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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych Vás pozval na další jed-
nání zastupitelstva obce, které se bude 
konat v  pondělí dne 13. března 2017 od 
17 hodin ve společenském sále naší základ-
ní školy. Na programu bude schválení ná-
vrhu územního plánu obce Dobrá, projed-
nání dodatků smlouvy o  zajištění městské 
hromadné dopravy a dopravní obslužnosti 
a  příprava investic v  tomto roce. Jednání 
zastupitelstva obce jsou veřejná a  všichni 
občané mají možnost se do jejich průběhu 
aktivně zapojit. 

Na nový územní plán, který připravu-
jeme od roku 2012, již netrpělivě čekají 
mnozí stavebníci, kteří nyní nemohou re-
alizovat své záměry. Stav přípravy nové-
ho územního plánu již vrcholí a  v  pondělí 
9.  ledna v  17 hodin proběhlo veřejné pro-
jednání návrhu, které je snad posledním 
krokem před zahájením schvalovacího pro-
cesu v Zastupitelstvu obce Dobrá. V rámci 
tohoto jednání byly opět vzneseny námit-
ky a  připomínky, které nyní vyhodnocuje 
zpracovatel – Magistrát města Frýdku- 
-Místku, Odbor územního plánu. 

V sobotu 28. ledna se ve společenském 
sále základní školy uskutečnil další obecní 
ples. Bohatá tombola a  skvělá hudba pří-
jemně naladila všechny účastníky, kteří 
se bavili až do pozdních večerních hodin. 
Chtěl bych tímto poděkovat všem dárcům, 
kteří věnovali ceny do tomboly, a  přede-
vším Kulturní komisi, pod vedením před-
sedy ing. Jana Marenčáka, která nám celý 
ples krásně připravila a  vyzdobila. Děkuji 
také pracovnicím školní kuchyně, které 
připravily vynikající chutnou večeři. Za-

hraničními hosty plesu byla delegace z pol-
ské partnerské obce MUCHARZ. 

V pondělí 23. ledna se uskutečnilo tra-
diční setkání členů rady obce s  předsedy 
spolků a  zájmových organizací, které pů-
sobí na území naší obce. Cílem tohoto se-
tkání bylo vyhodnotit kulturní, sportovní 
a  společenské akce, pořádané v  minulém 
roce a  probrat přípravu našich společ-
ných aktivit v novém roce 2017. V diskusi 
jsme projednali také informace o změnách 
v podávání žádostí o dotace v příštím roce, 
které schválilo prosincové jednání zastu-
pitelstva. Jménem rady obce chci tímto 
ještě jednou všem představitelům spol-
ků upřímně poděkovat za jejich činnost, 
kterou organizují především pro občany 
z Dobré. 

Zastupitelstvo v minulém období schvá-
lilo pravidla pro udělování čestného občan-
ství a cen obce. V souladu s těmito pravidly 
vyzývám všechny zájmové organizace, členy 
zastupitelstva a občany o předložení návrhů 
do 30. dubna 2017. Návrh se předkládá v pí-
semné podobě starostovi obce a musí být pí-
semně odůvodněn. Všechny potřebné infor-
mace naleznete na obecní webové stránce 
(www.dobra.cz). 

A také jako každý rok máme pro Vás 
informace o výsledku Tříkrálové sbírky. Ko-
ledníci přinesli pokladničky na obecní úřad, 
kde byly odpečetěny a  pod úředním dohle-
dem jejich obsah spočítán. V naší obci Dob-
ré bylo vybráno 87 580 Kč (vloni 87 216 Kč). 
Všem štědrým dárcům i obětavým kolední-
kům patří naše srdečné poděkování.

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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Obecní ples je událostí, která si zaslouží 
jistou dávku pozornosti, hlavní organizá-
tor – členové kulturní komise – nemůže nic 
opomenout, příprava musí být důkladná, té-
měř detailní, a  úderem 19. hodiny bývá vše 
připraveno, vyhlíženi jsou první návštěvníci, 
sál se postupně plní, jen málo míst zůstává 
prázdných. Tak tomu bylo i  poslední ledno-
vou sobotu. 

Dovolil jsem si všeobecný úvod, neboť 
tentokrát jsem přímým účastníkem nebyl. 
Proto bude mé hodnocení jen informativní, 
přesto se za tím vším skrývá dobrá nálada 
z příjemně stráveného večera a části noci.

Letošní ples byl opět mezinárodní. Moc 
rádi k nám jezdí reprezentace spřátelené pol-
ské obce Mucharz, ani letos nezklamali a v po-
čtu tří osob – jedna žena a dva muži – poctili 
naši akci aktivní návštěvou. Toto vím napros-
to přesně – neboť jsme s nimi byl jednak v so-
botu před plesem, jednak v neděli dopoledne 
– odjížděli velmi spokojeni, pozdravují všech-
ny občany Dobré a všem v Mucharzu řeknou, 
jak náramně se umíme v Dobré bavit.

Velmi důležitým prvkem plesové zábavy 
bývá kapela. Letos si kulturní komise po dů-
kladném zvážení vybrala BLEDULI. Z  fotek 
je zřejmé, že se v  sále tančilo, pak nelze než 

muzikanty i komisi pochválit. Ani netradiční 
novinka, pro obecní ples zcela jistě – kouzel-
ník – nezklamala, mistr šokoval přítomné 
hosty nekompromisním propíchnutím vybra-
né „oběti“ uzavřené v krabici, ženu vzápětí ne-
chal obživnout a na cestu zpět na místo v sále jí 
návdavkem sroloval na krku hada! Nevídané! 
Ani se pak nelze divit vyšší spotřebě alkoholu 
– tanec, adrenalin, skvělí lidé, co více si přát!   

Žádný ples se neobejde bez tomboly, chce-
te-li tradiční soutěže o  ceny. Výjimkou není 
ani ples obecní. Dovolte mi srdečně poděko-
vat všem podnikatelům, spolkům, jednotliv-
cům, firmám – všem dobrým lidem, kteří jsou 
obci nakloněni a  neopomenou obohatit náš 
ples svým darem nebo věcnou cenou. Oprav-
du všem moc jménem vedení obce děkujeme.

Speciálním sponzorem obecního plesu se 
stává (snad již tradičně) pan Jakub Milata. 
Příchozí jistě i  letos zaregistrovali spoustu 
lahví vína na svých stolech, a  byli vybídnuti 
k jeho konzumaci právě jménem pana Jakuba 
Milaty, který pro ně nápoj vybral a jeho koupi 
financoval. Kubo, mnohokrát děkujeme!

Váženými sponzory Obecního plesu 
2017 byli: Tiskárna KLEINWÄCHTER 
holding, VÚHŽ Dobrá, První KEY-STAV 
Třinec, SHARP centrum Ostrava, firma 
Silvestr Hanák, paní Karla Romanidiso-
vá - Večerka Dobrá, paní Anna Leguto-
vá, Krmiva Karel Klimek, Jezdecký klub 
Moravian Dobrá, Myslivecký spolek „Vr-
chy-Dobrá-Pazderna“, Pálenice s.r.o. 
Dobrá - Ing.  Ladislav Březina, Včelaři 
Dobrá, JR Obuv – paní Jana Růžičková, 
Kolovna Dobrá, Fitness FIT-SUN Frýdek-
-Místek, Heinrich Innovation s.r.o. Skali-
ce, FIRESTA-Fišer, a.s. Brno, JEWA s.r.o. 

O B E C N Í   P L E S   2 0 1 7
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Obracíme se na Vás, amatérské i profe-
sionální fotografy z Dobré. Již nyní začíná-
me připravovat obecní stolní kalendář na 
rok 2018, který tvoří obvykle 27 fotografií. 
Loni vyhlášená soutěž o  nejlepší fotku se 
setkala s  velkým zájmem, a  proto bychom 
chtěli  opět kalendář sestavit z fotografií po-
řízených našimi fotografy v naší obci. Bylo 
by vhodné, kdyby fotografie zachytily všech-
na roční období.

Podmínky jsou stanoveny takto: foto-
grafie v  digitální podobě, ve formátu JPEG 

(JPG), na šířku, minimální rozlišení 2 000 px 
zasílejte průběžně do 31. 8. 2017 na e-mailo-
vou adresu: kalendar2018@email.cz.

Ve zprávě uveďte jméno, příjmení a ad-
resu autora, název fotografie,  rok pořízení, 
lokalitu, kde byla pořízena (např. Vrchy, 
u řeky Morávky, ap.). Počátkem září vybere 
odborná komise ty nejlepší fotografie, které 
vytvoří náš nový kalendář.  

Ing. Drahomíra Gongolová,  
člen Rady obce Dobrá

Kalendář 2018
výzva všem amatérským i profesionálním fotografům

Dobrá, SPORTING Ing. Vladimír Hampl, 
paní Šárka Romanidisová – školní bufítek, 
Zahradkářský svaz Dobrá, MOTOZEM 
Dobrá, Hyundai Glovis, paní Táňa Jurso-
vá – Zdravá výživa, Frýdecká skládka, a.s., 
Obec Dobrá, SATUM CZECH s.r.o. Ostra-
va, Hyundai Mobis, VODOTOP FM, s.r.o. 
Baška, KAS CAR Dobrá.

Všem výše uvedeným sponzorům ještě jed-
nou mnohokrát děkujeme a jejich přízně si vel-
mi vážíme.

Poděkování náleží také pracovníkům obec-
ního úřadu, kteří se podíleli na přípravě tom-
boly, sálu a  dárků pro naše polské přátele, 
nemohu zapomenout poděkovat osádce školní 
kuchyně – letos ve složení Radana Weiss-
mannová, Olga Mužná a Herta Kavková – 
„děvčata (prý) – ať uvaříte, co uvaříte, vždy 
uspokojíte všechny přítomné“.

Největší odpovědnost na svých bedrech 
nesla kulturní komise. Na přípravě plesu, 
jeho organizaci, samotném průběhu i násled-
ném úklidu sálu se letos podíleli:

Paní Naďa Hadaščoková, Jana Blahu-
tová, Markéta Skarková, Barbora Vláčilo-
vá, Kateřina Nováková, Romana Ponikvo-
vá, pánové Bohumil Matušek, Víťa Pantlík, 
Petr Salamon, Petr Mališ a Jan Marenčák. 
S pomocí přispěchaly ještě paní Dana Sala-
monová a slečna Anežka Skarková.

Děkujeme vám všem za odpovědný pří-
stup, zprostředkování kvalitní zábavy v útul-
ném prostředí, a nechť vám úspěch akce roz-
lije po těle nejen dobrý pocit, ale také do žil 
vlije nadšení pro akce následující v roce 2017.

Milan Stypka
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Poplatek ze psů – sazba poplatku činí ročně 100,- Kč. 
   Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 % sazby. 
   Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Poplatek je možno uhradit od ledna do konce března daného roku.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1341 + čp.

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2017

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 je možno uhradit od ledna do konce září daného roku.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1337 + čp.
- do poznámky uvádějte za koho odpady platíte – vypište osoby – nestačí napsat 
rodina Čápová – platba nebude přiřazena do doby než doložíte za koho konkrétně 
byla provedena
(zaplatíte-li převodem, známka na popelnici Vám bude zaslána domů) 

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 9. 2017

Místní poplatky – UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2017 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, 
tj. 1. 2., 1. 3. 2017, 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 2017
6. 3., 3. 4., 15. 5., 5. 6., 24. 7., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12. 2017– příspěvky v tyto termíny je 
možné zasílat vždy pouze do 12 hodin.



2/2017

- 5 -



- 6 -



2/2017

- 7 -



- 8 -



2/2017

- 9 -



- 10 -

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost

Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se šíří Evropou. Nákaza je potvrzována 
u nalezených uhynulých volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže. V ČR zatím žádný 
případ výskytu nebyl potvrzen ani u volně žijících ptáků ani v chovech drůbeže. Přesto je 
potřeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventi-
vních opatření v chovech drůbeže. 

Co je chřipka ptáků?

Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka je virové onemocnění 
postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, 
krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou 
chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů.  

Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a 
vzplanutím klinických příznaků. V případě influenzy je to pouze několik dní. 

První příznaky se obvykle objeví do jednoho týdne.

Způsob přenosu ptačí chřipky

K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků.
Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři.
Lidé se mohou infikovat pouze kontaktem s infikovanými ptáky nebo jejich exkrety (výkaly, 
peří, uhynulá zvířata apod.).
Nelze vyloučit přenos ptačí chřipky z nemocných ptáků na drobné savce (kočky, psi apod.).
Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka.
Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.

Příznaky ptačí chřipky

Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, 
mají dýchací potíže, jsou apatická (obr. 1). Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví 
úplné nechutenství. Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou 
deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok 
z nosu, kýchání). Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu. Zjišťovány jsou 
krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích (obr. 2), edém hlavy (obr. 3). Mohou 
se objevit otoky a krváceniny na končetinách (obr. 4).

V případě podezření na výše uvedené příznaky 
u ptáků informujte ihned o události soukromého 
veterinárního lékaře nebo místně příslušnou 
krajskou veterinární správu. Řiďte se přesně 
podle jejich instrukcí. Nedovolte vstup cizím 
osobám do postiženého místa.



2/2017

- 11 -

Obecné zásady ochrany člověka před nákazou

Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální. Je 
třeba:

 chránit se kontaktu s podezřelými zvířaty, uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích 
výkalů,

 poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si
s drůbeží,

 nezpracovávat nemocnou drůbež,
 dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží),
 informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu,
 ochrana domácích miláčků - psů, koček apod. – zabránit jim v kontaktu s uhynulými

nebo nemocnými ptáky
 při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených ptačí chřipkou, se vyhýbat

trhům s drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici. Dbát dalších doporučení vydaných
Evropským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a Ministerstvem zdravotnictví,
která jsou zveřejněna na www.mzcr.cz

Zásady pro drobnochovatele drůbeže

V tomto období výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních 
výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budovy. 

 ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně
žijícím ptactvem,

 slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží, 
 v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření,

která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky,
 krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem,
 pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci,
 pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží,

ke kterým mají přístup volně žijící ptáci
 venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, 

zábrany),
 pokud je to možné a vhodné využít plašičů, např. siluetu nebo maketu dravce,
 zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků,
 oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři,
 nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.
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Lyžařské výcvikové kurzy v Jeseníkách
Letošní lyžařský kurz prodělal mnoho 

změn. Po mnoha letech  jsme opustili Bes-
kydy a vyrazili  za lyžováním do největšího 
lyžařského areálu na Moravě v Karlově pod 
Pradědem. V  Karlově na nás čekalo přes 
13  km perfektně upravených sjezdových 

tratí různých obtížností a délek. O lyžařský 
kurz byl ze strany rodičů obrovský zájem, 
proto byli sedmáci rozděleni do dvou kurzů 
a  jeli  ve dvou termínech. Celkem se kurzu 
zúčastnilo 51 lyžařů, z toho 20 úplných no-
váčků. 

Ani jsem netušil, že hned ve druhém vy-
dání Doberských listů v  novém roce budu 
muset promlouvat do duše našim čtyřno-
hým miláčkům, respektive jejich dvouno-
hým majitelům.

Tentokrát se zaměřím na pejsky – útě-
káře. Potkáváme je na ulicích, nebo jen tak 
proběhnou kolem nás, někdy je jich hned 
několik. Zpravidla si nás nevšimnou, ale my 
je registrujeme, zvláště pak si dáváme pozor, 
pokud nevidíme někde v dohledu jejich ma-
jitele. Znám spoustu lidí, o dětech se ani ne-
zmiňuji, které trpí pocitem úzkosti a strachu, 

potkají-li volně pobíhajícího psa. Nikdo neví, 
co pes v dané situaci udělá. Malé dítě, které 
má doma svého psa, může klidně chtít cizího 
psa pohladit – ale se zlou se potáže. Cizí pes 
dítě nezná, může mu ublížit. Odpovědnost za 
případné zranění nebo majetkovou újmu sa-
mozřejmě nese majitel psa. 

Proto všechny pejskaře upozorňuji – za-
bezpečte i nyní v zimním období své zahrady, 
psí výběhy tak, aby se naši miláčkové nedo-
stali ven a  nestali se postrachem a  hrozbou 
ostatním spoluobčanům. Děkuji.

Milan Stypka

Vážení občané,
na základě vašich požadavků na mož-

nost dostávat Doberské listy do každé do-
mácnosti, a ne pouze do každého domu, na-
bízíme vám toto řešení. Ti z vás, kteří máte 
o  tuto možnost zájem, mohou se dostavit 
na Obecní úřad v Dobré, nahlásí, že v jejich 
nemovitosti bydlí dvě rodiny a   vyzvednou 
si nálepku, kterou pak nalepí na svou poš-

tovní schránku. Na základě takto označené 
schránky pak Česká pošta, která roznášku 
zajišťuje, bude vědět, že do této schránky 
má vhodit dva výtisky Doberských listů. 

Nálepky jsou k dispozici již nyní a můžete 
si je vyzvednout v úředních hodinách, tj. pon-
dělí a středa od 8 do 12 a od 12:30 do 17 ho-
din na Obecním úřad v Dobré, dveře číslo 15.
Martina Gorošová, vedoucí správního odboru

Problémy s domácími mazlíčky

Roznáška Doberských listů

Základní škola Dobrá informuje…
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Ubytování jsme byli v ho-
telu Kamzík, který poskyto-
val maximální komfort a zá-
zemí, které lyžař potřebuje. 
Za zmínku stojí  hotelový 
bazén, tělocvična a  hotelové 
pokoje se sociálním zaříze-
ním. Na sjezdovky lyžaře 
v  pravidelných časech vozil 
ski-bus, jedním slovem pa-
ráda.

Žáci byli rozděleni do tří výkonnostních 
družstev. Pod vedením zkušených lyžařských 
instruktorů z  řad učitelů se žáci učili lyžař-
ským dovednostem. Odpolední program byl 

velmi pestrý. Žáci měli možnost si zaplavat 
v  hotelovém  bazénu, zahrát si míčové hry 
v  tělocvičně, nebo využít televizi na pokoji. 
V polovině kurzu byl pak připraven pro žáky 
odpolední běžkařský kurz a  výlet do Malé 
Morávky. Večerní program se skládal ze spo-
lečenských her,  z přednášek o bezpečnosti na 
horách, vybavení lyžaře, promítaly se filmy 
a dokumenty se sportovní tématikou apod. 

Žáci po celé oba kurzy bojovali o  ceny 
pro nejlepšího lyžaře a lyžařku. Nehodnotily 

Účastníci prvního kurzu si pobyt na horách velice užívali.

Žádný učený z nebe nespadl, proto nás dobrotivý Pánbůh 
vybavil zadnicí.

Žáci druhého kurzu v plné lyžařské polní.

se jen lyžařské dovednosti, ale i celkové cho-
vání na kurzu a ochota pomoci spolužákům. 
Na prvním kurzu tuto cenu vyhrála Anna 
Růžičková a Šimon Sikora ze 7. A a na dru-
hém kurzu se pak z vítězství radoval Tomáš 
Svoboda ze 7.  C. Všichni účastníci kurzu 
dále soutěžili o nejčistší pokoj. Nejlepší pak 
byli oceněni dorty.

Celý kurz byl završen večerní diskotékou 
se společenskými hrami. Děkuji všem žá-
kům za vzorné chování během celého kurzu 
a všem kolegyním za spolupráci. Pevně vě-
řím, že se všem účastníkům kurz líbil a bu-
dou nadále rozvíjet své lyžařské dovednosti, 
ať už na sjezdovkách nebo na běžeckých 
tratích a lyžování se stane jejich koníčkem. 
Sportu zdar a lyžování zvláště! Skol!

Mgr. Jiří Šmahlík, vedoucí kurzu
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Konverzační soutěže v cizích jazycích
V měsíci lednu proběhla školní kola kon-

verzačních soutěží v anglickém a německém 
jazyce. Možnost ověřit si svou schopnost 
vést cizojazyčný dialog si vyzkoušelo 15 dětí 
v  německé konverzaci a  necelých 30 dětí 
v  konverzaci anglické. Protože se ve všech 
případech jednalo o  výborné žáky s  hlubo-
kým zájmem o  studium jazyků, předvede-
né výkony byly bez výjimky vynikající. Děti 
ukázaly, že dovedou komunikovat nejen 
v  obligátní angličtině, ale že i  německý ja-
zyk, který má v  našem kulturním prostoru 
velké využití, jim jde na výbornou.

Vítězkou kategorie 8. tříd v  konverza-
ci v  německém jazyce se stala Karolína  
Zemánková z 8. B, v kategorii 9. tříd nejlé-
pe německy hovořila Tereza Hlawiczková 
z 9. C, která zároveň postupuje do okresní-
ho kola ve Frýdku-Místku. V angličtině zase 

nejlépe uspěli chlapci, v kategorii 6. a 7. tříd 
to byl Josef Koníček ze 7. A, v  kategorii 
8. a 9. tříd Filip Sikora z 8. C. Oba chlapci 
budou naši školu také reprezentovat v dal-
ším kole konverzační soutěže ve Frýdku-
-Místku. Všem účastníkům děkujeme a po-
stupujícím přejeme mnoho zdaru v soutěži.

Mgr. Žaneta Konečná, Mgr. Jan Lörinc

Děti, které se účastnily soutěže v anglické konverzaci, si anglické dopoledne velice užily.

Ondřej Georgiovský z 8. B plynnou němčinou promlouvá 
o svých zálibách.
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Mateřská škola Dobrá informuje...

V Ý Z V A  
PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE PŘEDŠKOLÁKŮ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 

povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alter-
nativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.  

Zákonný zástupce je povinen zapsat 
své dítě k  povinné předškolní docház-
ce v  místě trvalého bydliště (spádovost 
MŠ), v  jiné MŠ (mimo spádovost) nebo 
zvolí alternativní formu vzdělávání.

Vedle vzdělávání v  mateřské škole 
školský zákon umožňuje tři další způsoby 
plnění povinného předškolního vzdělává-
ní – individuální vzdělávání, vzdělávání 
v  přípravné třídě (přípravném stupni zá-
kladní školy speciální) a v zahraniční ško-
le. Pokud se zákonný zástupce rozhodne 
pro některou z alternativních forem plnění 
povinného předškolního vzdělávání, musí 
to oznámit mateřské škole, do které je jeho 
dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce – v den 
zápisu do MŠ - před začátkem školního 
roku, ve kterém se má dítě začít povinně 
vzdělávat.  

Po tom, co ředitel školy obdrží ozná-
mení o individuálním vzdělávání, doporučí 
zákonnému zástupci oblasti z  rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání, ve kterých má být dítě rozví-
jeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě 
osvojuje očekávané výstupy (schopnosti 
a dovednosti) v doporučených oblastech. 

Mateřská škola musí ve svém školním 
řádu stanovit termíny a způsob ověřování, 

přičemž termín ověřování musí být stano-
ven v rozmezí měsíců listopad až prosinec. 
Zákonný zástupce se musí ve stanovený 
termín dostavit s  dítětem k  ověření získa-
ných schopností a  dovedností v  určených 
oblastech. 

Pokud se zákonný zástupce s  dítětem 
nedostaví k ověření v  řádném ani náhrad-
ním termínu, ředitel mateřské školy ukon-
čí individuální vzdělávání. Dítě tak musí 
neprodleně zahájit docházku do mateřské 
školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, 
že se rodič proti ukončení individuálního 
vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální 
vzdělávání ze strany ředitele mateřské ško-
ly ukončeno, není již možné dítě opětovně 
individuálně vzdělávat. 

Žádáme touto cestou zákonné zá-
stupce dětí, které nenavštěvují naši 
MŠ, narozených od 1.  9. 2011 do 31.8. 
2012 s  trvalým pobytem v  obci Dobrá, 
aby kontaktovali vedení MŠ emailem 
(msdobra@seznam.cz) nebo telefonic-
ky (730 151 229, 558 641 006) z důvodu 
evidence povinného předškolního vzdě-
lávání. 

Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Jana Bódisová, ředitelka MŠ Dobrá
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Malý Svět techniky U6 s předškoláky
Tato jedinečná výstava, která je umístěná 

v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě, odhaluje 
tajemství technických vynálezů od parního 
stroje až po současnost. Jejím cílem je přiblí-
žit malým i velkým objevitelům problematiku 
vědeckých oborů a na praktických příkladech 
jim ukázat, že technika není žádný strašák, 
ale záživný obor s budoucností.

Dne 10. 1. 2017 tuto výstavu navštívily 
také předškolní děti Mateřské školy Dobrá. 
Děti poznaly prostředí, kde se na velké plo-
še vyskytuje několik oblastí a  námětových 
center –„Pohádkový les“, který přechází 
přes „Centrální louku“ až do „Města“, kde 

už děti narazily na specifické oblasti, jako 
je „Dílna“, „Autoservis“, „Lékař“, „TV stu-
dio“ nebo „Kuchyně“ s  „Farmou“. Na kraji 
„Města“ stálo velké „Staveniště“ a „Bludiš-
tě“. Krajinný charakter expozice podtrhoval 
„Vodní svět“.

Během návštěvy byly dětem nabídnuty 
také dva výukové moduly. 

V modulu „Geometráček“, se děti učily 
rozlišovat základní geometrické tvary (kruh, 
trojúhelník, čtverec a obdélník) nebo si je jen 
zopakovaly. Uvědomily si také, že geometric-
ké tvary vidí každý den všude kolem sebe.

V modulu „Dobrodružná výprava“ děti 
objevovaly a  pojmenovaly jednotlivé konti-
nenty a poznávaly zvířata, která na nich žijí. 
Celý program se odehrál v expozici Vesmíru, 
kde měly děti možnost pozorovat jednotli-
vé kontinenty na velkém otáčivém modelu 
Země a zároveň odhalovat další přírodní jevy 
a  zajímavosti, např. jak se střídá den a  noc 
nebo proč je na pólech sníh po celý rok.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Měsíc leden letos opravdu dostál svému jménu: mrzlo, až praštělo, ale v naší školce se 

stále něco zajímavého dělo. Zde jsou malé ukázky:
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Lyžařský kurz ve SKI areálu Bílá
V termínu od 16. 1. – 20. 1. 2017 se sku-

pina dětí z Mateřské školy Dobrá zúčastnila 
Lyžařského kurzu ve SKI areálu Bílá. 

Výuka probíhala v  Dětském lyžařském 
parku se 2 pojízdnými koberci, lanovým 
vlekem, moderním talířovým vlekem a  ko-
lotočem na sněhu. Jedná se o nejmodernější 
dětský lyžařský park na Moravě se zasněžo-
váním a dětskými překážkami. Po zvládnutí 
zastavení v  pluhu a  oblouku v  pluhu výuka 

pokračovala na veřejných sjezdovkách SKI 
areálu Bílá.  

Dle pokročilosti byly děti rozděleny do 
skupin a přiřazeny ke konkrétním instrukto-
rům, kteří hned první den ověřili pokročilost 
dětí a podle toho upravili přiřazení do sku-
pin. 

V pátek, na závěrečné závody, se na po-
kroky svých malých lyžařů přišli podívat 
také jejich rodiče či jiní rodinní příslušníci, 
kteří obdivovali, co všechno se děti za pou-
hý týden naučily a jak jim to lyžování krásně 
jde. Děti dostaly za odměnu medaile, diplo-
my a také nějaké sladkosti.
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Kouzelník v MŠ
V měsíci lednu nás také navštívil náš dobrý známý - kouzelník Aleš Krejčí. Děti byly ne-

dočkavé a již se těšily, co nového a zajímavého si pro ně tentokrát pan kouzelník přichystal.
Pan kouzelník vytváří programy speciálně pro dětské publikum, ale dobře se při nich 

baví i dospělí. Tentokrát se všechna kouzla a magie nesla ve zvířátkovském duchu. 
Pan kouzelník zapojil do svých kouzel děti, ale také některé paní učitelky. Všichni společ-

ně se bavili, kouzlili a také hodně nasmáli některým povedeným kouskům pana kouzelníka.
Velmi magické bylo závěrečné kouzlení se světýlky, při kterém se všem až tajil dech…

V únoru naše děti čeká každoroční KARNEVAL, který bude opět probíhat ve dvou po sobě 
následujících dnech, konkrétně 14. a 15. února od 15.30 hodin.

Mgr. D. Dvořáčková s přispěním Bc. M. Adamusové 

Již několik let se naše knihovna připojuje 
k celorepublikové akci Březen – měsíc čtená-
řů. Také v letošním roce se mohou noví i stá-
vající čtenáři v rámci této akce zaregistrovat 
na ½ roku ZDARMA.

Ve vstupní hale jsme připravili výstavu 
fotografií Čestmíra Mališe „Zima na Frý-
decko-Místecku“.

Na úterý 7. 3. 2017 jsme připravili vzpo-
mínkový pořad k nedožitým 70. narozeni-
nám Michala Tučného se zpěvákem Ale-
šem Nitrou. Akce začíná v  18 hodin. Při 

této příležitosti také odměníme nejaktivnější 
čtenáře za rok 2016, kteří od nás dostanou 
malý dárek.

Připomínáme, že si naši čtenář mohou 
půjčovat i zvukové knihy (audio knihy) na 
CD pro děti i pro dospělé, např. Poláček: Bylo 
nás pět, Devátá: Život není peříčko nebo 
Mina: Konec vosí sezóny. 

Rozšířili jsme službu - Bestsellery na 
přání čtenářů. Naši čtenáři, i  veřejnost, si 
mohou požádat o zakoupení titulu do fon-
du knihovny. V roce 2016 jsme nakoupili asi 

Navštivte naši knihovnu v Březnu 
– měsíci čtenářů 
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120 atraktivních knih, jako tipy od čtenářů. 
Patří k nim například – Bábovky, Kdo bude 
plakat, až tady nebudeš, Cela 17, Krev na 
sněhu, Lotosové blues, Provinilé manželky, 
Kuchařky ze Svatojánu, Harry Potter a pro-
kleté dítě nebo Postel, hospoda, kostel.

K nejpůjčovanějším autorům roku 
2016 patřili: Vlastimil Vondruška, František 
Niedl a  Karel Cubeca z  českých, Keleová-
-Vasilková a  Dominik Dán ze slovenských 
a James Patterson a Kristina Ohlsson ze za-
hraničních spisovatelů.  

Z časopisů se nejvíce půjčovaly Květy, 
Epocha, Sedmička, Story, Naše krásná za-
hrada, Pěkné bydlení, Receptář 
nebo F.O.O.D. Děti si odná-
šely domů nejvíce Čtyřlístek, 
Simpsonovy, Bravo, Barbie 
nebo Toma a Jerryho. Velmi po-
pulární jsou i zvukové knihy pro 
děti a  stolní hry pro celé rodiny 
– Activity, Dobble Kids, Černé 
historky, ale také hrací karty.

Nabídku knih, časopisů nebo 
akcí najdete na naší webové 
stránce: www.knihovnadobra.cz, 
kde si můžete nastavit i zasílání 
týdenních přehledů knižních no-
vinek e-mailem a  přímo si z  to-
hoto seznamu rezervovat knihy, 
které vás zaujmou. O tuto službu 
si můžete požádat i v knihovně. 
Stále nabízíme i půjčování elek-
tronických knih a  donáškovou 
službu pro seniory. V roce 2016 
jsme připravili 27 vzdělávacích 
akcí, na které přišlo 652 návštěv-
níků.

Pokud jste nenašli v naší na-
bídce knihu nebo časopis, o který 

máte zájem a chtěli byste si jej u nás půjčovat, 
napište nám na: knihovnadobra@dobra.cz 
nebo na tel.: 558 641 016, 725 144 014.

V roce 2016 jsme půjčili 840 registrova-
ným čtenářům 43.220 dokumentů. Osobně 
nás navštívilo přes 13.000 uživatelů, z  toho 
2.380 využilo služeb internetu v  knihovně 
a 850 využilo tablet místo PC. Z domova přes 
internet navštívilo knihovnu 7.242 uživate-
lů a prohlédlo si 17.000 záznamů o knihách 
nebo časopisech. Čtenáři si zarezervovali 
1.400 knih a z jiných knihoven jsme jim za-
jistili 263 knih nebo kopií článků z časopisů.

Marie Mališová, ředitelka

MÍSTNÍ KNIHOVNA DOBRÁ 
vás srdečně zve na 

 

Hudebně-literární podvečer 
na téma 

 
  http://www.karaoketexty.cz/fotky/michal-tucny-3012/284033 

 

„VZPOMÍNÁNÍ NA MICHALA TUČNÉHO“ 
Jeho písničky s texty J. Vyčítala, Zd. Rytíře aj. a úryvky z knihy M. Novotné - 

Tučné a R. Sarvaše „A vzpomínky ty nemůžeš zout“ 
 

NA KYTARU HRAJE ALEŠ NITRA, LITERÁRNÍ UKÁZKY ČTE MARIE MALIŠOVÁ  
 

V ÚTERÝ 7. BŘEZNA 2017 OD 18.00  
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ DOBRÁ 
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Komise pro rodinu a občanské záležitosti při RO Dobrá Vás zve na 

VELIKONOČNÍ KREATIVNÍ TVOŘENÍ,
které se uskuteční dne 3. dubna 2017 v 17 hodin v sále Základní školy v Dobré.

Pokud se chcete kreativního tvoření zúčastnit, přihlaste se na email komiseprorodinu@post.cz, 
nejpozději do 17. března 2017. K dispozici budou některé aranžérské potřeby (vázací 
drátek, tavná pistole, ozdoby, proutí a pod). K výrobě velikonočních věnců, si prosím při-
neste vlastní kruhy, dle Vašeho uvážení a vyfouklá nebo vařená vajíčka, dle Vašich potřeb.

Věříme, že i toto kreativní tvoření bude sloužit k výměně poznatků a technik.
Srdečně Vás zveme. 

Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti
Žižková Marie

Komise pro rodinu a občanské záležitos-
ti při RO Dobrá Vás opět zve na burzu dět-
ského oblečení, která se uskuteční ve dnech 
31. března a 1. dubna 2017 ve víceúčelovém 
sále ZŠ v Dobré. 

Pro ty, kteří přijdou poprvé, uvádíme 
následující informace. Do prodeje můžete 
nabídnout kojenecké a dětské jarní a letní ob-
lečení do 10-ti let věku dítěte, vše dohromady 
v maximálním počtu 50 kusů. 

Pro urychlení vybíraní oblečení je nutná 
registrace maminek. Maminka, která bude 
chtít nabídnout věci k prodeji, se předem při-
hlásí na mail: komiseprorodinu@post.cz.

Poté jí bude přidělen registrační kód, kte-
rým označí své věci (lístkem připíchnutým 
nebo přilepeným), společně s uvedením ceny 
a zároveň sepíše seznam věcí vč. ceny, který 
předá členům komise. Je nutné zajistit, aby 
označení bylo stabilní a nedocházelo k jeho 

odlepení nebo odpadnutí. Registrace bude 
probíhat od 20. 3. 2017 do 29. 3. 2017.

Burza proběhne s následujícím programem:
Oblečení se bude vybírat v sále ZŠ v Dob-

ré v pátek 31. 3. 2017 v době od 9,30 hod do 
11,00 hod a od 15,00 hod do 17, 00 hod.  

V sobotu 1. 4. 2017 v době od 9,00 hod 
do 11,00 hod proběhne samotná burza, na 
které můžete jiné zboží zase nakoupit.

Výdej peněz a vrácení neprodaných kusů 
se uskuteční rovněž v  sobotu 1. 4. 2017 
v  době od 14,00-14,30 hod. Nevyzvednuté 
věci, budou věnovány na charitu.

Věci musí být čisté a v dobrém stavu.
Věříme, že si pro své děti vyberete vhodné ob-
lečení. Těšíme se na vás. 

Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti, 
Žižková Marie

Pozvánka na burzu dětského oblečení 
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Plán akcí na rok 2017:
14. 3. 2017 Výroční členská schůze v restauraci Dobrá hospoda v Dobré
   6. 6. 2017 Smažení vaječiny v Kačabaru
14. 6. 2017 Zájezd Litomyšl a okolí
12. 9. 2017 Opékání párků v Kačabaru
5. 12. 2017 Mikulášské posezení v restauraci Dobrá hospoda v Dobré.

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH DOBRÁ

Farní kostel sv. Jiří Dobrá:
velká pouť - neděle 30. 4. v 8.00 a 10.30 hod.
Krmáš  - neděle 17. 9. v 8.00 a 10.30 hod.

Filiální kostel sv. Antonína Prašivá:
malá pouť  - úterý 13. 6. v 10.30 a 17.45 hod.
velká pouť  - neděle 18. 6. v 10.30 hod.
pouť dětí   - sobota 1. 7. v 10.30 hod. Kamenité a Prašivá
další mše sv.  - červenec a srpen - každá neděle v 10.30 hod.
   - každá středa v 17.45 hod.
Krmáš  - neděle 22. 10. v 10.30 hod.
Silvestr   - neděle 31. 12. v 15.00 hod.

Kaple Navštívení Panny Marie Nižní Lhoty:
velká pouť - neděle 4. 6. v 10.30 hod.
Krmáš   - neděle 29. 10. v 10.30 hod.

Všichni jste srdečně zváni na tyto poutě. 
P. Marek Kozák

Poutě a mše svaté v roce 2017

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA 
Vždy první čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici Dobrá.
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V sobotu 7. 1. 2017 se konal v Dobré další 
ročník tradičního Tříkrálového turnaje, kte-
rý pořádal TJ Sokol Dobrá ve spolupráci ze 
sportovní komisí Rady obce Dobrá.

Letos byl oproti loňsku (12 týmu) snížen 
počet týmu na 9, a to hlavně kvůli urychlení 
zápasů. Tento krok se setkal s kladnou ode-
zvou. Změnil se i  herní systém turnaje, kdy 
byla jen jedna tabulka, a hrálo se každý s ka-
ždým. Tým, který nastřádal nejvíce bodů, vy-
hrál celý turnaj.

Turnaj probíhal už od samotného rána 
a celkem se odehrálo 36 zápasu (2x5 minut). 

Nakonec se celkovým vítězem stal celek 
s  názvem Pazderna a.s. ve složení: Michal 
Garcia, Jan Piacek, Pavel Ondruch, Viktor 
Krus, Tomáš Horáček, Teo Rumen Račev 
a Patrik Třeštík.

Na druhém místě skončil celek s názvem 
Mezi ploty ve složení: Pavel Baran, Petr 
Platoš, Jan Filipčík, Robert Foldyna, Jan Pá-
nek a Dušan Šmahaj.

A na třetím místě celek s názvem Trnava 
ve složení: Lukáš Pastor, Ondřej Gryžboň, 
Lukáš Vláčil, Ondřej Baran, Martin Baran, 
Lukáš Baran a Petr Gryžboň. 

Nejlepším střelcem turnaje se stal Petr 
Rajnoch, který zaznamenal 16 branek.

Na slavnostním vyhlášení převzaly první 
3 týmy a nejlepší střelec pohár a dárkový koš 
od místostarosty obce p. Milana Stypky.

Děkujeme všem zúčastněným, že turnaj 
proběhl v duchu fair play a již nyní se těšíme 
na další ročník.

Jan Filipčík

Tříkrálový turnaj v sálové kopané

Ve dnech 1. – 15. ledna obcházeli naše do-
mácnosti tři králové s koledou a přáním všeho 
dobrého do nového roku. Charitní Tříkrálová 
sbírka proběhla již po sedmnácté a  v  našem 
regionu ji organizuje Charita Frýdek-Místek. 
V letošním roce se vydalo do ulic celkem 293 
kolednických skupinek, které roznášely do na-
šich domovů požehnání.

Celkový výtěžek v regionu Frýdek-Místek je 
1 962 141,- Kč. V Dobré koledovalo 11 skupi-
nek a obsah v pokladničkách činí 87 580,- Kč.

Z letošního výtěžku sbírky podpoříme 
všechny naše služby. „Finance využijeme při 
opravách a úpravách v Domě pokojného stáří, 
v  Oáze pokoje, nakoupíme nové pomůcky pro 
Půjčovnu kompenzačních pomůcek, podpoří-

me rozvoj služeb pro seniory 
a nemocné i pro děti a mlá-
dež a  mnoho dalšího“, 
sdělil Martin Hořínek, 
ředitel frýdeckomístecké 
Charity. Kompletní zámě-
ry využití výtěžku najdete na 
našich webových stránkách.

„Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, 
všem koledníkům a jejich doprovodu, kteří bez 
ohledu na mrazy a  sněhovou nadílku vyrazili 
ven, stejně jako štědrým dárcům“ uzavírá ře-
ditel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek.

Renáta Mecová, Koordinátorka  
Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek

Tříkrálová sbírka se opět zdařila. Děkujeme.



2/2017

- 23 -

PÁR DROBNOSTÍ K VÝROČÍ »ORÁČE« – 2
O budovách bývalého panského dvora, jehož 300. výročí vzniku si letos

připomínáme, bylo už nejednou psáno. K panskému dvoru patřila sýpka,
o níž už toho víme podstatně méně. Nevíme ani, byla-li postavena ve
stejnou dobu jako „Oráč“. Při požáru stodol v roce 1877 sýpka asi odolala,
ale trámy stropů byly přece jen tak ztrouchnivělé, že musely být později
nahrazeny novými.

Pamětník, který mi poskytl následující informace, si pamatoval uvnitř ještě neomítnuté
stěny bez podlah, takže prý bylo vidět z prvního patra (přízemí je klenuté) až na krov střechy. Jen
kolem dokola byly jakési „ochozy“, po nichž se dalo chodit a stoupat po žebřících postavených
u stěn. Viděl dokonce kamenný „erb“, který údajně ležel na zemi. Měl být snesen kdysi dávno
z průčelí budovy, totiž z nadhlavníku nad oblouky původního vjezdu; nevěděl ovšem, zda ze dvora
nebo od nynějšího školního hřiště. Na vytesaném „erbu“ překvapivě nebyl znak frýdeckých pánů,
kteří Dobrou vlastnili, ale „něco jiného“, prý „nějaké kopečky“. Onen pamětník hovořil též
o záhadném oválném objektu v blízkosti, také o bourání dvou zídek navazujících na sýpku. Když
byla sýpka adaptována na společenské a hostinské zařízení (1974—1977), vedení obce mělo obavy,
aby se o tom nedověděli památkáři. Zkoumáním stavebními historiky by se totiž stavba musela
na dobu výzkumu přerušit, a to v době plánování úplně všeho mohlo adaptaci zcela zhatit. 

Při odvodňování okolí sýpky bylo odkryto jihovýchodní nároží až do hloubky dvou metrů.
V základech byl spatřen obří balvan otesaný do kvádru, jenž je položen do základů zdiva. Sýpka
má základy hluboké, ale není podsklepená. Kamenné kvádry dokazují jen podmáčený terén, jaký
byl na celém zastavěném území naší obce až do nové doby. 

Pamětník ještě vyprávěl o staříčkovi, s kterým přišel do styku před téměř 40 lety a který měl
v sousedství sýpky dřevěnku. Ten mu ukazoval fotografii, jak sedí coby voják v první světové válce
na koni, a k tomu dodával, co mu uvízlo v paměti z vyprávění od své prabáby. V panském dvoře
prý sídlili páni a předkové na té chalupě je měli tudíž za sousedy. Tradovalo se, že na místě „Oráče“
stála jiná budova, což odpovídá i záznamům v pozemkových knihách. Na fotografiích dole vidíme
nejstarší fotografie sýpky z let 1935 a 1936. Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  6.2.17  10:43  Stránka 47
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Kamila Žvaková začala sezónu v nejlepším světle, z Prahy do vesničky jménem Dobrá 
veze pohár za vítězství v kategorii ženy.

Dne 21. ledna 2017 se uskutečnil turnaj ČP 12 v základní škole u Roháčových kasáren. Turnaje 
se zúčastnilo 61 hráčů a hráček převážně z blízkého okolí Prahy. Počet účastníků byl skoro až 
překvapením, ale koneckonců byl turnaj rozdělen jen na 6 hracích kol. Cestu za reprezentování 
doberského jména absolvovala Kamila Žvaková, která si sebou přivezla i svou psychickou oporu 
a největší fanynku kamarádku Aničku. S radostí Aničce ukázala hru, kterou ona nikdy předtím 
neviděla. Aničku hra velice rychle chytla a s nadšením a zápalem hry prošla s Kamčou celý turnaj.

Z pohledu Kamily Žvakové:
Musím přiznat, že výsledek tohoto turnaje 

je i pro mě docela velkým překvapením. Při 
prezentaci jsem se na turnaj dívala spíš se sklo-
něnou hlavou, protože jsem viděla pohledy lidí, 
jako by si říkali, co tady ta holka z Dobré chce 
dělat. A cením si toho, že jsem mohla narazit 
na natolik zkušené hráče, kteří tam byli. Celý 
turnaj jsem odehrála s naprostým klidem, když 
nepočítám poslední zápas. Taktiku jsem měla 
celou dobu velice útočnou a snažila jsem se 
využít každé příležitosti ke střele. Je pravda, 
že energii, kterou mi Anička celou dobu pře-
dávala, jsem dokázala využít hlavně ve hře. 

Když rozeberu každý zápas tak:
1. zápas jsem hrála s Miroslavem Cmárem, 

který hrál klidnou hru, a  já jsem využívala 
pouze jeho chyb a střel napřímo. Zápas skončil 
s čistým štítem 4:0.

2. zápas jsem se potkala se Sofii Juříč-
kovou, tady jsem podle mě ukázala, kdo je 
z Dobré a na dvě krásné až nechtěné haluze 
jsem vyhrála 2:0.

3. zápas byl pro mě z  přátelské stránky 
nejtěžším. Narazila jsem na Patrika Purketa, 

se kterým jsem trávila celý turnaj. Ke stolu 
jsme šli s úsměvem, ale postupem vteřin rostlo 
napětí, hledali jsme chyby a oba chtěli zvítězit. 
Prvně jsem skórovala já, poté jsem dostala 
„krásný“ věšák po víko a vzápětí na to ještě 
jeden. Hra byla velice vyrovnaná, ale nakonec 
skončila pro mě jedinou porážkou dne 1:2. 
Každopádně kamarádi jsme zůstali i nadále. 

4. zápas byl nejnapínavější a nejzajíma-
vější, kdy jsem se setkala se zkušeným hráčem 
Michalem Smolíkem z Prague NHL. Šlo vidět, 
že nečekal, že ho takto potrápím. Celá hra byla 
vyrovnaná a já ho nepustila ke střele. Nejprve 
jsme remízovali 1:1, pak jsem si dala vlastní 

Billiard – Hockey Šprtec
Roháč cup 2017 (Praha 21. 1. 2017)

Český pohár – 12
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gól a pak jeden dostala. Hra byla z ničeho nic 
1:3, znenadání si jsem ale skórovala já, poté si 
Michal dal také vlastní a já znenadání otočila 
na 4:3. V poslední třetině se zápas srovnal na 
4:4 a v poslední minutě jsem zápas obhájila 
na 5:4. Ale dovolím si říct, že chybou ne 
moc klouzajícího stolu a mých rozklepaných 
rukou, Michal srovnal po úspěšném nájezdu 
v poslední vteřině na 5:5. Zápas sklidil obdiv 
velkého pražského obecenstva a  o emoce 
nebyla nouze. 

5. zápas byl pro mě asi nejjednodušším, 
kdy jsem narazila na mladičkého devítiletého 
Matyáše Kopeckého, který měl hru sice pro-
myšlenou, ale chyběly praktické zkušenosti. 
Tady jsem po nádherně napřímo střelených 
gólech zvítězila 6:0 a šla se tabulkou čokolády 
připravit na poslední zápas, který měl rozhod-
nout o konečném pořadí žen. 

6. zápas byl největší hrůzou a psychicky 
nejvyčerpávajícím výkonem. Hrála jsem 
s Janem Matuščíkem, který měl taktiku alá „ať 
to všechno lítá, jednou ten gól možná padne“. 
Tady jsem vůbec nevěděla jak hrát. Obrana 
neměla smysl a všechny střely se vracely na 
mou branku. Hned v první třetině jsem pro-
hrávala 1:0, ve druhé jsem srovnala na 1:1 
a ve třetí jsem si doslova vyřvala gól na 2:1. Po 
zbytek třetiny jsem bránila zuby nehty. Pama-
tuju si na tento zápas, jako na zápas hrůzy. Po 
konečném gongu celá tělocvična věděla, že 
Žvaková vyhrála, protože její pronikavý výkřik 
oněměl polovinu hráčů. Jan sice odcházel od 
stolu se zklamáním, ale i tak mu to vyšlo na 
vítězství v kategorii nejlepší starší žák. 

Nutí mě ještě podotknout, že nezapomenu 
na nejvražednější pohledy skupiny hráčů 
Prague NHL, kteří mi při pískání posledního 
zápasu propočítávali výsledky a kroutili hla-
vou, protože jsem ohrozila jejich kolegyni 

v umístění. Ale nakonec jsem sklidila nejednu 
pochvalu a pusu na líčko za výkon.

Po turnaji proběhlo ještě pár selfíček, roz-
loučení a mohlo se jet na ubytování. 

Zkušenostně to byl pro mě jeden z  nej-
lepších turnajů a na 100 % jsem si ho užila. 
Poznala jsem opět nové lidi a díky pozitivní 
náladě naladila s kamarádkou veškerou atmo-
sféru turnaje. Nesmím zapomenout na to, že 
jsem utrpěla i újmu na zdraví, jelikož jsem si 
ve 4. zápasu při praštění hokejkou o mantinel 
natáhla nepochopitelně šlachy v pravé ruce 
a od ramena po loket mám bolesti.  

Ale doufám, že jsem předvedla, že máme 
v Dobré tréninky, zkušenosti a hráče na vysoké 
úrovni a že jim budeme na dalších turnajích 
nahánět jenom strach! 

Celkové pořadí:
1. Miroslav Štětina (Prague NHL)
2. Lukáš Mařík (BHC StarColor Most)
3. Jaromír Foltýn (Prague NHL)

Pořadí ženy:
1. Kamila Žvaková (BHC Dobrá)
2. Petra Mátlová (BHC Radošovice)
3. Milada Foltýnová (Prague NHL)

Kamila Žvaková  (BHC Dobrá)
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Jako každý rok i letos pro-
běhlo vyhlášení vítězů naší 
extraligy a nejlepších hráčů za 
rok 2016. I tento rok nás poctil 
návštěvou náš pan starosta 
obce Dobrá JIŘÍ CARBOL, aby 
mohl nejlepším hráčům předat 
ceny pro vítěze. Začínáme naší 
extraligou, kde se každoročně 
hraje o  putovní pohár. JAN 
BILKO, který ho vlastnil od 
roku 2014, mohl dovršit svůj 
zlatý hattrick a potřetí za sebou 
ho vybojovat. Ve svém třetím finále v řadě ho 
čekal tentokrát LIBOR HOUDA, který vyhrál 
ligu naposled v  roce 2013 a  teď Honzovi 
překazil zlatý hattrick a  podruhé v  historii 
se mohl kochat a vyzdvihnout krásný pohár 
od Lorda Stanleyho. JAN BILKO tentokrát 
skončil stříbrný a  na bronzovém stupínku 
se umístil DALIBOR HÁJEK. Nejlepším 
útočníkem, který dal nejvíc branek, se 
překvapivě však stal PETR HADAŠČOK 

a  odnesl si Hartovu trofej a  i 
když nestoupl na stupínek 
vítězů, přesto s  tímto rokem 
může být spokojený. Vezi-
novu trofej si po zásluze přišel 
převzít z rukou pana starosty 
Jiřího Carbola vítěz 7. ročníku 
extraligy LIBOR HOUDA 
jako nejlepší obránce. O Pohár 
naděje se hraje v  zápasu, ve 
kterém se utkají dva nejhorší 
hráči ročníku. V letošním roč-
níku to byli JAN ROMANIDIS 

a ADAM BILKO. Pro tento pohár „útěchy“ si 
nakonec dokráčel druhý jmenovaný ADAM 
BILKO. Před Vánocemi se ještě dodatečně 
hrál Junior cup 2016. Vítězem Junior cupu 
se stal PETR HADAŠČOK, stříbrný skončil 
překvapivě MARTIN SEKANINA, který 
si cenu převzít nemohl kvůli zdravotnímu 
stavu a bronzovou medaili si mohl na hrudi 
potěžkat pořád se zlepšující a  čerstvý více-
mistr z Mistroství České republiky v kategorii 

juniorů JOSEF STUDENIČ. 
Ještě byla předána jedna cena, 
která se netýkala samotné hry. 
Jednalo se o  cenu za nejlepší 
odvedenou práci za rok 2016, 
kterou převzal JOSEF SVO-
BODA. Sice se letos nedostal 
do finálové čtyřky, ale tato 
cena ho příjemně překvapila. 
Toto je z vyhlášení asi všechno. 
Děkuji a gratuluji všem, kteří 
si odnesli skvělé ceny. Děkuji 

Galavečer klubu BHC Dobrá
Vyhlášení nejlepších hráčů za rok 2016

30. 12. 2016 – 7. ročník extraligy po dvou letech pro LIBORA HOUDU
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hlavně našemu panu starostovi Jiřímu Car-
bolovi, že se postaral o předání cen a celému 
našemu realizačnímu týmu. Věřím, že i nová 
sezóna bude znovu tak úspěšná jako ta 
loňská. Přeji všem do nového roku jenom to 
krásné, hlavně zdraví a doufám, že se znovu 
setkáme u hracích stolů. Klub BHC Dobrá už 
napíše svůj osmý rok fungování, a proto ještě 
děkuji obci Dobrá za spolupráci a podporu.

7. ročník naší extraligy:
1. LIBOR HOUDA 
2. JAN BILKO  
3. DALIBOR HÁJEK 

Junior Cup 2016:
1. PETR HADAŠČOK
2. MARTIN SEKANINA
3. JOSEF STUDENIČ

Nejlepší útok (Hart Trophy):                     
PETR HADAŠČOK

Nejlepší obrana (Vezina Trophy):
LIBOR HOUDA

Nejlepší odvedená práce za rok 2016:
JOSEF SVOBODA
Josef Svoboda (BHC Dobrá)

Dne 28. ledna 2017 se skupina našich 
doberských šprťáků vydala napříč Břeclaví 
odehrát turnaj ČP 36. Této akce se v  čele 
s  Láďou Hájkem účastnili: Dalibor Hájek, 
Libor Houda, Pepa Studenič, Petr Hadaš-
čok a Kamila Žvaková. Turnaje se v hojném 
počtu zúčastnilo 91 hráčů a  hráček z  celé 
České republiky. I když to bylo poprvé, co 
tým Gunners Břeclav organizoval takový 
turnaj, vše zvládli na jedničku a  před 
5. hodinou odpolední byly výsledky na  
světě. 

Díky velké účasti se hrálo 7 hracích kol. 
Bohužel našemu týmu tentokrát výsledky 
nehrály do karet. I  když neprošli před 
turnajem žádnou velkou přípravou, věřili, 
že zkušenosti je dovedou ke zdárnému 
výsledku, ale nedařilo se tak, jak by si každý 
představoval. 

Billiard – Hockey Šprtec
Český pohár 36 - Břeclav – 28. 1. 2017

Město Břeclav bylo pro naše hráče zakleté,  
nejlépe postavený byl PETR HADAŠČOK.
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Za klub nejlépe skončil Petr Hadaščok, 
který suverénně nasbíral 3,5 bodu a zasloužil 
si tak 41. místo ještě v první polovině tabulky. 

V 2. půlce byl pak Dalibor Hájek na 
54.  místě se 3 body, Pepa Studenič na 
67.  místě a  Kamila Žvaková na 68. místě, 
taktéž se 3 body. A  se sklopenou hlavou 

a zhrzeností z turnaje se na 77. místě umístil 
Libor Houda s 2 body a na 85. místě Láďa 
Hájek s bodem a půl. 

Pro tým byl turnaj sice menším zkla-
máním, ale opět jsme si tento výlet užili 
naplno. Ať už zábavou na cestě nebo tím, 
když jsme bavili hráče svými modro-žlutě 
nabarvenými vlasy. 

Není však proč smutnit, reputaci si náš 
tým může napravit už 4. března na Czech 
Open v Brně. 

Celkové pořadí turnaje:
1. Martin Kučera (SHL Brno)
2. Aleš Tichavský (Šprtmejkři Ostrava)
3. Jaroslav Frankl jun. (Dragons Modřice
41. PETR HADAŠČOK (BHC DOBRÁ)
54. DALIBOR HÁJEK (BHC DOBRÁ)
67. JOSEF STUDENIČ (BHC DOBRÁ)
68. KAMILA ŽVAKOVÁ (BHC DOBRÁ)
77. LIBOR HOUDA (BHC DOBRÁ)
85. LADISLAV HÁJEK (BHC DOBRÁ)

Kamila Žvaková (BHC Dobrá)

Dne 27. ledna se uskutečnil na Základ-
ní škole v Dobré nábor mladých talentů do 
našeho klubu. Nábor probíhal pod vedením 
Libora Houdy, Dalibora Hájka a  Kamily 
Žvakové. Během třech hodin absolvovali 
přednášku žáci hned několika tříd. Ob-
sahem přednášky byl popis a  ukázka hry, 
seznámení s  klubem, krátké video z  turna-
jů a  prostor pro otázky. Myslíme si, že ná-
bor proběhl plynule a  byl srozumitelný pro 
všechny, od těch nejmenších až po starší, 
během našich přednášek jsme dokázali udr-
žet pozornost všech studentů. Řekl: Dalibor 

Klub stolního hokeje BHC Dobrá 
pořádal nábor na Základní škole v Dobré
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Hájek. Žáci byli zvídaví, zahlcovali nás 
spoustou otázek, které nás ne jednou pře-
kvapily. Například musím uvést otázku jed-
né milé holčiny, která se nás ptala, proč se 
náš kozel na vlajce mračí. S Liborem tahle 
otázka nezamávala a  s  klidem odpověděl. 
Náš kozel se mračí proto, když jedeme na tur-
naj do dálek, vyvoláváme v  soupeřích strach 
a  respekt. Řekl: Libor Houda. Děti tahle 
hra zaujala a ještě ten den jsme se mohli tě-
šit z účasti dvou nových talentů na tréninku. 
Kroužek ve škole začne během února. Počí-
táme, že díky přednášce by mohl mít velký 
úspěch. Ale to ukáže až čas. My nyní může-
me jen doufat, že se tam objeví děti, které 
tato hra bude bavit a  do budoucna budou 
hrdě nosit dres B.H.C. Dobrá a klub v nej-
lepším světle reprezentovat.  

 Kamila Žvaková

MUDr. Iva Kučerová – Dětský lékař Dobrá 
Změna ordinační doby

pátek   24. 2. 2017    7.30 - 9.00  hodin.

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

 

 

 

 

Společnost GM-TREND nabízí vedení účetnictví a daňové evidence 
 (vč. mezd, DPH atd.)     a účetní poradenství. 

Kontakt: 

 + 420 604 23 47 79 (Ing. Mikolášová), email: gm@gm-trend.cz, gm@gm-trend.eu 



POSKYTUJEME PODPORU DOSPĚLÝM LIDEM S CHRONICKÝM DUŠEVNÍM 
ONEMOCNĚNÍM:  

 
 Při péči o domácnost – můžeme Vám pomoci zvládat např. hospodaření s penězi, 

nákupy, ovládání domácích spotřebičů, vyřízení jednotlivých příspěvků na úřadech, 
sestavení jednoduchého jídelníčku a vaření, úklid domácnosti a péči o oděvy.  

 Při hledání zaměstnání a podpory v zaměstnání – pomůžeme Vám sepsat životopis, 
připravit se na pracovní pohovor, najít zaměstnání; doporučíme Vám, jak hovořit  
se zaměstnavatelem či kolegy, pomůžeme Vám nacvičit si cestu do práce nebo vyřídit 
různé formality spojené s prací (Úřad práce, lékařské vyšetření).  

 Při plánování volného času a režimu dne – společně sestavíme režim dne nebo 
najdeme možnosti aktivit, které ve Frýdku-Místku můžete využít.  

 Při přechodu z hospitalizace – můžeme Vás doprovodit z hospitalizace do místa 
bydliště a  pomoci Vám zvládnout návrat domů.  

 Při samostatném pohybu – můžeme Vám pomoci zorientovat se ve Frýdku-Místku, 
obnovit si návyky v cestování autobusem, vlakem. Nabízíme doprovody do zaměstnání,   
na nákup, do nemocnice či k lékaři.  

 Při porozumění nemoci  - společně si popovídáme o Vaší nemoci, jejích projevech a 
omezeních, která přináší do života.  

 Při péči o děti a další členy v domácnosti – společně sestavíme jídelníček a postup,  
jak správně o děti pečovat, pomůžeme Vám zajistit příspěvky, na které máte nárok, 
poskytneme podporu při vstupu dítěte do školského zařízení, nalezneme možnosti 
vhodného trávení volného času s dětmi.  

KDE A KDY NÁS NAJDETE: 
 
 Sadová 604 (4.patro), Frýdek-Místek (poblíž hlavní pošty). 
 v blízkosti autobusové zastávky linky 1, 2 „Nový byt“. 
 Pondělí až pátek: 8:00 - 15:00 hodin, středa 15:00 - 18:00 hodin (pro objednané) 
 V případě vaší potřeby Vás navštívíme doma anebo si můžeme domluvit schůzku na 

místě, které si sami zvolíte.  
 

Služba je BEZPLATNÁ! 
KONTAKT:  
 
Tel.: 732 449 204, 731 759 039                 
E-mail: zoom@char itafm.cz                                                   
Web: www.char itafm.cz/zoom  
Facebook: Terénní služba ZOOM 
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RADEK CHALUPA
OPRAVY SEKAČEK,  
MOTOROVÝCH PIL,  

TRAKTORKŮ, RIDERŮ,
KŘOVINOŘEZŮ, BROUŠENÍ  
ŘETĚZŮ, ŽACÍCH NOŽŮ.

Traktorek odvezu, 
opravím a přivezu 

Sedliště 490  
vedle hlavní cesty směr Kaňovice

Tel: 603 198 240
e-mail: rchfm@seznam.cz

Pneuservis U KRYSTIANY
Bc. Květa Janíčková, DiS., Dobrá 117
Příprava auta na jarní sezónu
Naše firma Vám dále nabízí:
- kompletní pneuservis 
- plnění klimatizací
- výměna provozních kapalin
- diagnostika
- výměna čelních skel
- prodej nových a použitých 
  autodílů  na objednávku
- a mnohem více.........
tel.: 773 985 110
e-mail: autodilyallcars@email.cz
Objednávky dle domluvy.

Nabídka práce
Hledáme pracovníky pro stavbu plotů, zaučíme. 

Požadujeme spolehlivost a pracovitost. 

Nabízíme férové jednání, 
bez věkového omezení.

Volejte 739 243 871, pan Nenička, Dobratice.

www.plotyazahrady.cz



- 32 -

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 © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding. Uzávěrka příštího čísla 6. 3. 2017 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






