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Slovo starosty
Vážení občané,

v pondělí 12. září 2016 proběhlo již 
10. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, 
na kterém zastupitelé rozhodli o neposkyt-
nutí daru či půjčky ve výši 200 tisíc korun, 
schválili příspěvek na kotlíkové dotace ob-
čanům naší obce v celkové výši 15 000 ko-
run, prodloužili smlouvu o čerpání úvěru  
s Českou spořitelnou do konce příštího roku 
a také projednalo rozpočtová opatření, kte-
rá schválila rada obce v období od minulého 
jednání zastupitelstva. V diskusi s občany 
se projednávala hlavně intenzita dopravy  
v obci a na základě těchto podnětů jsme  
poslali novou žádost na ministra dopravy 
ing. Dana Ťoka, se žádostí o řešení. Dosud 
jsme neobdrželi odpověď. 

O víkendu 16. - 18. září jsme měli opět 
možnost zhlédnout hezkou Výstavu ovoce 
a zeleniny, doplněnou instalací ukázky vče-
laření a včelí rodiny. Za úrodu při zahájení 
poděkoval nový pan farář P. ThLic. Marek 
Kozák. V rámci výstavy proběhl již druhý 
ročník soutěže o nejkrásnější jablíčko. Sou-
částí akce byla také výstava uměleckých fo-
tografií pana Michala Tvrdého. Chtěl bych 
velmi poděkovat pořadatelům, kterými byli 
zahrádkáři v čele s panem předsedou Čest-
mírem Ježem a také včelařům, pod vedením 
pana Petra Vituly, a dále samozřejmě všem, 
kteří se postarali o pohoštění a přátelskou 
atmosféru celé akce.

Rada obce obdržela Petici občanů proti 
uzavření místní pobočky České spořitel-
ny. Petici jsme projednali a předali om-
budsmanovi spořitelny, ale bohužel nám 
přišla zamítavá odpověď. Vedení banky nám 
sdělilo, že vytíženost naší pobočky je nízká,  

a proto jsou nuceni ji z ekonomických důvo-
dů uzavřít. Naopak mají zájem i nadále pro-
vozovat bankomat, který je zde umístěný.  
S tímto návrhem samozřejmě souhlasíme  
a v těchto dnech rada obce schválí přísluš-
nou nájemní smlouvu.

Ve středu 28. září o státním svátku se  
v naší obci uskutečnil již 12. ročník Krajské-
ho dne seniorů Moravskoslezského kraje. 
Tato akce se každoročně koná vždy v jiném 
městě našeho kraje. Velmi děkuji dětem ze 
základní školy a jejich učitelkám, které pro 
130 účastníků setkání připravily moc hezký 
kulturní program. Dobrou náladu podpoři-
lo i další vystoupení populárních mažore-
tek z Horní Lhoty. Děkuji našim seniorům 
s předsedou Čeňkem Juřicou za zajištění 
občerstvení a všem dalším organizátorům. 
Zábava byla skvělá a všichni účastníci jistě 
odjížděli do svých domovů s milou vzpo-
mínkou na naši hezkou a pohostinnou obec. 

Na závěr bych chtěl požádat všechny ob-
čany, kteří bydlí v místech oprav a výstavby 
místních komunikací, případně výstavby 
chodníku k Pazderně, o jejich trpělivost  
s aktuálně probíhajícími stavebními prace-
mi. Omlouváme se tímto všem za ztížené 
životní podmínky, ale snažíme se dopady 
stavebních činností minimalizovat. Na kaž-
dé stavbě probíhají pravidelně jednou týdně 
kontrolní dny, kde se vždy řeší konkrétní 
problémy. Zatím jsou všechny investice pro-
váděny v souladu se schváleným  časovým 
harmonogramem, a pokud bude dobré po-
časí, tak během tohoto měsíce budou hlavní 
stavební práce dokončeny.

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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Sobota 3. září 2016 byla ve znamení 
sportování. Po několikaleté odmlce se při-
hlásila sportovní komise s návrhem obno-
vení Sportovního dne obce. Letošní ročník 
byl obohacen soutěžemi pro děti od čtyř do 
deseti let.

Krátce po deváté hodině za příznivého 
počasí se počal areál plnit soutěžícími. Byl 
zahájen turnaj v pétanque, zúčastnily se dva 
seniorské týmy a oficiálně si zahrály na nově 
vybudovaném hřišti. Atmosféra byla poklid-
ná, hráči se nehádali, o vítězi musel nako-
nec rozhodnout třetí zápas, který skončil vý-
sledkem 16:9 a slavili muži – tým ve složení 
Juřica Čeněk, Pindora Miloslav, Křenek 
Jiří porazilo družstvo žen, které reprezen-
tovaly Zmijová Anna, Křenková Ivanka, 
Čechová Edita. Nad vším bděl a hru podle 
pravidel vyžadoval pan Jaromír Carbol.

Toto nebyla jediná soutěž sportovního 
klání. Na start desetiboje se připravova-
li muži i ženy. Přestože všichni účastníci 
věděli, jaké „výzvy“ je čekají, neváhali ani 
na chviličku, a přes stoupající horko začali  
z desetiboje ukrajovat jednotlivé sportovní 
disciplíny. Skákali z místa, ale i s rozběhem 
do doskočiště, běhali, stříleli z luku, odha-
zovali těžké břemeno… dodržovali pitný 
režim… házeli na cíl, zatloukali hřebíky  
a v samotném závěru vše zakončili ne příliš 
sportovní disciplínou – pitím piva brčkem. 
A jak vše nakonec dopadlo? 

V soutěži žen a dívek zvítězila Barbo-
ra Brhelová, druhé místo získala Kamila 

Žvaková a třetí skončila Renáta Barano-
vá. Mezi muži se nejvíce snažil a zaslouže-
ně vyhrál Ivo Davídek, na druhém místě se 
umístil Pavel Baran a třetí byl Tomáš Paj-
dla. Všem účastníkům děkujeme za aktivní 
účast, často neviděné výkony, ceny věnova-
né společnostmi MPM a VÚHŽ jste si prá-
vem zasloužili. Blahopřejeme.

Kolem desáté hodiny se počaly v areálu 
objevovat děti. Nejprve navštívily hlavní 
stánek organizátorů, zde obdržely kartič-
ku se svým jménem a soutěžemi a vydaly 
se na stanoviště – musely zvládnout jízdu 
zručnosti na koloběžkách, skákaly v pyt-
lích, běhaly, a ty odvážnější si i zkusily kop-
nout míčem do branky. Stačily tři disciplíny  
a opět zpátky ke stánku pro sladkou odmě-
nu a možnost zalovit rukou v zelené krabici 
a vytáhnout si kouzelný náramek. Dětem 
moc děkujeme, stejně jako jejich mamin-
kám či tatínkům, babičkám nebo dědečkům 
za to, že si našly čas a sportovního dne se 
zúčastnily.

Na závěr děkuji i členům sportovní ko-
mise za zodpovědnou přípravu a skvělou or-
ganizaci sobotního dopoledne, stejné díky 
si zaslouží také členové fotbalového oddílu 
TJ SOKOL Dobrá za starost o občerstvení 
sportovců i návštěvníků. V příštím roce po-
zveme i starší děti, ať si mohou vyzkoušet, 
co umějí a co zvládnou.

Sportu zdar a sportovnímu dni zvláště!

Milan Stypka

SPORTOVNÍ DEN OBCE DOBRÁ
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Jen o týden později, v sobotu 10. září 
2016, pořádalo Sdružení obcí povodí Moráv-
ky (SOPM) sportovní den. Místem konání 
se stala obec Nižní Lhoty a hned na úvod je 
třeba zmínit, že ihned po příchodu do areálu 
místního fotbalového oddílu jsme zjistili, že 
je opravdu vše připraveno, jen směle začít.

Areál zalitý sluncem, první disciplína roz-
místěna na ploše, stoly pro jednotlivé obce 
označeny, program s přehledem disciplín  
i časů k dispozici, prostě skvělá organizace.

Celá anabáze našeho týmu začala však  
o pár dnů před samotným sportovním 
dnem. Ještě ve středu jsme neměli vůbec 
jasno v tom, které z dětí nakonec do Niž-
ních Lhot v sobotu odjede. Jen díky velké 
snaze a aktivitě zástupce paní ředitelky ZŠ 
Dobrá Mgr. Jiřího Nohla, učitele tělocvi-
ku Mgr. Jiřího Šmahlíka a jejich kolegyň  
z 1. stupně se vše v dobré obrátilo a dokon-
ce se nás před školou a pak i v místě konání  
(s odvozem nám pomohli naši hasiči a ně-
které děti i dospělý doprovod se premiérově 
svezl červenou dodávkou řízenou panem 
Láďou Krištofem… díky moc, někteří repre- 
zentanti Dobré dojeli na kolech) sešlo více! 

Sportovní den SOPM se skládá ze sou-
těží trojic dětí ve čtyřech věkových kate-
goriích, poté všechny děti vytvoří štafetu  
a skáčou v pytli, dospělí mají jednu společ-
nou disciplínu (letos nás v ní reprezentovalo 
jen něžné pohlaví…) a tradiční házení/chy-
tání vajec.

Naše nejmenší děti - v sestavě Denisa 
Švrčková, Adéla Slavíková a Lukáš Svo-
boda - si vedly znamenitě. Na náročné trati 
musely jednak přenášet na lžíci mléko z mlé- 

komatu a na konci úseku plnit sklenici, me-
zitím přelézaly zábranu, dávaly pozor, aby 
se mléko nerozlilo – ale bojovaly srdnatě 
a odměnou jim bylo třetí místo! Stejně se 
vedlo i starším dětem (kategorie 8 – 10 let) 
– Bára Dudková a dvojice chlapců Štěpán 
Berka a Ondřej Saran jako by si vzali pří-
klad z mladších kamarádů, moc se snažili  
a naše skvělé průběžné umístění společnými 
silami udrželi!

Starší kategorie to mívají vždy doce-
la obtížné, soutěže jsou složitější, úkolů je 
více a snadno se udělají chyby. Chválíme za 
bojovnost trojici Sára Křižáková, Tereza 
Chrobáková a Martin Pohludka, repre-
zentovali nás se zápalem a se ctí.

Tria v nejstarší kategorii – v případě 
Dobré jej tvořili Zuzana Tesarčíková, Rad-
ka Saranová a Kamil Kisza – měla před 
sebou nelehký úkol. Naši borci absolvovali 
dráhu rychle, všichni tři plnili znamenitě 
zadané úkoly, jako tým jsme se pohybovali 
stále v popředí! O všem měla rozhodnout 
štafeta ve skoku v pytlích.

Jestliže od samotného zahájení jednotli-
vých soutěží bylo v areálu docela nahlas sly-
šet povzbuzování z řad dětí, ale i dospělých 
rodinných příslušníků a nejbližších příbuz-
ných, při štafetě dětí měla naše obec nejhla-
sitější podporu! Nakonec z toho bylo – snad 
– druhé místo ve štafetě a neoficiálně místo 
třetí mezi dětmi. 

Ale na řadu se teprve měli dostat naši 
dospělí reprezentanti a vzhledem k tomu, že 
se všechny výsledky sčítají a nejnižší součet 
umístění určuje celkového vítěze, vítěznou 
obec, nervozita se dala krájet.

SPORTOVNÍ DEN SDRUŽENÍ OBCÍ
POVODÍ MORÁVKY
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Následovala „vložená“ (tudíž do celko-
vého výsledku nezapočítávaná) disciplína,  
v níž paní starostky a páni starostové z hro-
mady prkýnek a pár hřebíků měli za úkol 
sbít bedýnku. Za obrovského nadšení pří-
tomných diváků se opravdu všichni snažili – 
pro náš tým věčná škoda, neboť náš starosta 
Jiří Carbol obsadil druhé místo a jeho body 
by nám jistě přišly vhod.

První z „dospěláckých“ soutěží bylo 
krouhání zelí. Nebezpečná disciplína s ost-
rými břity (někdy bez použití speciálních ru-
kavic, což se bohužel některým soutěžícím 
projevilo zraněními…) probíhala již za fre-
netického povzbuzování všech přítomných, 
šlo do tuhého a každé zaváhání znamenalo 
horší umístění.

Naše mladé soutěžící – Nina Králíková 
a Kamila Žvaková - si vedly velmi dobře  
a porazily výsledným časem i kvalitou mno-
hé zkušenější a starší krouhače. Umístě-
ní v popředí jsme si stále udržovali… před 
poslední, mnohdy rozhodující disciplínou 
– slavným házením a (taky… někdy chytá-
ním) vajíček ve dvojicích. 

Tady se na chvíli zastavím, odlehčím 
stoupající nervozitu, a připomenu historii 
sportovních dnů našeho sdružení ve spo-
jitosti s umístěním týmů naší obce před 
poslední soutěží a po jejím skončení. Vždy 
jsme díky dětem dokázali útočit na stupně 
vítězů a vždy jsme chytáním (tady bude lep-
ší použít výraz… pouštěním, rozbitím…) va-
jec slibné umístění neuhájili. Holt, nerodí se 
u nás v Dobré kvalitní házeči, natož chytači, 
není z koho vybírat, přiznám se, jsem v kon-
cích, neboť např. obec Krásnou reprezentují 
již mnoho let dva mladí muži, kteří jsou pro 
tuto disciplínu přímo trénováni a zpravidla 
jim ostatní nestačí, a oni v pohodě vyhrávají 
– letos nás sice předčili jen o pár metrů, ale 

stejně jim to stačilo – obec Krásná podru-
hé za sebou Sportovní den SOPM vyhrála,  
a my? Skončili jsme na pěkném pátém mís-
tě. A vajíčkářům, otci a synovi – Láďovi 
Hájkovi a Dájovi Hajkovi – stejně děkuje-
me, důležité bylo prožít příjemné odpoled-
ne, navléknout si dresy obce Dobrá a zkusit 
štěstí.

Zábava toho odpoledne byla na velmi 
vysoké úrovni a za vedení obce děkuji ještě 
jednou všem reprezentantům i pomocnicím 
z řad kulturní komise i veřejnosti – pečova-
telkám a opatrovnicím Nadě Hadaščokové, 
Janě Blahutové a Aleně Svobodové. 

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

Tradiční poděkování za vzornou re-
prezentaci obce Dobrá se uskutečnilo hned 
v následujícím týdnu. Do sborovny základní 
školy byli ve středu 14. 9. 2016 během velké 
přestávky pozváni všichni účastníci sobot-
ního Sportovního dne SOPM, neopomněli 
jsme ani na náhradníky, vlastně spíše ná-
hradnice, jimž děkujeme nejen za aktivní 
přístup, ale také za hlasitou podporu a po-
moc kamarádům. Pozvání přijala tato děv-
čata – Eliška Králíková, Anna Růžičková, 
Veronika Legutová, Denisa Tomančáková 
a Vladana Urbancová.

A ještě dvě jména z oslavy chybí. Natál-
ka Pajdlová a Kryštof Skokan vlastně také 
reprezentovali naši obec a jako moderátoři 
Velké Doberské 2016 podali velmi pěkný, 
skoro sportovní výkon. Pozvání si od nás 
zasloužili a stejně jako všichni ostatní ob-
drželi kromě občerstvení také malou pozor-
nost, tašku s tričkem se znakem obce Dobrá  
a mohli si sáhnout do zelené krabice…   

Všem reprezentantům moc děkujeme!

Milan Stypka
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K U L T U R N Í   P O Z V Á N K A

Agentura P a S Production přiveze do Dobré kulturní představení

EVA HOLUBOVÁ  a  PETR ČTVTNÍČEK
s talk show

„Zůstane to mezi námi“
  4. listopadu 2016 od 19 hodin

ve společenském sále při ZŠ Dobrá.

Upozorňujeme, že vstupenky v ceně 320,- Kč se již prodávají
na OÚ Dobrá v kanceláři č. 17. 

Zbývající vstupenky (v ceně 370,- Kč) budou k dispozici na místě. 
Sál bude otevřen od 18:30 hodin, místa k sezení nebudou číslována.

Zájemce informujeme o tom, že sál má omezenou kapacitu a je vhodné (i levnější)
obstarat si vstupenky v předstihu.

O občerstvení během představení se postarají členové kulturní komise. 

Milan Stypka

Obecnímu úřadu byla doručena petice 
občanů proti uzavření pobočky České spo-
řitelny, a.s. v Dobré. Rada obce Dobrá tuto 
petici projednala a postoupila vedení České 
spořitelny. Odpověď nyní zveřejňujeme:

Váš podnět obdržel k prověření tým om-
budsmana, který je přímo podřízený před-
sedovi představenstva České spořitelny Ing. 
Salomonovi a je pověřený zabývat se stíž-
nostmi, žádostmi a podněty našich klientů. 

Vážíme si důvěry, s níž jste se na banku 
obrátili, a děkujeme Vám za čas, který jste 
sdělení nesouhlasu občanů s uzavřením 
pobočky v obci Dobrá věnovali. Dovolte, 
abych na petici občanů odpověděla násle-
dujícím vysvětlením. 

Ceníme si dosavadní spolupráce s míst-
ními klienty. Rozumíme tomu, že plánované 
uzavření pobočky pro ně znamená nepříjem-
nou změnu, určité snížení komfortu služeb. 

Petice proti uzavření pobočky
České spořitelny, a.s. v Dobré
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Právní poradna
pro občany obce Dobrá  bude probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, tj. 2. lis-
topadu, 7. prosince 2016, v  budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací  
místnost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2016
7. listopadu, 5. prosince – příspěvky možno zasílat vždy do 12 hodin.

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA
V pátek 28. října 2016 bude sběrný dvůr v Dobré uzavřen z důvodu státního svátku.

Krok, k němuž jsme přistoupili, vychá-
zí z celkové koncepce restrukturalizace sítě 
poboček České spořitelny, v jejímž rámci 
přizpůsobujeme naši pobočkovou síť „ryt-
mu života“ ve městech a obcích. Ubezpečuji 
Vás, že odpovědní pracovníci banky vždy 
pečlivě zvažují všechna pro a proti, než k tak 
citlivému a nepopulárnímu kroku, jako je 
zrušení pobočky, přistoupí.

Lituji, pobočka v Dobré v dlouhodobém 
sledování nevykazuje dostatečný počet ná-
vštěv klientů s obchodním požadavkem. 
Proto plánujeme uzavřít pobočku k 30. 9. 
2016 (posledním obchodním dnem bylo 
pondělí 26. 9. 2016). 

O klienty pobočky v Dobré jsou připra-
veni se postarat poradci v pobočce České 
spořitelny ve Frýdku-Místku, 8. pěšího plu-
ku 2173 nebo v kterékoliv jiné pobočce po-
dle zájmu klientů.

Našim klientům v Dobré zůstane i na-
dále k využití  bankomat. Prostřednictvím 
bankomatu mohou klienti vybírat finanč-
ní prostředky, ověřit zůstatek účtu a zadat 
platební příkaz k úhradě, zaplatit složenku, 
dobít kredit mobilního telefonu, změnit PIN 
kód nebo zobrazit limity platební karty. 

Určitá část klientů již nyní využívá pro 
ovládání účtů službu Servis 24, která jim 
dává možnost zadávat transakce na svých 
účtech v pohodlí domova a zajišťuje jim 
nezávislost na  pobočkách banky. Služba 
umožňuje po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 
vyřídit s bankou většinu potřebných záleži-
tostí. Komunikace probíhá buď po telefonu 
samoobslužně s telefonním automatem,  
s živým operátorem nebo prostřednictvím 
internetu. Některé další klienty určitě bude 
organizační změna k využití této služby in-
spirovat i s ohledem na nižší cenu transakcí. 
Poradci na pobočkách jsou připraveni klien-
tům, kteří dosud váhali, přiblížit možnosti 
využívání platebních karet i služby Servis 24.

Jménem banky se upřímně omlouvám 
všem klientům z Dobré za nepohodlí, které 
způsobíme uzavřením pobočky v obci. Vě-
řím však, že nabídnuté alternativy obsluhy 
pomohou k hladkému zvládnutí změny.  

S úctou a přáním všeho dobrého,

Renata Doudová,
Ombudsman a klientská zkušenost 

Česká spořitelna, a. s.
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Základní škola Dobrá informuje…

Adaptační kurzy 6. tříd
Každým rokem se na naší škole tvoří 

s přechodem na 2. stupeň nové třídní kolek-
tivy v 6. ročníku, kde se k doberským dětem 
přidají jejich budoucí kamarádi ze spádo-
vých obcí. Aby jim seznamování s novými 
spolužáky šlo snadněji a lépe, pořádá pro ně 
naše škola již řadu let tzv. adaptační kurzy. 
Letos všechny tři šestky postupně v druhé 
polovině září zavítaly do penzionu Zátiší 
v Komorní Lhotce, kde v příjemném prostře-
dí prožily krásné dva dny v novém kolektivu.

Cílem těchto kurzů je podpora vztahů 
v kolektivu, rozvoj komunikace, spoluprá-
ce a vzájemné tolerance. Děti se seznamují 
prostřednictvím zábavných psychomoto-
rických her a dalších společných aktivit, 
poznávají se navzájem v rámci skupiny 
včetně nových třídních učitelů. Dále se učí 

dodržovat předem domluvená pravidla, ko-
munikovat mezi sebou, vyslovit svůj názor 
a dávat zpětnou vazbu spolužákům. Letos 
premiérově se adaptačních kurzů zúčastnila 
i školní psycholožka.

Zajímá vás, jaké aktivity děti absolvova-
ly? Bylo jich nepočítaně, uveďme si alespoň 
některé. Žáci si hráli na reportéry, při této 
hře museli najít v kolektivu někoho, kdo 
přečetl v poslední době knihu a zjistit jakou, 
při jiné hře Lano se museli seřadit podle ur-

čitého klíče (např. podle měsíců narození), 
ale nesměli u toho mluvit. Dětem se velice
líbila aktivita zvaná Kormidlo, kdy děti v ma-
lých skupinkách do kormidla zapisovaly spo-
lečné znaky všech (např. rádi čtou, byli u moře,
jezdí na kole) a k rukojeti kormidla své jmé-
no a čím se od ostatních ve skupině odlišují.

Třída 6. B si našla během adaptačního kurzu čas i na procházku lesem.
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A protože počasí bylo stále slunečné, 
mnoho aktivit probíhalo také venku. Děti 
tak poslepu na čas vytvářely z lana čtverec, 
provlékaly se menším kruhem z lana, sou-
těžily v závodních hrách a nechyběly ani 
kopaná a přehazovaná. Každá třída si také 
vymyslela a vyrobila svého maskota, který 
je bude provázet až do devátého ročníku 
a bude střežit pravidla třídy, která si nové 

třídní kolektivy vytvořila ve společné disku-
zi. Děti si rovněž zvolily třídní samosprávu.

Přejeme našim šesťákům, aby se jim 
v nových třídních kolektivech líbilo a aby 
navázali se svými novými spolužáky pevné 
kamarádské vztahy.

Mgr. Květoslava Lysková

Naši žáci v soutěžním pořadu
České televize

Název projektu: Duše přírody v umění aneb otevřená škola
Programová oblast: Nadační fond Hyundai
Výše nadačního příspěvku: 44 000 Kč
Doba realizace: 1. 9. 2016 – 30. 6. 2017

Od 1. září 2016 začne realizace projektu, kterým usilujeme o komunitní spolupráci 
v obci, aktivní zapojení rodičů a prarodičů do společného života s dětmi. Budeme realizovat 
5 tvořivých dílen – Kameny (září), Keramika (listopad), Textil (únor), Smalt (duben), Dřevo 
(červen). V dílnách bude nutná spolupráce dětí a rodičů, společně budou vytvářet výrobky 
z přírodních materiálů, rozvíjet svou tvořivost, fantazii a jemnou motoriku. Škola nakoupí 
spotřební materiál pro realizaci dílen, zajistí malé občerstvení a vytvoří přívětivou atmosféru 
tohoto setkání.

Cílem projektu je nabídnout dětem a jejich rodičům zážitkovou formu trávení volného času.

Mgr. Radka Otipková , ředitelka školy

„U6 - Úžasný svět techniky“ je zábavný
soutěžní pořad České televize, v němž sou-
těží týmy základních škol či gymnázií. Sou-
těž je zaměřena na přírodní vědy a jejich vy-
užití v reálném životě a má ambice divákům

naznačit, jak funguje svět kolem nás a vnuk-
nout jim myšlenku, že je lépe býti tvůrcem, než
pouhým uživatelem techniky a technologií.

V pondělí 5. září se natáčení pořadu 
v Dolní oblasti Vítkovice účastnil také tým 
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Dopravní dopoledne a školení 1. pomoci
Ve čtvrtek 15. září se na naší škole usku-

tečnilo Dopravní dopoledne s preventivním 
programem pro žáky 1. stupně, které pro-
běhlo na čtyřech stanovištích ve školním 
dvoře a v atriu.

Na dopravním hřišti si děti mohly za-
jezdit na koloběžce nebo na kole podle do-
pravních značek pod dohledem strážnic 
z Městské policie ve Frýdku-Místku. Také 
si děti hrály na chodce a trénovaly správné 
přecházení po přechodu. Na dalším stanovi-
šti ve školním dvoře si děti vyzkoušely brýle 
„opilý a nebezpečný“ a noční brýle „opilý 
a zmatený“ jako prevenci před užíváním al-
koholu a dalších drog.

Ve školním atriu děti čekalo stanoviště 
první pomoci, kde si procvičily masáž srdce 
a umělé dýchání na fi guríně a ošetření drob-
ných poranění. O své zkušenosti z letního 
tábora zdravotníků se s dětmi podělil žáček 
třetí třídy, který ostatním spolužákům uká-
zal svůj kufřík – lékárničku. Na posledním 
stanovišti děti trénovaly s dětskými telefony, 
jak se zachovat při řešení mimořádné situ-
ace a jak správně postupovat při volání na 
tísňové linky.

Ve třídách si zazpívaly písničky, řešily 
pracovní list s rébusy a doplňovačkami, vý-
tvarně ztvárnily dopravní prostředky a za-
hrály si deskové hry s dopravní tématikou. 
Odměnou pro děti byl nejen zábavný den ale 
také refl exní pásky, které nabídla sponzor-
ským darem maminka dítěte z 2. C. Doprav-
ně preventivní dopoledne se vydařilo díky 
výborné spolupráci vyučujících a žáků ze 
žákovského parlamentu naší školy. 

Již o týden dřív, v úterý 6. září, proběhl po-
dobný vzdělávací program pro žáky 2. stup-
ně, zaměřený především na poskytování
1. pomoci. Děti se na devíti stanovištích v prů-
běhu celého dne věnovaly základním tech-
nikám 1. pomoci, např. zastavení krvácení,

našich žáků 8. a 9. tříd ve složení Jakub 
Sklář, Barbora Novobilská, Filip Sikora, 
Jiří Vala a Zuzana Tesarčíková. Po ur-
putném boji se našim soutěžícím podařilo 
zvítězit. Žáci našli všechny klíče, otevřeli 
všechny pokladnice a získali skvělé ceny. Je-
jich zápolení můžete zhlédnout na iVysílání 
ČT. Vítězům blahopřejeme!

Mgr. Blanka Vroblová
Náš vítězný tým s moderátory pořadu.

Naše děti se učí jezdit bezpečně a s rozvahou.
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obvázání zranění, umělé dýchání a masáž 
srdce. Žáci si rovněž vyzkoušeli speciální 
brýle, které simulují, jak vidí svět člověk 
pod vlivem alkoholu a drog. Mohli se také 
seznámit s AED trenažérem, jenž umožňuje 
procvičit si s pomocí hlasové nápovědy re-
suscitaci osoby, která přestala dýchat, nebo 
u ní došlo k zástavě srdce apod. 

Obě akce souvisí s dlouhodobým zámě-
rem naší školy připravovat děti na nečeka-
né situace, kdy duchapřítomnost a rychlost 
jednání může zachránit životy jejich blíz-
kých, a poskytnout jim co nejvíce informací 
o bezpečném fungování silničního provozu. Mgr. Alexandra Blažková

Děti se prakticky seznamují se správnou technikou 
masáže srdce.

Okrskové kolo závodů v přespolním běhu

Evropský den jazyků

V úterý 27. září proběhlo v prostoru řeky 
Morávky okrskové kolo závodů v přespol-
ním běhu pro žáky 1. stupně. Pořadatelem 
závodů byla naše škola a zaběhat si přijela 
družstva ze škol z okolních obcí. 

Naši reprezentanti předvedli bojovné vý-
kony a na stupně vítězů vystoupali Vojtěch 

Krčil (1. místo v kategorii 2. tříd) a Tomáš 
Sikora (2. místo v kategorii 3. tříd). Tito 
žáci dále postupují do dalšího kola, kde jim 
přejeme mnoho zdaru.

Radmila Jelínková

Tradiční oslava Evropského dne jazy-
ků, která probíhá ve všech zemích Evrop-
ské unie již od roku 2001, proběhla na naší 
škole ve čtvrtek 29. září. Cílem tohoto dne 
je motivovat žáky ke studiu cizích jazyků, 
neboť nikdy v minulosti neexistovalo pro 
naše občany tolik možností cestovat, pra-
covat a studovat v zahraničí. Je pak škoda, 
když nám v plném využití těchto možností 
brání nedostatečná znalost cizích jazyků. 
A nemluvíme pouze o světových jazycích, 
uplatnění v dnešním ekonomicky a kulturně 
propojeném světě může mnohem lépe zís-

kat ten člověk, který ovládá i méně rozšířené 
či vyloženě exotické jazyky.

Na 1. stupni se děti věnovaly zejména 
anglickému jazyku a pod vedením svých vy-
učujících hrály jazykové hry a řešily interak-
tivní úlohy. Žáci 2. stupně navštívili během 
celého dne celkem 11 různých stanovišť, 
kde je čekala barevná paleta zajímavých 
aktivit. Pracovali s anglickou písničkou 
a anglickým videem, seznámili se s německy 
mluvícími zeměmi, zhlédli ruskou animo-
vanou pohádku O koblížkovi, zkusili si roz-
hovor v norštině a španělštině, nahlédli do 
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tajů japonského a arabského písma, zjistili 
kolik českých slov má základ ve starověkem 
indickém sanskrtu, ve školní dílně se sezná-
mili s problematikou překladu technických 
názvů, v učebně přírodopisu probrali názvo-
sloví kamenů v mnoha jazycích a připomně-
li si 400 let od smrti Williama Shakespeara.

Všem účastníkům se oslava Evropské-
ho dne jazyků velice líbila a doufáme, že se 
našim vyučujícím podařilo děti inspirovat 
k většímu zájmu o cizí jazyky. 

Mgr. Jan Lörinc

Veronika Válková a Oliver Granados seznamovali své 
spolužáky s norským a španělským jazykem.

K pohádce O koblížkovi patří i opravdické
voňavé koblížky.

Název projektu: Profesní rozvoj doberských pedagogů
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000983
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Období realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018
Celková výše dotace: 1 211 956 Kč

Naše škola se od 1. září 2016 zapojila do projektu „Profesní rozvoj doberských peda-
gogů“, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí 
a podporu mimoškolních aktivit. 

Nemalá část těchto fi nančních prostředků je určena na personální podporu školního 
psychologa, který bude ve škole působit po dva roky na poloviční úvazek a bude se věnovat 
klimatu ve školních třídách, chování žáků, vytvářet diagnostiku a poskytovat konzultace pro 
žáky, pedagogy a rodiče.
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Další podpořenou oblastí je vzdělávání pedagogického sboru v konceptu společného 
vzdělávání, kdy pedagogové budou rozvíjet kompetence pro práci s heterogenní skupinou 
žáků, ve které jsou vzděláváni žáci s potřebou podpůrných opatření. Kromě toho budou 
učitelé podpořeni také ve svém profesním a odborném růstu účastí na vzdělávacích akcích 
zaměřených na oblast čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků a inkluze.

Spolupráce mezi pedagogy bude prohloubena novinkami v jejich práci, a to tandemovou 
výukou, kdy ve třídě budou souběžně působit dva učitelé, dále využíváním prvků mento-
ringu, kdy zkušení učitelé budou předávat konkrétní metody a formy práce svým kolegům, 
a nakonec vzájemnou spoluprací pedagogů v oblasti plánování, realizace a refl exe výuky 
podporující čtenářskou a matematickou gramotnost.

Posledními oblastmi, které jsme se rozhodli v rámci projektu využít, je podpora žáků 
ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučovacích kroužků a klub zábavné 
logiky a deskových her, který povede žáky k rozvoji logického myšlení.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Mateřská škola Dobrá informuje...

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Naše MŠ má zdárně za sebou první měsíc nového školního roku, nově příchozí děti 

se již pomalu adaptovaly a všechny děti si společně užily spoustu společných akcí, jak už to 
v naší školce bývá zvykem.

VÝSTAVA MÍSTNÍCH ZAHRÁDKÁŘŮ
Měsíc září je měsícem sklizně, kdy za-

hrádkáři sklízí svou úrodu ze svých zahrá-
dek. Místní zahrádkáři pravidelně každým 

rokem předvádějí své nejvydařenější výpěst-
ky na společné výstavě, která probíhá v sále 
ZŠ. A naše děti se vždy rády přijdou podívat 
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KOUZELNÍK KELLNER V NAŠÍ ŠKOLCE
Další vydařenou akcí měsíce září bylo 

vystoupení kouzelníka Kellnera s jeho part-
nerkou. Z vystoupení kouzelníka byly děti 
naprosto nadšené. A co se dětem nejvíce 
líbilo? Určitě kouzlení stále nových a no-
vých mincí, jež si některé děti samy vy-
zkoušely. Ale co děti nejvíce rozesmálo, byl 
„tančící panáček,“ který pana kouzelníka 
i „pozlobil“ k veliké radosti všech přihlíže-
jících dětí.

na jejich výstavu, kde obdivují různé druhy, 
tvary a barvy jablek, hrušek a švestek. Ze ze-
leniny děti letos obdivovaly nejroztodivnější 
tvary rajčat či obří dýně, zaujala je také vý-
stavka místních včelařů, kde měly děti mož-

nost ochutnat pravý včelí med. Děti naší MŠ 
i tentokrát přispěly svou pověstnou troškou 
do mlýna a snad dopomohly svými výtvar-
nými výtvory k úspěchu celé akce.

HASIČI NA ZAHRADĚ MŠ
A máme tu další akci pro naše děti. 

Tentokrát mezi děti zavítali místní hasiči 
i se svým hasičským vozem. A protože nám 
počasí přálo, mohli hasiči zaparkovat své 
hasičské auto přímo na zahradě naší MŠ. 
Nejprve se děti podrobně seznámily se vší 
hasičskou výstrojí, kterou na sobě hasič 
musí před výjezdem k požáru mít včetně 
hasičské přilby a dýchacího přístroje. Dále 
měly děti možnost prohlédnout si zblízka 

veškerou hasičskou výbavu jejich auta, jež 
zaujala zcela určitě všechny chlapce od těch 
nejmenších až po předškoláky. Děti, které 
měly zájem a nebály se, si mohly prohléd-
nout i kabinu hasičského auta. Děti mohly 
také klást hasičům své všetečné či zvídavé 
otázky.

Mgr. D. Dvořáčková
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Z činnosti Komise pro rodinu
a občanské záležitosti

Komise pro rodinu a občanské záleži-
tosti při OÚ Dobrá uspořádala ve dnech  
23. a 24. září 2016 ve víceúčelovém sále ZŠ 
v Dobré burzu dětského zimního oblečení  
a zimního vybavení. 

Na burzu se zaregistrovalo 37 maminek, 
které dohromady nabídly k prodeji 875 kusů 
pěkného dětského oblečení, obuvi, bruslí a lyží.

V sobotu přišlo na burzu nakupovat  
67 maminek. Prodalo se 268 ks věcí celkem 
za 13 480,- Kč. Tyto peníze byly zpětně vy-
pláceny prodávajícím maminkám. Myslím, 
že spokojené byly i nakupující maminky, 
které měly radost, že levně nakoupily pěkné 

věci pro své děti. Chtěla bych také poděko-
vat členkám klubu senioru paní Klimundo-
vé, paní Svobodové a paní Gavlasové, které 
nám při konání burzy pomáhaly.

Věci, které se neprodaly, věnovaly ně-
které maminky na charitu, za což jim velice 
děkujeme. Jako každý rok toto oblečení bylo 
věnováno Charitě Frýdek-Místek, která ho 
následně předá do dětských sociálních zaří-
zení a rodinám, které jsou ve finanční tísni.

Za Komisi pro rodinu
a občanské záležitosti

Žižková Marie

Drakiáda
Zveme všechny malé i velké na další setkání při pouštění draků.

Tradičně se již devátým rokem setkáváme hlavně s dětmi a jejich rodinami
na vrchách u vodárny. Bude připraveno občerstvení a děti, které vypustí své dráčky

na oblohu, dostanou sladkou odměnu. 
Sraz všech účastníků bude 5. 11. 2016 od 10 h. 

Přijďte se všichni pobavit a sdílet nádherný výhled nejen na naši obec.

Za sportovní komisi René Křižák

Sportovní klub 
zdraví příznivce turistiky a zve na 3. výlet tohoto roku 22. 10. 2016.  

Cílem bude vrch Javorový nad Třincem.
Trasa dlouhá jen 10 km povede z Gut na vrchol Javorového a pak zpět dolů lanovkou  

k busu. Sraz na vlakovém nádraží Dobrá u Frýdku v sobotu 22. 10. 2016 v 08:25 hod.
Věřím, že počasí bude k nám příznivé a užijeme si hezký výlet do hor.

Prosíme zájemce, aby se přihlásili na tel. 775 933 551, a těšíme se na vaši účast. 

Za sportovní klub Renata Friedlová
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Tradiční činnost v září
Letošní opravdu krásné září bylo přízni-

vé pro činnost Klubu seniorů a Svazu těles-
ně postižených. 

Začalo to opékáním klobás Svazu těles-
ně postižených, které se uskutečnilo v úterý 
13. září v Kačabaru, kde se po 14. hodině 
začali scházet účastníci a při družné deba-
tě vyčkávali, kdy budou klobásy dostatečně 
vypečené. V průběhu se dostavili zástup-
ci obecního úřadu, a to starosta Ing. Jiří 
Carbol a místostarosta Mgr. Milan Stypka. 
Ti prošli mezi přítomnými, kde odpovídali 
na drobné dotazy týkající se činnosti v obci 
a lehce účastníky občerstvili.

O kulturní část se tradičně postaral pan 
František Biolek se svou harmonikou, ten-
tokráte s novým účesem, kterému  sekundo-
val na ozembuch pan Karel Kölig.

Akce se vydařila, jen klobásy byly letos 
více tučné, což se muselo upravit následným 
pitným režimem.

Týden po té proběhla stejná akce po-
řádána Klubem seniorů, kteří již neměli 
tak příznivé klimatické podmínky. Také 
se zúčastnili zástupci obce, pobesedovali 
s přítomnými a okusili klobásy.

Tuto akci překrýval týdenní pobyt pro tě-
lesně postižené na Horní Bečvě, který orga-
nizuje okresní svaz. Zúčastnilo se 14 členů 
z obce Dobrá, 20 z Brušperka, 5 z Raškovic 
a 2 z Frýdku. Počasí již nebylo tak příznivé, 
přesto se daly podnikat vycházky do okolí, 
kolem přehrady, a někteří se vydali do lesa 
na houby. Výsledky byly skromné, ale přece 
jen něco našli. Vyvíjeli jsme i sportovní čin-
nost, a to hrou ruských kuželek a pétanqu. 
Pokud počasí pro venkovní činnost nebylo 
příznivé, tak jsme navštívili bazén. Ve stře-
du večer byl taneční večírek, kde mohl každý 
předvést své taneční dovednosti. A tak nám 
týden uběhl a v pátek jsme se vydali na cestu 
k domovu.

Měsíc září máme za sebou a nezbývá než 
se těšit na ten příští.

Čeněk Juřica
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Zahrádkáři informují
24. výstava ovoce a zeleniny v Dobré

Stejně jako v minulých letech, i letos za-
hrádkáři obce Dobrá uspořádali ve dnech 
17. 9. – 19. 9. výstavu ovoce a zeleniny. 

Výstavu obohatily svými malovanými 
obrázky a různými vtipnými výrobky děti 
mateřské školy. Své výpěstky předvedli  
i žáci ZŠ, vystavovali zeleninu, ovoce, dýně, 
košíky plné sklizené úrody, květiny a vše 
měli krásně naaranžované. Každý žák byl za 
svůj výpěstek odměněn. Zkrátka žáci a děti 
z mateřinek ukázali, co umí. Jen škoda, že 
podívat se, co děti umí, pochválit a povzbu-
dit je v další práci, nepřišli jejich nejbližší. 

Úplně poprvé naši výstavu obohatil  
částí své sbírky minerálů p. Jaroslav Carbol. 
Zblízka jsme si prohlédli krásné přírodní 
minerály, které se nacházejí na různých mís-
tech naší planety. 

Letos se nám představil svými fotogra-
fiemi náš člen, Michal Tvrdý, fotografie jsou 
to opravdu krásné, zachytil krásu Beskyd, 
ale také nejednoho obyvatele naší obce. 
Ukázal, že umí nejen pěstovat zeleninu.

 Také včelaři v rámci 110 let trvání spolku 
donesli ukázat mimo jiné i živé včelky a po 
celou dobu trvání výstavy návštěvníkům po-
skytovali odpovědi na dotazy o chovu a živo-
tě včel. Zvídavým návštěvníkům předváděla 
p. Alenka Křibíková zdobení perníčků.

Pan Jiří Matýsek opět vystavil jednoho 
veterána ze své vzácné sbírky, 90leté jízdní 
kolo. A bylo vskutku co obdivovat, originál-
ní díly, perfektní lak, zkrátka kolo, které jako 
by zrovna sjelo z výrobní linky. Vše funkční. 

Naši zahrádkáři přinesli a vystavili kus 
lesa i s jejich obyvateli – trpaslíky. Nechy-
běly čerstvé houby, různé druhy zeleniny  
a i při letošní neúrodě množství jablek, hru-
šek a švestek. Ukázali jsme, jak vypadá snop 
obilí, co vše lze uplést ze slámy a byla k vi-
dění ještě spousta dobrých nápadů, které 
vyrobily šikovné ruce. 

Proběhla soutěž o nejkrásnější jablko, 
vítězství si odnesl p. Záruba s jablkem od-
růdy Šampion, druhé místo obsadil p. Žižka 
s jablkem odrůdy Selena a třetí místo obsa-
dila p. Burdová s jablkem Královnino, stará 
odrůda, která již není k vidění na zahradách. 
Z rukou starosty p. Jiřího Carbola převzali 
odměny. Úspěšným pěstitelům gratuluji.

Letošní výstava sklízela od návštěvní-
ků slova uznání za předvedený sortiment, 
vkusné naaranžování a v neposlední řadě  
i to jak se podařilo sladit různé věkové kate-
gorie vystavovatelů do jednoho celku. Svěd-
čí o tom i slova jednoho z návštěvníků:

Veľmi pekne z aranžované, blahoželám, 
hlavne ten detský kútik je dobrý počin, skĺbiť 
staršiu a mladšiu generáciu a viesť ju púta-
vou formou k zahradkáreniu.

Můj dík také patří všem, kteří obětovali 
svůj volný čas při přípravě této výstavy. 

Předseda ZO ČZS Dobrá
Čestmír Jež

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
Vždy první čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici Dobrá.
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Proč jste se začal věnovat právě zahrád-
kaření?

Bavilo mě to už odmala, chtěl jsem se 
vyučit zahrádkářem, ale nakonec jsem vy-
učený elektrikář. Z tohohle se pak stal můj 
koníček. Nejprve jsem pěstoval orchideje, 
poté jsem přešel na skalničky a nakonec 
jsem došel až k ovocným stromům. To mě 
bavilo asi nejvíc a tak jsem se dostal k za-
hrádkářům v Dobré, kde jsem už asi čtyřicet 
let, z toho dělám třicet let ve výboru a třetí 
funkční období jsem předseda.

Co všechno pěstujete?
Mám kolem 100 odrůd jablek, 26 odrůd 

hrušek, 14 odrůd vína, 10 odrůd švestek, 
skalky, kanadské borůvky, broskve, meruň-
ky a v podstatě celý sortiment zeleniny. 
Všechno se musí chemicky ošetřovat, pro-
tože bez toho by úroda nepřežila. Používám 
feromonové lapače a podle nich pak nasazu-
ji postřiky proti škůdcům.

Jaké odrůdy jablek jsou tady nejoblíbe-
nější?

Je sto lidí a sto chutí, takže to se takhle 
nedá říct. Každé jablíčko je chutné určitou 
dobu. Jsou takové, které vám budou chutnat 
až v březnu, ale na Vánoce by dobré neby-
ly, protože ještě nemají konzumní zralost. 
Poté jsou letní jablíčka, které se však nedají 
skladovat. Je to různé, ale každému prostě 
chutná něco jiného.

Kolik času vám to asi zabere?
Nepřeberné množství. Nejde to spočítat, 

protože se tomu člověk musí věnovat vážně 
nepřetržitě. Když je sucho, je třeba zalévat. 
Řídím se lunárním kalendářem, který pou-
žívám téměř na všechno, takže podle něj ur-
čuji i to, kdy jsou tzv. zalévací dny. O všech-
no se člověk musí stále starat, takže času to 
zabere opravdu hodně. 

Jak probíhá spolupráce s ochodnickými 
zahrádkáři?

Jsem s nimi ve spojení a dělám jim vlastně
něco jako odborného poradce. Komuniku-

Žijí tady s námi, znáte je!

V této rubrice jsme se vám tentokrát rozhodli představit předsedu zahrádkářského spolku 
naší obce, pana Čestmíra Ježe. Během rozhovoru jsme se například dozvěděli, jak probíhaly jeho 
začátky, co všechno na své bohaté zahradě pěstuje a jaké jsou ohlasy na letošní ročník výstavy 
ovoce a zeleniny.
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jeme spolu prostřednictvím Skypu a když 
potřebují s něčím poradit, zavoláme si a vy-
řešíme to. Z nových odrůd jablíček jsem jim 
dal rouby, loni a předloni jsem jim sháněl 
podnože pod stromečky. Chodím k nim na 
výroční schůze a dělal jsem tam už i jednu 
přednášku. V říjnu je tam okresní výstava, 
na kterou pořádáme zájezd jako základní 
organizace zahrádkářů z Dobré. V průběhu 
Velké Doberské se vždy chodí dívat na moji 
zahradu a poté se domlouváme, jaké rouby 
by chtěli. Z mé strany je tedy spolupráce 
skvělá, mám jim co nabídnout a co říct, tak-
že je to super. 

Jakým způsobem roubujete?
Roubuje se anglickou kopulací, což se 

dá stěží vysvětlit, člověk by to musel vidět. 
Já roubuji v únoru a poté zakládám do ra-
šeliny a nechám srůst. Jakmile pak přestane 
mrznout, tak se to vysazuje ven.

Jak často přednášíte?
Na okrese jsem místopředseda a vedou-

cí odborných instruktorů, které prakticky 
vedu. Za loňskou zimu jsem měl dvanáct 
přednášek. Dvě z nich byly v Žilině, těch se 

právě zúčastňují i zahrádkáři z Ochodnice, 
kteří už letos absolvovali celý cyklus mých 
přednášek. Dále jsem měl tři přednášky  
v Přerově a další tři v Karviné, takže rozsah 
je takový větší.

Kolik lidí je v doberském spolku zahrád-
kářů?

V našem spolku je čtyřicet lidí, z toho asi 
patnáct aktivních. Chybí nám mladí, o to-
hle mají zájem spíše starší lidé a náš věkový 
průměr je zhruba kolem šedesáti let.

Jak byste zhodnotil letošní výstavu?
Když jsem poslal fotky z výstavy svému 

kamarádovi, který bydlí u polských hranic, 
tak měl velice pozitivní reakci. Líbilo se mu, 
že jsme dokázali skloubit mládež s dospělý-
mi, což se většinou nikde nepodaří, ale zde 
se to povedlo. Na výstavě měly své výrobky 
jak děti ze školky, tak i ze školy a vše navíc 
bylo proloženo jejich obrázky. To byla věc, 
která se mu opravdu líbila, a my jsme za ni 
také rádi. Já osobně jsem také spokojen, jen 
mě mrzí, že nedorazilo ještě více lidí.

Monika Návratová

Billiard hockey – Šprtec
Český pohár 36 -  Most - 1. 10. 2016

Daleká cesta nebyla vůbec znát na PETROVI HADAŠČOKOVI, 
v juniorech veze pohár za první místo

Poprvé v historii našeho klubu jsme za-
jížděli k dalšímu Českému poháru do hod-
ně vzdáleného Mostu. Cesta byla náročná  
a hlavně unavující, naši hráči se cestou mu-
seli nějak zabavit. Petr Hadaščok například 

plnil školní povinnosti a četl si knihu Bylo 
nás pět, jelikož to měl za úkol jako povin-
nou četbu. Ostatní byli v dobré náladě, buď 
poslouchali hudbu, nebo se dívali na filmy. 
Po náročné cestě jsme přenocovali v Praze, 



10/2016

- 23 -

abychom hned v sobotu ráno cestovali do 
místa konání turnaje, do Mostu. Tam jsme 
přijeli včas a už jsme se připravovali na těž-
ké zápasy a hlavně boj o mistrovství České 
republiky, které se bude konat koncem listo-
padu. Premiéru v našem dresu si odbyla po 
tříleté pauze KAMILA ŽVAKOVÁ. Našim 
nejlepším hráčům se příliš na tomto turnaji 
nedařilo. DALIBOR HÁJEK dokázal sice 
třikrát zvítězit, přesto mu to stačilo pou-
ze na 20. místo. Ještě hůře dopadl JOSEF 
SVOBODA, který chtěl navázat na výkon 
z Českých Budějovic, bohužel mu tentokrát 
přáno nebylo a obsadil až 32. místo v polovi-
ně tabulky. O jeden stupínek výš skončil ju-
nior JOSEF STUDENIČ, přesto mu to sta-
čilo na třetí místo v kategorii juniorů, tímto 
mu gratulujeme. Nepříliš povedená byla 
i premiéra KAMILY ŽVAKOVÉ, která ob-
sadila konečné 44. místo, ale musím dodat, 
že proti favorizovanému Pavlu Pelikánovi 
z týmu Future předvedla skvělý výkon, držela
s ním krok, a i když nakonec prohrála 3:1, 
přesto ji soupeř pochválil za bojovnost. 
LIBOR HOUDA začal turnaj porážkou 
od Jakuba Martinčiče z Bohunic, pak sice 
zabojoval a vyhrál, ale třetí zápas mu opět 
nevyšel. Turnajem procházel se střídavými 
výsledky, a to na první polovinu tabulky 

nemohlo stačit a skončil na 41. místě. Cel-
kem dobře zahrála i NINA KRÁLÍKOVÁ, 
dokázala porazit našeho Josefa Svobodu ve 
vzájemném zápase 2:1, to však pořadím už 
moc nezamíchalo, Nině patřila 39. pozice. 
A pak přišlo to nečekané – PETR HADAŠČOK 
a jeho povinná četba zabodovala. Kniha 
Bylo nás pět, kterou si cestou četl, seděla. 

Na hřišti měl opravdu pět hráčů, samozřej-
mě i gólmana a proto ze začátku procházel 
turnajem jako nůž máslem. Přišla pak ně-
jaká porážka, ale dokázal porazit i brněn-
ského Dalibora Kyzlinka a za svůj výkon 
si nemohl z turnaje odvézt nic jiného než 
pohár pro vítěze v kategorii junioři. Petrovi 
gratulujeme, protože dokáže vždy překva-
pit, jednou se mu nedaří vůbec a podruhé na 
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2005: VZPOMÍNÁTE, JAK…?
(Stručný výpis nejzajímavějších událostí roku 2005 z naší kroniky.)

Celý rok byl pojat jako jubilejní a nesl se v duchu „sedmistého výročí
obce“. • Nový rok 2005 ale začal státním smutkem. Ve středu 5. ledna
v poledne se rozezvučely sirény a kostelní zvony a lidé uctili minutou ticha
památku desetitisíců zemřelých následkem zemětřesení v Indickém
oceánu. • Doberský matriční obvod byl rozšířen o tři další obce, a tak po Frýdku–Místku se
Dobrá stala druhým největším matričním úřadem bývalého okresu Frýdek–Místek. Nyní
vyřizujeme matriční události pro 9 obcí se 7782 obyvateli: Dobrá, Dobratice, Dolní
Tošanovice, Horní Tošanovice, Nižní Lhoty, Nošovice, Pazderna, Třanovice a Vojkovice). • Byla
zřízena tísňová linka volání. • Byly nainstalovány dvě prosklené plochy při vstupu do budovy
obecního úřadu pro vyvěšení sdělení. • Teplou zimu vystřídaly sněhové vánice. Sněžilo od
20. ledna vydatně. Cesty jsou odhrnovány, ale to nestačí. V úterý 1. února se celý kraj ponořil
do bílého hávu. Silnice přes Dobrou už není udržována jako silnice 1. třídy, je bílá, jakož
i všechny cesty v Dobré a jen nemnoho posypávaná štěrkem. Po sněhové nadílce přišly tuhé
hromniční mrazy, v noci místy až pod –20 °C. Auta jezdí opatrně, poněvadž je neobyčejně
kluzko. Letošní zima značně zatížila obecní pokladnu, na zimní údržbu muselo být vynaloženo
1/4 miliónu korun. • V naší škole skončilo učení podle osnov, které vydávala ministerstva
a byly závazné pro všechny žáky; co se bude učit, budou ovlivňovat sami učitelé. •  Naše škola
se stala „ekoškolou“. • Michaela Hanusová z Dobré č.p. 200 soutěžila v celostátní televizní
soutěži Česko hledá SuperStar čili zpěvácké talenty. • Po 15 letech byl v Dobré slaven
Mezinárodní den žen. • Letošní „odpust“ začal dlouho očekávaným otevřením pohostinského
zařízení Cyklobar u cyklotrasy z Frýdku do Dobré. • Pouť se letos vydařila, bylo krásné počasí,
teplo — a ohňostroj pozorovaný například ze svahů Vrchů úžasný. • Oslavy 60. výročí
osvobození obce Rudou armádou byly letos spojeny s oslavou 700. výročí první zmínky
o obci. Slavnost ve středu 4. května se ale uskutečnila co nejskrovněji narychlo upraveným
programem. • O prázdninách byly po obci rozmístěny nové kontejnery — vedle zelených
a žlutých se objevily i bílé a modré na sklo a papír. • Celosvětově byly přijaty normy na
snižování splodin v ovzduší. • Obec provedla rekonstrukci kotelny v č.p. 231 a 540, aby se
nadále v nich vytápělo jen plynem místo tuhými palivy a zároveň modernizovala otopnou
soustavu v základní a mateřské škole, která potřebovala po deseti letech „generálku“. •
Ukončena 2. etapa rekonstrukce střech na tzv. „lentilkách". • Byly rekonstruovány některé
kanceláře na obecním úřadě; dostaly nový vzhled. • Obec nechala provést celkovou revizi
veřejného osvětlení. • Po mnoha letech uspořádali modeláři z Dobré v sobotu 18. června na
školním hřišti modelářský den. • Je zakoupeno nové auto Citroen Berlingo tmavě modré
barvy k rozvozu obědů. • Je zakoupena sněhová fréza a bubnová sekačka k údržbě chodníků,
veřejného prostranství a veřejné zeleně. • Nový nájemce Obecníku (od 18. června) vyzdobil
interiéry mysliveckými trofejemi. • Letošní léto je podivné; zdá se chladné a deštivé, ale bylo
několik dnů s nezvykle vysokými teplotami. • U příležitosti výročí obce požehnal farář
P. Bohumil Vícha obecní prapor. • Oslavy 700 let Dobré pořádaly spolky, organizace i
soukromníci. • Výměna opotřebovaného pryžového vyztužení u kolejí na Špici si vynutila
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SPORTOVNÍ POZVÁNKA
Zveme všechny hráčky a hráče badmintonu na 

2. DOBERSKÝ AMATÉRSKÝ BADMINTONOVÝ TURNAJ 
PRO VŠECHNY nad 15 let, 

který se bude konat 22. října 2016 (9:00 do 16:00) ve skvělé hale
SPORT RELAX CLUBU v Dobré.

Turnaj je společný pro ženy i muže a je určený pro hráče všech úrovní a věku nad 15 let.
Hrát se budou dvouhry i čtyřhry a to systémem podle počtu přihlášených hráčů.

Do přihlášky prosím uveďte, zda budete hrát dvouhru nebo čtyřhru
(zde počítáme s přihlášením celého páru)

Přihlášky posílejte: pavel.baran@seznam.cz 
Uzávěrka přihlášek: 19. října 2016  

Pavel Baran, sportovní komise

velkých turnajích je úplně vyměněný hráč. 
Doufáme, že si to schová i na mistrovství re-
publiky, kdy už teď je jasné, že v juniorech si 
tam zahraje a bude reprezentovat naši obec 
a náš klub ve šprtci.

Pořadí Muži:

1. Muller Ondřej (BHC StarColor Most)
2. Fleišman Tomáš (BHC Most)
3. Mařík Lukáš (Sokol Stochov)

Pořadí Junioři:

1. Hadaščok Petr (BHC Dobrá)
2. Bednář Martin (BHL Žďár nad Sázavou)
3. Josef Studenič (BHC Dobrá)

Pořadí ženy:

1. Klimková Kateřina (Future)
2. Grabinská Veronika (Šprtmejkři Ostrava)
3. Mišíková Pavla (BHC Starcovo Most)

Celkové pořadí hráčů BHC Dobrá:

17. PETR HADAŠČOK
20. DALIBOR HÁJEK
31. JOSEF STUDENIČ
32. JOSEF SVOBODA
39. NINA KRÁLÍKOVA
41. LIBOR HOUDA
44. KAMILA ŽVAKOVÁ 

Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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2005: VZPOMÍNÁTE, JAK…?
(Stručný výpis nejzajímavějších událostí roku 2005 z naší kroniky.)

Celý rok byl pojat jako jubilejní a nesl se v duchu „sedmistého výročí
obce“. • Nový rok 2005 ale začal státním smutkem. Ve středu 5. ledna
v poledne se rozezvučely sirény a kostelní zvony a lidé uctili minutou ticha
památku desetitisíců zemřelých následkem zemětřesení v Indickém
oceánu. • Doberský matriční obvod byl rozšířen o tři další obce, a tak po Frýdku–Místku se
Dobrá stala druhým největším matričním úřadem bývalého okresu Frýdek–Místek. Nyní
vyřizujeme matriční události pro 9 obcí se 7782 obyvateli: Dobrá, Dobratice, Dolní
Tošanovice, Horní Tošanovice, Nižní Lhoty, Nošovice, Pazderna, Třanovice a Vojkovice). • Byla
zřízena tísňová linka volání. • Byly nainstalovány dvě prosklené plochy při vstupu do budovy
obecního úřadu pro vyvěšení sdělení. • Teplou zimu vystřídaly sněhové vánice. Sněžilo od
20. ledna vydatně. Cesty jsou odhrnovány, ale to nestačí. V úterý 1. února se celý kraj ponořil
do bílého hávu. Silnice přes Dobrou už není udržována jako silnice 1. třídy, je bílá, jakož
i všechny cesty v Dobré a jen nemnoho posypávaná štěrkem. Po sněhové nadílce přišly tuhé
hromniční mrazy, v noci místy až pod –20 °C. Auta jezdí opatrně, poněvadž je neobyčejně
kluzko. Letošní zima značně zatížila obecní pokladnu, na zimní údržbu muselo být vynaloženo
1/4 miliónu korun. • V naší škole skončilo učení podle osnov, které vydávala ministerstva
a byly závazné pro všechny žáky; co se bude učit, budou ovlivňovat sami učitelé. •  Naše škola
se stala „ekoškolou“. • Michaela Hanusová z Dobré č.p. 200 soutěžila v celostátní televizní
soutěži Česko hledá SuperStar čili zpěvácké talenty. • Po 15 letech byl v Dobré slaven
Mezinárodní den žen. • Letošní „odpust“ začal dlouho očekávaným otevřením pohostinského
zařízení Cyklobar u cyklotrasy z Frýdku do Dobré. • Pouť se letos vydařila, bylo krásné počasí,
teplo — a ohňostroj pozorovaný například ze svahů Vrchů úžasný. • Oslavy 60. výročí
osvobození obce Rudou armádou byly letos spojeny s oslavou 700. výročí první zmínky
o obci. Slavnost ve středu 4. května se ale uskutečnila co nejskrovněji narychlo upraveným
programem. • O prázdninách byly po obci rozmístěny nové kontejnery — vedle zelených
a žlutých se objevily i bílé a modré na sklo a papír. • Celosvětově byly přijaty normy na
snižování splodin v ovzduší. • Obec provedla rekonstrukci kotelny v č.p. 231 a 540, aby se
nadále v nich vytápělo jen plynem místo tuhými palivy a zároveň modernizovala otopnou
soustavu v základní a mateřské škole, která potřebovala po deseti letech „generálku“. •
Ukončena 2. etapa rekonstrukce střech na tzv. „lentilkách". • Byly rekonstruovány některé
kanceláře na obecním úřadě; dostaly nový vzhled. • Obec nechala provést celkovou revizi
veřejného osvětlení. • Po mnoha letech uspořádali modeláři z Dobré v sobotu 18. června na
školním hřišti modelářský den. • Je zakoupeno nové auto Citroen Berlingo tmavě modré
barvy k rozvozu obědů. • Je zakoupena sněhová fréza a bubnová sekačka k údržbě chodníků,
veřejného prostranství a veřejné zeleně. • Nový nájemce Obecníku (od 18. června) vyzdobil
interiéry mysliveckými trofejemi. • Letošní léto je podivné; zdá se chladné a deštivé, ale bylo
několik dnů s nezvykle vysokými teplotami. • U příležitosti výročí obce požehnal farář
P. Bohumil Vícha obecní prapor. • Oslavy 700 let Dobré pořádaly spolky, organizace i
soukromníci. • Výměna opotřebovaného pryžového vyztužení u kolejí na Špici si vynutila
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výluku. • Velmi úspěšní judisté mají své auto mikrobus „Judo“. • Po „oslavách 700 let Dobré“
našimi podnikateli (na volném prostranství za Obecníkem) byly intalovány informační desky
u zastávky v Dobré–střed; jsou to prosklené, osvětlené plochy s prezentací pro organizace
a spolky, aby střed obce poněkud ožil. • Hlavní „oslavy 700 let Dobré“ se konaly 27. srpna na
školním hřišti (zpíval i Dalibor Janda). • Svou radiční výstavu letos připravovali zahrádkáři
mnohem důkladněji. „Přizvali včelaře, navázali spolupráci s mateřskou školou a v důsledku
letošní malé úrody ovoce naklonili výstavu více ke květinám.“ • Žáci bývalé 7. C třídy byli
pozváni se svým Projektem Občan do vysílání České televizi v Praze. • Přívalové deště
zapříčinily vytopení sklepů u hlavní silnice, z nichž v neděli 11. září museli čerpat vodu hasiči.
• Od 1. října zdrahlo topení zemním plynem o 17 %, některé domácnosti tak přešly zpět na
vytápění tuhými palivy. • Hudební skupina Schola Novus předvedla v sobotu 22. října
v našem kostele k 700. výročí Dobré koncert chrámové hudby. • Rok po zprovoznění
„dálnice“ kolem Dobré udělilo Ministerstvo dopravy 20. září titul Dopravní stavba roku 2005
této rychlostní komunikaci (R 48), úseku Frýdek–Místek—Dobrá. Titul získala „za vynikající
technické zvládnutí velkého rozsahu prací na krátkém úseku s velkým mezinárodním
významem“. • Byly pokáceny staleté stromy; zdůvodňuje se to nebezpečím z padajících větví
na chodce. • Podzim byl po chladném září velmi pěkný, slunečný a teplý; ještě 12. listopadu
bylo vidět mládež s krátkými rukávy. Ochlazení přišlo ve středu 16. listopadu a ve státní svátek
po ránu začalo i sněžit. • Jiří Pastor ukončil prodej ve své prodejně u hlavní silnice. •
V listopadu byla dokončena osmá stavba plošné plynofikace, která přivedla plyn na Kamenec,
Podlesí a k domkům u VÚHŽ a u hřbitovu. • Klub „seniorů“ se dočkal své klubovny (v budově
bývalých drobných provozoven), totiž dvou spolkových místností a přilehlé kuchyňky.
Slavnostní otevření bylo Ve středu 30. listopadu v 15 hodin přestřižením pásky. Otevření pro
všechny členy bylo až 7. prosince a radost z toho převeliká. • V sobotu 3. prosince byl ve škole
uspořádán den otevřených dveří, na který navazovala školní akademie. Škola byla pro
veřejnost otevřena od 9 hodin a návštěvníky — vesměs rodiče a prarodiče dětí — doprovázeli
učitelé.  V 11 hodin začala školní akademie. • Z úterý 6. na středu 7. prosince nešel proud.
To proto, že nejen u nás, ale v celém kraji mimořádně hodně nasněžilo. • Obec zakoupila
historicky první vánoční světelnou výzdobu a počátkem prosince ji nainstalovala podél hlavní
silnice. • Největší rozruch tohoto podzimu přineslo rozhodnutí korejské automobilky
Hyundai postavit v Nošovicích obří továrnu na kompletování osobních automobilů. Ačkoli
má tento nezvykle velký závod vyrůst na katastru Nošovic, týká se především Dobré. „Kraj“
vykupuje již pozemky v Nošovicích. • Po 170 letech byl zcela ukončen jeden z provozů
Válcoven plechu v Lískovci u Frýdku, provoz válcovny za tepla. • Obec po celý rok zajišťovala
důstojnou oslavu výročí Dobré, v sobotu 17. prosince uspořádala první obecní ples. • Vánoce
byly letos zčásti sněhové, ale opravdu hodně nasněžilo až v závěru roku. Od 27. prosince sněží
denně, nejhůře je na Silvestra. Silnice nejsou rozhrnuty, poněvadž technika nestačí a neustále
sněží. Lidé nemohou do práce, většina vybírá řádnou dovolenou. Na hlavní silnici středem
obce jsou auty vyježděné koleje a sněhu je až 20 cm. Auta jezdí rychlostí 20—30 km/hod.,
rychleji nemohou. Místní komunikace jsou ale přesto udržovány lépe než krajská silnice.

                                                                                            Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. www.smvak.cz

SmVaK Ostrava mění čísla 
zákaznické i poruchové linky!
Od 1. 10. 2016 bezplatná zákaznická i poruchová linka!

     Veškeré náklady za hovory nově směřují za společností SmVaK Ostrava!

     Vaše dotazy, podněty, připomínky nebo upozornění jsou pro nás důležité!

     Naši zaměstnanci se Vám budou snažit ochotně a vstřícně pomoci. 
Neváhejte se na ně obrátit!

     Potřebujete pomoci se záležitostmi týkajícími se pitné nebo odpadní vody? 
Volejte zdarma zákaznickou nebo poruchovou linku SmVaK Ostrava.

Volejte zdarma zákaznickou linku na novém čísle 

800 292 400 
Jsme Vám k dispozici v pracovních dnech od 7:30 do 18:00!

Poruchová linka je přístupná na novém čísle

800 292 300 
Je v provozu 24 hodin denně. 

Upozornění
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Firma 
AUTOMOTOSLUŽBY

Nondek a Mlčák - Dobrá

Příprava auta na zimní 
sezónu

Naše � rma Vám zajistí:

- servisní prohlídky auta
- pneuservisní práce
- mechanické práce
- přípravu auta na technickou kontrolu
- montáž tažného zařízení
- diagnostiku motoru
- prodej náhradních dílů a příslušenství

Kontakt:
558 641 453, 603 258 506, 604 485 774 
e-mail: mlcaklibor@tiscali.cz

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

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!



Nabízím komplexní služby 
      finančního poradenství, 

tzn. kromě 
● životního a úrazového pojištění, 
● pojištění dětí,
● povinné ručení a havarijní pojištění, 
● pojištění majetku.● pojištění majetku.
● pojištění pro motorkáře.

Také zabezpečení bankovních produktů, jako 
● úvěry,
● hypotéky, 
● investiční poradenství,
● spoření, a to i do zlata. 

Na základě analýzy Vašich stávajících smluv, vaších Na základě analýzy Vašich stávajících smluv, vaších 
požadavků, přání a cílů vypracujeme finanční plán tak, 
aby Vám na míru seděl. 
Součástí služeb je i trvalý kvalitní servis.

Lukáš Huf    tel: 739 42 06 42     
email: lukas.huf@sms-as.eu
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, referent finančního odboru,
  místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu
558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu
558 412 310 Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu   
558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční  
  správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
  majetku a investic
---------------
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. 11. 2016 do 12.00 hodin.

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré

 zimní období (listopad – duben) letní období (květen – říjen)

středa 12.00 – 15.00 hodin 14.00 – 17.00 hodin
pátek 12.00 – 15.00 hodin 14.00 – 17.00 hodin
sobota   9.00 – 12.00 hodin   8.00 – 12.00 hodin






