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Slovo starosty
Vážení občané,

v pondělí 14. září 2015 proběhlo ve  ví-
ceúčelovém sále základní školy další veřej-
né jednání zastupitelstva obce. Zastupitelé 
projednali mimo jiné zprávy kontrolního 
a  fi nančního výboru, vzali na  vědomí vý-
sledky kontroly hospodaření Sdružení obcí 
povodí Morávky a  rozpočtová opatření, 
která provedla rada obce v  období od  po-
sledního zastupitelstva. Dále jsme schválili 
realizaci akce Rekonstrukce a  přístavba 
Hasičské zbrojnice v Dobré. Podle sdělení 
Výboru Regionální rady Moravskoslezsko 
ze dne 7. září jsme byli zařazeni do podpoře-
ných projektů. Máme možnost získat dotaci 
na  opravu hasičské zbrojnice, ale musíme 
prostavět co nejvíce do  konce roku 2015, 
aby dotace byla co nejvyšší. Zastupitelé sou-
hlasili se stavbou a fi nancováním této akce 
úvěrem. Podpora je totiž konstruována tak, 
že obec musí stavbu realizovat ze svých pe-
něz a následně po dokončení teprve obdrží 
dotaci. V diskusi se přítomní občané se do-
tazovali, jestli bude zavedeno prodloužení 
městské autobusové dopravy do Dobré. Po-
dle čerstvých informací z  krajského úřadu 
již rada kraje schválila naši žádost a nyní má 
probíhat na ČSAD Frýdek-Místek zapraco-
vání prodloužení linek MHD do změny jízd-
ních řádů. O  dalším postupu Vás budeme 
opět informovat.

Od soboty 19. 9. probíhala v sále tříden-
ní Výstava ovoce a  zeleniny, kterou uspo-
řádali naši zahrádkáři pod vedením pana 
Čestmíra Ježe. Na výstavě se velkou měrou 
podílely také děti naší základní a  mateřské 
školy. Prezentovali se také včelaři z  Dobré 

a okolí. Zahájení výstavy dodalo slavnostní 
ráz i  požehnání úrody od  našeho pana fa-
ráře Mgr. Bohumila Víchy. Velká škoda je, 
že přišlo méně návštěvníků než loni. Všem, 
kteří tuto výstavu připravili, patří velké po-
děkování.  

U příležitosti korejského státního svátku 
nás 1. října 2015 navštívil president závodu 
HMMC pan Choi Dongwoo. Krátkého se-
tkání jsme využili ke vzájemnému sdělení 
o problematice dopravy v naší obci a podpo-
ře vybudování mimoúrovňového napojení 
průmyslové zóny Nošovice na  rychlostní 
komunikaci R48.

Komise pro rodinu a občanské záležitosti 
uspořádala v sobotu 3. října burzu dětského 
oblečení, která proběhla opět ve víceúčelo-
vém sále základní školy. Jak můžete vidět i na 
fotografi ích na našem webu (www.dobra.cz),
burza je velmi oblíbená a  návštěvníků při-
šlo opravdu hodně. Děkuji všem členkám 
komise i  jejich pomocníkům za uspořádání 
této skvělé akce.

A nakonec jedna milá pozvánka. Kultur-
ní komise rady obce Vás zve na akci „Tan-
čírna – taneční večer pro veřejnost“, která 
se uskuteční v  sobotu 24. října od  18  hod 
ve  společenském sále naší ZŠ. Všichni ná-
vštěvníci budou mít možnost vyzkoušet 
různé druhy společenského tance pod ve-
dením zkušených lektorů. V  programu je 
samozřejmě i volná zábava, tak určitě přijď-
te a  nenechte si ujít tuto mimořádnou pří-
ležitost, protože plesová sezona se pomalu 
přibližuje. 

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Na úvod tohoto článku si dovolím jen 
malé vysvětlení, proč se vracím k letošní Vel-
ké Doberské. Odpověď je velmi jednoduchá. 
Nebylo možné okamžitě zajistit od  všech 
spolupracujících složek soupis všech osob, 
které se podílely na  přípravě a  organizaci 
tak náročné akce. Jedná se o velké množství 
lidí, převážně našich občanů, kterým se slu-
ší poděkovat jmenovitě, zaslouží si to. Právě 
oni jsou těmi spolurozhodujícími „prvky“ 
soukolí, které se roztáčí dávno před termí-
nem Velké Doberské a v Den D se točí před 
širokou veřejností.

Na přípravě areálu se podílela četa na-
šich veřejně prospěšných pracovníků pod 
vedením správce obecního majetku pana 
Bohuslava Sikory. Společně postavili sta-
ny, opatřili je stoly a  lavičkami, následně 
připravili bezpečnostní zábrany a  osadili 
pódium (jeho zadní část) logy sponzorů. 
Pódium v  dopoledních hodinách před sa-
motnou akcí vkusně nazdobili členové kul-
turní komise – pan Bohumil Matušek a paní 
či slečny  Naděžda Hadaščoková, Romana 
Ponikvová, Markéta Madajová, Kateřina 
Nováková, Eva Březinová.

Velká Doberská je mezinárodní akcí. 
Každý rok k  nám přijíždějí folklorní sou-
bory a  občané z  našich spřátelených obcí 
za  Slovenska i  Polska. Ani letos tomu ne-
bylo jinak. Tradičně po příjezdu, přivítání 
a před obědem je hostům představen jejich 
doprovod z řad Klubu seniorů a komisí. Ten 
se o hosty stará po celou dobu pobytu v naší 
obci. A stará se báječně! Letos před školou 
na příjezd autobusů čekaly doprovodný týmy 
v následujícím složení:  Štěpánka Kupková, 

Vojtěška Gavlasová,  Drahomíra Gryžboňo-
vá, Jarmila Pastorová, Štěpánka Vítková, 
Anna Kesová, Věra Čížková, Edita Čechová, 
Ivana Křenková, Zdenka Dítětová, Marie 
Žižková, Marie Pastorová, Miloslav Pindo-
ra, Čeněk Juřica a Michal Tvrdý. Všem patří 
veliký dík, neboť starat se o „svou“ skupinu 
nebyl ani letos lehký úkol. Horké letní po-
časí vyžadovalo neustálý přísun tekutin…
poděkování patří všem za vskutku heroický 
výkon.  Spolu s  doprovodnými týmy zača-
la „pracovní doba“ také dokumentaristům 
– panu Jiřímu Pastorovi (foto) a  Michalu 
Návratovi (video) – oba dva vydrželi a akci 
pečlivě zdokumentovali, za což jim patří ob-
div a velké poděkování.                                                                                                                 

                                                                                                            
Po chutném obědě, který letos připravily 

paní kuchařky školní jídelny ve složení – paní 
Kateřina Dorňáková, Herta Kavková, Olga 
Mužná a  Radana Weissmannová, se naši 
hosté přesunuli do  sálu. Zde byli přivítáni 
paní Marcelou Krestovou a Eliškou Andrlo-
vou, mohli se malinko občerstvit a zejména 
se připravit na svá vystoupení. Ale museli si 
pospíšit právě ti z řad hostů, kteří se přihlá-
sili do soutěže v přípravě bramborových plac-
ků. Zde si dovolím malé zastavení – soutěž 
to byla vskutku mezinárodní, letos s účastí 
trojice kuchařů z polské Mucharze. Tedy jed-
na premiéra. Tou druhou byla prezentace 
nově utvořené, velmi mladé, nezkušené, ale 
snaživé a  s  postupujícím programem lepší 
a lepší moderátorské dvojice ve složení Mar-
kéta Sobková a  Ondřej Gryžboň (osobně 
oběma moc děkuji, navíc nemusím hledat 
novou dvojici na rok příští…). 
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Jak Plackiáda nakonec dopadla? Vítěz-
stvím domácího týmu! 

Nejchutnější placky – na základě napros-
to anonymního posouzení ze strany meziná-
rodní poroty – dokázali připravit naši hasiči! 
Blahopřeji týmu, který se soutěže zúčastnil 
ve složení Iveta Řeháková, Jarmila Krišto-
fová, Vlastimil Kisza  a zaslouženě vyhrál.

Blížila se 14. hodina, stoly pod pódiem, 
spolu s  dalšími náležitostmi připomínající 
Plackiádu, byly uklizeny – činnost totiž za-
počal také „organizační tým“  -  Nina Krá-
líková, Petr Mališ, Vojtěch Turoň, Dalibor 
Hájek (na jistou dobu zaskočil také Matěj 
Vláčil) – mladí lidé, kteří se jednak sami 
přihlásili, přestože věděli, do  „čeho jdou“, 
a  byli k  ruce pořadateli, připraveni plnit 
všechny předjednané úkoly, ale zvláště ty, 
které postupně vznikaly. Skvělá spolupráce, 
moc děkuji. 

Brzké odpolední hodiny tradičně patří 
vystoupení našich předškoláků a  dětí ze  zá-
kladní školy. Kvalitní výkony našich nejmen-
ších jsou vždy „sázkou na  jistotu“ a  paní 
učitelky to moc dobře vědí. Sice nevím, čím 
naše nejmenší motivují, nebo co jim sli-
bují, ale jejich vystoupení má vždy jiskru, 
vyšší úroveň, a  návštěvníci se na  ně těší. 
Letos se dětem věnovaly a jednotlivé taneč-
ky a  písničky nacvičily paní učitelky Marie 
Adamusová, Ludmila Sikorová, Veronika 
Palarčíková, Eva Březinová. O  přípravu 
školáků a  jejich vystoupení se stará jediná 
osoba. Tou je paní učitelka Olga Kafonková. 
Dovolím si vsuvku – stále se chystám paní 
učitelky zeptat na jméno té velmi talentova-
né slečny – snad ze sedmého ročníku – která 
svým zpěvem docela znehybnila celý areál…
zpívala tak krásně, báječně jí to ladilo, že si 
podmanila všechny přítomné. Všem výše 

uvedeným dámám moc děkuji za  skvělou 
spolupráci při přípravě této významné akce. 

Díky krásnému počasí se postupem 
času začal areál plnit. A protože počasí bylo 
až tak krásné, horké, nutilo návštěvníky 
čas od  času zavítat k  některému občers-
tvovacímu místu. Mohli si vybrat a  vydat 
se k  myslivcům. Jídlo pod taktovkou pana 
Jana Matery pomáhali připravit mj. Vítěz-
slav Pantlík, Václav Pantlík, Václav Sikora, 
Václav Vaněk, Petr Vrobel, Michal Tvrdý 
a  stánek měli na  starosti zejména Jaroslav 
Byrtus, Lukáš Pantlík, Karel Klimek, Dan 
Hendrych, Patrik Baláž, Miroslav Šlachet-
ka a Veronika Pašková. 

Kousek vedle se rozprostíral „občerstvo-
vací areál“ členů sboru dobrovolných hasičů. 
A  když píšu „areál“, musela být nutně po-
sílena složka obsluha. Zde jsou ti, kteří po 
dobu trvání celé akce drželi krok s návštěv-
níky a  dělali jim pomyšlení - Ing. Ludmila 
Baranová, Michal Baran, Margareta Ba-
ranová, Marcela Kiszová, Aneta Kiszová, 
Vlastimil Kisza, Iveta Řeháková, Hana Ře-
háková, Dominik Zelenka, Markéta Řízko-
vá, David Gavenda, Radomír Hrabec, Len-
ka Hrabcová, Petr Carbol, Ladislav Krištof, 
Jarmila Krištofová, Květoslava Řízková, 
Zdeněk Řízek, Simona Řízková, Lukáš Ří-
zek, Romana Ponikvová, Kateřina Ponikvo-
vá, Tomáš Kaňok, Renata Pavelková, Mar-
tin Kaňok, Ladislav Matera, Matěj Tvrdý, 
Jana Mikolášová, Oldřich Carbol.

 A  zachtělo-li se někomu pozdravit za-
městnance obce, poradit se s nimi, nebo jen 
si… připít, mohli v  obecním stánku zastih-
nout tým ve  složení Jana Kolářová, Mar-
kéta Řízková, Martina Gorošová, Marcela 
Kolková, Petr Prčík, Nikola Hlawiczková. 
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O kopané v naší obci jste si mohli popo-
vídat ve  stánku TJ SOKOL – oddíl kopané. 
Měli letos premiéru… konečně. Obsluha 
ve složení David Velčovský, Klára Stuchlíko-
vá, Pavlína Kupkova zvládla nápor návštěv-
níků a  jistě pomohla k  hladkému průběhu 
celé akce.

Ani letos v rámci programu nechyběl vel-
kolepý ohňostroj pod taktovkou pana Ladi-
slava Krištofa – z doslechu vím, že byl oprav-
du krásný a jeho autor si zaslouží velký dík.

Letošní ročník Velké Doberské skončil 
daleko po půlnoci a brzy ráno v neděli už ná-
sledoval úklid. Ruku k dílu přidali a o rychlý 
návrat areálu do původního stavu se posta-
rali Miloslav Kozel, Karel Kaňák, Vladimír 
Hlavatý, Markéta Hlawiczková, Pavel Pe-
terek. Moc děkujeme.

Snad jsem na někoho nezapomněl…
Nezapomněl – ani na naše vážené spon-

zory – fi rmy, které neodmítnou naše oslo-
vení, zda by fi nančně nepodpořily přípravu, 
organizaci a samotný průběh nejvýznamněj-
ší společenské a  kulturní akce v  naší obci. 
Každý rok neváhají a podpoří nás. Za to jim 
patří obrovský dík, také díky jejich fi nancím 
může mít Velká Doberská tak vysokou kul-
turní a společenskou úroveň.

Letos Velkou Doberskou podpořily fi rmy:
JEWA Export Import, s.r.o., TS, a.s., 

K2 stavební Morava, s.r.o., MILATA s.r.o., 
Mobis Automotive Czech s.r.o., Frýdecká 
skládka, a.s., VÚHŽ, EUROVIA CZ, a.s., 
Zdeněk Tlach, HMMC Czech

Věcnými dary přispěly společnosti HEL-
SINKI GROUP a GLOVIS.

A to nejlepší nakonec – velmi oceňujeme 
spolupráci s pracovníky Charity FM, vždy se 
účastní ve velkém počtu a každý rok připra-
ví zábavu pro malé, a  nabídnou radu nebo 

vyšetření těm velkým. Děkujeme, dámy, 
a pane řediteli.

Poděkování patří všem občanům, kteří 
našli cestu do areálu multifunkčního hřiště, 
na kratší či delší dobu sledovali připravený 
program, pobavili se se sousedy nebo zná-
mými, dali si něco na zub, zapili to pivem či 
štamprlí… a spolu s námi prožili příjemnou 
poslední srpnovou sobotu. A  za rok opět 
na shledanou…

V  čem byl letošní ročník Velké Doberské 
jiný, odlišný? Co bylo nového k  vyzkoušení, 
vidění, slyšení…?

Využiji následující prostor k odpovědím 
na  výše položené otázky, neboť na  jedné 
straně je Velká Doberská ve své programo-
vé podstatě konzervativní, lpí na  tradicích, 
na straně druhé se pořadatel (tedy obec…) 
snaží vždy přijít s něčím novým – a jak tomu 
bylo letos? 
Z polské obce Mucharz dojel poprvé plný au-
tobus.
Členové doprovodných týmů se poprvé oblék-
li do slušivých žlutých triček se znakem obce.
Děti mohly vyzkoušet novou atrakci – vlá-
ček.
Své fanoušky si našla i vzduchovková a lase-
rová střelnice.
Objevil se výrazný talent v rámci vystoupení 
dětí.
Soutěž v házení vejcem vyhrál smíšený pár.
Občerstvit jste se mohli – vůbec poprvé – 
také u stánku fotbalistů.
Akce měla metalový závěr s pohodovým Lá-
ďou Křížkem.

Nárůst počtu sponzorů.
(Poznámka autora: Pokud se vám jeví množství 
novinek jako malé, poraďte, co s tím udělat.)

Milan Stypka
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Sportovní den
Sdružení obcí povodí Morávky

První polovina měsíce září bývá již tra-
dičně obdobím, kdy se scházejí zástupci 
členských obcí Sdružení obcí povodí Moráv-
ky (SOPM), aby změřili síly v různých spor-
tovních disciplínách. Pořadatelství se pravi-
delně střídá a letos toto klání přivítala obec 
Dobratice.

Krátce po poledni v  sobotu 12. září se 
začal areál oddílu kopané plnit jednotlivými 
týmy. Naši reprezentanti - oblečeni do sluši-
vých modrých triček a v davu dětí a dospě-
lých z  celkem dvanácti obcí (letos přijaly 
pozvání také družební obce ze  Slovenska 
– Zábiedovo a Svederník)   - byli nepřehléd-
nutelní.

Pořádající obec má vždy za úkol připra-
vit všechny disciplíny pro mládež (bývají  
čtyři – pro každou věkovou kategorii jedna) 
a  jednu pro dospělé sportovce. K nim si při-
počtěme společnou dětskou disciplínu (šta-
fetové skákání v pytli) a tradiční hod vejcem 
ve dvojicích – a program je hotový.

Nejmenší děti musely letos ukázat svou 
obratnost - roztočit obruč, běžet s  ní a  na 
zpáteční cestě touto proskakovat… pro ně-
které velmi složitý úkol, není snadné koordi-
novat všechny pohyby těla, starší děti probí-
haly přes a pod a nad nástrahami tvořenými 
stuhami, na závěr střílely z praku do plecho-
vek, další kategorie měla za úkol popasovat 
se s „živým trakařem“ a následným hodem 
na  cíl do  prádelního koše… a nejstarší 
mládež měla asi nejnáročnější disciplínu – 
k  běhu lesním porostem museli sportovci 
přidat obtížné překonání strže pomocí lana 
a horolezeckého zavěšení.

Asi vás bude zajímat, jak nakonec vše 
dopadlo. Ale nepředbíhejme – děti zakonči-
ly svůj sportovní blok štafetovým závodem 
ve  skoku v  pytlích – naši mladí zástupci si 
vedli moc dobře a  bylo na  všech dvanácti 
vidět úsilí skončit co nejlépe. Atmosféra při 
této disciplíně bývá skvělá, dospělí pomáha-
jí svými hlasivkami, každý svůj tým povzbu-
zuje, co mu síly stačí.

A jak si vedly naše děti? 
Ti nejmladší (6 – 8 let) a  starší (11 – 

12 let) se ve  své disciplíně umístily shodně 
na druhých místech. Blahopřejeme!

Ale sportovní den nekončil, na  řadu se 
dostali „dospěláci“. Pořadatelé jim připra-
vili docela obtížnou „farmářskou stezku“, 
jezdilo se na  trakaři, běhalo v  dřevácích, 
dámy dokonce dojily „dřevěné kozy“, bylo 
se vskutku na  co dívat a  přítomní fotogra-
fové neměli nouzi o povedené záběry. I zde 
fandění fungovalo, našim soutěžícím (tým 
byl tvořen mladými páry z řad sportovní ko-
mise) pomáhaly přítomné maminky malých 
sportovců. 

O všem se každý rok rozhoduje v „krá-
lovské“ disciplíně – dvojice si navzájem 
hází čerstvé vejce, postupně se od sebe oba 
dva soutěžící vzdalují, dokud se vejce ne-
rozbije.

Naše obec má s  touto soutěží historicky 
jen problémy. Již v  rámci prvního ročníku 
Sportovního dne SOPM – konal se v Dobré 
– vše nešťastně začalo a dodnes se potýkáme 
s problémem, koho na tuto soutěž nominovat 
a zbavit se prokletí… již na zmíněném klání 
v Dobré před pěti lety se projevily nedostat-
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ky, nelze zapomenout, jak si dvojice pánů 
radních „věřila“, měla natrénováno a již 
při první výměně vejce se toto rozprsklo na
asfaltu…nemáme prostě štěstí na  nadané 
(pro tento „sport“) jedince a ani letos tomu 
nebylo jinak. V žádném případě naší dvojici 
nelze nic vytknout, dokonce si myslím, že jim 
bylo dáno prasklé vejce – ale nic naplat, dů-
ležité body do  celkového hodnocení obcí se 
získat nepodařilo. Nakonec z toho bylo čtvrté 
místo, což je historicky nejlepší umístění!

Moc děkujeme všem sportovcům – re-
prezentantům z  řad školáků – jmenovitě 
(od nejmladších) Kristýně Kaňokové, Lu-
káši Svobodovi, Jakubu Špačkovi, Janu Zí-
chovi, Ondrovi Zíchovi, Radce Saganové, 
Danieli Legutovi, Lukáši Burgerovi, Janě 
Swierkošové, Michalu Frydryszkovi a Petru 
Hadaščokovi. 

Dospělá čtveřice soutěžila ve  složení: 
Lucie Stoláriková, Pavel Peterek a  manže-
lé Lucie a Vojtěch Mališovi. Děkujeme všem 
za příkladnou reprezentaci obce. 

Kromě výše uvedených sportovců mu-
sím zmínit také doprovodný tým z  Dobré. 
Paní Naďa Hadaščoková a Jana Blahutová, 
ve spolupráci s paní Alenou Svobodovou, dba-
ly o bezpečnost dětí, hladký průběh nástupů 
k disciplínám, pitný režim, postaraly se také 
o společný odjezd domů. Moc děkujeme.

Závěrem mi dovolte zmínit rovněž vzor-
nou spolupráci s  naší základní školou, jejím 
vedením a panem učitelem Mgr. Jiřím Šmah-
líkem. Jen díky nadšení všech jmenovaných, 
jejich aktivnímu přístupu k reprezentaci obce 
bez ohledu na svůj volný čas jsme mohli pro-
žít příjemné dobratické odpoledne.

Milan Stypka

D E N   S P O R T U
Hlavním důvodem zrodu této akce 

ze strany sportovní komise byla snaha poku-
sit se – aspoň na nějaký čas – mladou gene-
raci přesvědčit o tom, že trávit volný čas jen 
u počítače či tabletu není jedinou možností. 
Členové komise nejprve vytipovali vhodné 
sporty, poté kontaktovali příslušné sportov-
ní oddíly z obce a blízkého okolí a požádali je 
o aktivní účast na této zcela nové akci.

V neděli 6. září 2015 po poledni se začal 
areál Sport Relax Clubu plnit sportovci. Ti 
na  svých určených místech připravili vše 
důležité pro následující čtyři hodiny – po tu 
dobu mohly děti v doprovodu svých rodičů 
nejen sledovat ukázky tréninkových jedno-
tek a samotné sportovní činnosti, ale také si 
sport „zkusit“.

Rodiče se dozvěděli vše podstatné o da-
ném sportovním odvětví, zjistili, jak časté 
bývají tréninky, kolik sport stojí.

Spolu s námi se na organizaci a samot-
ném průběhu akce podíleli následující spor-
tovní oddíly.

VOLEJBAL byl zastoupen mládeží oddí-
lu z Raškovic, z Vojkovic se prezentoval oddíl 
SPORTOVNÍ STŘELBY, ukázky ATLETIC-
KÝCH tréninků a disciplín obstarali členové 
oddílu z  Frýdku-Místku, k  vidění byli také 
zástupci TENISU, LYŽAŘSKÝCH sportů, 
střílelo se na  branku – díky oddílu HOKE-
JE z Vítkovic, v nové hale probíhaly ukázky 
BADMINTONU (oddíl z Havířova) a JUDA 
(domácí sportovci) – k hostům se samozřej-
mě přidali i domácí zástupci – naše základní 
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škola nominovala chlapce z kroužku FLOR-
BALU, účast neodmítli ani členové JEZ-
DECKÉHO oddílu a  nesmíme zapomenout 
na  ŠPRTEC a  nejrozšířenější sport v  naší 
obci – FOTBAL. Domácí oddíly zastupovali 
také členové oddílu STOLNÍHO TENISU.

Z výše uvedeného výčtu si sami můžete 
udělat představu, co všechno bylo onoho 
nedělního odpoledne k  vidění, jaké byly 
možnosti v rámci akce s podtitulem „Vyber 
si svůj sport“.

Závěrem mi dovolte několik vět.
Jednalo se o akci úplně novou, akci, díky 

níž si mohly děti „osahat“ každý přítomný 
sport, mohly se pak spolu s rodiči zamyslet, 
zdali by jej nechtěli začít provozovat. Pořa-

datelům se podařilo na jedno místo a jedno 
odpoledne pozvat zástupce mnoha sportů. 
Návštěvnost však nebyla adekvátní, snad to 
bylo počasím, věřím, že to bylo právě špat-
ným počasím.

Poděkování zaslouží členové sportovní 
komise – za nápad, přípravu a samotnou or-
ganizaci akce, všichni zúčastnění sportovci 
a jejich trenéři, obsluha v areálu Sport Relax 
Clubu (zejména horký čaj se opravdu ho-
dil…) – moc děkujeme a akci rádi zopaku-
jeme, neboť z úst přítomných zaznělo jediné 
– moc dobrý nápad, oddíly by rády zapojily 
i děti z Dobré, sportujme aktivně, ne pasiv-
ně u počítačů…

Milan Stypka

Putující kontejnery - podzim 2015

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

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

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

26. listopadu   - u mostu na Skalici
                         - u Kačabaru, boční vjezd na hřiště Sparta   

27. listopadu   - stará autobusová zastávka na Skotni, bývalá cesta na Pazdernu
                        - autobusová zastávka U lesa (u Křibíka) 

30. listopadu   - na Kamenci , naproti č.p. 650
                        - směr F-M, naproti č.p. 146 (u hřbitova) 

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

2. prosince   - u hřiště ZŠ – park. plocha ze strany od rest. Sýpka

3. prosince   - Vrchy u vodojem
                     - U studny, bývalá cesta na Pazdernu, naproti č.p. 184
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Znovu i  tento rok nabízíme občanům možnost sběru biologicky rozložitelných odpa-
dů (BRO). Sběr bude zajištěn přistavením velkoobjemového kontejneru na  stanoviště 
„Za obecním úřadem“ (u garáže): 

Přistavení kontejneru v pátek 23. 10. 2015 – ráno
Odvoz kontejneru v pondělí 26. 10.  2015 – ráno

Kontejner bude označen cedulí „Určeno pro sběr biologický rozložitelných odpadů“  
včetně informací, co lze do kontejneru odložit:

 UKLÁDEJTE NEVHAZUJTE
 - trávu, seno - větve z ořezu stromů a keřů
 - listí, jehličí, piliny - odpady živočišného původu, odpady v obalech
 - zbytky ovoce a zeleniny - tekuté, nebo kašovité odpady                 

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

Jsme rádi, že  jste si  již v minulém roce zvykli na možnost využití kontejneru na BRO, 
který je umísťován za obecní úřad. Dle sdělení pracovníků Frýdecké skládky, a. s. se akce 
zdařily, a proto v nich budeme pokračovat i nadále. 

Termíny přistavení kontejnerů na BRO budou průběžně zveřejňovány v dalších vydáních 
Doberských listů.

DALŠÍ TERMÍNY sběru BRO v roce 2015:
Přistavení kontejneru:  13. 11. 2015

Odvoz kontejneru:  16. 11. 2015

Zajištění sběru biologicky
rozložitelných odpadů (BRO)

SVOZ  PNEUMATIK

Občané obce Dobrá mohou použité pneumatiky svážet za budovu Obecního úřadu Dobrá 
do 17. 11. 2015 – včetně.

Následující den, tj. 18. 11. 2015, společnost Frýdecká skládka, a.s. provede odvoz.

Optimalizace sítě veřejných telefonních automatů
O2 Czech Republic a.s.

Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o  využívání sítě veřejných telefonních auto-
matů (VTA) společnost O2 Czech Republic rozhodla stávající síť přizpůsobit současným 
potřebám a proto bude zrušen nevyužívaný VTA v lokalitě Dobrá č. 173 – u nádraží.
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S b ě r n ý   d v ů r
-  další informace o provozu

Sběrný dvůr je situován v blízkosti obec-
ního úřadu obce Dobrá na  pozemku parc. 
č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku. 

Celý areál je oplocen a osvětlen světly ve-
řejného osvětlení.

Sběrný dvůr je místo určené pro sběr 
odpadů uvedených v  příloze č.  1 (tato 
byla součástí vydání Doberských listů 
č. 09/2015), jejich zvážení, roztřídění (roz-
dělení dle příslušných druhů), dočasné skla-
dování a jejich předání ke konečnému využi-
tí nebo odstranění. 

Sběrný dvůr tvoří plocha 950 m2. Na 
ploše sběrného dvora jsou rozmístěny ná-
doby, do  nichž se ukládají sbírané odpady. 
Jednotlivé nádoby jsou opatřeny tabulemi 
s  názvem druhu odpadu, jeho kategorie 
a katalogové čísla druhu odpadu. 

K uložení a  roztřídění odpadů slouží 
sběrné prostředky, t.j.  kontejnery o  obje-
mu 3,5 – 9 m3, kontejnery o  objemu 1100 
l, kovové a  plastové sudy, plastové nádoby, 
pytle a  velkoobjemové žoky, mobilní EKO-
-sklady, případně další vhodné prostředky. 
Ke zjištění hmotnosti odpadů se používá 
nájezdová tenzometrická váha s  váživostí 
od 20-1500 kg.

Odpady dočasně uložené v  zařízení - 
skladovacích prostředcích nebezpečných 
odpadů - jsou vzájemně odděleny a  utěs-
něny tak, aby nedocházelo k  jejich vzá-
jemnému mísení ani k  úniku do  okolního 
prostoru. Nebezpečné odpady jsou uloženy 
v uzamykatelných  kontejnerech s dvojitým 
dnem, které splňují stejné technické a bez-
pečnostní požadavky jako sklady látek, pří-

pravků a  výrobků stejných nebezpečných 
vlastností. Souběžně je zabezpečena snadná 
a bezpečná manipulace s odpady ve vnějších 
a vnitřních prostorech.

Veškeré odpady, které jsou ukládány 
v  kontejnerech a  sběrných nádobách, jsou 
po zaplnění určeným druhem odpadu od-
váženy na  místo konečného využití či zne-
škodnění a předány oprávněné osobě, která 
je provozovatelem zařízení k  využití nebo 
k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu 
určeného druhu odpadu, nebo oprávněné 
osobě, která je provozovatelem zařízení po-
dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech.

Jedná se o bezplatný odběr v rámci systé-
mu nakládání s komunálními odpady.

Současně je toto místo určeno pro sběr 
elektrozařízení podléhající zpětnému odbě-
ru. Tyto zpětně odebrané výrobky budou 
skladovány odděleně od odpadů a budou po-
pisem odlišeny od  skladovacích prostředků 
na  odpady. Zpětně odebíraný výrobek, kte-
rý nebude kvalitativně splňovat požadavky 
stanovené partnerem (kolektivní systém, 
dovozce, výrobce) nebude odebrán a osoba, 
jež tento výrobek přivezla, si jej bude muset 
vzít zpět.  
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(Znamená to, že byste měli v případě nutnos-
ti nepoužívanou nebo vadnou a nepotřebnou 
věc - výrobek -  přivézt ve stavu, z něhož bude 
zřejmé, že věc nikdo nerozebíral, nemanipu-
loval s ní, je vcelku a žádná část jí nechybí.)                                                                              

Na sběrný dvůr v obci Dobrá budou při-
jímány odpady od občanů obce Dobrá, a  to 
na  základě občanského průkazu či jiného 
platného dokladu s  vyznačenou adresou 
a vlastníků nemovitostí v obci Dobrá, na zá-
kladě dokladu o jejich vlastnictví.

Za provoz sběrného dvora je odpověd-

ný správce majetku obce. Obsluhu zařízení 
vykonává odborně vyškolený pracovník. Ten-
to pracovník je zodpovědný za  dodržování 
provozního řádu zařízení a  za zajišťování 
prvotních dokladů evidence odpadů pro 
fakturaci. Vedení evidence odpadů provádí 
proškolený pracovník, obsluha sběrného 
dvora. Telefonicky si objednává přes dispe-
čink oprávněných společností, které odpad 
odebírají, odvoz plných kontejnerů s odpa-
dy, dovoz prázdných kontejnerů a ohlašuje 
všechny mimořádné události apod.

Provozní doba Sběrného dvora v obci Dobrá 
Letní období (květen-říjen)  Zimní období (listopad-duben)
Středa   14.00 - 17.00 hod  Středa     12.00 - 15.00 hod    
Pátek    14.00 - 17.00 hod  Pátek       12.00 - 15.00 hod
Sobota    8.00 - 12.00 hod  Sobota      9.00 – 12.00 hod 

V  důsledku neočekávaného zpoždění 
způsobeném nepřipraveností odpovědných 
pracovníků společnosti ČEZ (chybějící pro-
jektová dokumentace napojení sběrného 
dvora na  zdroj elektřiny), nemůžeme vám 
ani v  tomto vydání Doberských listů sdě-
lit přesné datum otevření bran sběrného 
dvora. Není možné zahájit provoz tohoto 
zařízení, aniž by došlo ke kolaudaci. Proto 
jediný časový údaj je následující – sběrný 
dvůr bude (po zjištění všech následujících 

termínů prací a činností) otevřen nejpozději 
do poloviny měsíce listopadu. 

O přesném termínu budete informo-
váni obecním rozhlasem a  prostřednic-
tvím webových stránek obce.

Omlouváme se, ale jiné informace v tuto 
chvíli podat nemůžeme. Děkujeme za  po-
chopení.

Milan Stypka

Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2015

9. 11., 7. 12. 2015  vždy do 12.00 h.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá v roce 2015 bude probíhat vždy první středu v měsíci, tj. 4. 11. 
a 2. 12. 2015 od 16 hodin, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací míst-
nost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.
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Na slovíčko – tentokrát s majiteli psů
Pokud jste pravidelnými čtenáři Dober-

ských listů a  zajímá vás problematika ma-
jitelů psů a  soužití jejich miláčků s  okolím, 
pak jste jistě pochopili, že už si nevím docela 
rady, kterak pravidelné povídání o psech po-
jmenovat. Proto – na slovíčko…

Dnešní téma je věnováno volně pobíhají-
cím psům, lépe řečeno – těm psům, které je-
jich pán či paní zbaví v jistý okamžik a v rámci 
procházky vodítka. Pejsek je v tuto chvíli vol-
ný a chce si to náramně užít. Jenže ono „uží-
vání si“ může mít nepříjemné důsledky pro 
samotného psa i majitele. Zmíním se o dvou 
případech, které mohou nastat – v  prvním 
případě se může stát, že je pejsek snadno 
zaměněn za lovnou zvěř, a odehraje-li se pak

incident v lesním porostu, škoda domyslet…
ve druhém případě může volně pobíhající pes 
narazit na  též volně se pohybující potravu, 
např. slepice. Dojde-li ke střetu těchto zvířat, 
obětí se stává zpravidla slepice, škodu utrpěl 
její majitel. Jen stěží se ale dá jednoznačně 
ukázat na viníka. Je to majitel psa nebo maji-
tel slepice? Měl majitel svého psa držet a ne-
pouštět? Měl majitel slepice zabezpečit slepi-
cím výběh a znemožnit jim únik mimo něj?

Vina je na obou stranách, ale oči pro pláč 
zůstávají… po slepici. Zkuste se zamyslet nad 
tím, zda se nedá nějakým způsobem předejít 
těmto konfrontačním setkáním, a  to platí – 
prosím – pro obě strany. Děkuji vám jménem 
psů i… slepic.

Milan Stypka

Milí spoluobčané, 
blíží se čas vánočních svátků a při této příležitosti si Vás dovoluje, Komise pro rodinu a ob-
čanské záležitosti, pozvat na 

KREATIVNÍ TVOŘENÍ,
které se uskuteční dne 18. 11. 2015 od 17 hodin v sále Základní školy v Dobré.

Naučíme se společně vyrábět, mimo tradičních adventních věnců:
• vánoční stromečky za použití různých dostupných materiálů (túje, bavlnky, aj).
• věnce za použití přírodních materiálů, dále z bambulek vlny, netradiční vánoční věnec 

z vatových tamponků
• vánoční svícny ze zavařovacích sklenic
• kytice z podzimního listí a papírové kytice - kusudami
• koule z vlny
• růže ze saténových stuh (krepového papíru)

Zájemci, nechť se přihlásí na email komiseprorodinu@post.cz, nejpozději do 16. 11. 2015. 
K dispozici budou aranžérské potřeby (větve stromů, bavlnky, papír, tavící pistole, sušené 
ovoce, dřívka, šišky, jeřabiny, šípky, aj.). K výrobě věnců, si prosím přineste vlastní kruhy, 
dle Vašeho uvážení. 

Srdečně Vás zve Komise pro rodinu a občanské záležitosti



- 12 -

KaBal Team Karviná, Severomoravský badmintonový svaz, SPORT RELAX CLUB Dobrá 

ve spolupráci s Obcí Dobrá a sportovní komisí Obce Dobrá

pořádají   

Školení trenérů IV. třídy
KDY: 21. - 22. listopadu 2015
KDE: SPORT RELAX CLUB Dobrá 961
ŠKOLITEL: Ing. Jiř í Kudrna

PŘEDBĚ ŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Sobota 21. listopadu: 8:30 – 12:00 a 13:00 – 19:00
Nedě le 12. listopadu: 8:30 – 13:30

Hlavní náplní školení bude získání základních informací o tréninku badmintonu. 
Školení obsahuje tematickou část zaměřenou na práci s mládeží a dětmi.

PŘIHLÁŠKY: nejpozději do pondělí 16. 11. 2015 
Recepce: SPORT RELAX CLUB 725 505 205
nebo až po uveřejní Badmintonovým svazem, př es web Č BaS: 
http://czechbadminton.cz/skoleni/trener
Školení je určeno pro maximální počet 20 účastníků

POPLATEK: 1.300 Kč plus 100 Kč za licenci

PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO: 
Instruktorem badmintonu se může stát občan ČR, který dosáhl 16 let a je pro výkon funk-
ce způsobilý a  úspěšně absolvuje školení se závěrečnou zkouškou. Zájemci o  licenci jsou 
povinni absolvovat školení v celé své délce. Nelze se z části školení omluvit, či část školení 
absolvovat v jiném termínu.

Všichni frekventanti si s sebou vezmou sportovní oblečení a raketu pro praktickou část ško-
lení. Každý uchazeč o licenci trenéra IV. třídy odevzdá při prezenci pasovou fotografi i pro 
vystavení licence.

Pokud budete mít zájem zajístíme pro Vás ubytování nebo jen stravování během soboty i ne-
děle v prostorách areálu. Rakety lze zakoupit nebo zapůjčit na místě.
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OSNOVA ŠKOLENÍ: 
Obecná č ást:
Zdravově da: prevence úrazů, základy regenerace, vliv tréninků na organizmus
Teorie sportovního tréninku: Základy sportovního tréninku, stavba a organizace tréninkové 
jednotky
Pedagogika: Trenér, jeho osobnost a úloha

Speciální č ást:
Organizace, pravidla: základní pravidla, soutě žní ř ád, názvosloví, organizace soutě ží, kvali-
fi kace trenérů , technické vybavení
Technika: držení rakety, základní technika úderů (podání, příjem, klír, drop, lob, krať as), zá-
klady pohybu po kurtu, hlavní chyby v úderové technice a jejich př íč iny
Taktika: základy taktiky pro zač áteč níky (dvouhra, čtyřhra, mix), taktické zásady
Tě lesná příprava: kondič ní trénink a jeho zásady, kruhový trénink
Sportovní př íprava mládeže: zvláštnosti tréninku dětí a mládeže, hry ve sportovní přípravě dětí
Zakonč ení: Písemný test z obecné i speciální části

Z činnosti Komise pro rodinu a občanské záležitosti
Komise pro rodinu a  občanské záleži-

tosti při OÚ Dobrá uspořádala ve  dnech 
2. a  3.  října 2015 ve  víceúčelovém sále ZŠ 
v  Dobré burzu dětského oblečení. Dovolte 
mi, abych Vás seznámila s jejím průběhem. 
Na burzu se zaregistrovalo 36 maminek, 
v  pátek 34 maminek dohromady nabídlo 
k  prodeji 789 kusů pěkného dětského ob-
lečení. V sobotu přišlo na burzu nakupovat 
asi 52 maminek. Prodalo se 236 ks oblečení 
celkem za 11 340,- Kč. Tyto peníze jistě při-

šly prodávajícím maminkám vhod na nákup 
dalšího oblečení pro své děti a naopak kupu-
jící maminky se radovaly, že levně nakoupily 
pěkné věci.

Opět některé maminky věci, které ne-
prodaly, věnovaly na charitu, za což jim ve-
lice děkujeme. Toto oblečení bylo věnováno 
Charitě Frýdek-Místek, která ho následně 
předá do dětských sociálních zařízení.

Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti 
 Žižková Marie

Venku bude ponuro, tak se ukaž, kulturo!
Dovolujeme si vás pozvat na  nejbližší 

připravované kulturní události v naší obci.
V sobotu 24. října v sále ZŠ Dobrá Vás 

zveme na  Tančírnu, kde si budete moci 

„oprášit“ své taneční kroky před plesovou 
sezónou. Kroky tanců jako jive, cha-cha 
nebo anglický waltz vám nejprve pomohou 
vylepšit zkušení profesionálové a poté bude-
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te mít možnost je uplatnit ve volné taneční 
zábavě, která bude následovat. 

Vstupenky v  hodnotě 50,- Kč  si mů-
žete zakoupit v  předprodeji od  19. 10. 
na OÚ Dobrá i před akcí samotnou.  

12. listopadu v  podvečer se v  sále ZŠ 
Dobrá uskuteční přednáška Mgr. Martina 
Tichého z  Ústavu pro studium totalitních 

režimů na  téma Česká hudba v době ohro-
žení 1938 až 1945.

Dále se můžete těšit  na tři baviče ze sku-
piny Komici s.r.o., tuto akci chceme realizo-
vat do konce tohoto roku a o jejím termínu 
vás budeme předem informovat.

Kateřina Nováková a Jan Marenčák, 
Kulturní komise

Turistika
V sobotu 10. 10. se uskutečnil 2. letošní 

výšlap, tentokrát cílem byla hora Čantoryje. 
V krásném počtu celkem 13 osob a 1 pejsek 
jsme prožili - snad mohu mluvit za  všech-
ny - příjemný den v pohybu s prima partou 
turistů na čerstvém vzduchu a i počasí nám 
přálo. 

Děkuji všem za účast a těším se na další 
turistickou akci s vámi.

Za sportovní komisi Renata Friedlová
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Akce členů klubu tělesně postižených
8. září proběhlo tradiční opékání klobás 

v Kačabaru. Sraz účastníků byl v 15:00 ho-
din. Než se začali scházet první účastníci, 
tak to už měli členové organizačního výbo-
ru roztopenou udírnu a  začalo se opékat. 
Z  důvodu chladnějšího počasí si příchozí 
objednali něco na zahřátí a v družné deba-
tě očekávali, kdy se začnou roznášet krásně 
opečené klobásy. Aby čas lépe ubíhal tak 
pan František Biolek zpestřil atmosféru 
hrou na  harmoniku. Po jídle jsme doplnili 
tekutiny, dokončili debaty a začali se poma-
lu rozcházet k domovům. Je škoda, že účast 
byla poměrně malá. Nevím jestli to zavinilo 
chladnější počasí nebo nepřítomnost před-

sedkyněklubu paní Marie Biolkové, která si 
v tu dobu upevňovala zdraví v lázních. Akce 
je za námi a budeme se těšit na další.

Čeněk Juřica

Ozdravný pobyt na Horní Bečvě
Také v  letošním roce nabídla okres-

ní organizace Svazu tělesně postižených 
13 míst na ozdravný pobyt v hotelu Kahan 
na  Horní Bečvě. Zájemci se sešli s  paní 
Biolkovou, která je seznámila s podmínka-
mi a sdělila termín pobytu a výši poplatku. 
A tak nastal den, kdy jsme se sešli v 10:00 
hodin u nádraží ve Frýdku, kde přijel auto-
bus a vyrazili směr Horní Bečva.

Po příjezdu jsme se ubytovali a v pole-
dne se sešli v  jídelně, kde nás provozova-
tel přivítal a seznámil s organizací našeho 
pobytu.

Naše skupina z  Dobré začínala každý 
den v 7:30 hodin rozcvičkou v délce 20 mi-
nut a poté nástupem na snídani. Po snídani 
se naplánoval program na dopoledne. Ně-
kteří měli objednané masáže, někteří se vy-
pravili do  okolních lesů podívat na  hříbky 

(někteří i  našli), jiní si zašli do  vedlejšího 
hotelu do  solné  jeskyně, nebo si zaplavat 
do  bazénu, který byl v  hotelu, a  některé 
účastnice vytvořily kroužek aqabel a  na-
cvičovaly volnou sestavu, zkrátka každý 
podle svých zájmů. Po obědě se chodilo 
na vycházky po okolí. Výběr tras byl velmi 
pestrý. Penzion Pod hrází, kde bylo možno 
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ochutnat grundle, western restauraci, kde 
dělali výtečnou horkou čokoládu a  dobré 
hranolky s ďábelskou omáčkou, hotel Duo, 
kde bylo příjemné posezení na terase s vý-
hledem na  údolí Horní Bečvy a  na vrchol 
Radhoště.

Počasí po celou dobu pobytu bylo nád-
herné a tak nám 6 dnů uteklo a bylo třeba 
sbalit a vypravit se k domovu, a těšit se, že 
příští rok se to znovu podaří.

Čeněk Juřica

Zájezd Klubu seniorů
Ve čtvrtek 10. září se před 8. hodinou 

ranní začali u kostela scházet členové klu-
bu seniorů, aby se zúčastnili zájezdu, který 
se tradičně koná v měsíci září. Po příjezdu 
autobusu jsme nastoupili a vydali se směr 
obec Hynčice, část obce Vrážné, kde stojí 
rodný dům biologa a  zakladatele geneti-
ky Johana Gregora Mendela, kde prožil 
prvních jedenáct let svého dětství. Poté 

odešel na  církevní studia. Zemědělská 
usedlost prošla v  letech 2004-2007 roz-
sáhlou rekonstrukcí. V  současnosti statek 
plní funkci „Návštěvnického centra ven-
kovského regionu Moravské Kravařsko“. 
V těsné blízkosti domu probíhá obnova sel-
ské zahrady se snahou prezentovat místní 
genofond starých odrůd ovoce, okrasných 
rostlin i  léčivek, běžných v  době Mendlo-
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Opékání klobás Klubu seniorů 
Ve středu 23. září se sešli členové klubu 

seniorů v Kačabaru, aby zakončili letní ak-
tivitu tradičním opékáním klobás. 

Sraz byl stanoven na 15. hodinu. Orga-
nizační skupina se však sešla dříve a zapo-
čala přípravu potřebnou pro opékání. Pá-
nové Kotásek a  Krupa rozdělali oheň pod 
udírnou, aby se vyhřála a ostatní nakrájeli 
klobásy nachystali tácky, chleba a hořčici. 

Ostatní účastníci se začali pomalu 
scházet. Každý si objednal něco k pití a vy-
čkávali v družné zábavě až se klobásy ope-
čou a začnou se roznášet.

Navštívil nás taky zástupce obce a  to 
pan místostarosta Mgr. Milan Stypka, kte-
rý se vydal mezi přítomné, se kterými se 
pozdravil a zodpověděl jim dotazy, které se 
týkaly zavedení městské dopravy do  obce, 
dokončení sběrného dvora a  dalších věcí 

okolo obce. Klobásy se povedly byly oprav-
du dobře vypečené. Po konzumaci bylo 
zapotřebí dodržet pitný režim a pomalu se 
rozloučit a vydat se k domovu. Myslím, že 
se opékání povedlo, počasí se po předcho-
zích dnech umoudřilo a tak nezbývá než se 
těšit na příští rok.

Čeněk Juřica, předseda

va dětství. Po ukončení prohlídky jsme se 
občerstvili kávou nebo čajem, které nám 
v muzeu uvařily pracovnice muzea.

Poté jsme nastoupili do autobusu a vy-
dali se do  Fulneku, kde byl zajištěn oběd. 
Jelikož na  oběd bylo ještě dostatek času 
odbočili jsme směrem na  Heipark Tošovi-
ce, což je areál s celoročním provozem pro 
sporty a využití volného času. Po prohlídce 
zpět do  autobusu a  byl nejvyšší čas odjet 
na  oběd do  Fulneku. Po obědě a  krátkém 
oddechu jsme se vydali směr Záchranná 
stanice Bartošovice, kde nám návštěvnic-
ké středisko zábavnou formou umožnilo 
podrobně se seznámit s přírodou Chráněné 
krajinné oblasti Poodří.

Středisko se skládá z  vnitřní přírodo-
vědné interaktivní expozice a  expozice ži-
vých zvířat můžete za doprovodu průvodce 
zhlédnout zástupce naší fauny a získat další 
informace o  aktivitách Záchranné stanice. 
Poté jsme se vydali na  prohlídku vodního 
mlýna s  komplexem vodohospodářských 
budov,  který byl budován od 15. století až 
do 20. století. Mlýnice včetně přilehlé míst-
nosti pro turbínu a agregát je zachován bez 
úprav. Nad mlýnem na  řece Odře je zbu-
dován střechovitý dřevěný jez. Prohlídkou 
mlýna byla ukončena naše poznávací cesta 
a  tak jsme se vydali k  domovu. Informací 
bylo dostatek, počasí nám přálo, a  tak ne-
zbývá než se těšit na příště.
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Úspěchy v přespolním běhu
Ve středu 23. září se konalo okrskové 

kolo v přespolním běhu pro děti 1. – 5. roč-
níku. Pořádala ho Základní škola v  Dobré 
pro školy z  okolí Frýdku-Místku. V  rekord-
ní účasti 12 škol a  112 sportovců se poda-
řilo žákům naší školy vybojovat medailová 
umístění. Druháci Babora Dudková a Tomáš 
Sikora si odnesli diplom za  3. místo, stejně 
jako Karolína Vilčková z 5. ročníku. 

Nejlépe si vedla naše nejmenší běžkyně 
z  1. třídy Sofi e Křižáková, která vybojova-

Základní škola Dobrá informuje…

Olympiáda na 1. stupni
V pátek dne 18. září 2015 se konaly 

Olympijské hry 1. stupně. Ráno se shromáž-
dili všichni žáci 1.-5. ročníků na školním hři-
šti. Olympiáda nejmenších sportovců byla 
zahájena fanfárou, příchodem vlajkonošů 
a  vztyčením olympijské vlajky. Po uvítání 
a  úvodních slovech paní ředitelky, přednesli 
dva vybraní sportovci 4. tříd olympijský slib, 
kterým všichni stvrdili chuť si zazávodit se 
svými kamarády a užít si krásné teplé počasí 
při sportování venku. Poté se všechny třídy 
představily připravenými sportovními pokři-
ky. Vyvrcholením zahajovacího ceremoniálu 
byla olympijská štafeta  nejlepších sportovců 
1.- 5. ročníků , kteří předali „hořící“ pocho-
deň k zapálení olympijského ohně řeckým bo-
hyním, představovaným žačkami 5. ročníků.

Olympijský oheň vzplál a zápolení ve čty-
řech hlavních sportovních disciplínách 
mohlo začít. Soutěžilo se v  běhu na  60 m, 
hodu kriketovým míčkem, skoku do  dálky, 
vytrvalostním běhu. Sportování se zúčastni-

li všichni žáci 1.  stupně. Vybraní sportovci 
3. a 5. ročníků změřili nakonec ještě své síly 
ve štafetovém běhu. Po skončení olympijské-
ho zápolení následovalo vyhodnocení závod-
níků v  jednotlivých disciplínách. Na stupně 
vítězů si přišli pro diplom a sladkou odměnu 
jen ti nejlepší, ale krásné počasí a nové spor-
tovní zážitky byly odměnou pro všechny zú-
častněné žáky.

Mgr. Radmila Jelínková

Řecké bohyně zapalují olympijský oheň. Poznámka pro 
dobrovolné hasiče – oheň na pochodni není skutečný .

Sofi e Křižáková (vlevo) se usmívá radostí nad svým 
vítězstvím.
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Podzimní turnaj v malé kopané
V pátek 25. září se konal v tělocvičnách 

Základní školy v  Dobré 1. ročník podzim-
ního turnaje v malé kopané. Turnaje se zú-
častnilo celkem 8 družstev. Týmy byl roz-
děleny do dvou kategorií, a to 6. – 7. ročník 
a 8. – 9.  ročník. Turnaje se zúčastnilo přes 
50 hráčů a hráček. 

Z vítězství se nakonec v první kategorii 
radovala třída 7. B, která neprohrála jedi-

ný zápas. Mezi staršími žáky dominovala 
třída 9. A. Doufáme, že se všem mladým 
fotbalistům turnaj líbil a  příští rok tuto 
sportovní akci zopakujeme. Děkujeme 
všem hráčům a  hráčkám za  předvedené 
výkony a Klubu rodičů za fi nanční podpo-
ru této akce.

Mgr. Jiří Šmahlík

Kvalifi kační zápas na Coca-Cola Cup
Ve čtvrtek 8. října se uskutečnil kvalifi kač-

ní turnaj Coca-Cola Cup 2015. Jde o největší 
fotbalový turnaj v ČR pod záštitou nejlepšího 
střelce fotbalové reprezentace ČR Jan Kolle-
ra. Naše družstvo se v předkole střetlo s tra-
dičním rivalem z Raškovic. Zápas jsme ode-
hráli na školním hřišti v Dobré. 

Po bezchybném výkonu jsme soupeře 
z  Raškovic porazili 8:0 a  zajistili si tak po 
dvou letech postup do hlavní soutěže. Všem 
hráčům patří dík za  bezchybný výkon, který 
byl korunován vítězným pokřikem v  šatně 
naší školy. Držte nám palce do dalších bojů.

Mgr. Jiří Šmahlík

Ve škole jako doma
Veliký vizionář Jan Ámos Komenský si 

vždy přál, aby škola byla „dílnou lidskosti 
a  radosti“. V  dnešní době plné stresu a  růz-
ných společenských tlaků, je někdy těžké od-
poutat se od každodenního návalu povinností 
a prožívat své dny v radosti. Zvláště těžké to 
mohou mít děti, které ještě nezvládají umě-
ní zdravě ventilovat svoji psychiku, a mohou 
svoje kupící se problémy řešit apatií, konfl ik-

ty s  okolím či dokonce návykovými látkami. 
Moderní škola si to dobře uvědomuje a sna-
ží se zapojit do svého provozu mechanismy, 
které dětem pomáhají lépe se začlenit do ko-
lektivu a budovat si pozitivní přístup k řešení 
životních situací.

S trochou nadsázky se tak dá říci, že prv-
ní dva měsíce nového školního roku jsme 
v naší škole udělali vše, co bylo v našich si-

la 1.  místo a  postoupila do  okresního kola 
v Jablunkově. Okresní kolo proběhlo ve stře-
du 7. října v Jablunkově za účasti 102 nejlep-
ších běžců a běžkyň celého okresu. I zde naše 
sportovkyně reprezentovala velmi úspěšně 

naši školu a stanula na stupních vítězů, kde 
převzala bronzovou medaili za 3. místo. Bla-
hopřejeme.

Mgr. Radmila Jelínková
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lách, abychom dětem usnadnili fungování 
v  nových třídních kolektivech a  představili 
jim školu jako místo, kde sice občas zažijí 
nějaký ten stres při klasifi kaci, ale kde zá-
roveň vládne radostná pohoda. Co se tedy 
konkrétně všechno dělo?

Nejprve odjely nově vytvořené 6. třídy 
na  adaptační kurz do  Komorní Lhotky, kde 
v  krásném prostředí beskydských hor prožily 
dva dny naplněné různými aktivitami a  hra-
mi, a  jejichž cílem bylo navázat mezi novými 
spolužáky přátelské vazby a  vzájemně se lépe 
poznat. Děti si během kurzu také zvolily tříd-
ní samosprávu a vytvořily si kodex třídy, který 
se zavázaly po celý školní rok dodržovat. Mezi 
pravidly, která si žáci vymysleli, nechyběly vý-
zvy ke vzájemné pomoci, toleranci a respektu, 
čehož se v dnešní společnosti někdy až zoufale 
nedostává. Jsme proto obzvláště rádi, že si to 
uvědomují i naši šesťáci a chtějí se změnou za-
čít sami u sebe. Přejeme jim, ať se jim jejich stu-
dium na 2. stupni podaří podle jejich představ.

Již delší dobu také spolupracujeme s Kon-
taktním a  poradenským centrem Renarkon 

ve Frýdku-Místku. V měsíci říjnu si pro žáky 
2. stupně připravili sérii prožitkových progra-
mů zaměřených na vztahy ve třídě, problema-
tiku šikany a vytváření užitečných sociálních 
dovedností. Podobné směřování mají i muzi-
terapeutické dýchanky s paní Vlaďkou Gavla-
sovou, která připravuje pro děti 1. i 2. stupně 
úžasné hodiny, během kterých si děti vyslech-
nou harmonizující tóny a vibrace hudebních 
nástrojů různých kultur a také si společně se 
svým vyučujícím zabubnují jako divocí indiá-
ni. Kdo nezažil, neuvěří.

V neposlední řadě musíme zmínit také 
využití školního atria, kde žáci mohou v krás-
ném prostředí trávit velké přestávky, jen se tak 
posadit na  lavičku, nechat se ovívat větrem 
přinášejícím vůni záhonů a v družném hovo-
ru se spolužáky na chvíli zapomenout na celý 
svět. A  protože v  atriu pěstujeme i  bylinky, 
překvapili jsme děti počátkem října i  sklizní 
v podobě teplého bylinkového čaje. Zanechme 
však už té samochvály a přejme našim dětem, 
aby ve škole zažily co nejvíce radosti.

Mgr. Jan Lörinc

Ve školním atriu děti netráví jen přestávky, ale také pracují na různých školních projektech, nebo se zde věnují skupinové 
práci v rámci běžného vyučování.
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Zmatení jazyků ve škole
Ve čtvrtek 24. září to na naší škole vy-

padalo jako při stavbě babylónské věže. 
Ovšem zatímco v biblickém příběhu o zma-
tení jazyků Bůh takto potrestal pyšné stavi-
tele, aby nemohli svou věž dokončit, v na-
šem případě to byl důsledek oslav svátku 
Evropského dne jazyků. 

Tentokrát se nám podařilo skloubit pro-
gram tak, aby se mohly v jeden den zapojit 
děti na 1. i 2. stupni. Pro žáky 4. a 5. tříd 
si jejich paní učitelky připravily zábavný 
výukový program plný her a soutěží, který 
byl zaměřen především na  anglický jazyk, 

aby malí začátečníci bojující s nástrahami 
angličtiny dostali další motivaci ke studiu 
a nahlédli na angličtinu také z jiných úhlů 
pohledu, na které v běžné výuce často ne-
zbývá čas a prostor. Vrcholem Evropského 
dne jazyků na  1. stupni pak byla anglicky 
hraná pohádka O  veliké řepě, kterou pro 
své spolužáky z 2. až 5. ročníků předvedli 
malí herci z 3. A. 

Na 2. stupni třídní kolektivy putovaly 
po desíti stanovištích a škála činností, kte-
rým se mohli žáci věnovat, byla opravdu 
pestrá. V učebnách tak zazněla kromě an-
gličtiny a  němčiny také některé slovanské 
jazyky či dokonce indonéština, děti proni-
kaly do  tajemství starověkých egyptských 
hieroglyfů, ve  školní kuchyňce pak mohly 
být za svědomité přiřazování názvů koření 
v anglickém jazyce odměněny sladkou pa-
lačinkou. Jinde zněly písničky nebo výkřiky 
radosti při řešení zajímavých jazykových 
kvízů. 

Žáci si oslavu Evropského dne jazyků 
velice pochvalovali a shodovali se na tom, 
že celý den proběhl k  jejich naprosté spo-
kojenosti a  domů odcházeli plní dojmů 
a  obtěžkáni novým poznáním. Veliké díky 
patří všem kolegům, kteří se na  přípravě 
letošního programu podíleli. Těšíme se, že 
i v dalších letech se nám podaří naplňovat 
Komenského heslo a na naší škole zůstane 
„brána jazyků otevřená“.

Mgr. Jan Lörinc

Co jen mají ty jazyky společného? Člověk se ani nenaděje 
a umí polsky!

Anglicky hraná pohádka O veliké řepě sklidila zaslouže-
ný potlesk malých diváků.
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Mateřská škola Dobrá informuje...

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Začal nám druhý měsíc školního roku a děti naší MŠ mají za sebou již spoustu zajíma-

vých akcí. Předškolní děti ze Sluníček, Broučků a Včeliček odjíždí každé pondělí do Frýdku 
na předplavecký výcvik, každý měsíc se děti mohou těšit na zajímavé divadelní představení. 
Tentokrát se blíže zmíníme o těchto akcích:

NÁVŠTĚVA VÝSTAVY 
MÍSTNÍCH ZAHRÁDKÁŘŮ

Děti byly letos opět pozvány na tradiční 
výstavu ovoce a  zeleniny ve  společenském 
sále ZŠ. Místní zahrádkáři děti velmi mile 
přivítali, doprovázeli děti výstavou a  upo-
zornili je na  zajímavé exponáty. Děti tak 
měly možnost prohlédnout si kromě tradič-
ní sklizně také např. trsy jahod či borůvek, 

děti obdivovaly obrovskou dýni a  také děti 
zaujala výstava různých druhů kaktusů, 
zvláště těch kvetoucích. Prohlédli jsme si 
také zajímavé obrázky ze života včel. Málem 
bychom zapomněli na  to, že i  naše děti se 
podílely na  této výstavě svými výtvarnými 
nápady a obrázky, které naaranžovala paní 
učitelka Lenka Tvrdá.  

DRAVCI NA NAŠÍ ZAHRADĚ

Děti ze  všech našich tříd se jednoho 
krásného slunečného dne netrpělivě seřa-
dily kolem chodníků a  se zaujetím čekaly, 
co si pro ně tentokrát pan sokolník Vancoš 
připravil. Děti měly možnost prohlédnout 
si za  letu i  zblízka jestřába, naši největší 
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sovu – výra velkého, o  kterém se děti do-
zvěděly, že vidí i ve dne a také si děti moh-
ly, pokud se nebály, naši největší sovu po-
hladit. Děti pozorovaly káně lesní, sokola, 
orla, pan sokolník zapojil do  práce i  děti, 
které se pokusily některé dravce přivolat 

k sobě, také některé paní učitelky poslouži-
ly jako „přistávací místo“ pro dravé ptáky. 
Vystoupení pana Vancoše s dravci tak bylo 
pro děti nejen zábavné, ale také poučné, 
děti se dozvěděly mnoho zajímavých infor-
mací o dravcích.

VYCHÁZKA K MÍSTNÍ HÁJENCE
Další den nás čekala velmi dlouhá a pro 

některé menší děti i vcelku náročná vycházka 
k místní hájence, kde už na nás čekali mys-
livci i hajní. Děti si mohly prohlédnout lišku, 
ale ne tu naši, kterou známe třeba z  pohá-
dek, ale lišku pocházející z  Ukrajiny, která 
měla tmavě šedou barvu a byla velmi plachá. 
I přesto bylo dětem dovoleno, aby si ji pohla-
dily, děti se s liškou také vyfotily. Pak se děti 
vydaly do hájenky, kde si povídaly s myslivci 
i hajnými o  tom, jaký je rozdíl mezi mysliv-
cem a hajným, o co se kdo stará a pečuje, děti 
si povídaly také o zvířátkách v lese, kde bydlí 
i jak se jim mění srst s příchodem zimy. Děti 
si venku prohlédly stromy v  lese, poznávaly 
je i jejich plody, předaly myslivcům dobrůtky, 
které přinesly zvířátkům do  krmelců. Děti 
byly také odměněny bonbónky. Děkujeme 

Mysliveckému sdružení Vrchy-Dobrá-Paz-
derna, jmenovitě především panu Klimkovi, 
který tuto akci zprostředkoval, dále mysliv-
cům p. Pantlíkovi, Balážovi, Friedlovi, Vaň-
kovi a panu Hendrychovi. 

Mgr. D. Dvořáčková
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Výstava zahrádkářů v Ochodnici
Ve dnech 3.-4. 10. byla v naší družební 

obci Ochodnici výstava zahrádkářů. Navští-
vil jsem naše partnery zahrádkáře při této 
příležitosti i já a donesl jsem výpěstky našich 
zahrad z Dobré a nainstaloval. Výstava byla 
umístěna v sále kulturního domu. Množství 
exponátů mě mile překvapilo. I  v  této hor-
naté krajině je při troše péče možno vypěs-
tovat nádherné plody. Měli jsme možnost 
zhlédnout velké množství jablíček, hrušek, 
včetně čínských hrušek, ze zeleniny to byly 
nádherné papriky, rajčata, kedlubny, nové 
odrůdy ředkví aj. Snad každý občan Ochod-
nice přispěl svým výpěstkem. Prezentovaly 
se také děti mateřské i  základní školy,  vý-
stavu obohatili kaktusáři a pozadu nezůstali 
ani houbaři. Výstavě vévodil ozdobený žeb-
řiňák naložený vším, co dala příroda, někde 

z půdy snesli i nádhernou vyřezávanou sta-
rou truhlu. Zkrátka, bylo se na co podívat. 

Výstavu jsem opouštěl v  19 hodin a  to 
byl sál plný návštěvníků, bylo to jako v úle, 
všichni okukovali a  vzájemně, po sousedsky 
si  pochvalovali letošní dobrou úrodu. 

Předseda zahrádkářů Dobrá Čestmír Jež

Zahrádkáři informují
Již tradičně o třetím víken-

du v září se uskutečnila výsta-
va ovoce a  zeleniny v  multi-
funkčním sále naší základní 
školy. Letos se představili  
svými výpěstky jak členové 
Českého zahrádkářského sva-
zu tak byla k  vidění i   sbírka 
překrásných kaktusů, které 
v  době výstavy vykvetly. To 
část své sbírky představil  pan Jiří Hofman. 
Dále byl k vidění krásný  starý  exponát, a to 
plně funkční  bicykl pana  Jiřího  Matýska.  
Na výstavních stolech bylo sedmdesát sedm 
vzorků jablíček, patnáct vzorků hrušek 
a  švestky byly prezentovány šesti odrůda-

mi, též se nabízely k zhlédnutí 
brambory v  šesti odrůdách, 
z toho byly jedny fi alové. Jako 
kuriozita byla vystavena mi-
špule. Výstavu obohatily svý-
mi pracemi děti Mateřské ško-
ly z Dobré. Žáci základní školy 
donesli třicet pět výpěstků. 
Nejde zapomenout na  včela-
ře, jejich produkty pravý včelí 

med i medovina byly k  zakoupení. Zvláštní 
pozornost si zasloužily krásné perníky Alen-
ky Křibíkové s ukázkou zdobení.

Pořadatelé chtěli zapojit do této výstavy 
občany obce Dobrá a  proto vyhlásili sou-
těž o nejkrásnější jablíčko obce Dobrá, nad 
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touto soutěží a  též celou výstavou přebral  
patronát  starosta Ing. Jiří Carbol. Soutěž 
o nejkrásnější jablíčko byla anonymní, hod-
noceno bylo dvacet jablíček, zvítězil pěsti-
tel Jaroslav Záruba a  to s  českou odrůdou 
jablka Šampion, na druhém místě skončila 
odrůda Rubín pěstitelky Boženy Burdové 
a třetí místo získala odrůda Idaret od pěsti-
telky  Marie Žižkové. Hodnotné ceny za hez-
ké umístění předal starosta Ing. Jiří Carbol.

Naše snaha mít krásnou výstavu v  po-
řadí již 24. se zdařila. Mrzí nás, že  zájem 
občanů je nevelký, že se mají možnost podí-
vat co vše se dá v naších zahrádkách vypěs-
tovat. Zarážející je, že se nepřijdou podívat 
ani rodiče jak mají jejich děti naaranžované 
své  výpěstky.

Předseda zahrádkářů Čestmír Jež

Život na zahradě
Ve dnech 25.-27. září 2015 se uskuteč-

nila výstava Život na  zahradě v Ostravě 
na  Černé louce. Této výstavy se se svými 
výpěstky také zúčastnila Základní organi-
zace Českého zahrádkářské-
ho svazu Dobrá v  expozici 
Územního sdružení Frýdek-
-Místek.

Součástí výstavy Život 
na zahradě byla soutěž o nej-
krásnější ručně zdobený per-
ník. V  této soutěži zvítězila 
a  obsadila první místo paní 
Alenka Křibíková.  

Naše základní organi-
zace se se svými výpěstky 
stala základem pro expozici 

územního sdružení Frýdek-Místek na  vý-
stavě Hortikomplex v  Olomouci ve  dnech 
1.-4. října 2015.

Předseda zahrádkářů Čestmír Jež
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Podzim na zahradě
Odborný instruktor České-

ho zahrádkářského svazu pan 
Čestmír Jež si pro veřejnost 
připravil přednášku Podzim 
na  zahradě. Na přednášce nás 
seznámil s aktuálními činnost-
mi, které je vhodné provést 
před zimou na  našich zahrádkách, jak je 
možné zeleným hnojivem obohatit naše zá-
hony (výsevem svazenky, kterou následně 
zaryjeme), aby příští rok měly dostatek živin 
jak pro zeleninu tak i pro květiny. 

Mimojité zmínil vhodné využití kompos-
tu, který vzniká i v kompostérech, které mají 
občané bezplatně zapůjčené od obce Dobrá. 
Neopomenul zmínit i  urychlovače kompos-
tu, mezi které patří i kostival, který napomů-
že v komposteru rychleji nastartovat proces 
kompostování. Na podzim se tyto kom-
postery mohou využít jak pro trávu tak i pro 
shrabané listí. Do jara nám může vzniknout 
kvalitní kompost, který bude sloužit i jako vý-
živná hlína pro záhony a květinové truhlíky. 

Samozřejmě seznámil posluchače s  pří-
padným řezem a ošetřením ovocných stromů 

a ukázal nám nové odrůdy šves-
tek, které jsou mnohem sladší, 
než ty běžně rostoucí, rychleji 
zrající, nepadají a zůstávají déle 
na stromě a kromě lepšího využi-
tí jejich plodů k přímé konzuma-
ci jsou vhodné i pro jiné využití ať 

již do kompotů až po výrobu destilátů.
Zmínil také vhodnou dobu a způsob vý-

sadby česneku, který by bylo vhodné před 
výsadbou mořit sirnými prostředky, aby se 
tak předešlo plísním a jiným chorobám, kte-
ré by česnek mohly napadnout. 

Nakonec odpovídal na dotazy poslucha-
čů, které směřovaly většinou k  chorobám 
plodů a jejich ošetření.

Nezbývá mi než poděkovat jak panu Je-
žovi za dobrou přednášku tak i organizáto-
rům této přednášky – Komisi pro občanské 
záležitosti, která tuto přednášku pořádala. 
Na jaro chystá lektor další přednášku s  té-
matem Jaro na  zahradě, tak doufejme, že 
bude větší účast a že si tuto přednášku ne-
necháte ujít. 

Vítězslav Pantlík

1. Turnaj šprtec tour 2015-2016
Ostrava 3. 10. 2015

Nová sezóna je v  plném proudu a  naši 
natěšení hráči cestovali k  prvnímu turna-
ji do nedaleké Ostravy. I když jsme psali, že 
bychom novou sezónu měli hrát pod hlavič-
kou Českého svazu, karta se obrátila. Klu-
by se nedohodly a  tak se opět koná tradiční 
Šprtec tour. Sestava byla oslabena na tomto 

turnaji, ale kluci bojovali a  výsledkem bylo 
druhé místo v družstvech. Na turnaj nemohli 
dojet JAN BILKO, VÍTĚZSLAV FOLTÝN,
LIBOR HOUDA a  LADISLAV HÁJEK. Na 
poslední chvíli se k  mužstvu přidal ADAM 
BILKO. Hrál velmi slušně a  pomohl týmu 
9  body za  15. místo. Nejlepší náš kanonýr 
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DALIBOR HÁJEK bojoval o  prvenství, ale 
jeho dvě remízy to zmařily. Ale i  tak opět 
stříbrná medaile do  jeho sbírky. JAKUB 
SKLÁŘ předvedl parádní výkon a vyhrál ka-
tegorii starších žáků a bere zlato. Třetí místo 
ve starších žácích vybojoval náš JOSEF STU-
DENIČ a  za skvělou hru si zasloužil bronz. 
Bronzová medaile k nám putuje i v kategorii 
žen. NINA KRÁLÍKOVÁ, čím dál se zlepšu-
jící, dosáhla skvělého výsledku a  právem jí 
náleží třetí místo. Zklamání bylo u třech na-
šich bojovníků. JOSEF SVOBODA měl větší 
ambice, ale dvě prohry a jedna remíza nezna-
menaly nic jiného než 13. pozici. 20.  místo 
obsadil PETR HADAŠČOK a nejhůř z našich 
skončil MARTIN SEKANINA až na 26. příč-
ce. Přesto děkuji všem za reprezentaci a vě-
řím, že ti, co byli horší, budou lepší a  ti, co 
byli lepší, budou nejlepší. Další turnaj bude-
me hostit my B.H.C. Dobrá a to 7. 11. 2015. 
Všichni jsou zváni zhlédnout, popřípadě si 
zahrát tento nádherný sport, který rozhodně 
má budoucnost.

Konečné pořadí muži:
1. Libor Sita           (Future)
2. Dalibor Hájek   (B.H.C. Dobrá)
3. Štěpán Dvořák (Future) Starší žáci:

1. Jakub Sklář         (B.H.C. Dobrá)
2. Jiří Dohnal (ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí)
3. Josef Studenič   (B.H.C. Dobrá)

Ženy:
1. Kateřina Klimková       (Future)
2. Lucie Kubíková  (Šprtec Partyja Ostrava)
3. Nina Králíková              (B.H.C. Dobrá)

Pořadí družstev:
1. Šprtec Partyja Ostrava
2. B.H.C. Dobrá
3. Future

Josef Svoboda  (B.H.C. Dobrá)
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130 LET HOSTINCE »OBECNÍK«
I když se hostinec nejblíže středu obce jmenuje již tři roky Dobrá hospoda,

stále užíváme spíše starý a poněkud nepřesný název Obecník. Proč nepřesný,
napoví toto malé zastavení na pouti minulostí Dobré.

Jak mnozí ví, nejstarší hostinec v Dobré byl dřevěný a budova dodnes stojí
mezi pekárnou a bývalým dřevoskladem; je to číslo popisné 106. Po vystavění
nové hlavní silnice skrze Dobrou se hospoda ocitla stranou, a proto byla vy-
stavěna nová, zděná, která stála při vstupu na sokolské hřiště. Hostinskou koncesi na ni měl po
roce 1850 arcikníže a všechen výnos z hostince šel Habsburkům–Lotrinkům do Těšína (důchodní
úřad sídlil na zámku v „polském“ Těšíně, za řekou Olší, který je od roku 1920 v Polsku).

Svoboda podnikání po roce 1848 umožnila vystavení nové koncese na hostinskou živnost okres-
ním úřadem ve Frýdku úřadu. To je případ dnešního Obecníku–Dobré hospody.

Počátek hostince je spojen se jménem Jakuba Horáka, který dosud prosté stavení, avšak ve
výhodné poloze v centru obce, koupil 24. září 1860 od Jana Piskoře za 945 zlatých (asi 290 000
Kč). Jakub Horák investoval, zbořil 200 let starou dřevěnku a částečně na jejím místě a částečně
mimo postavil nový zděný, avšak nevelký domek s hostinskou místností, hospodou. Bylo to v roce
1862 a Jakub Horák se tak stal prvním hospodským. Přicházeli k němu ze Staré dědiny a dolního
konce lidé, kteří neradi do výšezmíněného arciknížecího hostince stojícího naproti přes cestu.
Jakub Horák zemřel po 11 letech v roce 1873 a hostinec připadl o dva roky později jeho ještě ne-
zletilému synu Ferdinandu. Nemovitost měla však již trojnásobnou cenu.

Co se dělo dále, není zřejmé, ale jisté je, že hostinec upadal a asi nebyl provozován. Asi na něj
vdova Josefina Horáková nestačila, syn Ferdinand byl nezletilý, a tak byla koncese na provozování
hostince postoupena Janu Krusovi. V provozu byl hostinec v roce 1875, ale v roce 1877 šel do
dražby. Horákovi za něj dostali 3605 zlatých (asi 1,1 milión Kč), načež nezletilí dva synové, Ferdi-
nand 16 let starý a Eduard 10 let starý, dosud žijící s matkou na č. p. 82, se zřejmě vystěhovali,
neboť již o nich není nikde žádná zmínka. Vdova Josefa zemřela rok nato na č. p. 75, nepochybně
v podnájmu u Františka Václavíka (na tom místě je dnes autobusová zastávka Dobrá–střed směr
Frýdek). Rodina upadla do chudoby, vypovídá o tom zápis o dražbě, v níž byly vydražovány mimo
plachet cychy, podvlička mušelinovo, rukavičky, obras (obraz), servet (jídelní servis), dyvan stary
(pohovka), šuflada (zásuvka na šaty), tofel (květináč či nočník), štuc na ruky (předchůdce
rukavic)… Z něj tedy vysvítá, že si rodina dosud žila mírně nad průměr, ale s těmito jmenovanými
dražšími a luxusnějšími věcmi se musela rozloučit.

Již při posledním pořízení po zesnulém Jakubu se ve věci převelice angažoval žid Filip Bloch,
nadepsaný Kaufschilling a Kaufman in Dobrau, jenž nakonec reálii v dražbě získal. Kupec a nový
majitel i provozovatel po 7 letech reálii zase prodal, a to pivovarníku Ignáci Kolbanovi z města.
Byl to velmi zámožný člověk, který nechal postavit židovský hřbitov s modlitebnou ve Frýdku, a
hodlal podnikat i u nás. Záměr mu ale nevyšel a Obecník proto pprodal 9. července 1855 obci. Sluší
se dodat, že na zaplacení hospody si musela půjčit peníze, a to od Františka Krusa 1117 zlatých
(335 000 Kč), ve „šporkase“–spořitelně 430 zl. (130 000 Kč) a v sirotčí kase ve Frýdku 300 zl. (90
tisíc Kč). Také budiž uvedeno, že zájem o zřízení obecního šenku, čili odkoupení Obecníka obcí,
měl už starosta Škarabela v roce 1869, ale z toho sešlo, neboť byl v úřadě krátce. Kup byl realizován
skutečným převzetím a zprovozněním šenku, což bylo koncem října, tedy právě před 130 lety.

Tak se stal z hostince „Obecník“, kterýžto název mu již zůstal, byť se neříkalo „do Obecnika“, ale
„do žida“. Obec totiž nezískala koncesi na provozování hostince, a tak hospodu pronajala — zase
židu, Davidu Steinhauerovi — jak víme odjinud — prý pohlednému, nesmírně obratnému a cílevě-
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prodal 9. července 1855 obci. 

před 130 lety.

domému mladíku, přišlému ze Smolkova u Opavy, který se pak v Dobré usadil na 16 let — tak
dlouho hostinec provozoval a v něm také bydlel se svou milovanou ženou Helenou (jež byla evan-
geličkou), a to až do roku 1901, a dost ovlivňoval veřejné mínění v obci, jak vysvítá z novinových
zpráv. Nepsalo se o něm pěkně, tak třeba v roce 1900 takto: V obecním hostinci máme žida, žida
polského s pejzami okolo uší. Obec už opravdu lepšího nájemce nemohla vynajít. Ona sama
neměla na hospodu koncesi, nýbrž byla to koncese soukromé osobě udělena, které však zemřela.
Samo sebou s ní zanikne i koncese. Žid byl právě na hospodě 3 roky a na 6 ji měl pronajatu. Co
teď. Napřed byli potichu, když to ale vyšlo najevo a hospodu úředně zavřeli, tu se postarali židovi
z obce o „ferlog“ a při tom prodává slivky a pepř, a budou-li lidé dost hloupí a k němu půjdou
kupovat, tu si opatří i jiné věci. Na vysvětlenou — ferlog byla malá místnost s nálevnou, kde se
chodívali opíjet z levné kořalky (kvitky, kvituvky) málo majetní lidé nebo příležitostní cestující.

Na obrázku vpravo vidíme původní
podobu Obecníku před zbouráním a
postavením nové budovy v roce 1914.
Je z nejstarší pohlednice Dobré z roku
1898 a je to ta malá budova zcela
vzadu, na níž ukazuje šipka. Vidíme,
že byla přízemní se štíty a s prostou
sedlovou střechou. V této podobně ji
znali naši předkové přes půl století.
Na obrázku dole je Obecník v podobě,
jakou měl v roce 1915 a pak (malinko
změněnou) do přestavby v roce 1948.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář 
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Sbírka pro Diakonii Broumov 
 
Komise pro rodinu a ob anské záležitosti p i OÚ Dobrá na žádost 
Diakonie Broumov uspo ádá sbírku použitého ošacení a jiných 
v cí: 
 

 Letního a zimního oble ení /dámské, pánské,d tské/ 
 L žkovin, prost radel, ru ník , ut rek, záclon,  
 Látky (minimáln  1m2, prosíme, nedávejte nám od ezky a zbytky 

látek) 
 Domácí pot eby-nádobí bílé i erné, skleni ky - vše nepoškozené 
 Vatované a pé ové p ikrývky, polštá e a deky 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 
 Hra ky – nepoškozené a kompletní 
 Pe í, pé ové p ikrývky a polštá e 
 Menší elektrospot ebi e – mohou být i nefunk ní 
 Knihy 

 
V CI, KTERÉ VZÍT NEM ŽEME: 

 ledni ky, televize, po íta e, matrace, koberce – z ekologických 
d vod  

 nábytek 
 zne išt ný a vlhký textil 

 
Dle sd lení Diakonie Broumov v posledních dvou letech vzrostl po et 
komer ních firem zabývajících se prodejem použitého textilu. 
D sledkem této situace je stále v tší nedostatek sbírek použitého 
ošacení pro pot ebné lidi. Proto Diakonie Broumov prosí o tuto sbírku.  
 

Sbírka se uskute ní: 
dne: 30. 11. 2015 (pond lí) 
as:      10:00 – 11:30 hod., 15:30 – 17:00 hod. 

místo:   OB ADNÍ SÍ  OBECNÍHO Ú ADU V DOBRÉ 
 

V ci prosíme zabalené do igelitových pytl  i krabic,  
aby se nepoškodily transportem 

Bližší informace Vám sd lí pracovníci Diakonie Broumov: 
tel.: 491 524 342, 739 999 112 
 
D kujeme všem ob an m, kte í touto sbírkou pomohou lidem, kte í to 
pot ebují.  
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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

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Kadeřnictví
v Dobré

Dámské, pánské, dětské

Nabízím:
Barvení, melírování, trvalou

Také střihy podle typu obličeje

Kadeřnictví se nachází

(bývalá cesta na Pazdernou).
Po - Pá - Na objednávku!

Anna Pastorová

775 667 826

AUTOMOTOSLUŽBY JAN NONDEK a LIBOR MLČÁK,
Dobrá č. 66, 739 51

Nečekejte, až Vás sníh a mráz nemile překvapí na silnici a raději si včas přijeďte přezout 
na zimní pneu do našeho servisu. Náš autoservis Vám nabízí a zajistí široký sortiment pneu-
matik včetně služeb pneuservisu. Dále také provádíme autodiagnostiku, pravidelné servisní 
kontroly, mechanické opravy, výměny výfuků, montáže tažného zařízení. Pro naše zákazní-
ky zajišťujeme přípravu  vozidel pro STK včetně vyřízení technické a emisní kontroly.

Objednat se můžete na telefonu: 558 641 453, 603 258 506, 604 485 774

nebo na e-mail: mlcaklibor@tiscali.cz

Otevírací doba:         Po – Pá 8.00 – 17.00 hodin       So   8.00 – 12.00 hodin 

Adresa provozovny: Dobrá 66, 739 51 Dobrá

PŘIJMEME paní na úklid do Zanzibaru. Bližší info na tel. č. 603 500 124

PŘIJMU brigádníka, vhodné i pro staršího zdatného důchodce

nejlépe z Dobré, na pomocné práce na stavbách v okrese Frýdek-Místek.

Info na tel.č. 603 744 364. Hlásit se můžete do 15. 11. 2015.



Chcete vid t, jak to u nás vypadá v sou asnosti?
Jak se „Výzkumák“ zm nil na moderní výrobní spole nost schopnou obstát v konkuren ním sv t ?

Pokud je Vaše odpov ANO, pak práv pro Vás je tato pozvánka na

Tato se uskute ní pro ve ejnost ve dnech:

Sraz zájemc vždy 15 minut p ed za átkem prohlídky p ed vrátnicí areálu VÚHŽ a.s., Dobrá 240.
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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

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

739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu

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

558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

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

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 9. 11. 2015 do 12.00 hodin.






