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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych Vás pozval na příští řád-
né jednání Zastupitelstva obce Dobré, kte-
ré se uskuteční v pondělí 14. září 2015 od 
17 hodin ve víceúčelovém sále základní 
školy. Jednání zastupitelstva jsou přístupná 
široké veřejnosti a program bude zveřejněn 
na úřední desce a také na všech informač-
ních tabulích.

Jak jsme Vás již informovali, probíhají 
v těchto týdnech stavební práce na zatep-
lení budov mateřské školy. Tato investice, 
na kterou jsme získali dotaci z Operačního 
programu pro životní prostředí, v hodnotě 
přes 6 milionů korun, musí být dokončena 
do 1. září 2015, kdy začíná nový školní rok. 
Současně také pokračuje výstavba sběrného 
dvora, která bude probíhat do konce měsíce 
září. I na této stavbě se podílí fi nanční do-
tací Evropská unie. Další oprava, která se 
nyní připravuje, se týká chodníků u budovy 
obecního úřadu, protože dochází ke zborce-
ní opěrné zdi u vchodu do obřadní síně. Při 
této stavbě bude ztížen přístup do budovy, 
za což se občanům předem omlouváme. Se 
stavební společností, která vyhraje veřejnou 
zakázku, se dohodneme na minimalizaci 
těchto omezení. O všem budete informová-
ni v příštích Doberských listech. 

Přestože jsou ještě prázdniny, tak v naší 
základní škole panuje čilý ruch, tentokrát 
ale stavební. Z důvodu navýšení počtu žáků 
v novém školním roce je nutné zajistit nové 

prostory pro vyučování. Dále pak v celé ško-
le probíhají rozsáhlé malířské práce, takže 
se žáci i učitelé mohou těšit po prázdninách 
do hezkých a upravených školních prostor. 
Rád bych tímto poděkoval vedení základní 
školy za koordinaci všech těchto činností. 

Sdružení obcí povodí Morávky zve v so-
botu 15. srpna 2015 od 15 hodin nejen seni-
ory, ale všechny příznivce hudby do kultur-
ního areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách 
na KULTURNÍ DEN SOPM. V programu 
vystoupí Michal Tučný Revival Band 
a Beatles Collection Band. Doprava bude 
opět zajištěna autobusem stejně jako v loň-
ském roce. Akce se koná za každého počasí, 
na místě možnost zakoupení občerstvení, 
zveme i ostatní příznivce vystupujících.  

Závěrem mi dovolte, abych Vás jmé-
nem rady obce pozval na setkání v sobotu 
29. srpna, na naši největší kulturní akci, 
kterou je DEN OBCE - VELKÁ DOBER-
SKÁ 2015. Přijďte se pobavit a pozdravit se 
svými sousedy ve sportovním areálu víceú-
čelového hřiště, kde bude pro všechny při-
praven velmi rozmanitý kulturní i zábavní 
program. Další zajímavé informace, nejen 
k této společenské akci, najdete na webo-
vých stránkách (www.dobra.cz). Těšíme se 
na Vás!

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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VELKÁ DOBERSKÁ 2015
SOBOTA 29. srpna 2015 od 14 hodim

areál multifunkčního hřiště při ZŠ Dobrá

V  minulém vydání Doberských listů jste 
byli informování o některých částech 
hlavního i doprovodného programu letoš-
ní Velké Doberské. Nyní si můžete přečíst 
o dalších připravených aktivitách, a co 
nenaleznete v  textu, zcela jistě objevíte 
na plakátu k akci, který je součástí tohoto 
vydání.

Vše vypukne ve 14 hodin… 

PLACKIÁDA – mezinárodní soutěž v  pří-
pravě bramborových placků začne letos ve 
14 hodin. Pevně věříme, že kromě již při-
hlášených zahrádkářů a obecního týmu, 
se u stolů před pódiem setkáme s  dalšími 
zástupci našich spolků, klubů, sdružení…
K zahrádkářům by se mohli letos poprvé při-
dat i naši včelaři, po letech by mohli zazna-
menat comeback i hasiči, o favorizovaných 
členkách Senior klubu nepochybujeme, 
a možná překvapí nové týmy – ze školky či 
ze školy, nebo dokonce ze zahraničí!

Jde v  prvé řadě o zábavu. A nejlepší je se 
bavit a zároveň pobavit i ostatní. Na podání 
přihlášky není nikdy pozdě!

Kulturní část začne v 15 hodin. Se svými 
zbrusu novými, nadšeně nacvičenými ta-
nečky, scénkami a písničkami se představí 
předškoláci a také starší děti ze základní 
školy. Těšíme se na jejich výkony a vlastně 
je už dychtivě očekáváme. Že by se objevil 
nějaký nový talent?

Do odpolední části Velké Doberské již mno-
ho let náleží vystoupení folklorních a umě-
leckých souborů z našich spřátelených slo-
venských a polských obcí. Kdo máte rádi slo-
venské či polské písně, neváhejte a přijďte si 
nejen zazpívat, ale také soubory podpořit.

(Více informací o jednotlivých souborech 
naleznete v Doberských listech 07/2015.)   

A po folkloru… blues 

QZH Blues Band - slaví 10 let
vzniku kapely

= Quintet Zkušených Hudebníků (nyní Qar-
tet). 

Skupinu  QZH Blues Band  představuje její 
kapelník:

„Kapelu jsme založili v červnu 2005 a během 
prvotní existence skupiny jsme odehráli ně-
kolik málo koncertů a vystoupení v hudeb-
ních klubech, např. v KD Gama, v Hudeb-
ním bazaru či klubu Maxim (Ostrava), další 
vystoupení jsme pak byli nuceni vzhledem k 
personálním změnám odmítnout. 

Ze zakládajících členů zbyl v kapele jen To-
máš. Na místě bubeníka se u nás během let 
2006-2008 vystřídalo asi 8 bubeníků, kteří 
ani zdaleka nedocílili bluesové hry a proto je 
zde nebudu jmenovat. Zůstal Rosťa Kňura, 
jako záskok občas Tomáš Černek. Na postu 
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baskytaristy   působili pánové Patrik Scha-
ffelhofer, Jan Pavelčák, Štěpán Sojka a ko-
nečně Aleš Chalupka. Mezi zpěváky, kteří se 
pokoušeli pozvednout úroveň naší kapely se 
řadí třeba Milan Srb a Jana Blahová, v sou-
časné době zpíváme tři, Tomáš, Radka a Eva. 
Rozhodli jsme se vsadit na hlasový projev 
a angažovali děvčata, nazýváme je externist-
ky (spíše kvůli zachování názvu). Jsou vel-
kým obohacením. Na klávesy s námi hrál té-
měř od počátku Víťa Plášek ml., kterého pro 
vytížení střídá v r. 2014 Martin Jarošek. Pro 
pracovní vytíženost odchází i on v r. 2015
a nyní hraje na klávesy Ivo Carbol. Víťa čas-
to cestuje služebně do ciziny a Štěpán odjel 
na Nový Zéland na dlouho. Žít i pracovat. 
Martin Jarošek se také přizpůsobil nabídce 
práce a rovněž za prací odchází.“ 

Zdroj: bandzone.cz

Hlavní hvězdou letošní Velké Doberské je 
Láďa Křížek a kapela KREYSON!

Jsme rádi, že můžeme letos přivítat další le-
gendu české rockové a metalové muziky.

K R E Y S O N

Láďa Křížek zakládá Kreyson v roce 1989 
po odchodu z Citronu.  Skupinu postavil z 
výborných muzikantů. Kromě něj přišel z 
Citronu kytarista Jaroslav Bartoň, z Ara-
kainu kytarista Dan Krob a bubeník Robert 
Vondrovic a z Mopedu basák Karel Adam.

Již brzy začalo být jasné, že se rodí fenome-
nální projekt. Veřejnost postupně začala 
být seznamována s tvorbou nové kapely, 

aby na konci roku 1990 vyšlo album, které 
je přelomové v dějinách čs. heavy metalu - 
Anděl na útěku. Tři jeho megahity, Vzdále-
ná, Čarovná noc a Nejde vrátit čas, zněly 
v podobě videoklipů v televizní Hitparádě 
Martina Hrdinky, sestavované podle prode-
je desek, řadu měsíců naprosto bezkonku-
renčně z prvního místa, stejně tak Vzdálená 
rok úspěšně válčí v rozhlasové Formuli Pop. 
Tohoto alba, které vyšlo samozřejmě i na 
klasickém vinylu s rozevíratelným dvojoba-
lem, se prodalo zhruba čtvrt miliónu nosičů, 
a to i přesto, že LP stálo o polovinu víc než 
bylo běžným zvykem, totiž celých 75 Kčs! 
Původně plánovaný náklad 45 000 kusů byl 
pryč během prvních tří dnů prodeje.

Láďa se rozhodl odskočit si před druhou des-
kou skupiny na sólovou dráhu albem Zlatej 
chlapec z roku 1991 - na němž je doprovázen 
svým vlastním Kreysonem, ve kterém Boba 
Vondrovice nahradil motorbandovský Da-
niel Hafstein (později Libor Matějčík, téhož 
původu, vystřídal Daniela Kroba). Album 
mělo rovněž obrovský úspěch. Klipovky 
Zlatej chlapec, Poslední den jsi má nebo 
Playboy opět bouraly všechny možné hit-
parády. Album bylo zajímavé rovněž tím, že 
na něj Křížek zařadil báječný smíšený duet 
Kam jen jdou lásky mé, který kdysi, ještě 
v dobách Citronu, zpíval v klipu s Tanjou, 
zde ji ovšem nazpíval s Annou K. (pro des-
ku byla připravena i verze s Tanjou, kterou 
si však producent nevybral; mimochodem, 
úplně prapůvodně zamýšlel Křížek tento hit 
nazpívat s Lucií Bílou, z čehož ovšem nako-
nec sešlo), anebo závěrečnou píseň ze seri-
álu Čs. televize se Svatoplukem Skopalem 
Dlouhá míle, kterou složil Karel Svoboda 
a otextoval Karel Šíp.
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Druhá deska Kreysonu, Křižáci, vyšla v roce
1992. Album obsahovalo více rychlejších 
skladeb. Zajímavostí je, že píseň Není mar-
né žít má svůj hudební základ již v Červeném 
smíchu z LP Citronu Vypusťte psy! (s Lá-
ďou Křížkem pouze na demu). Také nutno 
zmínit, že tuto desku jak tuzemsko, tak svět 
označil za projekt white metalu (tedy bílé-
ho, křesťanského metalu), samozřejmě pro 
jeho monotematickou koncepci křižáckých 
výprav, i když tuto výchozí pozici Kreyson 
využil k tématům s obecnějším dopadem - 
dobro a zlo, utrpení, smysl lidského bytí... 
Z hlediska historie čs. heavy metalu jde 
v každém případě o výjimečnou a nezapo-
menutelnou desku. Stejně tak nutno uvést, 
že obě první desky Kreysonu byly vydány 
rovněž v Německu a Japonsku.

V roce 1993 vychází třetí deska Kreysonu 
Elixír života. Jde určitě o desku méně hi-
tovou, v žádném případě se však nejedná 
o desku slabou. Za zmínku stojí, že Láďa 
Křížek se rozhodl realizovat ji z velké části 
s řadou nových muzikantů: např. s kytaris-
tou Petrem Henychem, příbuzným slavněj-
šího Vlasty Henycha z Torru. Jarda Bartoň 
na desku nahrál jenom pár sól. Na albu, 
stejně jako samozřejmě na předchozím 
sólovém „Klíči“, si zahrál i bývalý Křížkův 
spoluhráč z Vitacitu Luděk Adámek, který 
v tu dobu ještě netušil, že jeho baskytara 
se stane součástí později znovuzrozeného 
Kreysonu.

Poté následuje desetiletá odmlka, po níž 
Láďa Křížek znovu vychází na scénu. V roce 
2006 rozjíždí akustické turné za doprovodu 
kytaristy Radka Kroce a zpívá hity z dob 
jeho působení v kapelách Vitacit, Citron 

i Kreyson. V říjnu 2006 Láďa vyhlašuje 
konkurz na členy kapely a připravuje zno-
vuzrození Kreysonu.  Sází především na mu-
zikantsky osvědčené tváře, konkr. Bartoně, 
Kroce, Adámka, k nimž přibývá ambiciózní 
kytarista skupiny Seven Honza Kirk Běhu-
nek a řízný bicmen Zdenek Pradlovský.

V tomto, pro český metal unikátním slože-
ní (3 kytary), absolvuje Kreyson důležitou 
před-premiéru 17. března 2007 v přímém 
přenosu České televize z ostravské ČEZ 
Arény, kdy zní duet s Doro Pesch Deep In 
The Night. V červnu 2007 Kreyson na fes-
tivalu Noc plná hvězd v Třinci natáčí svoje 
první DVD (+CD). Kirk následně z vlastní-
ho rozhodnutí Kreyson opouští.

V prosinci 2007 absolvuje Kreyson úspěš-
né turné po Německu, Švýcarsku a Česku 
s Doro Pesch.

1. dubna 2008 se křtí zmíněné DVD+CD, 
a stejně jako dříve trvalo spojení Ládi Kříž-
ka a Tommu Records, vydáním tohoto pro-
jektu vzniká novodobá úspěšná spolupráce 
s Petarda Production. 

Nejnovější album Návrat Krále se začíná 
rodit na jaře roku 2011, kdy se kapela na 
delší dobu uzavírá do studia a natáčí první 
základy nového materiálu. Z tohoto období 
vzniká pilotní singl, kde se představují dvě 
nové skladby - pomalá Ztrácím a rychlá 
Kde se touláš. Z nedostatku fi nancí je však 
další nahrávání přerušeno. V tomto mezi-
dobí dochází i ke změně na postu bubeníka. 
Zdenka Pradlovského nahrazuje nejmladší 
člen kapely - Michal Daněk. Díky sponzo-
rům je umožněno natáčení desky v zahra-
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ničí a Kreyson tak v březnu 2013 vyráží do 
švédského Varbergu ke dvornímu kytaris-
tovi Kinga Diamonda - Andy la Rocque. 
V jeho Sonic Train Studiu jsou tak nahrá-
vány kompletně znovu všechny skladby. 
Následně zde probíhá i fi nální mastering. 
K tvorbě obalu nového alba byl nejdříve 
osloven Derek Riggs, který z nedostatku 
času nabídku odmítá. Další, neméně známý 
malíř - Mark Wilkinson (Marillion, Judas 
Priest, Bon Jovi), už nabídku přijímá. 

10. 10. 2013 je album Návrat krále slav-
nostně křtěno v Hard Rock café v Praze 
a 12. 10. 2013 v Masters of Rock café ve 
Zlíně za účastí samotného autora obalu - 
Marka Wilkinsona.

Kapela KREYSON se blíží do Dobré…!!!

              Zdroj: ladakrizek.com

A ještě jedna změna nás čeká v  rámci pro-
gramu. Byli jsme zvyklí na zakončení akce 
živou hudbou, během let se vystřídalo hned 
několik „zábavových“ kapel, letos však bude 
„živý“ jen jediný člověk – DJ Radovan.

Zveme Vás všechny, milí spoluobčané, sou-
sedi, udělejte si čas a přijďte se pobavit. 
Koktejl zábavy, dobrého pití a chutné krmi 
je pro Vás připraven od 14 do 01 hodin.

(Občanům z  okolí areálu se omlouváme za 
přílišný hluk a spoléháme na jejich pocit 
sounáležitosti a pochopení. Děkujeme.)

.......................................................

V rámci doprovodného programu mají již 
tradiční místo, velmi významné místo, naši 
přátelé z Charity F-M.

Charita F-M – náš tradiční partner

I v  letošním roce si pracovníci Charity F-M 
pro návštěvníky Velké Doberské přichystali 
zajímavý a zábavný program. Pro děti budou 
připravené pohybové a výtvarné aktivity. Pro 
dospělé pak měření krevního tlaku a cukru 
v krvi a nebude chybět ani stánek s výrobky, 
které vyráběli klienti na střediscích.

Pohybové aktivity budou probíhat na 
třech stanovištích – na prvním stanovi-
šti si děti budou moci vyzkoušet chůzi na 
chůdách po vymezené trase. Dětem se tím 
naskytne jedinečná příležitost stát v  určité 
výšce nad zemí. Na druhém stanovišti se 
děti seznámí se skákacími tyčemi a zjistí, jak 
jsou na tom s rovnováhou.  Při této aktivitě 
se nejenom zasmějí, ale protáhnou si i svoje 
tělo. Třetí stanoviště bude soutěživé, kdy se 
děti budou snažit pomoci frisbee trefi t terč, 
s co nejvyššími body. 

Výtvarné aktivity – děti si mohou vyrobit 
zvířátko z  papíru nebo magnetku ze sádry 
na památku.

Stánek s výrobky – zde si budou moci ná-
vštěvníci akce zakoupit výrobky, které tvoři-
li klienti z našich středisek.

Stánek Charitní pečovatelské a ošetřo-
vatelské služby – opět jako v  předchozích 
letech si u našeho stánku mohou dospělí 
nechat změřit krevní tlak a cukr v krvi.
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Laserová a vzduchovková střelnice

Již v minulém vydání Doberských listů jsem 
lákal kluky i mladé muže na tuto atrakci. 
Společnost Corado pro ně připraví dva stře-
lecké stany. Zde si budou moci návštěvníci 
zastřílet pod vedením zkušených instrukto-
rů.

Pavilon Mary Kay

V letošním roce jsme konečně připravili také 
něco pro slečny či paní (ano, dámy, máte 
pravdu… to to ale trvalo…). Společnost 
Mary Kay bude mít ve svém stánku k dispo-
zici výrobky této značky, návštěvnice mo-
hou být nalíčeny (trvá cca 10 minut) – podle 
vyjádření zkušených pracovnic společnosti 
nelze ženě přímo na akci ošetřit profesionál-

ně pleť, ale po domluvě lze vyplnit kontaktní 
lístek, zástupkyně fi rmy se na dalším postu-
pu osobně domluví na návštěvě studia nebo 
osobní návštěvě u klientky doma.

Dámy jistě zamíří ke stánku společnosti 
Mary Kay a aby věděly, co mohou očekávat, 
uvádíme adresu webových stránek - www.
marykay.cz/suchmova - zde najdete více in-
formací.

Projížďky na koních

Stalo se tradicí, že na této – pro obec – velmi 
významné akci nechybí členové Jezdeckého 
oddílu Dobrá se svými čtyřnohými přáteli. 
Projížďky budou opět organizovány v  blíz-
kosti areálu.                                

   Milan Stypka

P O Z V Á N K A   N A   N O V O U   A K C I 

DEN SPORTU – „Vyber si svůj sport“
Neděle 6. září 2015  I  14 – 18 hodin

areál Sport Relax Clubu Dobrá

Sportovní komise díky svému novému 
složení připravila a veřejnosti nabídne první 
NEDĚLI v měsíci září zcela novou akci s ná-
zvem DEN SPORTU – Vyber si svůj sport.

Dovolím si v  následujících řádcích při-
blížit všem čtenářům charakter akce.

Členové komise nejprve řešili, který ví-
kendový den zvolit. Po zvážení nakonec 
zvolili NEDĚLI a čas od 14 do 18 hodin. 
Znamená to, že si budete moci rozvrhnout 
(v případě zájmu) čas návštěvy a dojít či do-

jet před obědem nebo krátce po něm.  
V areálu Sport Relax Clubu budou roz-

místěna stanoviště jednotlivých sportů tak, 
abyste je mohli všechna projít, blíže se se-
známit s příslušným odvětvím, zjistit časo-
vou a jinou náročnost každého sportovního 
odvětví, frekvenci, časy a místa tréninků 
a další potřebné informace určené nejen 
vám, ale zejména vašim dětem.

Ze sportovních odvětví, která jsou za-
stoupena buď přímo v naší obci, nebo v  je-
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SPORTOVNÍ DEN SDRUŽENÍ OBCÍ
POVODÍ MORÁVKY

Dobratice 12. září 2015 od 14 hodin

jím blízkém okolí svou účast přislíbili: oddíl 
kopané TJ SOKOL Dobrá, Billiard Hockey 
Club (šprtec) Dobrá, atletický oddíl TJ SLE-
ZAN Frýdek-Místek, oddíl juda SKP Frý-
dek-Místek.

Zvolený termín – neděle – je tím méně 
frekventovaným stran mistrovských utká-
ní, pohárových soutěží, turnajů, kterých se 
„aktéři“ a zástupci oslovených sportovních 
oddílů pravidelně účastní. Proto probíhají 
další jednání s volejbalovými oddíly, házen-
káři, fl orbalisty, sportovními střelci, zají-
má nás zájem našich stolních tenistů nebo 
šachistů s  tím, zda by nechtěli své oddíly 
rozšířit o mládež… velmi důležitým se jeví 
jednání s  některým z  blízkých (svou vzdá-
leností…) oddílů badmintonu – obec ve 
spolupráci s  TJ Sokol Dobrá má zájem na 
vzniku oddílu badmintonu – o tom, jak se 
domluvíme s  majitelem nové badmintono-
vé haly, zda bude zájem ze strany mládeže, 
dětí, chlapců či dívek – o tom vás budeme 

snad informovat již v rámci DNE SPORTU!
Závěrem mi dovolte malé vysvětlení, 

proč tento nápad vznikl, proč jej jednohlas-
ně sportovní komise přijala za svůj a proč 
se nakonec bude akce konat – nikomu není 
lhostejné, že děti (ty nejmenší nevyjíma-
je…) postupně tráví více a více svého volné-
ho času před obrazovkami televizorů nebo 
počítačů, sportují jen s  ovladačem v  ruce, 
možná ani nevědí, že nějaký sport existuje 
a že by je mohl zaujmout a že by se mu třeba 
rády věnovaly – není nic snazšího – ve spo-
lupráci s aktivními sportovci – nechat naše 
děti si na ten svůj možná budoucí sport…
sáhnout. 

Doprovoďte – prosím – své děti do are-
álu Sport Relax Clubu v  Dobré v  neděli 
6. září 2015 a pomozte jim si to aspoň zku-
sit. Děkujeme.  

Milan Stypka

Každý rok -  na začátku září - pořádá 
Sdružení obcí povodí Morávky (SOPM) 
SPORTOVNÍ DEN. Také v letošním roce 
se sjedou na hřiště do Dobratic týmy z jed-
notlivých obcí, aby se utkaly ve sportovních 
disciplínách i nestandardních, ale divácky 
atraktivních odvětvích.

Každé obecní družstvo je tvořeno 12 
dětmi a čtyřmi dospělými. Pevně věříme, 
že ve spolupráci se základní školou vytvo-

 
Sdružení obcí povodí Morávky 

Vás srdečně zve na 
 

Sportovní den 
v sobotu 12. září 2015 ve 14:00 hod., areál u hřiště TJ Dobratice 

 
Každou obec budou reprezentovat čtyři družstva dětí rozdělených podle věku a jedno družstvo dospělých.  

Tradičními královskými disciplínami jsou: pro děti je štafetový skok v pytlích a pro dospělé, hod syrovým vejcem. 

Přijďte povzbudit naše soutěžní týmy! 
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říme družstva školáků ve čtyřech věkových 
kategoriích (o jaké druhy zápolení se bude 
jednat v tuto chvíli ještě nevíme…), o slo-
žení dospělých bylo rozhodnuto na jednání 
Sportovní komise při radě obce – budou to 
sportovci z jejích řad.

Závěrečnou disciplínou dětské části 
soutěží je štafetový skok v pytlích, dospělí 
zase házejí čerstvými vejci – ve dvojicích 
a kdo nejdál postoupí, aniž se mu vejce roz-
bilo.

Dovoluji si pozvat nejen rodiče „malých 
reprezentantů“, ale také všechny ostatní 
občany, kteří by chtěli na vlastní oči spatřit 
soupeření obecních týmů, nechť neváhají 
a přijdou povzbudit zejména náš tým v so-
botu 12. září 2015 od 14 hodin na hřiště 
TJ do Dobratic.

Milan Stypka

Postup projednávání návrhu
Územního plánu Dobrá

Projednávání Územního plánu Dobrá 
probíhá v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb. v platném znění (stavební zákon).

Zadání pro nový Územní plán bylo 
projednáváno v termínu od 26. 8. 2013 do 
26. září 2013 a bylo oznámeno Veřejnou 
vyhláškou č. j. MMFM 98458/2013 ze dne 
19. 8. 2013. V termínu do 26. září 2013 
mohla veřejnost podávat své připomínky, 
které byly následně projednány ve stavební 
komisi obce Dobrá a zapracovány do „Za-
dání“, které bylo na jednání Zastupitelstva 
obce Dobrá dne 10. 3. 2014 schváleno a pře-
dáno projektantovi jako podklad pro zpra-
cování návrhu Územního plánu Dobrá.

Návrh ÚP už představuje konkrétní 
grafi ckou a textovou část (na rozdíl od „Za-
dání“, které je v podstatě jen osnovou pro 
zpracování návrhu ÚP).

Projednávání této fáze – návrhu ÚP 
vypsal pořizovatel Veřejnou vyhláškou č. 
j. MMFM 22498/2015 dne 19. 2. 2015, 

kde byla oznámena možnost nahlédnutí 
do návrhu ÚP od 2. 3. 2015 do 16. 4. 2015 
a každý včetně dotčených orgánů a sou-
sedních obcí mohli do 16. 4. 2015 uplatnit 
u pořizovatele písemné připomínky, vyjádře-
ní a stanoviska.

Návrh ÚP musí plně respektovat pod-
mínky z PÚR (Politika územního rozvoje) 
a ze ZÚR (Zásady územního rozvoje Mo-
ravskoslezského kraje), které jsou nadřaze-
né územním plánům obcí. PÚR je materiál 
závazný pro celé území ČR a ZÚR je územ-
ně plánovací dokumentace pro Moravsko-
slezský kraj.

Ze stanovisek dotčených orgánů (přede-
vším z Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje – dále jen KÚ - odboru životního pro-
středí a zemědělství) vyplynula nutnost vy-
řazení některých navržených zastavitelných 
ploch, s čímž Obec Dobrá nesouhlasila, 
proto svolala jednání s pracovníkem Kraj-
ského úřadu, odboru životního prostředí 
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a zemědělství a projednala požadované vy-
řazení se snahou obhájit jejich ponechání 
v zastavitelných plochách. Bylo dohodnuto, 
že u požadovaných vyřazení zastavitelných 
ploch zpracuje Obec Dobrá odůvodnění 
k jejich ponechání v zastavitelných plo-
chách a pořizovatel požádá Krajský úřad, 
odbor ŽPaZ o přehodnocení a vydání nové-
ho stanoviska.

V současné době bylo předáno Obcí 
Dobrá pořizovateli „Odůvodnění“ k podání 
uvedené žádosti na KÚ, odbor ŽPaZ.

Do 30 dnů po obdržení žádosti, vydá 
KÚ, odbor ŽPaZ nové stanovisko a bude 
následovat postup stanovený stavebním zá-
konem dle § 50.

Pořizovatel požádá KÚ, odbor ŽPaZ 
o vydání stanoviska z hlediska posuzová-
ní vlivů na životní prostředí a KÚ, odbor 
územního rozvoje, stavebního řádu a kultu-
ry z hlediska zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vztahy, 
souladu s PÚR a ZÚR.

Pokud zjistí, že vše požadované ze stra-
ny dotčených orgánů je v návrhu ÚP respek-
továno včetně respektování úkolů z PÚR 
a ZÚR, vydá do 30 dnů od obdržení žádos-
ti, souhlasné stanovisko k zahájení řízení 
o vydání Územního plánu Dobrá. Projektant 
návrh ÚP na základě vydaných připomínek, 
stanovisek a vyjádření upraví a pořizovatel 
zahájí řízení o vydání ÚP. V případě, že KÚ 
shledá nesoulad s PÚR a ZÚR, vrátí návrh 
ÚP k takové úpravě, aby splňoval uvedené 
požadavky a až po potvrzení o odstranění 

nedostatků, může pořizovatel zahájit řízení 
o vydání ÚP.

Postup o vydání ÚP je uveden v § 54 sta-
vebního zákona.

Řízení o vydání ÚP bude opět oznámeno 
veřejnou vyhláškou a bude uveden termín 
veřejného řízení, kterého se zúčastní projek-
tant a provede k návrhu ÚP výklad, případ-
ně zodpoví dotazy.  Občané mohou podávat 
písemné připomínky a námitky. 

O jejich vypořádání jsou následně in-
formovány dotčené orgány a v případě, že 
s navrženým vypořádáním budou souhlasit, 
může být návrh ÚP Dobrá předložen Zastu-
pitelstvu obce Dobrá k vydání.

Proces, který bude od současné doby 
následovat, je velmi časově náročný a vše 
je odvislé od splnění podmínek s nadřaze-
nou územně plánovací dokumentací (PÚR 
a ZÚR), s množstvím a vypořádáním se 
s podanými připomínkami a námitkami.

Termín vydání nového Územního plánu 
Dobrá může být v závěru roku 2015, nebo 
v prvních měsících roku příštího, stejně jako 
kdykoliv následující roky.

Doporučujeme všem občanům zaintere-
sovaným přípravou nového ÚP Dobrá, aby 
sledovali informace v Doberských listech, 
resp. na úřední desce, neboť proces přípravy 
nového ÚP Dobrá se blíží k veřejnému pro-
jednávání a s ním je spojená poslední mož-
nost podat námitku či připomínku.    

Dagmar Vašicová, metodik ÚP, MMF-M   
Milan Stypka, místostarosta
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Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440,- Kč.

              Děti od 11-15 let včetně – ve výši 50 % sazby.

Osvobozeni od poplatku jsou: - děti do věku 10 let včetně
    - občané obce Dobrá starší 80 let včetně.

POPLATEK UHRAĎTE DO KONCE SRPNA 2015.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č.17
nebo
převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1337 + čp.

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 8. 2015

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu

Termín: 12. 9. 2015
Stanoviště: Dobrá u lesa (u Křibíka)   8.30 – 8.45 hodin
                    Dobrá u nádraží ČD   9.35 – 10.05 hodin
                    Dobrá parkoviště u kostela 10.10 – 10.30 hodin
                    Dobrá Stará Dědina 10.35 – 10.55 hodin

U P O Z O R N Ě N Í  O B Č A N Ů M

Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2015

7. 9., 12. 10., 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. 2. 9. 2015, 
7. 10. 2015 od 16 hodin, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost 
č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.
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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 21. 8. 2015   – ráno
Odvoz kontejneru v pondělí 24. 8. 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:  4. 9., 18. 9., 9. 10., 23. 10., 13. 11. 2015

Odvoz kontejneru:  7. 9., 21. 9., 12. 10., 26. 10., 16. 11. 2015

Zajištění sběru biologicky
rozložitelných odpadů (BRO)

Komise pro rodinu a občanské záležitosti
pořádá přednášku PODZIM NA ZAHRADĚ, vedenou odborným instruktorem České-

ho zahrádkářského svazu Čestmírem Ježem.
Akce se uskuteční ve středu 16. 9. 2015 v 16.30 hodin ve víceúčelovém sále Základní 

školy Dobrá.
Zveme širokou veřejnost, budou zodpovězeny vaše dotazy.

Marie Žižková, předsedkyně komise
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje

podle čl. 3 nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k za-
bezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, ve znění nařízení 
kraje č. 7/2002 (dále jen „nařízení kraje“) 

VYHLAŠUJE 
DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ 

NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

1. Podle čl. 2 písm. a) nařízení kraje se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozu-
mí období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek 
a s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr (dále jen „období sucha“). 

2.  Podle čl. 4 odst. 1 nařízení kraje je v období sucha zakázáno: 
a)  plošné vypalování porostů, včetně staré a suché trávy, 
b)  na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa 

kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně a odhazování hořících nebo dout-
najících předmětů. 

3.  Podle čl. 4 odst. 2 nařízení kraje jsou vlastníci lesa a právnické a podnikající fyzické 
osoby, hospodařící v lese, v období sucha povinni: 

a)  vyznačit na přístupových cestách do lesa zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování 
ohně v lese, odhazování hořících a doutnajících předmětů, 

b)  udržovat lesní cesty (zejména ty, které vedou k požárem nejvíce ohroženým lokalitám) 
sjízdné a volné, 

c)  nepoužívat při činnostech souvisejících s hospodařením v lese otevřeného ohně, 
d)  nespalovat v lese klestí a těžební odpad, 
e)  kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období nadměrného sucha provádělo spalo-

vání klestí. 

4.  Podle čl. 7 nařízení kraje není v období sucha dovoleno použití lokomotiv s parní trakcí, 
a to ani k jednorázovým jízdám. 

5.  Počátek vyhlášené doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se stanoví na den vyvěše-
ní tohoto vyhlášení na úřední desce krajského úřadu. Konec doby stanoví krajský úřad 
a oznámí jej na úřední desce krajského úřadu. 

Ing. Tomáš Kotyza 
ředitel krajského úřadu
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Folklorní festival v Ochodnici

Upozornění pro členy Klubu seniorů

Také letos začátkem měsíce července ob-
držel Obecní úřad v Dobré  pozvání na náro-
dopisné slavnosti do družební obce Ochod-
nica. Obecní úřad zajistil autobus a zájemci 
se sešli u školy a v 11:45 hod. vyrazili směr 
Ochodnica. Počasí bylo více než krásné 
a hlavně teplé, proto klimatizovaný autobus 
byl na tuto cestu velmi příjemný. Po příjezdu 
ke kulturnímu domu v obci Ochodnica jsme 
obdrželi oběd a pak se přesunuli do místa 
konání festivalu za kulturní dům. Zde jsme 
obdrželi  kupóny na občerstvení a snažili se 
najít pro sebe místo ve stínu před sluncem. 
Po úvodních proslovech a uvítáních jed-

notlivých družebních obcí začal 43. ročník 
folklorních slavností bohatým programem 
a pro účinkující velmi náročným vzhledem 
ke klimatickým podmínkám. 

Po ukončení programu se nečekalo na 
nic a rychle se nastoupilo do vychlazeného 
autobusu a vydali se směr Dobrá. Zájezd se 
líbil a budeme se těšit na příští rok.

 
Čeněk Juřica, Klub seniorů

Oznamuji změnu termínu konání zájezdu v měsíci září. Termín se posouvá ze středy 
9. září na čtvrtek 10. září. Sraz a odjezd je v 8:00 hodin z parkoviště u kostela. Děkuji.  

          
                                                                                             Čeněk Juřica předseda
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Cena obce za rok 2014
udělena Mgr. Zdeňku Kafkovi

V červencovém čísle Doberských listů 
úvodním slově starosta informoval, že: „Za-
stupitelstvo obce Dobrá se rozhodlo udělit 
Cenu obce za rok 2014 „… panu Zdeňku 
Kafkovi za příkladné působení v Zastupi-
telstvu obce a ve Sportovní komisi Rady obce 
Dobrá a za dlouholetou pedagogickou čin-
nost v Základní škole Dobrá...“

Když jsem se za Zdeňkem Kafkou kon-
cem července vydala, přívítal mě, ještě nic 
netuše, protože Doberské listy do jejich 
poštovní schránky zatím nedorazily, slovy: 
„Áááá chystáte sraz, že?“ Když jsem mu 
sdělila pravý důvod návštěvy, byl viditelně 
zaskočen a skromně pronesl, že na takovou 
cenu jsou jiní. 

Jak se to vlastně stane, že člověk, který 
by si mohl v poklidu užívat důchodu, věno-
vat se svým koníčkům, vnoučatům a cesto-
vání, se rozhodne jít do komunální politiky? 

Zdeněk Kafka s úsměvem vysvětluje, že 
tak trochu za to může manželka Naděžda. 
Jednou v roce 2010 mu řekla, že by s ním 

rád mluvil Milan Stypka. Na schůzce se do-
zvěděl, že sdružení nezávislých kandidátů 
Občané pro občany chybí na kandidátce po-
slední patnáctý kandidát. Chtěl jim pomoci 
a bral to, jako že tam bude do počtu. Nikdy 
do politiky nic nedělal a ani do ní nechtěl 
jít. K jeho překvapení se dostal do obecního 
zastupitelstva. Úspěch ve volbách skromně 
přičítá tomu, že ho hodně lidí znalo ze školy. 
Žádné zkušenosti z politiky neměl, ekono-
mie mu nic neříká, ale celý život jednal s lid-
mi, a tak se domnívá, že proto byl ustanoven 
předsedou sportovní komise a členem škol-
ské rady za obec.

Zdeněk Kafka se narodil v Dobré, v části 
poblíž frýdeckého hřbitova a tam žije stále. 
Když jsem ke Kafkům přišla poprvé, byla 
jsem zcela okouzlena jejich zahradou a do-
mečkem. Za vrátky po mně z větví modřínu 
zvědavě pokukuje „gorila“, v trávě číhá „ali-
gátor“, z pařezu mě sleduje bystrým okem 
„datel“ a u vchodu domu se bojovně sklání 
beraní hlava. Všude je plno zeleně a květin. 

Manželé Kafkovi

Datel sleduje okolí



8/2015

- 15 -

Nikoho nevidím, a proto jdu opatrně dále. 
Slyším někde hrát rádio, a tak jdu po zvu-
ku. Jsem neohlášená, a přesto mne vítá ro-
zesmátý, bezprostřední Zdeněk ve své kou-
zelné dílně. Tak to jsem opravdu nevěděla, 
že je nejen učitelem, sportovcem, zastupi-
telem, kamarádem a skvělým společníkem 
se zásobou vtipů, ale také milovníkem dřeva 
se šikovnýma rukama. Žasnu. Neskutečná 
krása dřeva. Dřeva zdravého i nemocí zne-
tvořeného do bizarních tvarů, upraveného 
jeho rukama do podoby zvířat, věcí nebo 
jen tak pro naši fantazii. Říká, že jako kluk 
začínal sbíráním a úpravou samorostů a ani 
v důchodu nezahálí a pracuje rukama. Sta-
ne se, že mu padne do oka kus dřeva. Dřevo 
je třeba dopravit domů, pak se uloží a velmi 
dlouho trvá, než přijde nápad. Často mu po-
radí žena. 

Ale vraťme se zpět do doby, než se Zde-
něk Kafka stal spokojeným důchodcem.

Několikrát už byla zmíněna vazba k naší 
základní škole. Tak jak to tedy bylo? S úsmě-
vem říká, že do školy v Dobré šel v roce 1952 
jako prvňák a za dalších patnáct let se tam 
vrátil jako učitel. Jeho sestra tehdy chodila 

do devítky. Vzpomíná, jak v roce 1967 začí-
nal zároveň s kolegyní Věrou Palarčíkovou 
– Pomichálkovou. Od mládí chtěl být uči-
telem tělocvikářem. Na střední škole však 
měl úraz. Vysvětluje, že se trochu předváděl 
a spadl z druhého patra. Naděje na studium 
byla zmařena. V 18 letech hned nastoupil na 
vojnu a po vojně dostal nečekanou nabídku 
jít učit do Dobré. Pedagogickou fakultu vy-
studoval při práci dálkově. Jeho aprobací 
byla tělesná výchova a přírodopis. Kromě 
toho učil dílny a od 70. let brannou výchovu. 
Tenkrát se jaksi předpokládalo, že branná 
výchova je vhodný předmět právě pro tělo-
cvikáře. 

Tělocvik však ze všech předmětů byl pro 
něj jedničkou. Co považuje za svůj největší 
úspěch? Málokomu se podařilo, aby jel se 
žáky třikrát na spartakiádu do Prahy, jako 
se to podařilo jemu. Vzpomíná také na to, 
že stál u počátku každoročních lyžařských 
a branných kurzů na naší škole. Na kolika 
nácvicích vystoupení pro radovánky se po-
dílel, se nedá spočítat. 

Zdeněk Kafka má úžasnou paměť. Vy-
jmenovává, jako když bičem mrská, všech-
ny své spolužáky od 1. třídy, učitele, kteří ho 
učili i místa výletů, na které jejich třída jela. 

Zdeňkův „krávoberan“

Cíl pochodu je dán jasně
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Má spočítáno, že za těch 33 let, co učil na 
naší škole, jí prošlo kolem 4000 žáků. V jed-
nom případě učil dokonce 3 generace. Jed-
nalo se o paní Zdeňku, její dceru Gabrielu 
a vnučku Nikolu. 

Stalo se mu, že k nim přišel opravář 
a postupně došli k tomu, že je to jeho bývalý 
žák. Vzpomínali pak spolu na různá alotria 
a příhody, které se přihodily hlavně na vý-
letech a lyžařských kurzech. Žáci se k němu 
hlásí a je často zván na jejich třídní srazy.

 Vždy si myslel, že ve škole v Dobré vydr-
ží až do důchodu, ale nevyšlo to. Posledních 
osm let učil na zemědělské střední škole 
v Místku. Potkal se tady s některými svý-
mi žáky z Dobré, což bylo velmi milé. Není 
v něm žádná hořkost. Prostě život šel dál. 

Nesmíme však zapomenout, že nomi-
nace na cenu obce byla také za činnost pro 
obec v letech 2010-2014, kdy Zdeněk Kaf-
ka byl jako zastupitel i předsedou sportovní 
komise rady obce a členem školské rady. Na 
závěr volebního období zhodnotil činnost 
sportovní komise za uplynulé 4 roky v loň-

ském 10. čísle Doberských listů. Každý rok 
se uskutečnilo kolem 20 akcí, do kterých se 
zapojilo několik stovek soutěžících. Díky 
němu byla nově do akcí sportovní komise 
zařazena turistika v Beskydech, která si na-
šla mezi občany své příznivce. V době jeho 
předsednictví se začaly pořádat závody hor-
ských kol a zvlášť oblíbený byl turnaj Pétan-
gue. 

To, že se jako důchodce zapojil naplno 
do komunální politiky, může být inspirací 
i pro další naše důchodce, kteří by chtěli vy-
užít svých vědomostí a životních zkušeností 
pro rozvoj obce.

Také je dobře, že se našel občan Dobré, 
který si udělal čas a napsal návrh, aby pan 
Mgr. Zdeněk Kafka byl vyznamenán cenou 
obce. Osobně mu budeme moci poblaho-
přát v sobotu 29. srpna, kdy cena obce bude 
slavnostně předána při příležitosti Velké do-
berské na víceúčelovém hřišti.

Drahomíra Gongolová

Učitelský sbor, červen 1974. Zdeněk Kafka třetí sedící zprava. Foto archiv D. Gongolové
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SPORTOVNÍ KOMISE - NOHEJBAL
Dne 18. 7. 2015 se odehrál již 13. roč-

ník nohejbalu trojic, který se konal v areálu 
Sportrelax klubu u VÚHŽ v Dobré. Úmorné 
vedro vyzkoušelo výdrž diváků i soutěží-
cích. Téměř sedmihodinové zápolení bylo 
na všech znát. Pro nejlepší tři týmy jsme 
měli připravené krásné ceny a letos jsme 
i díky štědrým darům do losování odměnili 
také i čtvrtý tým. Chtěl bych poděkovat obci 
Dobrá za hodnotné ceny pro nejlepší týmy 
a příspěvek do tomboly. Velký dík patří p. F. Je-
lénkovi nejen za bezplatný pronájem areá-
lu ale i za hodnotné příspěvky do losování 
hráčů. Paní S. Jelénková a p. L. Janulek nám 
nachystali skvělou grilovanou svačinku 
a obsluha rychlé občerstvení. Dále děku-
ji níže uvedeným sponzorům, bez kterých 
by nebyly některé turnaje tak atraktivní: 

p. Milata (autovrakoviště), p. Velčovský 
(Kačabar), fi rma Hyundai Mobis, VÚHŽ 
v Dobré, p. J. Kokoř (projížďky v OT), p. I. Ja-
nulek (autoservis), p. Carbolová (Cas-car – 
prodejna v Dobré), p. Růžičková (obuv), 
p. Mlčák (autoservis).

Výsledky turnaje jsou následující:

1. Místo: JARYN, PIŠTA, ALEŠ 
2. Místo: Patrik, Péťa, Radim
3. Místo: Evžen, Tomáš, Radek
4. Místo: Libor, Péťa, Martin

Foto a video budou k nahlédnutí na 
stránkách obce. Budeme se všichni těšit na 
další setkání nejen při sportu.

Za sportovní komisi René Křižák

Zahrádkáři  informují

 V Ý S T A V A
ZO ČZS Dobrá pořádá ve dnech 19. 9. 

až 21. 9. 2015 výstavu ovoce a zeleniny v 
multifunkčním sále a atriu Základní školy 
Dobrá.

Představí se i včelaři se svou výstavkou a 
produkty. Výstavu zpestří svými výpěstky a 
výtvarnými pracemi i žáci základní a mateř-
ské školy Dobrá.

Na výstavě se bude soutěžit o nejkrás-
nější jablíčko obce Dobrá. Podmínkou sou-
těže je, že soutěžící vystaví další tři ovoce 
stejné odrůdy. Vítěz bude zvolen anonymně 
návštěvníky výstavy. Vyhlášení soutěže o 
nejkrásnější jablíčko bude v 16 hod. v nedě-

li, úspěšný pěstitel bude odměněn věcnou 
cenou. 

Přijďte se pochlubit svými výpěstky i vy 
občané Dobré. Nad celou výstavou a soutěží 
převzal patronát náš starosta Ing. Jiří Car-
bol. Výpěstky se budou přijímat 18. 9. 2015 
od 8 hodin do 16 hodin. Na vaši návštěvu 
a výpěstky se těší doberští zahrádkáři.
MOŠTOVÁNÍ - Zahrádkáři, ZO Vyšní Lho-
ty
Kontakt: 605 973 725 p. Tesarčík – po do-
mluvě.

Předseda ZO ČZS, Čestmír Jež
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Základní škola Dobrá informuje…

Zapojení naší školy do projektů
fi nancovaných z jiných zdrojů

Projekt Dobrá škola budoucnosti byl 
realizován v rámci Regionálního operač-
ního programu NUTS II Moravskoslezsko 
2007-2013, prioritní osy Podpora prospe-
rity regionu a dílčí oblasti podpory Rozvoj 
infrastruktury pro vzdělávání.

Cílem projektu je rozvoj výuky příro-
dovědných předmětů prostřednictvím mo-
dernizace učebny zeměpisu. Díky novému 
technickému vybavení a se zavedením ICT 
se zvýší efektivita vyučovacího procesu, ná-
zornost a pestrost výuky a podpora v rámci 
interaktivní výuky. 

Výstupy projektu umožní v rámci výu-
ky respektovat individuální potřeby žáků 
a vytvářet podmínky pro rozvoj nadání 
žáků. Abychom přispěli k individualizaci 
výuky a zvýšili její názornost odpovídající 
vzdělávání ve 21. století, bylo zakoupeno 

30 ks iPadů pro výuku 1:1, která umožňuje 
využívat množství digitálních zdrojů a apli-
kací. IPady jsou lehce přenosné a zakoupe-
ny byly také mobilní a nabíjecí kufry, které 
umožní jejich lehkou obsluhu, wifi  router 
a aplikace pro iPady. Dále byla do učebny 
zeměpisu pro větší názornost zakoupena 
interaktivní tabule s dataprojektorem a 12 
kusů turistických GPS navigací, které bu-
dou využívány pro terénní praxi v rámci 
projektového vyučování, mapování různých 
přírodovědných jevů, či v rámci přípravy na 
soutěže a olympiády. Nové vybavení země-
pisné učebny bude využíváno také ve voli-
telných předmětech, například Matemati-
ka-fyzika hrou, případně v rámci zájmových 
kroužků. V rámci projektu byli proškoleni 
také pedagogičtí pracovníci školy. 

Ve školním roce 2014/2015 jsme se zapojili do tří projektů, které přispívají ke zlepšení 
materiálního vybavení naší školy novými moderními pomůckami, zaměřují se na pedago-
gický rozvoj našich učitelů, ale také významně podporují kvalitu vzdělávání našich žáků 
a jejich motivaci. 

Výzva č. 2.1-30 Modernizace výuky na základních školách
Název projektu: Dobrá škola budoucnosti
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/30.01563
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Hlavním cílem projektu bylo podpořit 
profesní rozvoj pedagogických pracovníků 
zapojených škol v oblasti využívání ICT ve 
výuce a integrace ICT do školního prostředí 
kombinací vzdělávání v prezenčních kur-
zech, akreditovaných MŠMT v rámci DVPP, 
doplněných o e-learningovou formu vzdělá-
vání. Součástí byla metodická podpora od 
mentorů a sdílení vzájemných zkušeností 
pedagogů z jednotlivých škol. Díky projektu 
se pedagogové naučili pracovat se stávají-
cím i nově pořízeným ICT zařízením školy 
a efektivně jej využívat pro potřeby výuky 
a v samotné výuce.

Cílovou skupinu projektu tvořilo 589 ve-
doucích a pedagogických pracovníků škol. 
Z naší školy se zapojilo 16 pedagogů, kteří 
prošli prezenčními akreditovanými vzdě-
lávacími kurzy a výjezdním seminářem. 
V rámci projektu byly pedagogům zakoupe-
ny iPady, které využívají pro účely přípravy 
na výuku a během výuky. 

Projekt obsahoval celkem 7 klíčových ak-
tivit: vzdělávání ředitelů, mentoring a podpo-
ra pedagogických pracovníků školy, metodik 
ICT ve škole, ICT – co už máme, ICT – co 
chceme, ICT – oborové didaktiky a evaluaci. 
Projekt byl ukončen k 31. červenci 2015. 

Výzva č. 51
Název projektu: Sdílím, sdílíš, sdílíme - aneb využití ICT pro efektivnější výuku
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0039
Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Naše škola se zapojila jako partner do výše uvedeného projektu realizovaného v období od 1. 9. 2014 
do 31. 7. 2015. Příjemcem dotace v celkové výši 27 220 078 Kč, hlavním realizátorem a koordiná-
torem projektu byla společnost iSmart premium s.r.o. Tento projekt byl podpořen z OP VK, který je 
spolufi nancován ESF a státním rozpočtem České republiky. Do realizace projektu se zapojilo celkem 
42 škol (z toho 38 základních a 4 střední) z Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského 
a Pardubického kraje.

Celkem jsme pro tento projekt vyčerpali 850.190,96 Kč. 85 % z této částky bude hrazeno z rozpočtu 
Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a 15 % z  fi nančních prostředků školy. 

Projekt byl ukončen k 30. červnu 2015 a od 1. září 2015 budou žáci toto vybavení plně využívat.



- 24 -

V rámci projektu Brána fantazie a jazyků 
otevřená jsme si vybrali 2 šablony klíčových 
aktivit, a to Čtenářské dílny jako prostředek 
ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gra-
motnosti a Zahraniční jazykově-vzdělávací 
pobyt pro žáky. Naše žádost byla úspěšná 
a na realizaci jsme získali dotaci ve výši 
805 662 Kč. Tento projekt je opět podpo-
řen z OP VK, který je spolufi nancován ESF 
a státním rozpočtem České republiky. 

Škola využije fi nanční prostředky na za-
vedení Čtenářských dílen v hodinách České-
ho jazyka a literatury ve 2.-3. ročníku a ve 
4.-5. ročníku. Pro tyto čtenářské dílny bu-

dou nakoupeny knihy, které budou odpoví-
dat čtenářskému zájmu a věku žáků. Učitelé 
projdou vzděláváním v rámci čtenářských 
dílen a po dokončení čtenářských dílen ve 
svých třídách zpracují zprávu o jejich prů-
běhu, aktivitách a metodách, které se osvěd-
čily apod.

Druhá oblast projektu je zaměřena na 
zlepšení jazykových kompetencí žáků a pro-
hloubení jejich znalostí o zemích EU. Cel-
kem 50 žáků 9. ročníku vyjede v říjnu 2015 
pod dohledem 4 pedagogů na sedmidenní 
jazykově-vzdělávací pobyt do Velké Britá-
nie, do Bournemouthu, kde žáci absolvují 

Výzva č. 56
Název projektu: Brána fantazie a jazyků otevřená
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0060
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
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jazykovou výuku v rozsahu 9 vyučovacích 
hodin a seznámí se s významnými reáliemi 
příslušného místa. Z projektu jsou hrazeny 
veškeré výdaje - cestovné, stravné, ubyto-
vání, kurzovné, pojištění, učební materiály, 
vstupy do památek do 30 GBP. Pouze kapes-
né, případně další vstupy si budou hradit 
žáci sami.

Tento projekt máme před sebou a zahá-
jíme jím nový školní rok. Během prázdnin 

probíhají intenzivní práce, aby bylo pro pro-
jektové aktivity vše připraveno. Proběhlo 
výběrové řízení na dodavatele zahraniční-
ho výjezdu a nyní se soustředíme na nákup 
vhodných knih pro žáky. 

Věřím, že díky těmto projektům budou 
mít žáci o důvod víc, proč se do školy těšit.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY 
DS DOBRÁ MUDR. KUČEROVÁ

V DOBĚ OD 25. 9. - 2. 10.

25. 9.  Pátek 7.30 - 9.00 h
28. 9.  Pondělí Neordinuje se
 - státní svátek
29. 9.  Úterý 7.30 - 10.30 h
30. 9.  Středa 13.00 - 16.00 h
1. 10.  Čtvrtek 7.30 - 9.00h
2. 10.  Pátek Neordinuje se - nutné 
 případy ošetří DS Místek 
 Pol. obětí (u býv. autobus. 
 stanoviště)
5. 10.  Pondělí 7.30 - 9.00 h

OBVODNÍ LÉKAŘ
MUDR. PETR MORAVEC

Ve dnech
31. 8. 2015 do pondělí 7. 9. 2015, včetně, 

bude ordinace v Dobré uzavřena 
z důvodu čerpání DOVOLENÉ.

Zástup:

úterý 1. 9. 2015
ordinace v Dobré
od 14 – 18 hodin,

v ostatní dny zástup
na středisku Lučina,

MUDr. Karpeta.
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BABY JUDO
Jde o systematické cvičení dětského juda 

s propracovanou metodikou pro děti od 
4 do 6 let. Děti se učí především základům 
gymnastiky. Získávají návyky potřebné pro 
soustavnou sportovní přípravu v pozděj-
ším věku. Věnují se rozvoji síly, rychlosti, 
obratnosti a vytrvalosti, zejména formou 
zábavných cvičení, her a soutěží. Baby judo 
je vhodné pro všechny kluky i holky. S úspě-
chem se zapojí i děti s nadváhou a sníženou 
motorickou schopností, které by se v jiných 
sportech hůře uplatňovaly. Judo bylo orga-
nizací UNESCO doporučeno jako mimo-
řádně vhodný sport pro děti. Tréninky jsou 
koncipovány tak, aby se děti mohly zapojit 
kdykoliv v průběhu roku.

ŠKOLNÍ KROUŽEK
A KLUB JUDO 

– přihlásit se můžou všechny děti od šes-
ti let. Děti se zde naučí základní dovednosti 
z gymnastiky a judistické pády nezbytné pro 
další trénování. V průběhu jednoho roku se 
výrazně zvýší jejich nejen fyzická zdatnost, 
ale naučí se také disciplíně, sebeovládání, 
trpělivosti. Naučí se přijmout prohru ale 
především zvítězit. Děti se zúčastňují vhod-
ných soutěží, odpovídajících jejich připra-
venosti.

SPORTOVNÍ KLUB JUDO, 
VÝKONOSTNÍ A VRCHOLOVÝ 
SPORT
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Všichni zájemci, kteří se judu chtějí vě-
novat na závodní úrovni, nebo se intenziv-
ně zdokonalovat v technikách judo. Děti 
a mládež prochází intenzivní a náročnou 
přípravou pod vedením nejlepších trenérů 
s mezinárodními zkušenostmi. Pravidelně 
se zúčastňují mistrovských soutěží doma 
i v zahraničí. Několikrát ročně mají mož-
nost další kvalitní přípravy na tréninkových 
kempech a seminářích. Nejlepší jsou zařa-
zení do tréninkových center vrcholového 
sportu a státní reprezentace. 

LETNÍ TÁBOR
A NÁROČNÁ PŘÍPRAVA
NA PODZIMNÍ SEZÓNU

V průběhu prázdnin judisté nezaháleli. 
Účast 101 dětí na letním kempu v Čeladné 
potvrdila vzrůstající zájem o letní přípravu. 
Letos ve stylu „Cesta kolem světa“. Obrov-
ská sportovní hala byla přepychová. Počasí 
nám velmi přálo. Děti byly rozděleny do čtyř 
oddílů dle věku a schopností. Každý oddíl 
měl 2 vedoucí a asistenta. Děti si samostat-
ně vymyslely jména, hymnu, vyrobily vlajku 
a identifi kační kolíčky, ty nejstarostlivější 
i hopíky, které musely mít stále u sebe. Klo-
bouk měl v daný den nejlepší borec. Nej-
menší si dali trefný název MIMOŇI, Tygři 
byli o něco starší a úkoly měli náročnější. 
Uprchlíci a Legendy patřili mezi starší. Ce-
lodenní program byl fyzicky náročný, přes-
to plný klasických táborových aktivit. Hry, 
nástrahy, soutěže, talentmánie, miss krásy 
- chlapci i dívky, rukodělné práce, karneval, 
střelba na terč z profesionálního luku, kulič-
kové i plynové zbraně. Náročný horolezecký 
výcvik nadchl všechny zúčastněné. Kouzel-

ník předváděl svá neuvěřitelná kouzelnic-
ká čísla. Téměř každý den jsme se koupali 
v řece Čeladence, která má super splavy. 
Ti starší si udělali hráz, kde voda dosáhla až 
nad hlavu, jejich akrobatické skoky byly na 
potlesk. Využili jsme koupání i na koupališti 
ve Frýdlantě. Chodili jsme na chůdách, jez-
dili na kolečkových strojích, bruslích a kolo-
běžkách. Přežili jsme noc pod širákem, noc 
na Čertově mlýně byla velmi těžká. Stezka 
odvahy nám dala taky pořádně zabrat. Ne-
chyběla olympiáda v družstvech, vojenské 
pochodové cvičení, každodenní vláček přá-
telství, fyzické testy na hrazdě. Měli jsme 
k dispozici MUSIC BOX s 50 000 písněmi, 
každý si vybral tu svoji. Gladiátorské zápasy 
judistů se sázkami otřásly halou. Videopro-
jekce k dané zemi, kterou jsme zrovna pro-
cházeli, měla také vysokou úroveň. Moti-
vační příběh o vůli nám dodal všem nový cíl. 
Procestovali jsme 10 zemí, o každé získali 
základní informace, procvičili základní slo-
víčka. Díky profesionálnímu kuchaři, který 
procestoval a vařil na všech kontinentech, 
jsme ochutnali spoustu originálních jídel 
poprvé. Bylo to neskutečné, ale měli jsme 
Hamburger z bizona na grilu, klokaní guláš, 
řecký gyros na grilu, pizzu, frgále, koláče, 
zelňáky, bramboráky, hranolky, štrúdle, ja-
ponské speciality. Zbytků jsme se nedočkali. 
Nenašel se jediný frfňa. Především nejstarší 
družstvo – „LEGENDY“ mělo náročnou fy-
zickou přípravu. Dávky jsme zvyšovali a ti 
poctiví si sáhli až na dno. Vyzkoušeli jsme 
i golf na profesionálním hřišti. Své judo 
kousky jsme předvedli dětem v dětském 
domově na Čeladné. Náročný program si 
užili úplně všichni. Tentokrát jsme hodně 
meditovali. V odpoledním klidu spali menší 
i větší táborníci. Ti zkušení meditovali u ja-
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ponské pagody v nádherném prostředí Srd-
ce Beskyd. Nikdo netesknil, nebyl na to čas. 
Jako na každém táboře se nám tvořily první 
táborové lásky a navazovala velká kamarád-
ství. Opravdoví kamarádi za sebe dokázali 
bojovat a držet spolu. 

Vrcholem tábora byla mistrovská hra. 
72 táborníků se pokusilo zdolat 3 stupně 
náročného zápolení. Hned první úkol však 
vyřadil většinu z nich. 24 hodin mlčení 
zvládli pouze Peťa Karásek a Honzík Vali-
ca oba z týmu UPRCHLÍKŮ. Následovalo 
24 hodin bez jídla a ti dva to zvládli. Čekal 
je nejtěžší úkol - 24 hodin emocí a odvahy. 
Úkolem bylo se nerozčílit a být odolný vůči 
urážkám a hloupým poznámkám. Nenechat 
se vyprovokovat, nereagovat. Vrcholem těž-
ké zkoušky bylo vytáhnout ve tmě ze stanu 
opravdovou krajtu královskou. Hrdinům 
ztuhl úsměv, přihlížející nedýchali. Těžký 
úkol zvládli opět oba bojovníci. Rozhodla 
meditace. Mistři seděli se zavřenýma očima 
a bez pohnutí čekali, kdo vydrží déle. Více-
mistrem se stává Honzík Valica a titulem 
mistra se může pyšnit Peťa Karásek. Získal 

zlatý kompas a stal se nejlepším borcem 
tábora. Toto velmi těžko nesli někteří naši 
ostřílení „bombarďáci“, kteří jsou zvyklí 
vyhrávat. Mají však šanci ukázat svoji výji-
mečnost až příští rok. Peťa nemá velké svaly, 
ale má velké srdce a to k vítězství stačilo. 

Při odjezdu z tábora domů se i letos 
plakalo. Starší děti se nemohly rozloučit se 
skvělými vedoucími a s kamarády. Byla to 
velmi dojemná chvíle. Všem slibujeme, že 
se brzy setkáme, uděláme pro vás další ne-
zapomenutelnou „akcičku“. Věříme, že děti 
si odvezly domů skvělé zážitky a trochu sa-
mostatnosti a nových zkušeností jim dá do 
života správný start. Každý, kdo překonal 
nástrahy tábora a hlavně sám sebe, je o krok 
dál před ostatními. 

Věřte, že děláme maximum, aby vaše 
děti byly spokojené a nic jim nechybělo, zá-
roveň chceme, aby se naučily samostatnosti 
a zodpovědnosti. Všem, kdo se na této mega 
akci podíleli, patří obrovské díky.

Někteří členové závodního týmu se 
celé prázdniny zúčastňují tréninkových 
kempů výběru kraje a státní reprezentace. 
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Karolína Kubíčková, Matěj Silvestr, Šimon 
a Natálie Filipcovi, Simona Gregušová, 
a další borci se intenzivně připravují na pod-
zimní mistrovskou sezónu. Absolvují sou-
středění v Teplicích, Bílé, Hranicích, Pol-
sku, Chorvatsku. Od druhé poloviny srpna 
se bude 30 dalších nadějí denně připravovat 
na tréninkové základně ve Skalici - Kamen-
ci. „Kdo chce něco dokázat, musí také něco 
obětovat“.

První prověrkou připravenosti bude tra-
diční mezinárodní „Pohár olympijských 
nadějí“, který se uskuteční 12. září pod 
širým nebem na multifunkčním hřišti 
v Dobré. Následovat bude ostrý vstup do 
sezóny na Českém poháru Grand Prix Brno. 

RODIČE NENECHTE SVÉ DĚTI 
ZAHÁLET – PŘIVEĎTE JE DO JUDA.

Hokejistou od plenek
V těchto parných dnech bychom Vám 

rádi přinesli trochu ochlazení a představili 
vám mladého, nadějného hokejistu Kryš-
tofa Antoníčka, žáka 4. třídy naší školy.

Kryštofe, jak tě napadlo hrát hokej?
Za to může můj taťka, který mě od 3 let 

brával s sebou na extraligové zápasy HC Vít-
kovice Steel. Když mi bylo 5 let, začal jsem 
chodit do hokejové přípravky ve Frýdku, kde 
mě naučili bruslit a základní hokejové tech-

niky. Po roce jsem přešel do Vítkovic, kde 
jsem začínal jako útočník, chtěl jsem dávat 
góly :-). Pořád hledali brankáře, tak jsem to 
chtěl zkusit, a když mě viděl můj dosavad-
ní trenér Martin Prusek, tak už mě z bran-
kářské výstroje nechtěl pustit. Nyní hraji za 
5. hokejovou třídu.

Jak často musíš trénovat?
Každý den. 4x mám klasický trénink se 

spoluhráči a 1x týdně mám brankářský tré-
nink, to musím být ráno už v 6:15 na ledě. 
A skoro každý víkend zápas. Ale není to jen 
o trénincích na ledě, každou středu dochá-
zím k moc hodné sportovní fyzioterapeutce 
a o prázdninách jezdím na hokejové kempy.

A co škola?
Tam mi moc v rámci tréninků vycházejí 

vstříc, zatím mám samé jedničky :-). 

Jaký je tvůj zatím největší 
hokejový úspěch?
V poslední sezoně jsme vyhráli neofi ci-

ální ligu 4. tříd, kde jsme hlavně porazili AZ 
Havířov a HC RT Torax Poruba.

Na konci sezony jsme hráli turnaj v Olo-
mouci, kde jsme vyhráli 1. místo a na Veli-
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konočním dvoudenním turnaji v Brumově-
-Bylnici jsme obsadili s týmem 3. místo.

A tvůj největší hokejový zážitek?
Velký zážitek je pro mě vždy když vy-

jíždím na led při zahajování extraligových 
zápasů, kdy přivádíme na led hokejisty HC 
Vítkovice Steel.

A letos jsem byl na brankářském kempu 
v Pelhřimově, kde nám své zkušenosti pře-
dával můj brankářský vzor, brankář NHL 
Petr Mrázek.

Máš ještě nějaký volný čas?
Nějaký ještě ano, rád jezdím s taťkou na 

kole, rád si zahraji fotbal nebo fl orbal.

V současné době hledají Antoníčkovi
pro Kryštofa sponzora, neb i příprava 
mladých hokejistů je velkým fi nančním 
zatížením. Máte-li možnost a zájem pod-
pořit vycházející hokejovou hvězdu, kon-
taktujte je na a.antonickova@seznam.cz

Kryštofe, díky za rozhovor
a hodně úspěchů nejen

na ledě.

Rozpis utkání 1. B třídy SK.C mužů podzim 2015/2016 TJ Sokol Dobrá - muži
DATUM DEN ČAS DOMÁCÍ - HOSTÉ ODJEZD (SRAZ)

15. 8. SO 17:00 Hnojník - Dobrá  
22. 8. SO 17:00 Dobrá - Lučina  
30. 8. NE 17:00 Smilovice - Dobrá BUS 15:30
5. 9. SO 16:30  Dobrá - ČSAD Havířov  

12. 9. SO 16:00 Tošanovice - Dobrá  
19. 9. SO 16:00 Dobrá - Raškovice  
26. 9. SO 16:00  Dobrá - Horní Žukov  
3. 10. SO 15:30 Slovan Orlová - Dobrá BUS 14:00

10. 10. SO 15:00  Dobrá - Loko. Petrovice „B“  
18. 10. NE 15:00 Inter Petrovice - Dobrá BUS 13:15
24. 10. SO 14:00  Dobrá - Horní Suchá  
1. 11. NE 14:00 Jablunkov - Dobrá BUS 12:15
7. 11. SO 14:00 Dobrá - Nýdek  
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Rozpis utkání OP staršího dorostu podzim 2015/2016 TJ Sokol Dobrá - dorost
DATUM DEN ČAS DOMÁCÍ - HOSTÉ ODJEZD (SRAZ)

29. 8. SO 14:45 Baška - Dobrá  
5. 9. SO 14:00  Dobrá - Raškovice  

12. 9. SO 13:30 Dobrá - Čeladná/Kunčice  
19. 9. SO 13:45 Janovice - Dobrá  
26. 9. SO 13:30 Dobrá - Dobra  ce  
4. 10. NE 13:15 Kozlovice - Dobrá  

10. 10. SO 12:30 Dobrá - Lískovec  
17. 10. SO 12:30 Palkovice - Dobrá  
24. 10. SO 11:30 Dobrá - Tošanovice  

Vážení podnikatelé,
V září 2015 proběhne první kolo příjmu žádostí na projektová 
opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. 
Rozděleno bude přibližně 5,4 mld. Kč. 

4.1.1 Investice do zemědělských podniků 
Příjemcem může být zemědělský podnikatel, přičemž podporovány budou investice na ustá-
jovací a chovatelská zařízení, speciální zemědělské stroje, skladovací kapacity na produkty 
rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby. Budou podporo-
vány také investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro zahradnictví, či 
budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku. 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
Příjemcem může být zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který 
splňuje defi nici mikro, malého, nebo středního podniku. Budou podporovány investice do 
zařízení a moderních technologií, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů 
a uváděním výrobků na trh. Konkrétně budou podporovány investice do zařízení pro výrobu 
potravin a krmiv, do vybavení pro fi nální úpravu, balení a značení produktů a do skladování.

Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé jednání.

kontakt:   František Winter     mobilní tel.: 608 885 145     e-mail:  dotace@lit.cz
Kontaktní formulář najdete na našich webových stránkách:

http://www.info-cechy.cz/frantisek-winter/
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KRUSŮV OBCHODNÍ DŮM — 110. VÝROČÍ
Krusův obchodní dům, o němž bylo psáno v minulém čísle Doberských listů, měl osud těch

úspěšných soukromých obchodů, které přežily dvě války, ale nikoli letité restituční spory v 90.
letech. Budova byla vrácena původním majitelům až po 6 letech (1998), původnímu poslání už
proto nemohla sloužit, a tak jen vzpomeneme na společnost Tribon, která zde sídlila a vyráběla
dlouhou dobu plastové potrubí, nebo Velkoobchod se zbožím dovezeným z Indie.

Dnes, po 110 letech, je napůl historická, napůl zánovní stavba opět obklopena lešením. Sym-
patické je, že po téměř dvaceti letech našla svého majitele, který to s ní myslí dobře, což je vidět
na nákladné rekonstrukci budovy včetně střechy a fasád. Ty jsou sice na hony vzdálené Krusovu
obchodnímu domu, jak vidíme na vedlejších fotografiích, ale bylo by nerozumné se nad něčím
takovým pozastavovat. Obchodní firma MotoZem se usídlila v Dobré vloni na jaře a bezesporu
přispěla renovací „Krusa“ (jak budově stále ještě mnozí říkáme) ke zkrášlení středu naší obce.

Nahoře: Nový obchodní dům Jana Kruse po dokončení, na podzim 1905. Připomeneme, že
budovu stavěla firma FRR. GROSSMANN & FR. FIALA ARCHITEKTEN U. BAUMEISTER MÄHR.–OSTRAU, tedy
stavitelská společnost v Moravské Ostravě. — Aby vůbec fotografu vešel celý obchodní dům do
záběru, musel vejít do zahrady na opačné straně cesty, a tak nám dveře do vedlejšího stavení
poněkud zastiňují haluze. Zmíněná budova, k níž byl vlastně obchodní dům přistavěn, nese ještě
č. p. 72, jak je možno číst (lupou na originále) nad dveřmi.

Při vstupu do budovy je zasazena deska s nápisy, ale nelze přečíst, co sdělovaly. Nad deskou
visí honosný znak mocnářství držený dvěma orlicemi a s nápisem „K. K. POSTAMT • C. K. POŠTOVNÍ

ÚŘAD“ (Jan Krus byl nejen obchodník, ale i poštmistr.) Nalevo bryčka, do níž je zapřažen pár
vraníků, jenže ten blíže cesty právě v době expozice potřásl hlavou a je zcela rozmazán; dá se
usoudit, že patřila fotografovi, který byl stavitelem přizván obchodní dům z reklamních důvodů
v celé své kráse vyfotografovat. Na schodech do poštovního úřadu a bytu stojí v klobouku 31letý
Jan Krus, vedle něj zřejmě dílovedoucí a pod říšským znakem rodina Krusova, žena Marta
s dcerou. Zcela vpravo osazenstvo obchodu — tovaryš, který byl třeba i u kasy, a dva kupčíci —
obchodní učedníci, podle vzhledu ne starší 15 let. Neunikne nám jejich oblečení, perfektně
střižené obleky, v jakých obsluhovali. Nakonec dvě náhodné zákaznice — ukázka, jak se prostí lidé
na dědině oblékali. Na chodníku decimálka na vážení kobzolí i čehokoli jiného. Výkladní skříň
prozradí více než reklamní nápis („J. KRUS • NEJLEVNĚJŠÍ PRODEJ MOUKY, SOLI. SKLAD VÁPNA, CEMENTU,
LEPENKY, VŠECH STAVEBNÍCH POTŘEB“) o nabízeném sortimentu. Vidíme láhve, lampy, kořenky, látky,
vázanky, galanterii, pouzdra, a to vše mimo potravin a pochutin, hlavně kávy a bonbónů, kterými
to v krámě vonělo. Krusův obchodní dům byl na vesnici jedinečností, na kterou byli Dobřané
i „Pobeskyďané“ právem hrdi, neboť jim zprostředkovával to nejlepší, co bylo u nás k dostání.

Druhý obrázek, rovněž s koňským povozem, je z pozdější doby: Na levém oblém pilastru stojí:
„VYSTAVĚNO R. 1905, u konzoly držící arkýř vidíme vlaštovčí hnízdo.“ Fotografie je z doby po
převratu 1918, neboť ovál s prezentací je prvorepublikový a přenesený na druhou, levou stranu
vstupu. Společnost na obrázku patří obchodníkovu osazenstvu, stojí zde nepochybně příručí a
náhodní chodci, kluci. Na vývěsním štítě obchodu čteme: J. KRUS • VELKÝ VÝBĚR VE ZBOŽÍ STŘIŽNÝM,
(…) A ŽELEZNÝM. SKLAD VÁPNA, CEMENTU, TÉRU A VŠECH STAVEBNÍCH POTŘEB. — Fotografie byla pořízena
asi kolem roku 1924. V kronice je k ní připsáno: „Krusova vila u hlavní silnice“. — Pamětníci nosili
v paměti i takové podrobnosti, že kachličky kolem vstupu do domu měly tyrkysově zelenou
barvu, fasády byly kombinací žlutého a tmavého okru, cihla byla zvýrazněna červeně, dřevěné
žaluzie zakrývající výlohu byly natřené nazeleno. V obchodě bylo vždy čisto a personál příjemný.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář  
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R. GROSSMANN R. IALA RCHITEKTEN U. AUMEISTER ÄHR. STRAU

K. OSTAMT . K. POŠTOVNÍ

ÚŘAD“

RUS EJLEVNĚJŠÍ PRODEJ MOUKY, SOLI. KLAD VÁPNA, CEMENTU,
LEPENKY, VŠECH STAVEBNÍCH POTŘEB

YSTAVĚNO R.

. RUS ELKÝ VÝBĚR VE ZBOŽÍ STŘIŽNÝM,
A ŽELEZNÝM. KLAD VÁPNA, CEMENTU, TÉRU A VŠECH STAVEBNÍCH POTŘEB



SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA

NABÍZÍ VÝUKU NA HUDEBNÍ NÁSTROJE
• klavír     • akordeon

• zobcové flétny – sopránová / altová / tenorová / basová

• příčná flétna     • kytara     • trubka, baskřídlovka

• pozoun, baryton

Přihlaste se dne: 3. září 2015                 

Kde: v přízemí školní družiny v Dobré

V kolik: 13.15 – 16.00 hodin

Schůzku si můžeme individuálně domluvit /mobil. číslo: 604 821 849/.

Těší se na Vás  - Miriam Dýrrová dipl. um.

POZOR!

RESTAURACE
KAČABAR

Vás zve ve dnech

28. – 30. 8. 2015

na vypití

„ZÁSOB KAČABARU“.

PIVO 10° 19,- Kč

PIVO 12° 22,- Kč

ALKOHOL: za 2/3 ceny.
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Právní záležitosti
projedná a vyřídí

s občany a podnikateli
každou středu mezi 16.30 – 18.00 hodin 

v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu
v Nošovicích – zelená budova

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

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti 

občanského, obchodního a rodinného 
práva a sepisování listin, žalob, smluv 
vč. kupních, darovacích, také převody 

nemovitostí, věcná břemena apod.
• Kdykoliv můžete telefonovat na

603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov – Město, 

Na Fojtství 8, 736 01

Tel., fax: 596 810 741 • mobil 603 447 219

• e-mail: zoric@atlas.cz

Je vhodné předem zatelefonovat!

MASÉRSKÉ, REKONDIČNÍ a 
REGENERAČNÍ SLUŽBY

Jarmila KOCIÁNOVÁ

Zdravotní masáže

Rekondiční masáže

Lymfatické masáže

Thajské masáže

Čínské TUINA masáže

Baňkování

Parafín

Provozní doba: dle objednávek

Objednávky na tel. č.

603 539 723
Provozovna se nachází v 1. patře 

v budově bývalého obecního 
úřadu, naproti restaurace

Oráč – Dobrá č. 231.

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE
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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 7. 9. 2015 do 12.00 hodin.






