. mís-
tě. Pět nejlepších sportovců postoupilo do 
okresního kola v Jablunkově, kde reprezen-
tovali se ctí, avšak stupně vítězů jim tento-
krát zůstaly zapovězeny.

Také žáci 2. stupně bojovali nejprve 
24. září v okrskovém kole se svými vrstev-
níky ve Frýdku-Místku. Největšího úspěchu 
dosáhli Martin Piskoř (kategorie 6. a 7. roč-
ník), který vybojoval 2. místo, a Jan Tesarčík 

nejdůležitější aktivity patřily ty, které se sou-
středily na spolupráci a komunikaci v rámci 
celé skupiny. Průběžně byly také zařazovány 
psychosociální techniky na podporu týmové 
práce, pohybové hry a tvořivé činnosti. Kaž-
dý blok aktivit byl zakončen zpětnou vazbou 
– refl exí toho, co se odehrálo a co si z toho 
děti mohou odnést. Na závěr si pak nové žá-
kovské kolektivy společně sestavily pravidla 
třídy.

Všem zúčastněným se na adaptačních 
kurzech velmi líbilo, byla navázána nová 
přátelství a upevněna ta stará. Děti se shod-
ly, že by chtěly podobnou akci zažít znovu, 
takže adaptační kurzy rozhodně splnily svůj 

účel a na naší škole budeme v této hezké tra-
dici pokračovat i v následujících letech.

Mgr. Dana Kalníková

Náš zlatý chlapec Honza Tesarčík opět zasahuje.

Třída 6. C si vyjela s panem učitelem třídním
do krásného prostředí Palkovických hůrek.
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Nudíte se? Přijďte do knihovny!
Pokud netrávíte veškerý svůj volný čas 

na facebooku nebo u televize, zkuste na-
vštívit knihovnu.  Pro dlouhá deštivá odpo-
ledne nebo večery zkuste sáhnout po dobré 
knize. Máme v knihovně současné bestsel-
lery – např. všechny díly „Padesáti odstínů 
…“ nebo novinku Dana Browna „Inferno“, 
severské detektivky autorů Adlera Olsena, 
NesbØho, Kellera, české historické romány 
autorů Jan Bauera, Františka Niedla a např. 
„Přemyslovskou epopej“ Vlastimila Vond-
rušky. Nezapomínáme ani na současné čes-
ké i světové autory a samozřejmě studenti 
u nás najdou doporučenou četbu k matu-
ritě. Připomínám, že knihy, které momen-
tálně nemáme v naší knihovně, obstaráme 
z jiné knihovny. 

Od října začínáme zkušební provoz au-
tomatizovaného knihovnického systému 
Clavius REKS ve všech knihovnách regionu 
Dobrá, tj. v Dobré, Dobraticích, Horních 
Domaslavicích, Nošovicích, Pazderně, Voj-
kovicích a Žermanicích. To znamená, že 
všichni registrovaní čtenáři mohou využívat  
knihovnických služeb, v kterékoliv knihov-
ně v celém regionu. Stačí si zaplatit regist-
raci v jedné z nich a máte přístup do všech. 
Protože stejný systém propojení všech veřej-
ných knihoven se chystá v budoucnu v celé 

(kategorie 8. a 9. ročník), jemuž jeho rychlé 
nohy vynesly příčku nejvyšší. Tým chlapců 
8. a 9. ročníků pak celkově obsadil 2. místo 
a postoupil do okresního kola, které se 
konalo za nevlídného a deštivého počasí 
26. září v Třinci. Naši školu reprezentovali 
Jan Tesarčík z 9. C, Jakub Alexa z 9. B, 
Vojtěch Turoň z 9. A, Marcel Stříž z 9. C 
a Jakub Šaněk z 8. A. Nejlépe z celého 

České republice, můžeme ho testovat už 
u nás. Ministerstvo kultury na něj přispělo  
částkou 252.000,- Kč a obce další částkou  
ve výši 120.000,- Kč. Do všech knihoven 
byly pořízeny nové počítače s příslušen-
stvím a hlavně softwarové vybavení, které 
umožňuje propojit všechny naše knihovny 
a hlavně poskytnou čtenářům celkový pře-
hled o dostupnosti knih a možnosti jejich 
zarezervování přes internet. Že je o tuto 
službu velký zájem jsme zjistili v Dobré, 
když jsme ji vloni na podzim zavedli. Za 
12 měsíců ji využilo 576 čtenářů. Mezikni-
hovní výpůjčku využilo téměř 90 uživatelů 
a knihovnu navštívilo, ať už osobně nebo 
přes internet, přes 10.000 návštěvníků.

V pátek proběhla také v rámci Týdne 
knihoven ČR zajímavá přednáška paní Soni 
Jerglíkové, „Co nám dávají ořechy a oleje“, 

startovního pole (přes 70 závodníků) si vedl 
Honza Tesarčík. Trať dlouhou 5 kilometrů 
zvládl v čase 17:06 a s velkým náskokem 
vyhrál. V soutěži družstev obsadili chlapci 
2. místo. Děkujeme všem za vzornou repre-
zentaci školy.

Mgr. Radmila Jelínková,
Jitka Drabinová
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která byla spojena s ochutnávkou výrobků 
z nich. Novou službu „Domácí optik“ nám 
představila Mgr. Kateřina Šturcová. Bě-
hem Týdne knihoven se zaregistrovalo do 
knihovny 24 čtenářů.

Na listopad chceme pozvat všechny 
příznivce alternativní medicíny na před-
nášku „Tradiční čínská medicína“ pana 
Mgr. Mariana Volanského, která se uskuteč-
ní v pátek 15. 11. 2013 v 17 hodin Místní 

knihovně v Dobré. Pokud si chcete vyrobit 
vlastní adventní věnec, přijďte do knihovny 
27. 11. 2013 v 16 hodin. Je nutné se domlu-
vit předem. Na sobotu 30. 11. 2013 od 9.00 
do 11.00, zveme do knihovny všechny děti 
i s rodiči na „Den pro dětskou knihu“ – 
rodiče i děti budou mít registraci zdarma 
a děti čekají soutěže.

Další informace o knihovně najdete na: 
www.knihovnadobra.cz, tel. 725 144 014, 
558 641 016.

Marie Mališová, ředitelka
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Fotbalová škola TJ Sokol Dobrá
Ve dnech 4. – 7. 7. 2013 proběhla fotba-

lová škola, pro děti od 6 – 12 let, na fotbalo-
vém hřišti TJ Sokol Dobrá. Zúčastnilo se 24 
dětí, které reprezentují náš klub. Děti měly 
kromě tréninků, velmi nabitý program. Na-
vštívila nás skupina NessiGroup, která nám 
ukázala sportovní výcvik psů, který si mohli 
i děti vyzkoušet. V pátek pak si s dětmi přije-
li zatrénovat trenéři z Baníku Ostrava, kteří 
trenérům a dětem ukázali moderní metodu 

trénování. Měli také možnost vidět zásaho-
vou jednotku Policie ČR, která vše důkladně
vysvětlila a půjčila výzbroj na vyzkoušení. 
Po celý víkend nám zapůjčil Autoservis Bár-
tek novou Škodu Octavia, kterou si mohli 
rodiče vyzkoušet a projet se. A protože nám 

počasí přálo, podnikli jsme opékání párků 
s rodiči, jako rozloučení za celým víkendem. 
Všem moc děkujeme a těšíme se na další 
příští fotbalovou školu.

Předseda fotbalu Kamil Zícha
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Podzim 2013-2014
V probíhající sezóně 2013-2014 se do-

berskému A-týmu příliš nedaří. Úvod do 
soutěže však vyšel, když v derby s Dobra-
ticemi přesvědčivě vyhráli 3:1. Od té doby 
však tým trenéra Tomáše Zářického čeká 
na další vítězství. V posledním odehraném 
utkání remizovala Dobrá v Jablunkově 2:2, 
čímž se odlepila ode dna tabulky. Momen-
tálně týmu patří 13. příčka s 5ti body.

Lépe si vede B-tým v premiérové sezóně 
v okresním přeboru. Veden Janem Pustov-
kou si připsal již tři výhry, když si tu největší 
4:0 uhrál v derby s Nošovicemi. Tým střelec-
ky táhne Figura s 5-ti přesnými zásahy. Béč-
ko prozatím drží 8. místo s 10 body.

Radost doberskému fotbalu dělá mlá-
dež. Dorostenci prozatím drží 1. příčku 

okresního přeboru s 15 body. Novým tre-
nérem dorostenců se stal zkušený Vlasti-
mil Pajurek. Daří se také starším žákům, 
kterým v minulé sezóně unikl postup do 
vyšší soutěže o vlásek. Starší žáci drží po 
pěti odehraných zápasech 3. místo a mají 
jednobodovou ztrátu na lídra soutěže z FK 
Bohumín. Tým střelecky táhnout Turoň se 
Šaňkem, oba mají po 7 gólech. Mladším žá-
kům se daří výsledkově a zejména střelecky. 
V zápase s Viktorií Bohumín uštědřili sou-
peři úctyhodných 22 branek. Tým má oporu 
v Tomáši Valoškovi, který konta soupeřů za-
tížil již 19-nácti přesnými zásahy.

Na závěr nezbývá než popřát všem týmům hodně úspěchů v závěru podzimní části sezóny 
a Vás diváky si dovolujeme pozvat na následující domácí zápasy…

A-tým:
Sobota 19. 10. 2013 – 15:00 – TJ SOKOL DOBRÁ „A“ vs. INTERNACIONÁL PETROVICE
Sobota   2. 11. 2013 – 14:30 – TJ SOKOL DOBRÁ „A“ vs. STARÉ MĚSTO

B-tým:
Neděle 20. 10. 2013 – 14:00 – TJ SOKOL DOBRÁ „B“ vs. FRÝDLANT n. O. „B“
Neděle    3. 11. 2013 – 14:00 – TJ SOKOL DOBRÁ „B“ vs. BAŠKA

Dorost:
Sobota 19. 10. 2013 – 12:45 – TJ SOKOL DOBRÁ vs. SEDLIŠTĚ
Sobota   2. 11. 2013 – 12:15 – TJ SOKOL DOBRÁ vs. ŘEPIŠTĚ (LÍSKOVEC)

Starší a mladší žáci:
Neděle 20. 10. 2013 – 10:15/12:00 – TJ SOKOL DOBRÁ „B“ vs. ČSAD HAVÍŘOV
Neděle 27. 10. 2013 – 10:15/12:00 - TJ SOKOL DOBRÁ „B“ vs. LOKO. PETROVICE

Více aktuální informací naleznete na www.sokoldobra.cz



 Podzimní koncert
 Podzimní koncert, který se konal 1. října 2013 Soukromou hudební výukou Miriam 

Dýrrové ve spolupráci s Obecním úřadem Dobrá ve společenském sále při ZŠ Dobrá se 
všem posluchačům a účinkujícím líbil. Dětem se nejvíce líbila basová fl étna, kterou viděly 
poprvé a klarinet se jim také líbil - nebo se jim líbila krásná klarinetistka? Měly možnost 
poznat tubu i její hluboké tóny, trubky, lesní roh jim nezůstal také lhostejný a pozounisté se 
sešli dokonce tři - to není tak hned vidět. Na krásnou dlouhovlasou klavíristku, která kouzel-
ně hrála si také vzpomněli.

   
Chci vás pozvat, kdo ještě váháte přijít na náš jarní koncert, který se bude konat v měsíci 

dubnu 2014. 

Přeji vám hodně hezkých chvil, než se na jaře uvidíme.
Miriam Dýrrová dipl. um.

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE
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PROVÁDÍME

Sádrokartonářské práce:

Stropy                        480kč/m
Příčky                        480kč/m
Předstěny                   520kč/m
Podkroví                    520kč/m

Ceny jsou uvedené včetně materiálu.

Malířské práce:

Bytové i nebytové prostory.

Natěračské práce:

Ploty, zábradlí, fasády, pergoly, střechy atd.

Mob: 776 470 257

E-mail: montaz-sadrokartonu@email.cz

Doučím žáka ZŠ, SŠ angličtinu

Jsem studentkou VŠ, vlastním certifi kát FCE

a mám složenou státní jazykovou zkoušku z AJ.

Kontakt: Karina.Vranayova@seznam.cz
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Firma AUTOMOTOSLUŽBY
Nondek a Mlčák, Dobrá 66

Nastal správný čas na přezutí Vašeho vozu.
Nečekejte proto na první sníh a přezujte si v klidu. Náš pneuservis

Vám nabízí široký sortiment pneumatik a naši automechanici
Vám zajistí jejich kompletní přezutí.

Objednat se můžete na telefonu: 558 641 453,  603 258 506,  736 538 411 

nebo na 

e-mail: mlcaklibor@tiscali.cz

Provozní doba  pondělí – pátek  8.00 – 17.00 hodin

    sobota  8.00 – 12.00 hodin
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Pronájem bytů v obci Dobrá

Nabízíme k pronájmu poslední volné byty.

Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou, WC,
koupelnou a masážním sprch. boxem aj.

Možnost pronájmu i bytu kompletně vybaveného

nábytkem a ostatním zařízením (manažerské byty).
Bytové domy i byty jsou po revitalizaci, v blízkosti středu obce.
K dispozici vlastní parkoviště nebo možnost pronájmu garáže.

Kontakt:

Mobil: 603854852
e-mail: alosed@seznam.cz
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Milí rodiče, 
dovolujeme si vás pozvat na besedu o lesních mateřských 
školkách, ale hlavně o lesní školce Bezinka v Palkovicích,   
a to ve čtvrtek 7. listopadu od 17 hod. v Centru pro rodinu Nenuda, 
Náměstí 2, Frýdlant n.O.  
V případě zájmu nás, prosím,kontaktujte na skolka.bezinka@email.cz. 

www.skolkabezinka.cz 

  
  
    
chat a chalup

  Rekonstrukce koupelen
  
   Zemní práce pásovým 
bagrem

  

www.stavby-rd.cz

info@stavby-rd.cz

Stavební firma 

@ y



MM INDUSTRY s.r.o., Frýdek-Místek
Výměna starého kotle

Topná sezóna pomalu začíná a jako každý rok nám opět volají lidé s nej-
různějšími dotazy. Často kladené dotazy směřují na to, jak vlastně správně 
topit, jaký druh topení je nejlevnější, co dělat s vysokými zálohami či s vy-
sokými doplatky za plyn? Pokusím se vám tedy přiblížit celou problematiku 
a dát pár cenných rad, které vám mohou pomoci.

Jakýkoliv druh topení v rodinném domě má vždy své výhody i nevýhody.
Každému z nás jde především o to, naložit se svými penězi efektivně 
a protopit co nejméně. Většina domácností topí tuhými palivy nebo ply-
nem. Pokud si chcete vypočítat a porovnat váš způsob topení, můžete 
tak učinit s pomocí nejlepších odborníků v České republice, konkrétně na 
stránkách www.mmindustry.cz 

Roční náklady na tuhá paliva a plyn jsou dnes téměř ve stejné výši, avšak 
pracnost a časová náročnost topení tuhými palivy je daleko vyšší a pro 
mnohé z nás nemyslitelná. Náročnost je spojená s brzkým vstáváním, 
pracným zatápěním, vyklízením kotle, nanošením dříví, uhlí apod. 

Topení plynem je v podstatě bezúdržbové, a dokonce dnes velmi cenově 
přijatelné. Avšak je nutná menší modernizace, a sice výměna kotle. Váš sou-
časný kotel možná topí skvěle, ale do komína stále vypouští 120-200 °C.
Nové kondenzační kotle Viessmann dokáží přeměnit toto teplo do topné 
vody a do komína tak jde pouze 40-80 °C. Výhodou je, že to, co jste nyní 
vypouštěli z komína, vám zůstává doma v topení. Jedná se o rozdíl až 15 
tisíc ročně. Tudíž návratnost celkové investic je menší než 5 let. Čím dříve 
se tedy rozhodnete pro výměnu kotle, tím více peněz dokážete ušetřit pro 
váš rodinný rozpočet. 

Kotle Viessmann, které instalujeme, jsou garancí kvality, a to hlavně díky 
jedinečným nerezovým výměníkům a zásobníkům. Životnost kotle s ne-
rezovým výměníkem je až 20 let. Stávající atmosférické plynové kotle se 
obvykle opravují nebo vyměňují již po 8-15 letech. 

Tyto typy kotlů nejsou vybaveny bezpečnostními prvky a používají kyslík 
z okolního prostoru, proto je nutné zajistit pravidelné odvětrávání sklepa, 
či místnosti, kde je kotel umístěn. Tento způsob provedení kotlů se dnes 
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již nedoporučuje. Z praxe mohu potvrdit, že po výměně kotle ve sklepě 
stoupla teplota až o 10 °C a podlaha v prvním patře není již tak studená 
jako v minulosti. I toto mohou být další způsoby, jak ušetřit peníze a zajistit 
si lepší podmínky pro vaše bydlení.                

Kotle Viessmann byly vyvinuty především pro nahrazení starých modelů 
bez nutného zásahu do stávajícího topného systému. Výměna je tak velice 
rychlá a není drahá. Obvykle ji fi rma zvládne za jediný den, samozřejmě ale 
záleží na obtížnosti sytému. Často se s výměnou kotle spojuje i výměna 
starých radiátorů. Starší litinové radiátory jsou pro kondenzační kotle nej-
výhodnější, jelikož pomocí ohřáté vody zajišťují, že se kotel stále nezapíná, 
a tak se neopotřebovává. Proto je možné místo výměny radiátorů provést 
pouze jejich renovaci. 

Naši pracovníci prošli nutnými školeními, a to jak pro montáž tak i servis 
kotlů, včetně jejich řádného uvedení do provozu a seřízení. Správná výmě-
na kotle zahrnuje i kontrolu přívodu plynu, revizi plynu, revizi komínu, pro-
tokol o nastavení a seřízení spotřebiče, kontrolu elektrického jištění kotle 
a záruční list.  Díky kvalitě výrobků Viessmann a nerezovým komponentům 
v kotli Vitodens je možno získat až 5letou komplexní záruku. 

MM industry s.r.o. je smluvním partnerem společnosti Viessmann a zajišťu-
je stálou a pohotovostní službu nejen výrobním závodům, ale i domácnos-
tem, a tak se už nemusíte bát, že při nečekaném problému budete doma 
mrznout. Běžné náhradní díly máme skladem a díky centrálnímu skladu 
jsou další díly dostupné do 24 hodin. Každý kotel Viessmann je navíc vy-
baven čárkovým kódem a výrobním číslem, díky kterému známe přesnou 
sestavu dílů použitých v kotli, jejich cenu i dostupnost. Vždy tak dodáme 
správné díly, které váš rozbitý kotel potřebuje. Servis obvykle nebývá ča-
sově náročný ani drahý.  

V případě, že byste měli zájem o nezávaznou kalkulaci, můžete nás kon-
taktovat na telefonních číslech 775 345 045 či 558 622 456. Dotazy vám 
zodpovíme i na emailové adrese info@mmindustry.cz. Každý všední den 
od 7–15:30 hod. Vás rádi přivítáme v naší prodejně na adrese Staroměst-
ská 3479, Frýdek-Místek, kde si mimo jiné můžete prohlédnout nejmenší 
kondenzační kotel na trhu.  

www.mmindustry.cz
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta

558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308 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

558 412 310 Jarmila Lisníková, 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 11. 11. 2013 do 12.00 hodin.






